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Pérolas Cirúrgicas

Suspensã o do Terço Mé dio da Face com incisã o pequena
associada a Blefaroplastia Inferior
Neste estudo retrospectivo foram analisados 80 casos

Umacanthopexiaou cantoplastia é formada, esta última se

submetidos a procedimentos estéticosde suspensão do terço

frouxidão horizontal significativa for percebida pelo “distraction

médio da face com incisão pequena associada a Blefaroplastia

test”. O retalho de orbicularé avançado em uma direção supero-

Inferior (SIM lift). Os casos

lateral e suturado à fáscia temporal ou no periósteo do rebordo

foram avaliados por observa-

lateral com uma sutura de polipropileno 4-0. O excesso de pele é

dores experientes, mascara-

ressecado de forma conservadora e fechada com sutura de

dos para o tipo de intervenção

polipropileno de 7-0.

e para os cirurgiões. Documentação fotográfica pré e pós –
operatóriafoi padronizada e avaliada por sistema de classifica-

Resultados

ção para avaliar mal-posiçionamento, distorção, assimetria,

Um total de 65 mulheres (81%) e 15 homens (19%) foram

contorno e cicatriz (sistema “MDACS”) (figura 1).

incluídos. Idade variou de 28 a 86 anos (média de idade, 57
anos). O acompanhamento variou de 3 a 24 meses (média de 6
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meses). Complicações foram poucas e incluíam 4 casos (5%).

Com o paciente sob anestesia local, com ou sem sedação

Não havouve nenhum caso de posicionamento incorreto da

intravenosa, uma incisão subciliaré formado a partir da posição

pálpebra ou complicação séria. A classificação de qualidade feita

que coincide com o meio da pupila e se estende até a 5 mm além

pelo sistema “MDACS”foi a seguinte: 54 pacientes (83%) tinham

da comissura lateral (vídeo). A pele é dissecada do músculo

graduação excelente; 11 (17%) bom; e nenhum caso obteve

orbicular subjacente. O músculo orbicular lateral é incisado e

grau medíocre ou pobre.

dissecado do septo. Uma dissecação supraperiosteal do rebordo
orbitário inferior é realizada. O ligamento orbitomalar é

Discussão

desinserido, e os planos preseptal esupraperiostal são

O “SIM-lift” foi associado com bons a excelentes resultados

conectados, permitindo boa mobilização do terço médio da

estéticos e poucas complicações (figura). Estes dados corrobo-

face.Herniação de gordura orbital (se houver) é extirpada ou

ram os achados de Hester et al., 2 que afirmaram que a

reposicionada para os espaços supraperiostais.

Figura. A Paciente submetido a Suspensão do Terço Médio da Face com incisão pequena associada
a Blefaroplastia Inferior (SIML)
Antes SIML

Depois SIML

blefaroplastiada pálpebra inferior pode ter melhores resultados
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Comentá rios Prof. Dr. Roberto Limongi
“O desafio era se criar uma técnica minimamente

os bolsões de gordura podem ser removidos ou

invasiva, com cortes pequenos, porém com os

transferidos para depressões na bochecha. O

mesmos resultados das técnicas tradicionais...

músculo das flácidos debaixo dos olhos são

Assim, desenvolvemos uma técnica que conse-

apertados e reposicionados para sua localização

gue elevar a maçã do rosto durante a cirurgia

normal, suavizando os vincos e dobras no terço

estética da pálpebra inferior. Trata-se de uma

médio da face, melhorando o “bigode chinês”.

técnica de elevação do terço médio da face, a

Além de ter sido publicada em renomada revista

partir da técnica original de Mc Cord, porém com

c i e n t í f i c a a m e r i c a n a , o J A M A Fa c i a l

cortes muito pequenos embaixo dos cílios. Tal

PlasticSurgery, tal técnica vem sendo citada

técnica foi nomeada “SIM”(Short

como referência em capítulos sobre “Blefaro-

IncisionMidface-lift). Nesta, uma pequena

plastia e elevação do terço médio da face” nos

incisão é feita abaixo os cílios na pálpebra inferior

principais livros atuais sobre o assunto como

e estende-se por meio de uma ruga no canto

“Estética Periocular” e “Farmacologia e

externo do olho. Por meio deste pequeno corte,

Terapeutica Ocular”......”
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