
RESUMO

O rejuvenescimento das regiões mentoniana e submento-
niana integra geralmente uma intervenção mais alargada
como a ritidectomia cérvico-facial. Em pacientes selecciona-
dos, poderá executar-se como procedimento cirúrgico único.
Dependendo da anatomia de cada caso, as técnicas utiliza-
das consistem geralmente em lipoaspiração submentoniana,
platismoplastia, e eventual mentoplastia de aumento.

PALAVRAS-CHAVE: Rejuvenescimento cervical, Lipoaspira-
ção, Platismoplastia, Mentoplastia.

ABSTRACT

Rejuvenation of the aging neck is usually part of facial lift-
ing, although in selected pacients it can be performed as a
surgical single procedure. Depending on the anatomic fea-
tures of each case, the techniques may consist of submen-
tal liposuction, platismoplasty and chin augmentation.

KEY-WORDS: Neck rejuvenation, Liposuction, Platismoplasty,
Chin augmentation.
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: :
INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento da face e pescoço manifesta-
-se através de um conjunto vasto e complexo de alterações
que interessam, o esqueleto e as partes moles. A atrofia pro-
gressiva da gordura subcutânea, a ptose, perda de tonus e
redundância da pele, associam-se a um certo grau de perda
da massa óssea com recuo do esqueleto facial. No conjunto,
a aparência menos jovem, caracteriza-se pela presença de
rugas, flacidez, perda de definição dos contornos, depósitos
localizados de gordura, inversão da forma triangular da face,
diminuição da espessura da pele, maior exposição dos rele-
vos subcutâneos, e aumento do ângulo mentocervical.

As áreas que interessam ao rejuvenescimento da metade
inferior da face, estão relacionadas com a perda do con-
torno oval da mandíbula, o aumento dos sulcos nasolabial
e labiomandibular; e no pescoço, o aparecimento de bandas
platismais, aumento da adiposidade submentoniana, pele
redundante e diminuição da projecção do mento.

Neste artigo, os autores descrevem os procedimentos cirúr-
gicos aplicados ao nível mentoniano e submentoniano. Em-
bora as técnicas referidas em seguida se executem geral-
mente integrando intervenções mais alargadas como a
ritidectomia cérvico-facial, em pacientes seleccionados, po-
derão ser adoptadas como procedimento cirúrgico único.

: :
ANATOMIA E PROCESSO
DE ENVELHECIMENTO
Existem várias características que definem a aparência jovem da
região cervical: a pele de superfície macia e uniforme, deve re-
vestir as estruturas mais profundas sem rugas ou redundância.
O ângulo mentocervical deve ser bem definido e medir ideal-
mente 90-105º, correspondendo, em profundidade, à face an-
terior do osso hióide. Este, por sua vez, deve situar-se ao nível
da 4ª vértebra cervical.

A componente horizontal do ângulo mentocervical corres-
ponde ao planomandibular e é constituída, da superfície para
a profundidade, pela pele, gordura do tecido celular subcutâ-
neo, platisma, gordura subplatismal e ventres anteriores dos di-
gástricos, rebordos basilares da mandíbula e as glândulas sub-
maxilares. A componente vertical corresponde à face anterior
do pescoço e é constituída, também da superfície para a pro-
fundidade, por pele, gordura subcutânea, platisma, gordura
subplatismal, planos musculares, tiróide, cartilagem tiroideia e
traqueia.

No indivíduo jovem, o tónus muscular do platisma, que é uma
extensão do sistemamúsculo aponevrótico superficial (SMAS),
permite-lhe revestir uniformemente a cartilagem tiróide, o

osso hióide e os tecidos moles submentonianos e submandi-
bulares. Os ligamentos retentores fixam a pele ao rebordo
mandibular e ao platisma. A pele deverá ter o grau de tonici-
dade suficiente para revestir suavemente o rebordo da man-
díbula. As glândulas submaxilares devemmanter-se nas suas lo-
cas através dos respectivos aparelhos ligamentares suspensores.

Os sinais de envelhecimento podem manifestar-se em vários
graus: muitas vezes, o sinal mais precoce é o desenvolvimento
de bandas ou cordas do platisma, superficiais à cartilagem ti-
róide e ao osso hióide. À perda do tónus do platisma, juntam-
-se depósitos de gordura pré e subplatismal que contribuem
para a progressiva obliquidade cervical (aumento do ângulo
mentocervical).

Existem alguns sistemas de classificação que relacionam a pre-
sença de rugas cervicais, bandas platismais e redundância da
pele. Estas diferentes características anatómicas ou alterações,
devem ser salientadas e explicadas aos pacientes para que es-
tes compreendam as indicações e as limitações das técnicas ci-
rúrgicas propostas.

A deformação de classe I apresenta uma alteração estética mí-
nima com ou sem indicação cirúrgica (Figura 1). A deformação
de classe II, apresenta apenas um aumento da redundância da
pele, sendo uma situação rara, uma vez que a esta caracterís-
tica se associam geralmente, uma certa acumulação de gordura
submentoniana e um grau variável de diástase dos platismas.
É a situação favorável para a lipoaspiração submentoniana, ou,
em alternativa, para ominilift (Figura 2). A deformação de classe
III refere-se ao aumente excessivo de gordura submandibular
e submentoniana (Figura 3). Nos pescoços de classe IV existem
bandas de platisma (Figura 4). A classe V refere-se aos casos de
microgenia ou retrognatismo, que podem ser melhorados com
implantes aloplásticos, genioplastia óssea, ou até cirurgia or-
tognática (Figura 5). Os pacientes de classe VI apresentam
uma posição baixa do osso hióide, situação que pode interfe-
rir com o bom resultado do rejuvenescimento facial (Figura 6).
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A ptose das bochechas pode também contribuir para a
perda da definição do bordo mandibular inferior, e a perda
de sustentação das glândulas submaxilares pode ocasionar
a presença de massas subangulomandibulares inestéticas. A
atrofia óssea altera os locais de inserção das partes moles,
contribuindo para aumentar a sua ptose e redundância.

Como já foi referido, para obter o melhor resultado estético,
excepto nos jovens ou em casos particulares, a submento-
plastia deve associar-se ao lifting facial ou eventualmente à
mentoplastia de aumento. Quer faça parte do procedimento
mais alargado, quer seja executada como tempo operatório
único, ela consiste em dois passos cirúrgicos: a lipoaspira-
ção submentoniana e a platismorrafia. A lipoaspiração deve
preceder sempre a sutura dos platismas e, quando a men-
toplastia é necessária, ela deve ser executada por último.
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: :
LIPOASPIRAÇÃO
SUBMENTONIANA
Marcam-se sobre a pele os limites da aspiração que, lateral-
mente devem situar-se a cerca de dois centímetros dos re-
bordos basilares da mandíbula e, posteriormente, corres-
pondem ao ângulo mentocervical. A incisão da pele, com
cerca de dois centímetros de comprimento, deve situar-se a
ummilímetro da prega submentoniana e dá acesso ao tecido
adiposo subcutâneo (Figura 7). A partir daí, inicia-se a dis-
secção do mesmo, com tesoura de Metzenbaum, em vários
movimentos oblíquos formando um leque, e tendo o cui-
dado de respeitar a presença dos ramos marginais. A pro-
fundidade da dissecção deve ser regular, deixando um reta-
lho de pele de cerca de 3-4 milímetros. Mantendo o pescoço
em hiperextensão e utilizando uma cânula romba e fina, com
o orifício orientado para a profundidade, procede-se ao des-
colamento, dissecção e remoção do excesso de gordura, que
deve ser bastante conservador (Figura 8). Na verdade, a
quantidade de gordura aspirada é menos importante do que
a dissecção do tecido subcutâneo que, praticada cuidado-
samente, resulta numa contracção regular e suave da pele,
como se pretende.

: :
PLATISMOPLASTIA
O objectivo da platismoplastia é a promoção de um revesti-
mento muscular da cartilagem tiróide, osso hióide e pavi-
mento da boca, uniforme e regular (Figura 9). O bordo an-
terior dos dois platismas pode ser abordado após a dissecção
da pele até ao nível da cartilagem cricóide. Em seguida, as

Cadernos Otorrinolaringologia . CLÍNICA, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 4

Dissecção com tesoura

FI
G

7

Lipoaspiração

FI
G

8

Platismorrafia

FI
G

9

Platismoplastia

FI
G

10



fibras musculares são separadas da gordura subplatismal e
dos ventres anteriores dos digástricos.

Quando se torna possível a união sem tensões dos bordos
anteriores, estes são suturados em dois planos, utilizando
pontos separados no plano profundo e sutura contínua no
plano superficial, com PDS 4Ø. Esta aproximação deve es-
tender-se até ao nível da chanfradura da cartilagem tiroideia
(Figura 10). Geralmente é aconselhável fazer-se uma incisão
transversal de descarga baixa para que o músculo se possa
adaptar melhor aos planos profundos. Este procedimento
leva a uma melhor definição do ângulo mentocervical e di-
minui a tensão da sutura.

: :
REMOÇÃO
DA GORDURA SUBPLATISMAL
Este depósito localizado de gordura pode ser responsável pela
aparência convexa da região submentoniana e aumento dra-
mático do ângulo mentocervical. Pode ser uma característica
hereditária, um reflexo da adiposidade geral do indivíduo ou até
a única expressão de envelhecimento cérvico-facial.

Quando se planeia a sua excisão, ela é praticada através da se-
paração entre os dois bordos anteriores do platisma, como an-
teriormente descrito. Após a visualização desta bolsa de gor-
dura que se localiza entre o platisma e o nível dos ventres
anteriores dos digástricos, ela é excisada conservadoramente
com tesoura, procedimento eventualmente terminado com câ-
nula aspirativa. Este passo cirúrgico deve ser cuidadosamente
executado para evitar a remoção exagerada de gordura na zona
central do pescoço, que se poderá traduzir em sequelas ines-
téticas.

: :
MENTOPLASTIA DE AUMENTO
É um auxiliar valioso no rejuvenescimento da metade infe-
rior da face por vários motivos: quando executada após a li-
poaspiração, melhora a definição mentocervical. Para além
disso, quando o implante se estende lateralmente, ajuda a
restaurar o contorno oval da face, sobretudo se associado à
ritidectomia. O mento mais projectado actua como superfí-
cie a partir da qual o SMAS pode ser suspenso e a pele re-
distribuída.

Existem no mercado implantes com composição, formas e
dimensões variadas. Os de politetrafluoretileno expandido -
e-PTFE e os de Mersilene têm provado apresentar biocom-
patibilidade, estabilidade a longo prazo, baixa incidência de
morbilidade e aparência natural.

O e-PTFE é bem tolerado, fácil de inserir e causa um edema
pós-operatório ligeiro. A mesh de Mersilene tem também
boa tolerância e permite uma maior versatilidade de tama-
nho e formas durante a intervenção, mas é mais difícil de
aplicar e causa um edema pós-operatório exuberante. A
forma e tamanho do implante podem ser personalizados du-
rante a cirurgia através da remodelação do seu perfil. A in-
serção faz-se através da mesma incisão usada na submen-
toplastia e a dissecção progride no sentido da face anterior
da eminência mentoniana, no plano abaixo do músculo
mentoniano e acima do periósteo (Figura 11). Em seguida,
o periósteo é incisado verticalmente de ambos os lados do
mento, ao nível dos caninos e a dissecção continua-se late-
ralmente no plano subperióstico (Figura 12).

Insere-se o implante, que fica portanto com a sua porção
central assentando no periósteo e as porções laterais assen-
tando directamente no osso (Figura 13). A fixação do im-
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plante pode fazer-se ou não com pontos ao músculo e ao
periósteo, após o que se sutura a ferida operatória por pla-
nos. No final da intervenção, o penso compressivo tem um
papel fundamental para reduzir o edema e manter a esta-
bilidade do implante. Prescreve-se antibioterapia de largo
expectro durante 5 dias e o paciente é instruído para man-
ter uma dieta branda por 3 a 5 dias.

A genioplastia óssea é um procedimento mais versátil do que
a colocação de enxerto aloplástico, uma vez que permite cor-
rigir assimetrias, aumentar ou diminuir no sentido vertical ou
horizontal. Tem resultados mais previsíveis, no entanto é mais
laborioso e demorado. Habitualmente, quando inserido no
contexto do lifting facial, reserva-se para os casos com ne-
cessidade de aumento vertical ou nas assimetrias.

: :
TÉCNICAS ALTERNATIVAS
Algumas pessoas apresentam uma redundância excessiva
da pele submentoniana, por vezes mesmo depois de sub-
metidas a ritidectomia cérvico-facial. Em outros casos, em
que os pacientes não desejam fazer lifting facial, tem indi-
cação a excisão do excesso de pele existente.

A técnica consiste na remoção de uma elipse de pele ( fig 14)
previamente determinada como excedente durante a ob-
servação clínica, e sutura em T-W para diminuir a tensão e
obter uma cicatriz pouco perceptível (Figura 15 e 16).
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