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I: A mastectomia nipple-sparing (MNS) preserva a pele da mama, incluindo o complexo aréolo-mamilar (CAM), é associada à 
reconstrução mamária imediata. A aplicação da MNS foi, no início, para fins profiláticos, e agora para o tratamento oncológico. 
O: Revisar os casos de MNS no HCPA e suas complicações. M: Revisão recente das MNS, no HCPA, entre março de 2005 e 
outubro de 2010. R: 81 MNS foram realizadas em 62 pacientes. Média da idade: 45 anos. Indicações: 20 casos de câncer 
invasor, 14 de carcinoma ductal in situ (CDIS), 4 de BRCA 1/2+ e 43 de redução de risco. Os procedimentos para reconstrução: 
2 retalhos TRAM unilaterais, 38 reconstruções em etapa única com prótese  e 41 reconstruções em duas etapas, com expansor 
de tecido, seguido por prótese. 3 casos de CDIS na base do CAM foram vistos na análise patológica, 1 no exame de congelação e 
2 no exame de parafina, todas em pacientes com CDIS extenso. 36 pacientes realizaram biópsia de linfonodo sentinela, 5 
tiveram linfonodo positivo, todas com diagnóstico de carcinoma ductal invasor. Pacientes fumantes, ou ex-fumantes, e 
submetidas à MNS, com reconstrução imediata com prótese, foram associadas às principais complicações: 3 casos de extrusão 
do implante, 1 necrose de CAM, 6 deiscência de sutura e 6 seromas. Um caso de carcinoma tubular, foi diagnosticado numa 
paciente submetida à MNS profilática. Não foram detectadas recorrências locais ou à distância durante o seguimento. Melhores 
resultados estéticos foram obtidos com reconstrução em duas etapas e com retalhos miocutâneos. C: Seleção criteriosa dos 
casos para MNS é recomendada. Aqui, o envolvimento tumoral da base do CAM esteve associado com CDIS extenso. As 
complicações ocorreram em pacientes com história de tabagismo e submetidas à reconstrução imediata com prótese.  

  

 

  

 

  
 
 
 




