
 

 

 O rejuvenescimento da face e pescoço (lifting cérvico-facial ou ritidoplastia) 

O crescente interesse em procedimentos que buscam o rejuvenescimento da face é parcialmente atribuível à importância que 
a sociedade dá à aparência e imagem pessoais. Características externas são tomadas como um reflexo de personalidade e 
auto-estima não devendo, entretanto, a vaidade ser vista como produto de concorrência, e sim como necessidade de cada 
pessoa ao valorizar-se como indivíduo.  

As rugas faciais constituem a primeira evidência objetiva do implacável processo de envelhecimento. Inúmeras pesquisas 
envolvendo células-tronco e fatores de crescimento, entre outros, vêm sendo realizadas buscando elucidar as causas das 
alterações tissulares que ocorrem nesse processo, bem como métodos para combatê-lo, bloqueá-lo ou mesmo revertê-lo. 
Entretanto, a busca pelo elixir da vida ou da juventude continuará ainda durante algum tempo, e aos cirurgiões plásticos 
continuará sendo confiado o alívio das alterações resultantes da ação dos anos sobre o corpo. Assim, o principal propósito da 
cirurgia do rejuvenescimento facial é paliativo e objetiva proporcionar uma aparência aceitável, de forma que o paciente se 
sinta bem e ajustado à sua faixa etária e ao seu ambiente, através da adaptação do tegumento flácido e envelhecido aos 
tecidos igualmente alterados que ele circunda, de modo natural e eficiente. A chave para bons resultados está ligada ao 
julgamento do cirurgião, à sua habilidade de diagnosticar e individualizar  o tratamento de acordo com a necessidade de cada 
paciente. 

Procedimentos de rejuvenescimento da face e pescoço evoluíram de pequenas incisões para dissecções mais agressivas e em 
múltiplos planos. Na busca de uma técnica ideal, ocorreram diferentes fases como a procura de melhores vetores de tração, a 
era de diferentes planos de dissecção. abordagens pela videoendoscopia , e ainda a busca da restauração volumétrica facial. 
Todas essas técnicas foram baseadas em diferentes aspectos relacionados a espessura do retalho descolado, planos de 
dissecção ,a lipoaspiração do submento e a reposição da bolsa malar.  

Em 1967, Pitanguy descreveu sua própria técnica de ritidoplastia, chamada “round lifting” baseado na morfologia do 
envelhecimento facial. Essa técnica, que passou por refinamentos, é a técnica utilizada em nossa rotina, com variações que a 
colocam como procedimento extremamente eficiente na obtenção de resultados favoráveis e naturais.  

A elasticidade da pele normal diminui com o avanço da idade, e por essa razão o lifting facial é geralmente melhor sucedido e 
dá resultados mais duradouros em pacientes mais jovens, entre 40 e 50 anos, nos quais a pele tem ainda boa elasticidade. 

O cirurgião plástico deve analisar a aparência geral da face e pescoço, observar os sinais de envelhecimento como sulcos 
nasogenianos pronunciados, alterações do contorno mandibular e região cervical, presença de rugas estáticas e dinâmicas ao 
redor dos olhos, boca e região frontal para que os procedimentos complementares adequados sejam discutidos.  O lifting 
cérvico-facial não buscará tornar a face bela mas restituir e ela seus traços que foram perdidos com o tempo e melhorar 
aqueles que encontram-se em desarmonia. 

Acne, paralisia facial, ressecções tumorais, radioterapia prévia, esclerodermia e assimetrias congênitas ou adquiridas ou ainda 
decorrentes de perda dentária com   consequente reabsorção óssea, alterações da elasticidade da pele, como em pacientes 
portadores de pseudoxantoma elástico ou os que sofreram grande perda ponderal, predispõem a um resultado precário. 
Pacientes obesos devem ser aconselhados a perder peso antes da cirurgia, bem como pacientes tabagistas ou com história de 
doenças do colágeno e diabetes descompensado devem ser analisados cuidadosamente pelo risco aumentado de necrose. 
Certas condições, como tendência à formação de quelóide, e hiperpigmentação são contra-indicações relativas e devem ser 
discutidas. 

O cirurgião deve questionar o paciente cuidadosamente para certificar-se dos motivos do paciente em se submeter à cirurgia e 
investigar se as expectativas do paciente estão dentro da realidade. A meta da cirurgia estética não é proporcionar juventude 
eterna, mas alterar a aparência de modo adequado a cada paciente. Aqueles que aceitam sua idade aceitam mais o resultado 
da cirurgia plástica, e se a alteração da aparência aumenta a auto-estima do paciente, isso beneficia o indivíduo 



psicologicamente, profissionalmente e socialmente. Por essas razões, a cirurgia estética da face é efetuada em indivíduos de 
todos os níveis sociais e, atualmente, um número cada vez maior de pacientes do sexo masculino se apresentam para cirurgia. 

 


