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RESUMO 

 
 
SERRA, Fernando. Avaliação anatômica e fisiológica do músculo glúteo máximo 
submetido a gluteoplastia de aumento com implantes de silicone. 2014. 68f. 
Tese de Doutorado em Técnica operatória e Cirurgia Experimental- Programa de Pós-
graduação em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
 
 A operação para aumento de glúteos com implantes teve início no fim da década de 
1960, entretanto a técnica intramuscular, considerada padrão atualmente, foi descrita cerca de 
30 anos depois. Cirurgiões e pacientes apresentam crescente interesse na realização do 
aumento de glúteos haja vista que sua frequência apresenta aumento nos últimos anos. A 
utilização de implantes intramusculares que superam o volume do músculo em mais de 
cinquenta por cento configura uma situação nova que deve ser estudada. O tecido muscular 
estriado esquelético apresenta grande suscetibilidade para atrofia secundariamente à 
compressão, e sendo o glúteo máximo um músculo importante na manutenção da postura 
ereta, deambulação, corrida e salto, é necessário pesquisar possíveis alterações musculares 
decorrentes da operação. O objetivo deste estudo é avaliar o volume e força do músculo 
glúteo máximo ao longo de 12 meses após a introdução de implantes intramusculares, o 
posicionamento destes implantes no interior da musculatura e mudanças antropométricas 
obtidas com a operação. Foram selecionadas 48 mulheres, 24 candidatas a gluteoplastia de 
aumento com implantes compuseram o grupo de estudo e 24 candidatas a mamoplastia de 
aumento compuseram o grupo controle de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. As 
pacientes foram avaliadas em quatro momentos diferentes, pré-operatório e após três, seis e 
12 meses da operação. Em todas as etapas foi realizada avaliação clínica nutricional, 
tomografia computadorizada com reconstrução 3D e teste isocinético. Todas as pacientes 
permaneceram afastadas de atividades físicas durante três meses após a operação. Foram 
utilizados implantes glúteos em gel coesivo de base oval e superfície lisa com volumes de 350 
cm3 e 400 cm3. O nível de significância estatística foi mantido em 5%. As pacientes 
candidatas a gluteoplastia apresentaram valores da relação entre as medidas da cintura e do 
quadril maiores que aquelas do grupo controle. A operação de aumento glúteo com implantes 
demonstrou eficácia na melhora desta relação. Os implantes apresentaram posição obliqua 
com inclinação semelhante à das fibras musculares após três meses da operação, 
independente da posição em que foram inseridos. As pacientes do grupo de estudo 
apresentaram atrofia muscular após 12 meses em 6,14% à esquerda e 6,43% à direita, 
as pacientes do grupo controle não apresentaram atrofia. A força muscular apresentou 
redução do valor de torque máximo durante a flexão do quadril a 30 °/s em ambos os 
grupos e aumento do torque máximo durante a adução a 60 °/s apenas no grupo de 
estudo. Concluímos que a introdução de implante de silicone no interior do músculo 
glúteo máximo causa atrofia muscular após 12 meses. As variações na força deste 
músculo nesse período não podem ser atribuídas primariamente à operação ou à 
presença dos implantes em seu interior. Os implantes permaneceram em posição 
obliqua. O aumento de glúteos com implantes gera mudanças antropométricas nas 
mulheres submetidas a esta operação. 
 
Palavras-chave: Prótese. Glúteo. Gluteoplastia de aumento. Dinamometria isocinética. 
 



ABSTRACT 

 

 

Anatomical and physiological evaluation of the gluteus maximus muscle after 
augmentation gluteoplasty using silicone implants. The gluteal augmentation surgery using 
implants began in the late 1960s, however intramuscular technique, which is considered 
standard today, was described about 30 years later. Plastic surgeons and patients have 
increased interest in gluteal augmentation given the fact that the operation has been more 
frequently in recent years. The use of intramuscular implants that overcomes the muscle 
volume in more than fifty percent configures a new situation that should be studied. The 
skeletal muscle tissue shows high susceptibility to atrophy secondary to compression, and the 
gluteus maximus is an important muscle in the maintenance of erect posture, walking, running 
and jumping, it is necessary to investigate possible muscle changes resulting from the 
operation. The objective of this study is to assess the volume and strength of the gluteus 
maximus muscle during 12 months after the introduction of the implants, the position of these 
implants within the muscles and anthropometric changes obtained with the operation. 48 
women were selected, 24 candidates for gluteal augmentation composed the study group and 
24 candidates for breast augmentation composed the control group according to the criteria of 
inclusion and exclusion. The patients were evaluated at four different, pre-operatively and 
after three, six and 12 months of the operation. At all stages of the study, was carried out 
nutritional evaluation, CT with 3D reconstruction and isokinetic testing. All patients remained 
away from physical activities for three months after the operation. Cohesive gel, oval base 
and smooth surface gluteal implants were used with volumes of 350 cm3 and 400 cm3. The 
level of statistical significance was 5%. The patients who were candidates for gluteoplasty 
presented bigger waist to hip ratio than those of the control group. The operation of gluteal 
augmentation using implants has shown to be effective in improving this ratio. The implants 
showed similar oblique position of the muscle fibers after three months of operation, 
regardless of the position in which they were placed. The patients in the study group had 
muscle atrophy after 12 months, 6.14% 6.43% left and right, the control patients showed no 
atrophy. Muscle strength decreased the maximum torque during hip flexion at 30 °/s in both 
groups and increased maximum torque during the adduction at 60 °/s only in the study group. 
We conclude that the introduction of silicone implant within the gluteus maximus muscle 
causes muscle atrophy after 12 months. Variations in the strength of this muscle during this 
period cannot be attributed primarily to the operation or the presence of implants. The 
implants remained in oblique position. The gluteal augmentation surgery generates 
anthropometric changes in women who have undergone this operation. 
 

Keywords: Prosthesis. Gluteus. Augmentation gluteoplasty. Isokinetic dynamometry. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 Desde a evolução da espécie humana, a musculatura glútea apresenta grande 

importância. Dentre as alterações anatômicas necessárias para a adoção da postura bípede, o 

desenvolvimento do grupamento muscular glúteo foi crucial para manter a postura ereta e 

estabilizar a pelve.1 Entretanto, a valorização desta região anatômica do ponto de vista 

estético tem seus primeiros registros com a Vênus de Milo (Séc. IV-III a.C.) e com a 

Aphrodite de Calipígia (200 d.C.).2 Atualmente, a região glútea apresenta grande importância 

estética representada pelo interesse crescente da população na realização de gluteoplastias.3 

 O procedimento cirúrgico para aumento da região glútea com a utilização de implantes 

ocorreu pela primeira vez em 1969, com a utilização de implante de mama para o tratamento 

de uma paciente com atrofia glútea idiopática.4 Durante a década de setenta, esta operação foi 

utilizada com finalidade estética.5 O mexicano Dr Gonzáles Ulloa foi o responsável pelo 

estudo antropométrico da região e desenvolvimento de implantes específicos para os glúteos, 

capazes de resistir às forças de compressão locais, assim como permitir o aumento natural da 

região.6 Inicialmente, utilizou o plano de dissecção subcutâneo para introdução dos implantes, 

apresentando diversas desvantagens, como contratura capsular e ptose glútea, devido à 

ausência de sustentação pelo tecido celular subcutâneo e pele.2,7 Em 1984, foi descrita a 

técnica submuscular, com o propósito de evitar tais complicações,8 entretanto a proximidade 

com o nervo ciático aumentava as chances de neuropatia compressiva e a necessidade de 

manter os implantes em posição cranial em relação a este nervo comprometia, sobremaneira, 

a naturalidade dos resultados.9 Finalmente, em 1996, surgia no México a técnica 

intramuscular para o aumento glúteo com implantes.10 (Figura 1) Nesta técnica, os implantes 

são recobertos pelo músculo glúteo máximo em toda sua superfície, fazendo com que não 

sejam visíveis ou palpáveis. Ao longo dos últimos 15 anos, esta técnica se popularizou e foi 

aperfeiçoada,3,11 melhorando os resultados e diminuindo os índices de complicações pós-

operatórias.12-14 Em 2004, foi descrita a técnica subfascial, na qual os implantes são 

posicionados abaixo da fáscia do músculo glúteo máximo porém acima de suas fibras.15 A 

fáscia muscular é uma estrutura anatômica delgada fazendo com que os implantes nesta 

localização apresentem evolução semelhante à técnica subcutânea, com maior incidência de 

complicações quando comparado com a técnica intramuscular.16,17 
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Figura 1 – Planos anatômicos de inserção do implante glúteo, de acordo com os autores de 

cada técnica.  

 

O músculo glúteo máximo é o principal responsável pelo contorno da região glútea e 

pela anatomia de superfície dessa região 18 e o procedimento cirúrgico para o aumento de seu 

volume está entre os procedimentos com maior crescimento atualmente.19 Diversas técnicas 

podem ser utilizadas com esta finalidade, como enxerto de gordura, implantes, retalhos locais 

ou combinando duas ou mais técnicas.3,20,21 A maior previsibilidade dos resultados, em 

virtude da menor variação no volume final, faz com que os implantes alcancem resultados 

nem sempre conseguidos com os enxertos.22 

 O conhecimento detalhado da anatomia do músculo glúteo máximo é fundamental 

para a dissecção em seu interior e para a introdução dos implantes. 

 O glúteo máximo é o músculo mais espesso do corpo humano, variando entre 4 e 6 cm 

em sua porção central. Origina-se na crista ilíaca, íleo, sacro, cóccix e ligamento sacro 

tuberal, com inserções na tuberosidade glútea e linha áspera do fêmur, e no trato iliotibial da 

fáscia lata. É um músculo extensor da coxa, estabiliza a pelve durante a deambulação e atua 

em movimentos, como levantar de posição sentada, correr e saltar.7,9,18 A vascularização é 

proveniente das artérias glúteas superior e inferior, que emergem acima e abaixo do músculo 

piriforme, respectivamente, e se ramificam no interior do músculo, caracterizando padrão 

vascular tipo III de Mathes e Nahai.23 É inervado pelo nervo glúteo inferior, que penetra na 

superfície profunda do musculo glúteo máximo, após emergir da pelve abaixo do músculo 

piriforme. No interior da musculatura, esse nervo se ramifica, sendo que ramos mais espessos 
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que 0,3 mm mantêm seu trajeto abaixo de 60% da espessura muscular em profundidade.24 

(Figura 2) 

 

Figura 2 – Anatomia glútea – abaixo do músculo glúteo máximo.  

 

O músculo piriforme origina-se no sacro e no ligamento sacrotuberal, inserindo-se na 

borda superior do trocanter maior do fêmur.25,26 Possui grande importância, por dividir o 

forame isquiático maior, dando passagem ao nervo ciático,7,18 maior nervo do corpo humano, 

formado pelos nervos tibial e fibular, que emerge da pelve abaixo deste músculo. Variações 

anatômicas são encontradas em 15% a 30% dos casos.27 O nervo ciático consiste em uma 

estrutura de fundamental importância, pois pode ser alvo de complicações secundárias a 

compressão pelo implante ou irritação nervosa por secreção sanguínea decorrente do 

procedimento cirúrgico.  
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1 JUSTIFICATIVA  

 

 

Desde a descrição da técnica intramuscular para gluteoplastia de aumento,10 o uso de 

implantes intramusculares era limitado ao tratamento de doenças neuromusculares e cirurgia 

experimental, com utilização de implantes de pequeno volume.28,29 Pacientes submetidos a 

gluteoplastia intramuscular possuem uma situação inédita do ponto de vista fisiológico, em 

que o músculo glúteo máximo possui em seu interior um implante com cerca de metade do 

volume da massa muscular. Alguns estudos publicados comparam as técnicas de 

gluteoplastias, avaliando, sobretudo, os resultados pós-operatórios,7,13,30 mas as publicações 

relacionadas a complicações não avaliam o comportamento da musculatura ou o 

posicionamento dos implantes após a operação.14,31 

Os músculos estriados esqueléticos apresentam grande suscetibilidade para atrofia e 

lesão por apoptose secundariamente à compressão externa, conforme demonstrado nos 

estudos das ulceras de pressão em modelos experimentais e série de casos.32-35 A introdução 

de implantes glúteos no interior da musculatura pode ser um fator de compressão intrínseco 

desse músculo, assim como atuar em sinergismo com fatores compressivos externos. A 

dissecção intramuscular divide o músculo em dois retalhos, superficial e profundo, podendo 

comprometer a sua capacidade contrátil. A operação para aumento dos glúteos com implantes 

produz portanto, mudanças no músculo glúteo máximo potencialmente capazes de 

comprometer seu funcionamento como unidade contrátil e potente extensor da coxa. Até o 

presente momento o comportamento anatômico e funcional do músculo não foi avaliado. É de 

fundamental importância que saibamos como evolui o grupamento muscular glúteo após a 

introdução de implantes, para definição da segurança deste procedimento cirúrgico e 

estabelecimento dos limites de volume dos implantes utilizados.  
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2.1 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Primário  

 

 Avaliar o volume do músculo glúteo máximo e sua variação ao longo de 12 meses, 

após a  introdução de implantes. 

 Avaliar a força muscular do grupamento glúteo e correlacionar esta com o volume do 

músculo glúteo máximo durante o mesmo período  

 

 

2.2 Secundário 

 

Avaliar o posicionamento dos implantes de silicone de base oval e sua estabilidade no 

interior da musculatura glútea.  

Avaliação antropométrica das pacientes candidatas a operação e suas mudanças após a 

gluteoplastia com implantes. 
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3 MÉTODO 

   

 

3.1 Aspectos éticos 

 

Este é um estudo clinico, prospectivo, controlado e foi aprovado pelo Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), sob o número 0011.0.305.305-10. Todos os sujeitos 

da pesquisa participaram voluntariamente, receberam informações quanto aos objetivos e 

métodos empregados na pesquisa, assim como possíveis riscos inerentes ao exame de 

tomografia computadorizada, ao ato operatório e ao teste isocinético, e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 1).  

 

 

3.2- Amostra 

 

 

 Os sujeitos da pesquisa são provenientes do ambulatório de Cirurgia Plástica do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), da Universidade do Estado do  

Rio de Janeiro (Uerj), tanto para compor o grupo de estudo quanto o grupo controle. Todos 

são do sexo feminino, com idade variando entre 19 e 50 anos, com características 

antropométricas e índice de massa corporal (IMC) dentro de limites pré-estabelecidos, com o 

objetivo de criar grupos semelhantes. 

 

Critérios de inclusão – IMC entre 17,9 e 27,3 Kg/m2, ptose glútea graus 0, I, II ou III e 

relações antropométricas tipos II, III e IV.36,37 (Figuras 3 e 4)  

 

Critérios de exclusão – Doenças crônicas, artropatias, gestantes (independentemente do 

período em que foi diagnosticada a gestação), necessidade de terapia antiretroviral ou com 

corticosteróides, acidentes envolvendo a região glútea, infecções crônicas fora do sítio 

operatório e claustrofobia grave conhecida. 
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Figura 3 – Classificação de ptose glútea. A – grau zero: o sulco infra glúteo não ultrapassa a 
linha que passa pelo tubérculo isquiático(T); B – grau 1: o sulco infra glúteo ultrapassa a linha 
T; C – grau 2: o sulco infra glúteo alcança a linha média da coxa(M); D – grau 3: o sulco infra 
glúteo ultrapassa a linha M; E – grau 4: presença de tecido com ptose na linha M. Fonte: 
Gonzalez R. Etiology, definition, and classification of gluteal ptosis. Aesthetic Plast Surg. 
May-Jun 2006;30(3):320-326. 
 

 

 

Grupo de estudo – Selecionadas 24 mulheres candidatas a gluteoplastia de aumento com 

implantes, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

 

Grupo controle – Selecionadas 24 mulheres candidatas a mamoplastia de aumento, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão.  
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Figura 4 – Classificação antropométrica proposta por Cuenca-Guerra e Quezada. Fonte: 
Cuenca-Guerra R, Quezada J. What makes buttocks beautiful? A review and classification of 
the determinants of gluteal beauty and the surgical techniques to achieve them. Aesthetic 
Plast Surg. Sep-Oct 2004;28(5):340-347.  
 

 

 

Todas as pacientes (grupo de estudo e grupo controle) – permaneceram afastadas de 

atividades físicas durante os primeiros três meses após a operação para plena recuperação.  

 As avaliações foram realizadas em quatro momentos da pesquisa: pré-operatório, e 

após três, seis e 12 meses do ato operatório. Em cada etapa, foi realizado teste isocinético, 

tomografia computadorizada de glúteos e avaliação clínica nutricional. 

 

 

3.3- Avaliação clínica nutricional 

 

 

 Em cada etapa da pesquisa, a avaliação nutricional foi realizada por profissional 

nutricionista, aferindo as seguintes variáveis: 
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3.3.1 Massa – aferida em balança antropométrica manual Filizola®, com divisões de 100 g e 

carga máxima de 150 Kg. As pacientes foram avaliadas sem calçados, usando apenas roupas 

íntimas. Unidade – quilograma (Kg). 

 

 

3.3.2 Altura – aferida com estadiômetro fixo a uma parede sem rodapé, com extensão de 2 m 

e esquadro acoplado em sua extremidade, segundo as normas preconizadas por Jellife38. 

Unidade – metros (m). 

 

 

3.3.3  Índice de massa corporal – obtido com a aplicação da fórmula: 

Unidade – Kg/m2. 

 

3.3.4 Circunferência da cintura – aferida com fita flexível e inelástica ao redor da cintura no 

ponto de menor medida situado entre as costelas e a crista ilíaca, mantendo a fita justa, sem 

comprimir os tecidos. Unidade – centímetros (cm).  

 

 

3.3.5 Circunferência do quadril – aferida com fita flexível e inelástica ao redor do quadril 

próximo ao púbis no ponto de maior medida, mantendo a fita justa, sem comprimir os tecidos. 

Unidade – centímetros (cm). 

 

 

3.3.6 Percentual de gordura corporal – aferido com adipômetro Lange®, escada 0-60 mm, 

precisão de 1 mm e pressão da mola constante de 10 g/mm2. 

 

 

3.3.7 Padrão de distribuição da gordura corporal – definida através da comparação entre a 

gordura andróide e ginóide.39 

 

A proporção de gordura andróide foi definida como:  

Gordura no tronco + gordura nos braços / total de gordura corporal. 

 

MASSA 
ALTURA2 
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A proporção de gordura ginóide foi definida como:  

Gordura nas pernas e quadril / total de gordura corporal. 

 

 

3.4- Tomografia computadorizada 

 

 

Os exames de tomografia foram realizados no Setor de Radiologia do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, em tomógrafo G.E. Hi speed® (General Eletric, Milwaukee, WI-

USA, 1999), com aquisição helicoidal e cortes de 3 mm.  

A reconstrução em três dimensões (3D) e volumetria muscular foram realizados no 

Serviço de Radiologia do Hospital Quinta D’Or. Foi utilizado para esta interpretação o 

software Extended brilliance workspace (V3.5.0 2250, 12-Apr-2007, Philips Medical Systems 

– Netherland), que permite o isolamento do músculo por meio da diferença de densidade dos 

tecidos. (Figura 5) 

 Foi criada a variável diferença de volume (Dif vol) mediante a subtração do volume 

do músculo glúteo máximo obtido com três, seis ou 12 meses do valor do volume muscular 

pré-operatório para os lados direito e esquerdo.  

 Exemplo: 

 Dif vol Dir 3 meses= volume muscular direito de três meses – volume muscular direito pré-

operatório.  

 Esta variável foi utilizada na comparação da evolução do músculo glúteo máximo 

entre os grupos. 

O exame de tomografia computadorizada foi realizado em todos os sujeitos da 

pesquisa.  Foram analisadas também tomografias de 23 pacientes retrospectivamente, com o 

objetivo de inquirir o posicionamento dos implantes, totalizando 46 glúteos. 

 

 

3.5- Teste isocinético 

 

 

A avaliação da força muscular foi realizada no Laboratório de Pesquisa 

Neuromuscular do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), com a utilização 

do dinamômetro isocinético CSMI, modelo Humac Norm®(Stoughton, MA – USA – 2008), 
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para aplicação do teste de dinamometria isocinética, durante a flexão/extensão e 

adução/abdução do quadril.  

Todas as pacientes não realizaram treinamento sistemático da força muscular nas 

ultimas quatro semanas que antecederem ao inicio da pesquisa.  

Para o estudo da força de flexão/extensão, as pacientes foram avaliadas em posição 

supina. O eixo do quadril é alinhado com o centro do braço de alavanca do dinamômetro. A 

pelve é estabilizada com cinto e com a ajuda do pesquisador assistente até o limite de 

flexão/extensão do quadril. Neste teste, o quadril passa da amplitude final de flexão até a 

amplitude final de extensão, finalizando o ciclo na flexão máxima.  

No teste de força muscular no dinamômetro para adução/abdução de quadril, o 

paciente é posicionado em decúbito lateral, com o eixo articular alinhado com o centro do 

braço de alavanca do dinamômetro. Os limites da amplitude de movimento são estabelecidos 

no ponto em que um movimento extra produz inclinação pélvica lateral. Neste teste, o quadril 

passa da amplitude final de adução até abdução final, concluindo o ciclo na adução máxima. 

O joelho deverá ser mantido em flexão de repouso e o quadril em rotação neutra, dentro dos 

limites de alinhamento ósseo do sujeito.  

Foram utilizadas as velocidades de 30 º/s e 60 º/s. As pacientes realizaram teste de 

familiarização e, a partir daí, realizaram cinco repetições máximas, sendo registrado o índice 

de melhor performance para cada velocidade. As medidas de torque máximo foram coletadas 

no lado dominante, mediante a informação de qual lado seria usado para chutar uma bola com 

o objetivo de acertar uma área na parede.40 

 Foi criada a variável diferença de força (Dif iso), por meio da subtração do valor de 

torque máximo obtido com três, seis ou 12 meses, do valor de torque máximo pré-operatório 

para o lado dominante.  

 

Exemplo:  

Dif iso30 adu 3 meses= Torque máximo de adução a 30 o/s de três meses – Torque máximo de 

adução a 30o/s pré-operatório.  

 Esta variável foi utilizada na comparação da evolução da força do músculo glúteo 

máximo entre os grupos de estudo e controle. 
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3.6-Técnica cirúrgica 

 

 

Os pacientes do grupo de estudo foram submetidos a gluteoplastia de aumento com a 

técnica intramuscular. A incisão em forma de elipse posicionada no sulco interglúteo, com 6 

cm de comprimento e 5 mm de largura, tem a epiderme removida com preservação da derme. 

A dissecção subcutânea em direção à fáscia muscular, com inclinação de 45 graus, 

bilateralmente, preserva uma ilha de tecido celular subcutâneo e derme que contém o 

ligamento sacro cutâneo.11 (Figura 6) 

A dissecção muscular é realizada com duas espátulas rombas, diminuindo a lesão 

muscular. (Figura 7) Um dos dissectores utilizados foi desenvolvido pelo autor e realizado 

depósito de pedido de patente conforme o anexo 2. O implante glúteo é introduzido no 

interior do músculo glúteo máximo, em profundidade que varia entre 2-2,5 cm.41 (Figura 8) 

Esta dissecção intramuscular deve ser maior que a base dos implantes  em 2 a 3 cm, para que 

a síntese do músculo seja livre de tensão, tendo como limites a espinha ilíaca posterior 

superior e crista ilíaca superiormente, o trato iliotibilal lateralmente, o sulco glúteo inferior 

inferiormente e o osso sacro medialmente.3 
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Figura 5 – Tomografia com reconstrução 3D. A – pré-operatório; B, C e D – após três, 

seis e 12 meses de introdução de implantes glúteos, respectivamente.  

 

  

 

Figura 6 – Incisão cutânea e dissecção subcutânea. Fonte: Serra F, Aboudib JH, 

Marques RG. Reducing wound complicatons in gluteal augmentation surgery. Plast Reconstr 

Surg. 2012;130(5):706e-713e. 
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Figura 7 – Instrumental não cortante utilizado para dissecção intramuscular.  

 

 

Figura 8 – Dissecção de cadáver demonstrando a profundidade do plano 

intramuscular, entre 2-2,5 cm. 
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Foram utilizados implantes glúteos em gel coesivo, de base oval (Silimed®) e 

superfície lisa com volumes de 350 cm3 e 400 cm3 (média= 356,8 cm3, mediana=350 cm3).  

 

 

3.7- Análise estatística 

 

 

Foi elaborada a análise estatística descritiva para a totalidade da amostra, 

estabelecendo-se a média como medida de tendência central e o desvio padrão como medida 

de dispersão. 

Os dados foram analisados quanto ao modo de distribuição por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. Os dados de distribuição normal foram analisados com a utilização do teste t de 

student e os dados de distribuição não gaussiana foram analisados por testes não paramétricos, 

teste de Wilcoxon para dados pareados e Mann-Whitney para dados não pareados.  

O nível de significância estatística foi mantido em 5%. As análises foram realizadas no 

Software R, versão 3.0.2. 
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4 RESULTADOS 

 

 

 Todas as pacientes selecionadas de acordo com os critérios pré-estabelecidos foram 

operadas, sendo 24 pacientes compondo o grupo de estudo submetidas a procedimento 

cirúrgico para introdução de implantes glúteos e 24 pacientes compondo o grupo controle, 

submetidas a mamoplastia de aumento. Quatro pacientes foram excluídas do estudo durante o 

seguimento pós-operatório, sendo duas do grupo de estudo e duas do grupo controle. Os 

motivos foram abandono no seguimento (duas pacientes), gestação (uma paciente) e hérnia de 

disco em coluna lombar (uma paciente).   

  A tabela 1 apresenta análise comparativa entre os grupos de estudo e controle em 

relação a idade e a avaliação nutricional. 

 A relação entre as medidas da circunferência da cintura e do quadril (RCQ) foram 

comparadas entre os indivíduos do mesmo grupo e entre os grupos, antes e após a operação, 

conforme o gráfico 1.  

 

Tabela 1 – Avaliação clínica pré-operatória. 

 Idade (anos*) IMC 

(Kg/m2)* 

Circunferência 

do quadril 

(cm)* 

Relação 

cintura / 

quadril* 

Percentual de 

gordura* 

Grupo de estudo 

(n=22) 

32,9 (22-46) 22,2 

(17,9-27,3) 

94,8 (86-107) 0,76 

(0,68-0,85) 

23,6 (16-32,2) 

Grupo controle 

(n=22) 

27,9 (19-50) 21,8 

(18,6-25) 

96,4 (87,5-107) 0,71 

(0,61-0,8) 

24,8 (18,6-

36,3) 

Valor de p 0,01 0,54 0,33 0,0002 0,4 

*Valores apresentados como Média (mínimo-máximo) 

 

 

O padrão de distribuição da gordura corporal foi classificado como andróide em seis pacientes 

do grupo de estudo. Todas as demais, de ambos os grupos, foram classificados como padrão 

ginóide. Após a operação, as seis pacientes de padrão andróide mudaram sua classificação 

para ginóide, sendo que as demais permaneceram com este padrão de distribuição gordurosa.  
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Gráfico 1 – A relação entre as medidas da circunferência da cintura e do quadril. Letras 

diferentes correspondem a significância estatística na comparação entre as médias (p<0,05). 

 

 

  A avaliação do posicionamento dos implantes em 23 pacientes (46 glúteos) 

revelou que após três meses da operação, todos os implantes ovais apresentavam posição 

oblíqua, com inclinação semelhante à das fibras musculares. Em dois casos (2/46) foi 

diagnosticado inversão anteroposterior da posição do implante. (Figura 9) 

 O exame de tomografia computadorizada com reconstrução volumétrica em 3D 

forneceu os dados de volume do músculo glúteo máximo. O grupo de estudo apresentou 

atrofia muscular em 6,14% à esquerda e 6,43% à direita, após 12 meses da operação, em 

relação ao volume pré-operatório. A análise comparativa entre os grupos, assim como a 

evolução de cada grupo individualmente, está representada no gráfico 2.  
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Figura 9 –A: Implante oval, 300 cm3, 12 meses de pós-operatório, introduzido em posição 
vertical. B e C: Rotação de implantes redondo e oval, respectivamente. Fonte: Serra F, 
Aboudib JH, Marques RG. Intramuscular technique for gluteal augmentation: determination 
and quantification of muscle atrophy and implant position by computed tomographic scan. 
Plastic and reconstructive surgery. Feb 2013;131(2):253e-259e 
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Gráfico 2 – Volumetria do músculo glúteo máximo. Letras diferentes correspondem a 

significância estatística na comparação entre as médias (p<0,05). Grupo controle n=20, grupo 

estudo n=22.  

 

 A variável diferença de volume (Dif vol) foi utilizada na comparação da evolução do 

músculo glúteo máximo entre os grupos, demonstrando diferença em todos os momentos da 

pesquisa. (Tabela 2) 

 O teste de dinamometria isocinética forneceu os dados da força muscular em 

diferentes velocidades angulares, 30 º/s e 60 º/s. A evolução da força muscular ao longo dos 

12 meses demonstrou diferenças na flexão do quadril quando comparada com seus valores 

pré-operatórios em ambos os grupos analisados separadamente para velocidade de 30 º/s. Os 

demais movimentos testados não apresentaram alterações. (Tabela 3) A mesma análise no 

teste isocinético a 60 º/s apresentou aumento de força durante a adução, no grupo de estudo. 

(Tabela 4)  

 A variável diferença de força (Dif iso), foi utilizada na comparação da evolução da 

força do músculo glúteo máximo entre os grupos de estudo e controle. (Tabelas 5 e 6) 
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Tabela 2 – Comparação entre os grupos da variável diferença de volume. 

Variável  Grupo Controle* Grupo Estudo* Valor de p 

Dif vol Esq 3 meses 0,083 -52,1 0,0004 

Dif vol Esq 6 meses 8,06 -46,6 0,0006 

Dif vol Esq 12 meses 18,9 -33,8 0,0012 

    Dif vol Dir 3 meses 5,77 -54,6 0,0001 

Dif vol Dir 6 meses 17,2 -48,8 0,0001 

Dif vol Dir 12 meses 17,7 -36,2 0,0022 

 *Valores apresentados como média das diferenças (cm3) 

  

 A análise estatística não apresentou correlação significativa entre a variável diferença 

de volume e diferença de força muscular após 12 meses da operação, excetuando-se o teste 

isocinético de adução a 60 o/s, em que se observou correlação moderadamente positiva no 

grupo de estudo. (Gráfico 3) 
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Tabela 3 – Teste isocinético a 30 o/s. Avaliação de cada um dos grupos, separadamente. 
 

           Grupo de estudo                                Grupo controle 

Teste 

isocinético 

Comparação 

(Nm) 

valor de 

p 

Teste 

isocinético 

Comparação 

(Nm) 

valor 

de p 

Adução 
Pré * x 3 meses † 

(101,3)   (104,2) 0,94 
adução 

Pré ◊x 3 meses ‡ 

(117,8)   (119,5) 0,67 

Adução 
Pré x 6 meses # 

(101,3)   (112,1) 0,19 
adução 

Pré x 6 meses ¥ 

(117,8)   (117,8) 0,9 

Adução 
Pré x 12 meses ∆ 

(101,3)   (112,4) 0,97 
adução 

Pré x 12 meses ß 

(117,8)   (118,8) 0,18 

      

Abdução 
Pré x 3 meses 

(59,8)   (54,1) 0,054 
abdução 

Pré x 3 meses 

(64,6)   (63,9) 0,84 

Abdução 
Pré x 6 meses 

(59,8)   (56,2) 0,14 
abdução 

Pré x 6 meses 

(64,6)   (63,8) 0,86 

Abdução 
Pré x 12 meses 

(59,8)   (55,9) 0,18 
abdução 

Pré x 12 meses 

(64,6)   (65,5) 0,5 

      

Flexão 
Pré x 3 meses 

(68,5)   (62,7) 0,028 
flexão 

Pré x 3 meses 

(69,7)   (66,8) 0,26 

Flexão 
Pré x 6 meses 

(68,5)   (63,1) 0,03 
flexão 

Pré x 6 meses 

(69,7)   (65,6) 0,045 

Flexão 
Pré x 12 meses 

(68,5)   (62,3) 0,006 
flexão 

Pré x 12 meses 

(69,7)   (69,0) 0,4 

      

Extensão 
Pré x 3 meses 

(164,4)   (152,3) 0,09 
extensão 

Pré x 3 meses 

(177)   (170,8) 0,4 

Extensão 
Pré x 6 meses 

(164,4)   (155,4) 0,28 
extensão 

Pré x 6 meses 

(177)   (164,7) 0,08 

Extensão 
Pré x 12 meses 

(164,4)   (154,2) 0,057 
extensão 

Pré x 12 meses 

(177)   (158,8) 0,15 

* n grupo de estudo pré-operatório=22  ◊ n grupo de controle pré-operatório=22 
† n grupo de estudo 3 meses=21   ‡ n grupo de controle 3 meses=22 
# n grupo de estudo 6 meses=20   ¥ n grupo de controle 6 meses=20  
∆ n grupo de estudo 12 meses=17   ß n grupo de controle 12 meses=16 
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Tabela 4 – Teste isocinético a 60 º/s. Avaliação de cada um dos grupos, separadamente. 
 

    Grupo de estudo                             Grupo controle 

Teste 

isocinético 

Comparação 

(Nm) 

valor de 

p 

Teste 

isocinético 

Comparação 

(Nm) 

valor de 

p 

Adução 
Pré* x 3 meses† 

(86,0)   (90,5) 0,69 
adução 

Pré ◊ x 3 meses ‡ 

(104,0)   (103,5) 0,92 

Adução 
Pré x 6 meses # 

(86,0)   (96,7) 0,49 
adução 

Pré x 6 meses ¥ 

(104,0)   (103,6) 0,90 

Adução Pré x 12 meses ∆ 0,011 adução Pré x 12 meses ß 0,42 

 (86,0)   (108,4)   (104,0)   (106,2)  

      

Abdução 
Pré x 3 meses 

(50,3)   (47,9) 0,44 
abdução 

Pré x 3 meses 

(61,0)   (57,3) 0,17 

Abdução 
Pré x 6 meses 

(50,3)   (48,6) 0,92 
abdução 

Pré x 6 meses 

(61,0)   (55,5) 0,11 

Abdução 
Pré x 12 meses 

(50,3)   (53,8) 0,96 
abdução 

Pré x 12 meses 

(61,0)   (58,8) 0,50 

      

Flexão 
Pré x 3 meses 

(53,7)   (48,7) 0,11 
flexão 

Pré x 3 meses 

(56,4)   (54,3) 0,26 

Flexão 
Pré x 6 meses 

(53,7)   (51,7) 0,59 
flexão 

Pré x 6 meses 

(56,4)   (60,7) 0,66 

Flexão 
Pré x 12 meses 

(53,7)   (53,1) 0,68 
flexão 

Pré x 12 meses 

(56,4)   (56,3) 0,42 

      

Extensão 
Pré x 3 meses 

(138,4)   (127,1) 0,25 
extensão 

Pré x 3 meses 

(152,3)   (158,2) 0,34 

Extensão 
Pré x 6 meses 

(138,4)   (142,0) 0,98 
extensão 

Pré x 6 meses 

(152,3)   (155,4) 0,76 

Extensão 
Pré x 12 meses 

(138,4)   (144,2) 0,96 
extensão 

Pré x 12 meses 

(152,3)   (153,0) 0,87 

* n grupo de estudo pré-operatório=22  ◊ n grupo de controle pré-operatório=22 
† n grupo de estudo 3 meses=21   ‡ n grupo de controle 3 meses=22 
# n grupo de estudo 6 meses=20   ¥ n grupo de controle 6 meses=20  
∆ n grupo de estudo 12 meses=17   ß n grupo de controle 12 meses=16 
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Tabela 5 – Comparação entre os grupos da variável diferença de força a 30 o/s. 
 

Variável (N) Grupo Controle* Grupo Estudo* Valor de p 

Dif iso30 adu 3 meses 1,75 0,33 0,83 

Dif iso30 adu 6 meses -0,52 8,3 0,27 

Dif iso30 adu 12 meses 6 0,11 0,33 

    
Dif iso30 abd 3 meses -0,65 -6,04 0,22 

Dif iso30 abd 6 meses -0,52 -4,68 0,34 

Dif iso30 abd 12 meses 2,66 -4,76 0,16 

    
Dif iso30 flex 3 meses -2,85 -5,54 0,4 

Dif iso30 flex 6 meses -5,31 -4,81 0,88 

Dif iso30 flex 12 meses -2,8 -7,11 0,35 

    
Dif iso30 ext 3 meses -6,2 -11,27 0,6 

Dif iso30 ext 6 meses -13,8 -8,36 0,6 

Dif iso30 ext 12 meses -14 -16,88 0,81 

*Valores apresentados como média das diferenças (Nm) 
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Tabela 6 – Comparação entre os grupos da variável diferença de força a 60 o/s. 

Variável (N) Grupo Controle* Grupo Estudo* Valor de p 

Dif iso60 adu 3 meses -0,5 2,59 0,7 

Dif iso60 adu 6 meses -0,66 5 0,6 

Dif iso60 adu 12 meses 7,35 12,29 0,62 

    
Dif iso60 abd 3 meses -3,65 -2,5 0,78 

Dif iso60 abd 6 meses -5,77 -0,35 0,29 

Dif iso60 abd 12 meses -1 0,17 0,84 

    
Dif iso60 flex 3 meses -2,85 -5,54 0,43 

Dif iso60 flex 6 meses -5,31 -4,81 0,88 

Dif iso60 flex 12 meses -2,8 -7,11 0,35 

    
Dif iso60 ext 3 meses 5,95 -10,22 0,13 

Dif iso60 ext 6 meses 2,55 0,15 0,84 

Dif iso60 ext 12 meses 1,85 0,52 0,93 

*Valores apresentados como média das diferenças (Nm) 
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Gráfico 3 – Correlação entre a diferença de volume e a diferença de força no teste isocinético 

a 60 o/s após 12 meses da operação. Grupo de estudo- r= +0,5, p=0,04. 
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6- DISCUSSÃO 

 

 

 A gluteoplastia de aumento com implantes de silicone teve seu início com implantes 

especificamente desenvolvidos para os glúteos durante a década de 1970.2 Sua evolução 

técnica foi lenta e a descrição da operação considerada padrão atualmente tardou 20 anos. 

Desde a publicação da técnica intramuscular por Vergara  e Marcos em 1996,10 a operação se 

popularizou entre pacientes e cirurgiões plásticos, assim como teve as bases anatômicas 

melhor definidas.9,11,41 Simultaneamente, as complicações foram estudadas, desenvolvendo-se 

métodos diagnósticos de maior acurácia e alternativas técnicas para sua profilaxia e 

tratamento.12,14,16,41 O momento atual é de compreendermos melhor o comportamento 

anatômico e fisiológico da musculatura envolvida na operação, assim como pesquisar 

possíveis alterações em médio prazo decorrentes da presença de material aloplástico no 

interior do músculo glúteo máximo.  

 A seleção da amostra realizada no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto da Uerj reflete o perfil das pacientes candidatas ao aumento das 

nádegas, mulheres predominantemente nas terceira e quarta década de vida, eutróficas e 

hígidas. A composição do grupo controle teve como escopo selecionar pacientes semelhantes 

àquelas grupo de estudo, mormente nas características de massa corporal e proporção entre 

massa magra e percentual de gordura. A inclusão neste grupo de mulheres que seriam 

submetidas a outra operação foi importante por impor afastamento das atividades físicas por 

igual período em ambos os grupos. A plasticidade muscular e alterações no volume e na força 

do musculo estriado esquelético secundários ao desuso foram documentados previamente.42,43 

Este cuidado tem o objetivo de diferenciar alterações musculares próprias do período pós-

operatório, consequentes ao afastamento das atividades físicas e desuso da musculatura, 

daquelas causadas pela operação e presença dos implantes. 

 

 As características antropométricas na mulher, principalmente alguns parâmetros, como 

a circunferência da cintura e do quadril, são importantes indicadores de saúde.44,45 A relação 

entre as medidas da circunferência da cintura e do quadril (RCQ) apresenta grande 

importância na estética corporal conforme demonstrado por Singh.46 A fascinação pela figura 

da ampulheta representada por valores da RCQ próximos de 0,7 transcende aspectos culturais 
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e étnicos, e fora identificado em diversas culturas ao longo de nossa história.46 A escultura da  

Vênus de Milo, que possui RCQ de 0,68, é um exemplo deste conceito de beleza 

universalmente aceito.47 A relação entre beleza e RCQ está presente também no aspecto 

evolutivo do ser humano. Valores próximos de 0,7 da RCQ indicam mulheres mais saudáveis, 

menos propensas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares 45 e maior potencial 

reprodutivo no desenvolvimento gestacional e no parto.46 Existe maior atratividade para o 

sexo oposto de mulheres com estas características, que proporcionam melhor resultado na 

preservação e propagação do patrimônio genético individual,46 sendo este o principal fator na 

evolução das espécies.  

A comparação dos valores da RCQ entre os grupos apresentou diferença estatística. 

Pacientes candidatas ao aumento dos glúteos apresentaram RCQ maiores (média – 0,76) em 

detrimento aquelas que não possuem a intenção de realizar esta operação (média – 0,71). 

Mesmo sem ser alvo do objetivo consciente das pacientes quando solicitam a gluteoplastia, 

elas manifestam o desejo de serem operadas quando possuem uma RCQ inadequada. Hong et 

al.47 demonstraram que os padrões de beleza atuais possuem tendências semelhantes, no 

ocidente e oriente, para uma RCQ próxima de 0,7 e a busca desta proporção pode evitar 

insatisfações das pacientes durante o pós operatório. O procedimento cirúrgico mostrou-se 

eficaz como instrumento de mudança na RCQ, fazendo com que as pacientes submetidas ao 

aumento dos glúteos apresentassem valores de mais próximos de 0,7 , considerado mais 

adequado esteticamente. Esta mudança no padrão da relação entre a cintura e o quadril é 

absolutamente estética, e, apesar da não realização de avaliação cardiovascular, não se espera 

que seja alterada com a operação. 

 O padrão de distribuição da gordura corporal, classificado em andróide e ginóide, 

possui estreita relação com a medida da RCQ, uma vez que o padrão andróide concentra a 

gordura no tronco e braços, e o padrão ginóide nas pernas e cintura pélvica.39 Todas as 

pacientes da amostra que possuíam padrão andróide antes da operação faziam parte do grupo 

de estudo, ou seja, desejavam realizar a operação para o aumento das nádegas. Após a 

operação, a mudança na classificação de andróide para ginóide em todos os casos mostra a 

capacidade de melhora do contorno corporal obtido com tal procedimento. 

 A tomografia computadorizada foi utilizada previamente em diferentes situações no 

estudo da região glútea,20,41 assim como a reconstrução volumétrica em 3D na avaliação do 

posicionamento de diferentes tipos de implantes corporais.41,48,49  O estudo do posicionamento 

dos implantes foi realizada retrospectivamente por compreender o período em que 

utilizávamos as próteses em diferentes posições, considerando as diferentes indicações 
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clínicas. Após três meses da operação, todos os implantes ovais mantiveram inclinação 

semelhante à das fibras do músculo glúteo máximo.41 Por tratar-se de músculo estriado 

esquelético, e principalmente por ser um músculo envolvido com a postura e estabilização da 

pelve, além do tônus basal próprio deste tecido, o músculo glúteo máximo apresenta-se como 

uma unidade dinâmica, sendo constantemente recrutado durante a permanência em posição 

ortostática.50 Creditamos à constante atividade muscular e consequente pressão intermitente 

sobre os implantes a causa para manutenção dos implantes na mesma inclinação do músculo. 

Considerando-se que nos casos em que os implantes não são inseridos nessa direção, sua 

rotação pode ocorrer em diferentes sentidos (horário ou anti-horário), nos lados direito e 

esquerdo. Assim, recomenda-se a introdução de todos os implantes de base oval em posição 

oblíqua, com a mesma inclinação das fibras, para evitar assimetrias no período pós-

operatório. A rotação de implantes inseridos em lojas musculares demasiadamente grandes 

ocorre pela grande mobilização glútea decorrente do ato de sentar 41 e as características 

intrínsecas do músculo citadas acima. A possibilidade de rotação de implantes de silicone 

anatômicos em gel de alta coesividade foi estudada previamente nas mamas com incidência 

variando entre 1% e 5%.51 A ausência de desenvolvimento de tecido conectivo entre os 

implantes e a capsula fibrosa permite com que os implantes se movimentem livremente dentro 

da cápsula, corroborando com a hipótese de que dissecções mais amplas aumentam a 

incidência de rotação. 51 

 A tomografia computadorizada é utilizada para reconstrução 3D e a volumetria de 

tecidos ósseos e partes moles com frequência demonstra bons resultados, dada a facilidade de 

manipulação das imagens com os diversos softwares disponíveis.41,48,52 O isolamento do 

tecido muscular para reconstrução 3D foi realizada pelo programa Extended brilliance™ 

workspace por permitir esta seleção através da diferença de densidade dos tecidos, evitando-

se a seleção manual e possíveis variações decorrentes de erro humano. A curva de evolução 

do volume muscular foi distinta nas pacientes com próteses glúteas  quando comparada com 

as pacientes do grupo controle. (Figura 10) O músculo apresentou atrofia quando submetido à 

operação para introdução de implantes e, apesar do volume após 12 meses ser diferente do 

volume pré-operatório, o gráfico apresenta curva ascendente após três meses da operação 

(período em que a paciente encontra-se liberada para prática desportiva), demonstrando 

tendência à recuperação deste volume. Em estudo prévio, demonstramos, em uma série de 17 

pacientes, atrofia de 4,3% e 2,6% para os lados direito e esquerdo, respectivamente, porém 

sem diferença estatística entre os volumes de pré-operatório e 12 meses.41 Os gráficos que 

representam o volume do músculo glúteo máximo em relação ao tempo possuem curvas de 
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evolução semelhantes em ambos os estudos. A média de volume dos implantes usado por 

Serra et al. foi de 313 cm3, menor que a média dos implantes utilizados neste estudo, 356 cm3. 

A diferença de volume dos implantes pode ser um fator determinante na atrofia muscular e 

deve ser estudada no futuro. A pequena amostra deste artigo (n=17) também deve ser 

considerada no resultado, pois o atual estudo utilizando a mesma metodologia aplicada em 

uma amostra maior (n=22) foi capaz de detectar diferença entre os volumes musculares, 

contrariamente ao ocorrido na avaliação da amostra menor. Nosso objetivo é reavaliar, 

anualmente, as pacientes, para determinar a evolução do músculo em longo prazo. 

 A variável diferença de volume (dif vol) foi criada para comparação entre os grupos 

do volume muscular em seu caráter evolutivo. Desta forma, evita-se a comparação entre as 

médias, pois é esperado que esta seja sempre diferente entre os grupos, haja vista que se 

constitui em um viés de seleção.  

As pacientes candidatas à operação para aumento de glúteos, o são, 

predominantemente, por possuírem pouco volume muscular nessa região anatômica. O 

resultado demonstrou diferença estatística de grande significância em todos os momentos da 

pesquisa (três, seis e 12 meses após a operação), demonstrando que as portadoras de 

implantes intramusculares apresentam atrofia muscular e, depois de isolados alguns fatores, 

como desuso da musculatura, alterações nutricionais e diferenças individuais de massa 

corporal, pode-se inferir que o principal fator responsável por esta alteração são os implantes 

de glúteo. O tecido muscular estriado esquelético apresenta constante renovação que irá 

depender da relação entre a síntese e a degradação de proteínas em seu interior.43 Sato et al.43 

estudaram a interação de diversos fatores em condições anabólicas e catabólicas, 

demonstrando a inatividade como adjuvante na perda de massa muscular. 

Breuls et al.53 demonstraram in vitro a suscetibilidade da célula muscular para danos 

secundários a compressão, mencionando o papel de órteses e próteses como fatores adicionais 

neste mecanismo de injúria celular. Diversos estudos experimentais 32-35,54 documentaram, por 

meio de diferentes métodos, a lesão do tecido muscular estriado esquelético em ratos 

decorrente da compressão externa, principalmente nas regiões de proeminências ósseas, como 

a tuberosidade isquiática no desenvolvimento de úlceras de pressão. Nossos resultados 

demonstram que a atrofia muscular também ocorre no músculo glúteo máximo quando 

introduzidos implantes na intimidade de suas fibras, corroborando os dados existentes na 

literatura que propõe a compressão como fator na atrofia devido ao estado de deformação 

celular,53 independentemente da via de compressão ser intrínseca ou extrínseca. 
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O teste isocinético é uma situação em que o músculo se contrai a velocidade 

acomodativa controlada, o que leva o segmento a mover-se em velocidade linear ou angular 

constante, dentro de um setor prescrito de sua amplitude de movimento. Como instrumento na 

pesquisa científica, é de grande validade para acessar a performance muscular dinâmica e 

estática, registrando parâmetros, como torque máximo (Nm), trabalho (J/min) e potência 

(W).55 Ao contrário do teste muscular manual, apresenta boa confiabilidade e 

reprodutibilidade para detectar diferenças sutis na performance muscular em indivíduos 

capazes de gerar força que movimente o segmento em sua amplitude de movimento contra a 

gravidade e contra uma resistência, apresentando valores que em teoria são mais realistas em 

relação à capacidade funcional muscular máxima.55 As velocidades permitidas pelo 

equipamento são de 30, 60, 90, 120 e 180 °/s. Considerando a relação força vs. velocidade de 

contração, a menor velocidade permitirá maior força de contração.55,56  

As velocidades de 30 º/s e 60 º/s foram selecionadas objetivando-se conseguir valores 

de força próximos aos isométricos, medindo o torque ativo máximo resultante do que cada 

indivíduo pode produzir pela amplitude de movimento.55,56 A presença de variação do volume 

e atrofia do músculo glúteo máximo quando submetido à introdução de implantes em seu 

interior foi demonstrada previamente.41 Essa observação suscitou o questionamento sobre 

possíveis alterações no funcionamento muscular como unidade contrátil e em sua capacidade 

de gerar força. Trappe et al. 42 documentaram, por meio do estudo de astronautas em 

gravidade zero, as alterações musculares causadas pela inatividade e a possibilidade de sua 

prevenção, com a prescrição de exercícios físicos. A criação do grupo controle com pacientes 

que permaneceram em inatividade física pelo mesmo período que o grupo de estudo teve 

como objetivo eliminar o viés da inatividade e avaliar as alterações causadas primariamente 

em decorrência da operação de aumento glúteo.  

Bartlett et al.50 documentaram, por eletromiografia, a função do músculo glúteo 

máximo em diferentes situações, como andar, correr, saltar, escalar, assim como em ações 

secundárias para a estabilização do tronco e da pelve. O teste isocinético avaliou quatro 

diferentes movimentos (adução, abdução, flexão e extensão), considerando a ampla função do 

músculo em questão, na tentativa de observar quaisquer mudanças que nele ocorresse. Os 

resultados da avaliação de força muscular no grupo de estudo apresentaram diminuição de 

força no movimento de flexão a 30 º/s em todos os períodos de avaliação. A ação concêntrica 

primária do músculo glúteo máximo é a extensão da coxa,50 portanto, durante a flexão, o 

músculo glúteo atua como antagonista.57 A presença de diminuição de força no mesmo teste 

no grupo controle nos leva a creditar esta alteração à inatividade muscular, possivelmente 
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relacionada aos músculos da região anterior da coxa e quadril envolvidos primariamente com 

a flexão.58 As forças que atuam na movimentação da articulação do quadril, atuam em 

conjunto e sendo sua resultante o produto da interação harmônica entre os grupos musculares 

agonistas e antagonistas para cada movimento.57,59 A desarmonia nessa relação, gerando 

excesso de força anterior ou posterior na articulação do quadril, pode levar a instabilidade e 

futuras lesões.57 Nossos resultados, ao demonstrarem aumento de força de flexão, sem 

alterações na força de extensão, suscitam a possibilidade de lesões futuras na articulação do 

quadril. Devemos portanto acompanhar estas pacientes em longo prazo com teste isocinético 

para melhor avaliação articular. O teste isocinético a 60 º/s apresentou como única alteração o 

aumento de força durante a adução após 12 meses no grupo de estudo. O músculo glúteo 

máximo, sobretudo sua porção superior, apresenta grande atividade durante a abdução da 

coxa.50 O aumento de força na adução, movimento em que o glúteo atua como antagonista, e 

a falta de correspondência na avaliação do grupo controle nos leva à conclusão de que o 

principal fator para que isso tenha ocorrido seja a operação. O teste isocinético avalia a força 

da musculatura agonista em determinado movimento articular.55 O aumento na força de 

adução do grupo de estudo  pode ser decorrente do aumento de força na musculatura adutora,  

diminuição de força na musculatura abdutora ou ambos. O fato da operação não abordar o 

grupamento adutor nos faz concluir  que o fator principal desta alteração seria diminuição na 

força do músculo glúteo na sua função de antagonista e por isso não foi detectada no teste 

isocinético. O teste de abdução, em que os glúteos atuam como agonistas, não apresentaram 

alterações.  

A variável diferença de força (Dif iso), em similaridade à Dif vol, tem como objetivo 

avaliar a evolução de força muscular em função do tempo e permitir a comparação entre os 

grupos estudados. Não foram observadas diferenças entre os grupos de estudo e controle no 

que concerne à variação de força muscular nos períodos de três, seis e 12 meses em relação ao 

valor obtido no pré-operatório. Portanto, a realização da operação para aumento de glúteos e a 

permanência de implantes no interior do músculo glúteo máximo não interfere nas variações 

fisiológicas de força deste músculo, que é influenciada por diversos fatores, como inatividade, 

alongamento, treinamento etc.42,43,60,61 Esta preservação de força pode ser consequência da 

utilização de instrumentos rombos durante a dissecção, em que não o músculo não é incisado, 

corroborando o relato de Socolovsky & Masi,62 que mostraram que abordagens glúteas sem 

incisão das fibras musculares produzem menor trauma cirúrgico e melhor recuperação. 

A relação entre hipertofia e força muscular foi pesquisada anteriormente e varia em 

função de inúmeros fatores.60,61,63 Realizou-se o cálculo de correlação entre as diferenças de 
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volume e força, em todos os movimentos e velocidades utilizados no teste isocinético. A 

presença de significância estatística apenas na adução a 60 o/s no grupo de estudo, e ausência 

de correlação nos demais movimentos testados mostra que força e volume muscular não 

variam de maneira conjunta. Diversos estudos mostram que o tipo de treinamento aplicado 

influenciará quantitativamente no aumento da massa muscular e ganho de força.60,64-66 Após a 

liberação para atividades físicas ocorrida com três meses de pós-operatório, as pacientes 

realizaram atividades de acordo com sua preferência, variando amplamente o tipo de 

treinamento, intensidade e período em que foi realizado.  Lundberg et al.66 demonstraram que 

diferentes tipo de treinamento alteram não somente a forca e volume do musculo, mas fazem 

também variar a relação existente entre estas duas variáveis. Ballak et al.67 demonstraram que 

o produto final da força muscular depende da interação entre vários fatores, como massa 

muscular, número e comprimento das fibras, distribuição dos tipos de fibras e tensão 

muscular. O momento gerado pelo comprimento do membro também pode exercer influência 

na força.68 A interação entre estes fatores varia entre as espécies animais e dentro de uma 

mesma espécie.67 A dificuldade de seleção de mulheres com o mesmo comprimento de 

membros inferiores e a impossibilidade ética do estudo da fibra muscular através de biópsia 

nos limitou na avaliação destes inúmeros fatores envolvidos com o funcionamento muscular.  

A complexidade funcional do grupamento muscular glúteo se reflete no amplo 

espectro de alterações corporais em consequência das mudanças nestes músculos.50,57  

Johnson 58 demonstrou que o complexo formado pelas articulações lombar, pélvica e do 

quadril, juntamente com sua musculatura, está relacionado com o funcionamento da cintura 

escapular e, possivelmente, envolvido com algumas lesões que ocorrem nessa região.  Lewis 

et al.57 demonstraram que alterações nas diversas forças que atuam na articulação do quadril 

podem ser a causa de dor articular e desenvolvimento de lesões. Neste estudo, correlacionou-

se apenas dois fatores, massa e força muscular. A ausência de correlação observada na maioria 

dos casos se explica pela presença de diversos fatores envolvidos na biomecânica muscular, 

que não se constituíram em objetivo deste estudo.  

Este é o primeiro estudo acerca da função do músculo glúteo máximo após 

gluteoplastias de aumento com implantes e constitui a primeira etapa de uma pesquisa mais 

complexa e abrangente, envolvendo diversos aspectos, como a sensibilidade glútea, 

importância do tamanho dos implantes, propriocepção, mudanças na qualidade de vida, 

função sexual e satisfação com o procedimento. 
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7-CONCLUSÕES 

 

 

 O músculo glúteo máximo apresenta atrofia secundariamente à realização de 

gluteoplastia para introdução de implantes no interior de sua massa após 12 meses de 

evolução. 

 As variações na força do músculo glúteo máximo nesse período não podem ser 

atribuídas primariamente à operação ou à presença dos implantes em seu interior, sendo 

consideradas fisiológicas e multifatoriais. As variações de força e volume não apresentaram 

correlação significativa durante o período estudado. 

 Os implantes de silicone inseridos no interior do músculo glúteo máximo apresentam-

se estáveis durante os primeiros 12 meses após a operação. Independente do posicionamento 

no momento de sua introdução, todos os implantes de base oval assumiram aposição oblíqua 

com inclinação semelhante àquela das fibras musculares após três meses da operação. 

Dissecções intramusculares demasiadamente grandes estão relacionadas com aumento da 

incidência de rotação dos implantes. 

 As pacientes candidatas a gluteoplastia de aumento apresentam menor volume nos 

glúteos, maior valor da relação entre a cintura e o quadril e distribuição da gordura corporal 

de padrão andróide com maior frequência em relação às pacientes que não são candidatas a 

esta operação. O aumento de glúteos com implantes foi eficaz na melhora da relação entre a 

cintura e o quadril, assim como na mudança dos padrões antropométricos (de andróide para 

ginóide). 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com as normas da Resolução n.º 196, do Conselho Nacional de Saúde de 

10/10/96) 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa ESTUDO DO 

COMPORTAMENTO MUSCULAR APÓS GLUTEOPLASTIA. Você foi selecionado 

aleatóriamente e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você pode desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição, apesar de ter a possibilidade de obter 

diagnóstico precoce em caso de complicações. 

 O objetivo deste estudo é avaliar o comportamento da musculatura glútea quando 

submetida a intervenção cirúrgica para aumento volumétrico, visando oferecer melhores 

resultados e baixos índices de complicações. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em realizar exames de tomografia 

computadorizada e testes de força muscular em laboratório específico, no período pré-

operatório e após três, seis e 12 meses da operação.  

 Os únicos riscos relacionados com sua participação são danos ao feto, no caso de 

pacientes gestantes. 

 Os benefícios relacionados com a sua participação são a cooperação com o 

desenvolvimento científico e a possibilidade de ter possíveis complicações pós-operatórias 

diagnosticadas precocemente.  

 As informações obtidas com dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação.  

Você receberá uma cópia deste Termo, onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

a qualquer momento. 

 

Rio de Janeiro, _______  de _______________ de _________ . 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 



 

Pesquisador responsável: FERNANDO SERRA 

________________________________________________ 

 

Endereço: Rua Visconde de Pirajá 550, sala 1413– Ipanema – Rio de Janeiro, RJ. 

 

Telefones: (21) 991769718 / 25125427. 
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Ào lnstituto Nacional da Propriedade lndustrial:
O requerente solicita a concessão de um privilégio nâ natureza e nas condiçôes abaixo indicadas:

1. Depositante (71):

1.1 Nome: Universidade do Estado Co Rio de Janeiro

1.2 Qualificação:

1.3 CNPJICPF: 33.s41.014/ooo1-s?

1.4 EndereçoCompleto: R Sâo Francisco Xavier 524, SI-, 29F, Maracanã, Rio de Janeirc
1.5 CEP: 20550013

1.6 Telefone: 2334001? 1.7 Fax:
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D continua em folha anexa
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3. Título da lnvenção ou Modelo de Utilidade (54):

Instrumentô para Gluteoplastia

f] continua em folha anexa

,4. Pedido de Divisão: do pedido No Data de Depósito:

5. Prioridade:

O depositanle reivindica a(s)

I lnterna (6ô)

seguinte(s):

fl Unionista (30)

PaÍs ou Organização do depósito Data de depôsito

I/

Número do depósito (se disponível!

fl continua em folha anexa
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5.1

6.2

6.3

6.4

6.5

b.b

6.8

trepósito de Pedido de Patente

lnventor {72):

I Assinale aqui se o(s) mesmo(s) reque(em) a não divulgação
campos abaixo.

Nome: Fernando Serra Gulmarães

Qualificação:

CPF: 0'7L756947ii9

EndereçoCompleto: Rua de paranhos .àntunes ilt
CEP: zzG2o-3oo

Telefone: 91769?i8 6.7 FAX:

E-mail: fserr=gugrnaii _ ccr.

de seus nome(s), neste caso não preencher os

ap 1C5, Bi 1. Berra da Tijuca

fl continua em folha anexa

f,7. Dec!aração de divulgação anterÍor nâo prejudicial.
Artigo 12 da LPI - período de graça.
lnforme no item 11.13 os documentos anexados, se houver.

8. Declaração na forma do itern 3.2 da Instruçâo Normativa pR no 17lz01s:

I Declaro que os dados fomecidos no presente formulário são idênticos ao da certidão de depósito ou documento
equivalente do pedido cuja prioridade está sendo reivindicada.

9.

9.1

3-l

9.4

9.5

9.6

9.8

Procurador (74):

Nome: ,fose Carlos Vaz e Dias

CNpJ/CpF: 283 . 2BB. 681-?2

Endereço Completo: R sãa rrancasco
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Telefone: 233400if

E-mail: inovuerj @srz . uerl . br
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Xar.risY 524, Si

9.7 FAX:

cÀB/Rur 147.583

2 §f , i{ar:acai:ã, R.io de Janeiro

fl continua em folha anexa
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lníorme nos itens I 1.9 ao 11.12 os documentos anexados, se houver, tr
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lposrro DE pEDrDo DE REGrsrRo DE DESENHo INDUSTRIAL

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial'
O requerente solicita a concessão 46 registro de desenho industrial nas condições abaixo indicadas:

t. Depositante
1.1 Nome (71): UNIVERSIDADE D0 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1.2 Nacionalidade:Brasileira 1.3 Qualifrcação:
1.4 CPFiCNPJ (se houver): 33.540.014/0001-57
1.5 Endereço: Rua São Francisco Xaüer, 524 - SalaT 29 - Bl F Bairro: Maracanã

Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ CEP: 20.550-013 País: Brasii
.1.6 Telefone: (21) 2334-0017 2334-0018

Fa"x: ( ) ,
E-mail: inovuerj @sr2.uerj .br

conti4ua em folha anexa

I

2.1

7.2

Título do Registro
Títuto: Configuração Ornamental aplicada a instrumento para Gluteoplastia

Pedido Dividido: DI: 
continua em folha *exâ

J. Campo deAplicação
Instrumentos cirurgicos

continua em folha anexa

4. Prioridade
4.1 O depositante reivindica prioridades de Depósito? sim

continua em folha anexa

Data do Deposito
Número do Deposito

(transcrever exatamente o

nooue consta na prioridade
País ou Organização de Origem

5.1
Sigilo do Pedido
Requer sigilo do pe{ido ua forma do §1o do art. 106 da LPI ? sim nao

6.
6.1

Autdr (es)

Requer a não divulgação de seu(s) nome(s) de acordo com o art. 6" § 4' da LPI?

(vide procedimento conforme item 1.1 do Ato Normaüvo n"16112002) sim não

Nome (?1): Fernando Serra Guimarães
Nacionalidade: brasileiro 6.4 Qualificação: Professor pesquisador da UERI

CPF/CNPJ (se houver): 07175694709
Endereço: Rua de Paranhos Antunes, no. 100, ap 106, Bloco 1. Bairro: Barra da Tijuca

Cidade:Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro. CEP 22620-300 - País: Brasil

Telefone: ( 21) q1769718

Fax: ( )
E-mail : fserrag@gmail. com

continua em folha ânexa

6.2
6.3

6.5
6.6

6.7
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7. Declaração na forma do item 3.2 do ato Normativo n"161102 (relativa à tradução simples da

prioridade)

continua em folha anexâ

B. Declaração de divulgação anterior não prejudicial (art. 96 § 3" da LPI - Periodo de Graça)

continua em folha anexa

9. Procurador
9.1 Nome: Jose Carlos Vaz e Dias
9.2 API ou OAB: OAB/RI 147.683

9.3 CPF/CNPJ:283.288.681-72
9.4 Endereço: Rua São Francisco Xaüer, 524 -

Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro

9.5 Telefone: (2L)2T40Afi

Sala T 29 - Bl F, Bairro: - Maracanâ
Cep: -20.550-013

Fax: ( )
E-mail: inowerj @sr2.uerj .br ou mbruno@ime.uerj.br
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documento)
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INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
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Certificamos que o projeto intitulado Estudo do comportamento muscular

após gluteoplástia protocolo no 001í.0.305.305-10, desenvolvido sob a

responsabilidade de Fernando Serra, está de acordo com os princípios éticos

estabelecidos pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido

APROVADO em 28104t2O10 na reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do lnstituto

Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO).

O Pesquisador está autorizado a dar início à pesquisa em pauta, devendo

atender às seguintes exigências:

. Encaminhar a este CEP, relatório descritivo de seu andamento ao

final de cada semestre;

. Ao término da pesquisa, apresentar cópia do trabalho concluído,

conforme metodologia exigida pela instituição, impressa e em mídia.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2010

uardo Vianna

'enador do
á em Pesquisa do INTO


