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Resumo 

As técnicas utilizadas na Ritidoplastia, também denominada de lifting facial, tem evoluído ao 

longo dos anos, sendo aprimorada cada vez mais no sentido de alcançar o rejuvenescimento 

facial. Contudo, a cirurgia é uma técnica invasiva e, como tal, pode ocasionar agressões nos 

tecidos, sendo necessário a utilização de procedimentos que minimizem tais alterações no 

pós-cirúrgico. Neste sentido, este artigo tem como objetivo analisar a importância da 

drenagem linfática manual no pós-operatório do lifting facial. Destaca-se que esta revisão 

tomou como referência teórico-metodológica, o método dedutivo e se consubstanciou a partir 

da pesquisa bibliográfica, tendo o seu aporte teórico metodológico ancorado em autores 

renomados que possibilitaram concluir que a utilização da drenagem linfática manual no 

pós-operatório de lifting facial é benéfica, desde que seja realizada de forma adequada. Para 

tanto, é imprescindível que o profissional possua profundos conhecimentos acerca da 

anatomia do sistema linfático, bem como de sua fisiologia. 

Palavras-chave: Pele; Lifting Facial; Drenagem Linfática Manual. 

 

1 Introdução 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui funções dinâmicas, cujas estruturas 

celulares asseguram ao corpo humano uma gama de funções1. Dentre suas funções, Maio 

(2004)2 destaca que este órgão é o responsável por impedir a perda de água e outras 

substâncias essenciais presentes no organismo, além de sua importância sensorial. 

Composta por três camadas denominadas epiderme, derme e hipoderme que se 

complementam e são fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. Além disso, destaca-se 

que as alterações cutâneas no que tange ao envelhecimento, ocorre nas camadas 

supramencionadas3. 
                                                 
1 Pós-graduanda em Procedimentos Estéticos Pré e Pós-operatório. 
2 Fisioterapeuta, Prof. da Biocursos, Pós-graduado em Cardiorrespiratório. 
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 O envelhecimento é um fenômeno natural, no entanto, o envelhecimento facial parece 

ser mais complexo, uma vez que, se trata da parte do corpo que sempre está exposta, e que por 

este motivo, deixa evidente algumas características próprias da pele envelhecida, como as 

rugas4.  

A flacidez facial tem se apresentado como um processo preocupante para muitas 

pessoas. Diante disso, evidencia-se a maior procura por tratamentos especializado que 

minimizem os efeitos5. 

O lifting facial tem sido indicado para a eliminação ou redução das rugas. Através 

deste procedimento, é possível se obter um rejuvenescimento, cuja aparência é natural, pois 

não ocorre a eliminação do contorno do pavilhão auricular sem que haja a tração do lobo da 

orelha e elevação das costelas. Assim, as cicatrizes se tornam imperceptíveis6. 

Neste sentido, este artigo tem por objetivo analisar a importância da drenagem 

linfática manual no pós-operatório do lifting facial. Assim, os seguintes objetivos específicos 

foram estabelecidos: a) conhecer a histologia da pele e os aspectos relacionados ao 

envelhecimento facial; b) verificar os conceitos e indicações do lifting facial; e c) identificar a 

importância da drenagem linfática manual no pós-cirúrgico de lifting facial. 

Deste modo, este estudo assume especial importância para os acadêmicos e 

profissionais da área, por se tratar de uma temática de interesse comum, sobretudo, por se 

considerar que é indispensável que se busque sempre por novos conhecimentos. Assim, este 

estudo foi desenvolvido não somente pela necessidade de se pesquisar, mas, sobretudo, pela 

certeza de que este trará grandes contribuições para todos os que se interessam pelo tema.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Histologia da pele 

 

A pele, além de ser considerada o maior órgão do corpo humano, também é conhecida 

pela sua dinamicidade de funções, uma vez que suas estruturas celulares afiançam ao corpo 

humano a polivalência de funções. Dentre as funções da pele, Nascimento et al. (2007)1 

aponta a função de proteger o corpo de intervenções externas, tais como agentes naturais, 

lesões químicas ou de caráter mecânico, ação de agentes de infecções e regulação da 

temperatura corporal frente a mudanças no tempo. 
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A pele é formada por três camadas, as quais são chamadas de epiderme, derme e 

hipoderme e que, embora possuam características e funções dissemelhantes, são 

complementares e imprescindíveis à sobrevivência do ser humano3. 

A epiderme é definida por Azulay, David e Rubem (2004)3, como a camada mais 

superficial do tecido e tem como principal característica a impermeabilidade e não possui 

vascularização. Além disso, a epiderme dispõe de uma camada extra de queratina, a qual é 

denominada de camada córnea, sendo composta por células mortas preenchidas por queratina, 

que tem como função essencial, proteger organismo de agressões externas.  

A derme que é reconhecidamente a camada mais complexa do tecido dermatológico, 

uma vez que é composto por fibras elásticas emaranhadas, tecido conjuntivo e células de 

defesa. Sua principal função é garantir a sustentação e elasticidade e resistência da pele7. 

Silva e Waissmann (2005)8 complementam afirmando que o tecido conjuntivo e 

inúmeras estruturas fibrosas, filamentosas e amorfas juntamente com os fibroblastos, 

histiócitos, células dendríticas, mastócitos, linfócitos, plasmócitos e demais elementos 

celulares compõem a derme. 

Para Arnold, Odom e James (1994)9, a derme se constitui de feixes de fibras elásticas 

e colágenas onde estão presentes importantes estruturas, tais como os vasos sanguíneos e 

linfáticos, terminações nervosas, pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, bem como as 

células de fibrócitos, mastócitos e macrófagos. 

Destaca-se que a nutrição e oxigenação da pele ocorre por meio dos vãos sanguíneos 

existentes na derme10. O colágeno constitui o componente principal da derme. Trata-se de 

uma proteína fibrosa com atuação direta na proteína estrutural do corpo humano, sendo 

encontrado nos tendões, ligamentos e revestimento dos ossos9. 

A hipoderme consiste no tecido celular subcutâneo que se localiza abaixo da derme e é 

composto por células adiposas, que lhe confere as funções de reservar energia através das 

células acumuladas e, em caso de frio, garante a proteção térmica, ou seja, funciona como um 

amortecedor em determinadas partes do corpo quando ocorrem lesões11.  

Fatores como idade, o sexo, o clima, alimentação e saúde do ser humano refletem 

diretamente na aparência da pele, a qual pode ser classificada considerando o tipo e 

quantidade de secreções presentes. Assim, a pele oleosa se caracteriza pelo excesso de 

secreção gordurosa que a deixa brilhosa, ao passo que na pele seca, ocorre a escassez de 

secreção. A pele desidratada é um tipo de pele seca. A pele mista é identificada a partir da 

existência dos dois tipos de pele10.  
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Ainda de acordo com Guirro e Guirro (2004)10, os movimentos corporais só são 

possíveis através da elasticidade da pele. A redução das funções do tecido conjuntivo causa 

uma deformação nas camadas de gordura e degeneração das fibras elásticas da pele, 

originando assim, as rugas. 

 

2.2 Envelhecimento facial  

 

Notadamente, o envelhecimento, também chamado de senilidade, é um processo 

natural, sendo definido por Cucé e Festa (2001)4 como várias alterações fisiológicas 

inexoráveis em consequência de uma alteração da homeostasia. 

A pele pode se tornar mais delgada em determinados locais, enrugada, seca e em 

algumas ocasiões, escamosa. Assim, as fibras colágenas da derme tornam-se mais espessas, 

ao passo que as fibras elásticas sofrem redução da elasticidade e, além disso, ocorre uma 

diminuição gradual da gordura depositada no tecido subcutânea12. As referidas alterações 

facilitam o surgimento de flacidez, que envolve tanto a flacidez de pele quanto a hipotonia 

muscular. 

Nota-se que o metabolismo mais irrefutável no que tange ao envelhecimento, parece 

ser o retardamento da síntese de proteínas, o qual desencadeia um desequilíbrio entre a 

formação e degradação12.  

Considera-se ainda que o envelhecimento cutâneo ou tissular consiste em um processo 

orgânico natural que é influenciado por diversos fatores, que dependendo da intervenção pode 

ser acelerado ou retardado5. As alterações da pele no que cerne a senilidade evidencia-se, 

sobretudo, face, pescoço, dorso das mãos e antebraços, que por estarem expostos apresentam 

o agravamento dos sulcos e pregas naturais das áreas comprometidas10. 

Barba e Ribeiro (2009)5 destacam que a flacidez estética pode ser apontada como 

sequela de uma sequência de situações ocorridas ao longo da vida do ser humano, tais como a 

falta de exercícios físicos, perda de peso significativa, envelhecimento fisiológico, dentre 

outros. 

No entanto, é importante notar que historicamente, a beleza tem sido valorizada na 

sociedade e constantemente se tem buscado por padrões de beleza divulgados, sobretudo, na 

mídia. Neste contexto, a valorização da face tem sido cada vez mais comum, uma vez que se 

trata da parte do corpo, que além de ficar exposta, expressa os sentimentos e emoções, se 

revestindo de importante representatividade para o ser humano13. Neste sentido, a busca pelo 
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padrão de beleza está estritamente relacionada à autoestima e, consequentemente, à saúde do 

ser humano e à qualidade de vida. 

Para Gração e Santos (2008)14, a qualidade de vida, saúde e doença estão ligadas, uma 

vez que a qualidade de vida consiste na percepção que o sujeito tem de si mesmo, de sua 

posição social e familiar, bem como suas relações culturais e valorativas. Neste contexto, fica 

claro que a qualidade de vida é uma representação social que requer a satisfação das 

necessidades mais primárias do indivíduo.  

Não obstante, Kede e Sabatovich (2004)15 salientam que a beleza e estética faz parte 

dos fatores que envolve a saúde e a qualidade de vida de homens e mulheres e, por este 

motivo, tem sido evidente o aumento da procura por abordagens terapêuticas, cirúrgicas e não 

cirúrgicas, com o objetivo de amenizar ou corrigir as alterações do rosto. 

 

2.3 Lifting Facial ou Ritidoplastia 

 

Para Petroianu (2001)16, o envelhecimento biológico é um processo complexo para a 

grande maioria da sociedade, pois envolve aspectos diversos da vida. No entanto, as 

alterações mais significativas podem requerer atenção cirúrgica.  

Dentre as alterações cutâneas, destaca-se o adelgaçamento da pele, bem como a perda 

da elasticidade e aderência ao tecido celular subcutâneo, agravando-se pela atrofia da gordura 

subjacente, óssea e muscular. Além disso, estas alterações contribuem para a redução e 

mudança qualitativa das fibras elásticas e colágenas, com inversão marcante da relação de 

colágeno I em colágeno III16. 

Além das alterações supramencionadas, ao processo de atrofia ainda se associam 

importantes alterções morfológicas, notadas sobretudo, na região geniana, região geniana, em 

sua porção anterior ao músculo masseter, a perda de tônus , associada à flacidez cutânea e à 

atrofia da bolda gordurosa bucal, faz com que se acentue o sulco nasogeniano16.  

Outra alterção que deve ser considerada são as denominadas bolsas palpebrais que, 

devido à protusão das bolsas gordurosas por meio septo orbitário. Concomitantemente, 

aumenta-se a pele das pálpebras superior, rugas ou acentuadas linhas de expressãoa área 

lateral às pálpebras e na fronte, dentre outros16. 

Para Castro (1998)6, a Ritidoplastia também é conhecida como ritidectomias, 

meloplastias, erguimento facial, lifting facial e cirurgia de rejuvenescimento facial.  

De acordo com Patrocínio et al., (2006)17, existem formas distintas de ritidoplastia 

cutânea, onde na primeira geração ocorria somente a remoção da pele. A segunda veio com a 
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descrição do sistema músculo-aponeurótico subcutâneo (SMAS), onde se aplica tratamento ao 

mesmo, como plicatura, sutura, secção parcial, etc., com o objetivo de tornar mais duradoura 

a cirurgia. A terceira geração surge com a tentativa de se alcançar o sulco nasogeniano, que 

até então não sofria alterações nas outras técnicas. A ritidoplastia por planos profundos 

disseca profundamente ao SMAS, no entanto, seu uso tem sido cada vez menor devido aos 

índices elevados de lesões nos ramos do nervo facial. 

As alterações mais evidenciadas são: perda do volume na “maça do rosto”, bolsas de 

gordura orbital, queda da bochecha sobre a linha da mandíbula, aumento da dobra cutânea nos 

sulcos18.  

Neste sentido, na ritidoplastia subcutânea ocorre o descolamento do retalho cutâneo 

acima do platisma da região temporal, malar sobre a fáscia parotídica e do músculo 

esternocleidomastóideo, com rotação cefaloposterior e avanço com exérese do excesso de 

pele para corrigir a ptose. Não ocorre a correção da optose gordurosa e músculo aponeurótica 

e é indicada, restritamente, para pacientes magros e sem frouxidão das demais partes moles18.  

É importante salientar que quando se indica ritidoplastia subperiostal quando o 

envelhecimento é significativo ou casos de ptose do centro oval da face, deformidades em 

lágrima infraorbitária, scleralshow ou ectrópio, em bolsas malares severas. Além destas 

indicações, relata-se ainda que o procedimento é apontado para os casos de fraturas faciais 

antigas, em necessidade de resurfacing simultâneo, em situações de implantes faciais (quando 

precisam ser trocados) ou quando se requer aumento de tecido mole com enxerto de 

gordura17. 

Para Mauad (2011)19, o lifting facial tem o objetivo de melhorar a aparência da face 

envelhecida. Este procedimento possibilita a remoção do excesso de pele da face e pescoço, 

bem como tratar das estruturas como músculo e excesso de gordura. Sobre isto, Castro 

(1998)6 assevera que o resultado satisfatório da cirurgia relaciona-se diretamente as trações da 

pele.  

Montedonio et al., (2010)18 assevera que na ritidoplastia, as cicatrizes são inevitáveis, 

no entanto, algumas técnicas as deixam menos visível, como nos casos de camuflagem dentro 

da primeira linha de implantação dos cabelos, no contorno préauricular e posteriormente nas 

orelhas. 

Comumente, as cicatrizes passam por um processo de evolução natural até alcançar a 

maturação integral. Este processo demora entre 12 a 18 meses, onde paulatinamente, as 

cicatrizes mudam do róseo ao tom semelhante da pele. No entanto, fatores como quelóides, 

hipertrofias, alargamento, depressão, retração, escurecimento, clareamento refletem no 
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comportamento da cicatrização. Sendo assim, o processo cicatricial não é uniforme fatores 

relacionados com a predisposição genética de cada indivíduo18. 

No que tange ao pós-operatório, Girro e Guirro (2004)10 afirmam que pode ocorrer 

complicações como hematoma, infecção, deiscência da sutura, irregularidades, depressões, 

aderências, fibroses, cicatrizes mal posicionadas, cicatrizes hipertróficas e queloidianas, 

excesso cutâneos, seroma, alopecia, lesão sensorial e motora do nervo facial e fístula salivar. 

De acordo com Petroianu (2001)16, as complicações mais comuns são lesões nervosas, 

hematomas, deiscência, necrose e assimetria de tração, insuficiência de tração ou tração 

exagerada, resultado artificial, cicatrizes aparente e de má qualidade, alterações indesejáveis e 

exageradas da base do cabelo (costeleta), degraus na base do cabelo (região occipital), 

alopecia, aumento indesejável da região frontal e infecção. 

No entanto, Guirro e Guirro (2004)10 afirmam que as complicações poder ocorrer de 

acordo com cada cirurgia, pois técnicas distintas podem ser aplicadas. 

Ribeiro (2000)20 relata que em cirurgias plásticas indica-se a drenagem linfática 

quando ocorre edema excessivo encontrado no interstício. 

 

2.4 A importância da drenagem linfática manual no pós-cirúrgico de lifting facial 

 

De acordo com Leduc e Leduc (2004)21, edema é definido com o acúmulo de excesso 

de líquido no espaço intersticial como resultado da quebra do equilíbrio entre a pressão 

interna e externa da membrana da célula, ou de uma obstrução do retorno linfático e venoso. 

De origem inglesa e pertencente ao léxico da hidrologia, a palavra drenagem consiste 

em evacuar um pântano de seu excesso de água por meio de canaletas que se desembocam em 

um coletor maior, quer por sua vez desemboca em um poço ou em curso de água. Suas 

manobras são suaves e superficiais, não sendo necessário, portanto a compressão muscular, e 

sim, a mobilização da corrente de líquido que se encontra dentro de um vaso linfático em 

nível superficial e acima da aponeurose22. 

As principais técnicas de drenagem linfática manual (DLM) são as de Vodder e Leduc. 

A principal diferença entre as técnicas reside no tipo de movimento, pois a técnica de Vodder 

é realizada com movimentos circulares, rotatórios e de bombeio, enquanto que a técnica de 

Leduc utiliza movimentos mais restritos23. 

A drenagem tem por finalidade direcionar e aumentar o fluxo linfático, possibilitando 

assim, a remoção rápida do excesso de liquido intersticial. Este procedimento promove a 
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desintoxicação do tecido intersticial, com consequente melhoria da oxigenação e da nutrição 

celular, além do aumento da circulação sanguínea venosa em direção centrípeta20. 

Borges (2010)24, define o sistema linfático como uma via acessória pela qual o líquido 

pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue, realizando assim, o transporte de proteínas e 

materiais de grandes partículas para fora dos espaços teciduais. Além disso, destaca que a 

drenagem linfática tem sido utilizada não somente para tratamentos estéticos, pois tem sido 

cada vez mais comum, a sua utilização nos tratamentos relacionados a afecções de natureza 

angiológica, traumáticas, neurológicas, metabólica e cirúrgica. 

A drenagem linfática manual (DLM), consiste em uma técnica que, originalmente foi 

publicada em Paris, no ano de 1936 pelo Dr. Vodder, sendo ao longo das últimas décadas, 

aprimorada e desenvolvida com maior frequência22. 

Trata-se de uma técnica que apesar de ser realizada sobre o sistema linfático, causa 

efeitos também na circulação sanguínea, no metabolismo, no tecido muscular, na pele e no 

sistema nervoso vegetativo20. 

Para Silva, Silva e Souza (2012)25, a drenagem linfática manual consiste em um 

método de massagem altamente especializado que deve ser realizado com pressões suaves, 

lentas e intermitentes de distal para proximal, gerando assim um relaxamento muscular, 

devendo seguir o trajeto do sistema linfático. 

Outra definição importante é realizada por Brandão et al., (2010)26 que assinalam que 

a drenagem linfática manual é uma técnica que tem a finalidade de melhorar a circulação 

linfática, eliminação residual, diminuir edemas entre outros, sendo bastante utilizada em 

pacientes que realizaram lifting facial. 

Macedo e Oliveira (2010)27, assinalam que no pós-operatório, a drenagem linfática 

manual deve ser fundamentada na drenagem reversa, ou seja, deve direcionar o edema a um 

gânglio proximal a lesão como uma via alternativa para não haver encharcamento da cicatriz e 

aumento de edema. 

Sobre a contribuição da DLM no pós operatório de lifting facial, Ribeiro (2000)20 

destaca que quando bem realizada, promove uma grande melhora no quadro álgico, uma vez 

que possibilita a diminuição da congestão tecidual podendo contribuir também para o retorno 

precoce da sensibilidade cutânea local. 

Em suma, cabe destacar que as manobras da DLM são suaves e superficiais e que por 

este motivo, não tem necessidade de comprimir os músculos, ao contrário, basta mobilizar 

uma corrente de líquido que se encontra dentro do vaso linfático em nível superficial e acima 

da aponeurose. Neste sentido, a pressão da mão deve ser leve, em torno de 30 a 40 mmHg, 
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evitando assim, o colapso linfático22.  Sobre isto, Mayall et al., (2004)28, destacam que a DLM 

deve ser realizada suavemente e de forma superficial para que haja o alcance de melhores 

resultados. 

 

3 Metodologia 

 

Este estudo foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica, realizada através de 

material já elaborado e publicado com a finalidade de aproximar o pesquisador com o que se 

publicou sobre o tema pesquisado. Optou-se em utilizar a abordagem qualitativa por ser a 

mais adequada para o mesmo. 

Banco de dados como LILACS, PUBMED, SCIELO (Scientific Eletronic Libray 

Online) e Google Acadêmico foram utilizados como fonte de pesquisa para esta revisão. 

Realizou-se ainda pesquisas em sites relacionados ao tema estudado. 

Para a localização das fontes nos meios digitais, realizou-se o cruzamento das 

palavras-chave “pele”, “lifting facial” e “drenagem linfática manual”. 

O tema abordado possui uma vasta literatura disponível, sendo assim, fez-se 

necessário critérios para a escolha do material usado neste estudo. Neste sentido, selecionou-

se escritos científicos publicados em língua portuguesa e inglesa no Brasil e exterior, que 

estavam em consonância com os objetivos do estudo proposto e que não apresentassem 

informações incompletas ou controversas. Não se realizou recorte cronológico diante da 

importância do debate apresentado por determinados autores.  

Os dados foram coletados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 por meio 

de levantamento da bibliográfico concernente à temática desta revisão. 

Após a coleta de dados, procedeu-se o exame minucioso do material para a seleção 

daqueles que seriam utilizados. Sendo assim, na pesquisa realizada junto ao banco de dados, 

foram encontrados 52 escritos científicos, dos quais foram selecionados 28 para este estudo. 

Deste modo, analisou-se os 28 escritos selecionados. 

 

4 Resultados e Discussão  

 

O envelhecimento facial cutâneo é um processo decorrente de inevitáveis 

modificações fisiológicas. No entanto, mesmo se tratando de um processo previsível, ainda 

aflige a grande maioria da população, podendo se apresentar em determinados indivíduos de 
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forma rápida e severa, enquanto que em outros, este processo pode ser lento e menos 

expressivo4,10,15. 

Ficou evidente que o envelhecimento pressupõe qualidade de vida do organismo, a 

qual se relaciona de forma direta com a saúde do ser humano10,14,15.  

O envelhecimento da pele pode ser caracterizado pela diminuição da sua espessura em 

torno de 20%, a qual passa a ter a o aspecto adelgaçado quase transparente, ou seja, pode ser 

caracterizado pela perda progressiva da elasticidade da pele, ocasionando o aparecimento de 

rugas, queda dos tecidos faciais, músculos, pele e gordura, bem como o crescimento de 

cartilagem e absorção óssea10,15. 

Notadamente, as rugas se consubstanciam no sinal mais evidente do envelhecimento 

cutâneo, sendo considerada como uma das lesões mais graves. Além disso, as alterações 

cutâneas no envelhecimento ocorrem nas três camadas da pele: epiderme, derme e 

hipoderme3,9,11. 

Neste sentido, a Ritidoplastia (lifting facial) é apontada como uma das cirurgias com 

maior aceitação entre pacientes e profissionais, por se tratar de um dos procedimentos 

cirúrgicos que deixa vestígios minimamente perceptíveis6,16,17. 

A finalidade da DLM é a de estimular o sistema linfático, retirar resíduos, 

metabólicos, toxinas e reduzir o excesso de fluídos, promovendo diferenciais pressóricos para 

o deslocamento da linfa e do líquido intersticial, direcionando-o para a corrente 

sanguínea21,22,24,26. 

No pós-operatório do lifting facial, aponta-se que a drenagem linfática facial manual é 

benéfica, uma vez que sua finalidade consiste em estimular o sistema linfático. A pesquisa 

aponta consenso entre os autores, de que a DLM consiste em uma técnica sistematizada com 

de forma lenta, pausada e repetitiva, porém não deve em nenhuma hipótese ser brusca24,25,27. 

Autores como Godoy e Godoy (1999)22 e Mayall et al., (2004)28 concordam que a 

DLM, se for realizada com pressões intensas, podem ocasionar graves lesões no vasos 

linfáticos  iniciais (capilares), agravando o edema. Sendo assim, a pressão a ser exercida deve 

ser entre 30 e 40 mmHg. Nota-se que se a DLM for realizada de forma inadequada, pode 

agravar o quadro do paciente, uma vez que pode causar lesões nos capilares. 

 

5 Conclusão 

 

À luz dos teóricos pesquisados, é possível concluir que a drenagem linfática se 

apresenta de forma benéfica no pós-operatório de lifting facial, desde que seja realizada 
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adequadamente. Sendo assim, verificou-se que após o procedimento do lifting facial, a 

drenagem linfática manual tem por objetivo principal, reduzir o edema ocasionado pela 

cirurgia. Neste sentido, a DLM se consubstancia em grande auxílio terapêutico, devendo ser 

realizada, portanto, por profissionais qualificados. 
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