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RINOPLASTIA 
  
Existe um equilíbrio estético entre o nariz e a face, equilíbrio este que o cirurgião deve 
observar, a fim de preservar a naturalidade e autenticidade dessa face. Cada caso é estudado 
minuciosamente, a fim de que se possa dar ao nariz a melhor forma possível, dentro das 
exigências do rosto. Se a sua escolha coincidir com aquele tipo de nariz planejado, sem dúvida 
seu desejo será atendido. Caso contrário, dispõe de recursos técnicos para ajudá-lo a 
convencer-se sobre a conveniência ou não do tipo de nariz solicitado.  
  
Várias fases são características do pós-operatório do nariz. Assim, numa 1ª fase (logo após a 
retirada do curativo em torno do 7º dia), apesar de corrigidos vários defeitos estéticos do 
nariz original, notamos um edema (inchação) que vai diminuindo com o passar dos dias e que 
tende a desaparecer totalmente em torno do 6º mês. Existem pacientes que atingem o 
resultado definitivo um pouco antes, bem como outros que raramente ultrapassam este 
período. A persistência ou não do edema transitório por um período mais longo que o normal 
geralmente não interfere no resultado final.  
  
A Rinoplsatia visa, também, melhorar as condições respiratórias do paciente, quando estas 
condições são precárias no nariz original. Apesar de haver alguma dificuldade no pós-
operatório mediato (algumas semanas), isto se deve ao fato do "edema" também existir na 
parte interna do nariz, assim como o movimento de "válvula  respiratória" estar prejudicado 
nesse período, por alteração da elasticidade das asas. Com  o decorrer do tempo tende a 
normalizar-se. Problemas respiratórios geralmente estão ligados ao septo que, em muitos 
casos, é corrigido no mesmo tempo cirúrgico e será sempre feito em conjunto com o 
otorrinolaringologista.   
  
A prática nos mostra que, em alguns casos, depois de realizada a Rinoplastia desaparecem os 
sintomas crônicos de rinite alérgica que vinham incomodando o paciente há anos. Isto, 
entretanto, não poderá ser assegurado para todos os casos.  O importante é esclarecer que 
raramente as funções respiratórias ficam prejudicadas após a cirurgia do nariz, desde que esta 
seja conduzida dentro dos cuidados que a delicada intervenção demanda. Porém, estes e 
outros casos funcionais devem sempre ser avaliados previamente com o otorrinolaringologista.  
  
O resultado de uma Rinoplastia é praticamente definitivo. Apenas deve-se ressaltar que após a  
5ª década de vida, qualquer nariz começa a apresentar alterações morfológicas, devido a 
transformação da qualidade da pele que o reveste.  
  
Raramente a Rinoplastia determina sérias complicações. Entretanto, sendo um procedimento 
cirúrgico, ocasionalmente poderão ocorrer imprevistos na evolução. Felizmente esses 
eventuais imprevistos são passíveis de revisões posteriores, permitindo-nos obter o resultado 
almejado.  
  



Os possíveis "imprevistos" não devem ser confundidos com as formas intermediárias pelas quais 
passa o nariz, no pós-operatório mediato, até que atinja sua forma definitiva.  
  
Após o término da cirurgia, o nariz é mantido imobilizado com gesso e/ou curativo com 
Aquaplast e/ou Micropore, que o recobre totalmente. Esse curativo permanece por cerca de 7 
dias, quando é retirado no consultório. Poderá ou não ser utilizado o tamponamento nasal 
(com gases lubrificados), que é deixado por aproximadamente 1 dia. O gesso é importante 
para a 1ª fase da modelagem do nariz, principalmente quando houver fraturas.  
  
A cirurgia do nariz apresenta pós-operatório indolor. Quando ocorrer uma eventual dor, estas  
são facilmente combatidas com analgésicos ou antiinflamatórias. 
 
Você não deve se esquecer que, até que se atinja o resultado almejado, diversas fases 
evolutivas são características deste tipo de cirurgia. Assim, edemas (inchação), "manchas" de 
infiltrado sanguíneo, dificuldade respiratória nos primeiros dias, são comuns a todos os 
pacientes, evidentemente, alguns apresentam estes fenômenos com menos intensidade que 
outros. Esperamos que você esteja neste grupo. Caso não esteja, não se preocupe. Dê tempo, 
que seu organismo se encarregará de dissipar todos esses pequenos transtornos. Lembre-se 
que nenhum resultado de cirurgia estética do nariz deverá ser avaliado antes do 6º mês de 
pós-operatório.  
  
Dentre as cirurgias plásticas, a do nariz é uma das que proporcionam grandes satisfações.  
Lembre-se do que lhe foi dito anteriormente:  cada caso é analisado  individualmente na 1ª 
consulta, ocasião em que lhe são esclarecidos todos os detalhes aqui relatados. 
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