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T
odas conhecemos alguém 
que gostava de corrigir a for-
ma do seu nariz. Contudo, 
seja por questões de saúde 
ou estéticas, a decisão de 

fazer uma rinoplastia não deve, nem 
pode, ser tomada de ânimo leve. A 
intervenção é um dos procedimentos 
cirúrgicos estéticos mais desejados, 
mas implica uma transformação da 
harmonia facial e um período de adap-
tação ao ‘novo rosto’ de, pelo menos, 
dois meses. Com uma especialidade 
em rinoplastia e cirurgia estética facial 
na Tas Klinik, em Istambul, na Turquia, 
com o professor Suleyman Tas – uma 
das referências mundiais em rinos-
septoplastia fechada com resultados 
naturais –, a cirurgiã plástica Sofia San-
tareno, diretora clínica da The Dr. Pure 

Clinic, explica-nos como se consegue 
refazer um nariz sem cicatriz visível e 
tudo o que é preciso ter em conta, an-
tes da intervenção.   

Como se faz o trabalho 
preparatório para uma 
rinoplastia para não ser uma 
decisão precipitada? 
Como é feita essa avaliação?
Efetivamente, fazer uma rinoplastia 
não é uma decisão que deva ser to-
mada de ânimo leve. Trata-se de uma 
cirurgia com imenso impacto na forma 
como nos vemos ao espelho e, para 
tal, é fundamental avaliar os pacientes, 
pelo menos, duas vezes antes de se-
rem operados. É, também, fundamen-
tal que sejam submetidos a uma ava-
liação psicológica através da aplicação 

de um inquérito específico para que 
consigamos compreender se a pes-
soa está preparada para avançar com 
a cirurgia. Entre o tempo da primeira 
avaliação e o dia da cirurgia devem de-
correr, no mínimo, dois meses.
Há alguma forma de simular 
antes o resultado no rosto do 
paciente? Em 3D, por exemplo?
Sim, é possível termos uma aproxi-
mação do resultado com base no sis-
tema Crisalix, tanto online, através de 
consultas de telemedicina, como na 
clínica. É, no entanto, uma ferramen-
ta que usamos mais para adequar as 
expectativas do paciente às do médi-
co e vice-versa. Uma avaliação com 
simulador não garante, no entanto, um 
resultado exato. As simulações mais 
precisas são realizadas com base num 
programa de edição de imagem.
Muitas pessoas têm receio de 
fazer uma rinoplastia com medo 
de perder a harmonia no rosto.
É preciso tempo para o paciente 
se habituar ao ‘novo’ rosto? 
É normal existir medo por parte das 
pessoas em perder a harmonia do 
rosto. É nessa altura que o cirurgião 
plástico deve discutir bem, através da 
simulação aquilo que são as expecta-
tivas do paciente e o que o cirurgião 
plástico consegue oferecer. Por vezes, 
recuso uma cirurgia quando percebo 
que a pessoa não tem expectativas 
reais relativamente àquilo que é técni-
ca e anatomicamente possível de rea-

Fazer uma rinoplastia em tempos de Covid pode soar estranho, 
mas tem vantagens inegáveis. Com os encontros sociais e profissionais 
limitados e a obrigatoriedade do uso de máscara, a recuperação pode 
ser feita de forma mais discreta e sem as habituais pressões sociais
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lizar. Após a cirurgia, vai demorar, em 
média, dois meses até que o cérebro 
de cada paciente se habitue a uma 
nova imagem do rosto. Por isso, duran-
te os primeiros dois meses é funda-
mental o acompanhamento psicoló-
gico especializado. O mais importante 
é que, dentro do balanço possível em 
cada caso, a pessoa sinta que ganhou 
e que melhorou com o procedimento. 
Nesse sentido, é também muito impor-
tante o apoio dos amigos e da família 
na recuperação. Há situações em que 
a injeção de algum ácido hialurónico 
pode ajudar a melhorar ainda mais o 
resultado. A revisão cirúrgica não deve 
ser realizada antes dos 12-18 meses 
decorridos da primeira cirurgia. 
Que tipo de paciente é um bom 
candidato a uma rinoplastia? 
Em que casos a intervenção  
é desaconselhada?
Um paciente bom candidato a uma 
rinoplastia é aquele que consegue 
avaliar, de forma real, o seu nariz e ter 
expectativas ajustadas relativamente 
ao resultado. É um paciente com um 
bom tipo de pele – no caso de ser 
oleosa deve ser devidamente prepa-

rada antes, porque, de outra forma, 
pode comprometer os resultados e a 
recuperação. Há casos em que uma 
rinoplastia está desaconselhada, so-
bretudo naqueles em que a expecta-
tiva é muito elevada ou quando já foi 
submetido a várias cirurgias prévias 
e é difícil obter-se material suplente 
para ‘montar’ um novo nariz. Outra 
questão prende-se com o suporte 
emocional e familiar em casa – não é 
aconselhada em casos em que esse 
suporte não existe. É fundamental ter 
autoestima, ainda que ela seja me-
nos sólida devido a uma deformidade 
nasal, é importante que exista algum 
amor próprio. 
A técnica rinoplastia evoluiu 
muito nos últimos anos?  
Em que medida?
As técnicas de rinoplastia evoluíram 

“Fazer uma rinoplastia não é 
uma decisão que deva ser tomada 
de ânimo leve. Trata-se de uma 
cirurgia com imenso impacto  
na forma como nos  
vemos ao espelho”
 Sofia Santareno
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muito desde que Joseph, considera-
do o pai da rinoplastia, a descreveu. 
No início, eram técnicas de subtração, 
de amputação do nariz com reces-
sões grandes e traumáticas que co-
locavam em risco a estabilidade do 
nariz. Nos últimos anos, sobretudo 
nos últimos dez, passou a defender- 
-se uma rinoplastia de preservação 
em que em vez de se removerem os 
tecidos do nariz, vamos no fundo ar-
rumar as ‘gavetas’, aproveitando os 
tecidos de um lado para compensar 
outros lados. Ou seja, posso ter um 
nariz muito grande no dorso e, em 
vez de se remover diretamente essa 
bossa, posso esculpir uma forma 
mais harmoniosa sem ter de partir e 
remover osso de forma tão traumá-
tica. Outro dos maiores avanços re-
centes da osteoplastia foram as téc-
nicas de osteotomia, ou seja, a forma 
como esculpimos o nariz deixou de 
ser através de martelos e pancadas 
para passar a ser com outras tecno-
logias mais avançadas, como os mi-
cromotores ou ultrassons. Outro dos 
detalhes interessantes é a tendência 
da rinoplastia fechada, ou seja, sem 
incisões e cortes exteriores. 
Qual é a diferença entre 
rinoplastia fechada e aberta? 
Prende-se apenas com o facto 
de haver ou não cicatriz  
ou há outras características  
que as diferenciam?
A grande diferença entre uma rino-
plastia fechada e aberta é ter ou não 
ter uma cicatriz visível. A maior parte 
das escolas em Portugal atuais de-
fende uma rinoplastia aberta, ou seja, 
uma incisão que se vê na columela 
(que é a zona que separa as duas 
narinas na base do nariz) e isso per-
mite o maior controlo e previsão dos 
resultados. Realizar uma rinoplastia 
fechada oferece muito mais dificulda-
de técnica, porque estamos a traba-
lhar debaixo de estruturas apertadas, 
tudo é escuro e pode ser necessário 
o endoscópio. A grande vantagem 
entre uma e a outra é que, no caso 
da rinoplastia fechada, conseguimos 
evitar uma cicatriz visível e fazemos 
um menor descolamento dos teci-
dos, o que permite uma recuperação 
muito mais rápida, com menos incha-
ço e com o resultado muito estável 
ao longo do tempo. 
De que forma é feita uma 
rinoplastia fechada, sem 
cicatriz? Sei que usa uma 
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abordagem que aprendeu  
na Turquia. O que é que  
a diferencia?
Uma rinoplastia sem cicatriz é uma 
rinoplastia fechada, ou seja, sem ci-
catriz visível. As cicatrizes existem, 
mas estão escondidas dentro do 
nariz, na mucosa. A abordagem que 
aprendi na Turquia, em Istambul, com 
o prof. Dr. Suleyman Tas, que é uma 
referência mundial e que descreveu 
muitas das técnicas que atualmente 
são consideradas como referência, 
passa por uma rinoplastia atraumá-
tica onde, em vez de se utilizarem 
martelos para partir osso, se utilizam 
tecnologias à base de motores ou 
ultrassons, associadas a uma preser-
vação das estruturas. Desta forma, 
temos um resultado mais estável e 
com uma recuperação mais rápida.
Quais são as grandes 
preocupações de quem quer 
realizar uma rinoplastia? 
Meramente estéticas ou outras?
A maioria das pessoas que pensa 
numa rinoplastia tem consciência de 
que o nariz não se adequa ao rosto 
e que mudar esta peça central pode 
mudar de forma radical o rosto e a 
sua autoestima. Focam-se num re-
sultado que imaginam e com o qual 
sonham, mas que, em consulta, pre-

cisamos de perceber se está ajusta-
do à realidade e ao que é possível e 
esteticamente aceitável de se fazer. 
A minha maior preocupação ao rea-
lizar uma rinoplastia é corresponder 
às expectativas do paciente, dentro 
daquilo que me é técnica e estetica-
mente possível fazer com cada caso. 
É, ainda, primordial garantir que é um 
resultado estável no tempo e que 
não põe em causa a função da respi-
ração, pois existem técnicas mais an-
tigas que com o tempo podem levar 
a um colapso da estrutura nasal. Um 
nariz estável com técnica traumática 
e de preservação não precisa de usar 
tala muito tempo. A maior parte dos 
pacientes que me procuram vêm por 
referenciação de outros pacientes e 
apresentam deformidades graves, 
difíceis de corrigir, sobretudo com 
uma técnica de preservação e sem 
cicatriz. Independentemente do re-
sultado estético que é, claro, muito 
importante, jamais podemos colocar 
em causa um impacto negativo na 
função e na respiração. Quando um 
problema funcional (da respiração) é 
algo que me parece possível, dentro 
da minha competência e das minhas 
capacidades enquanto cirurgiã plás-
tica de realizar, assim o faço. Se, por 
outro lado, me deparo com patolo-

gias mais complexas, peço apoio a 
um colega de otorrinolaringologia. 
A abordagem é diferente 
conforme a etnia ou raça? 
A rinoplastia varia sim, conforme o 
tipo de etnia e raça. Por exemplo, no 
caso de um paciente asiático é comum 
existir um dorso do nariz baixo e não 
posso realizar osteotomias do mes-
mo. Em vez disso, terei de optar por 
realizar o aumento do dorso. No caso, 
por exemplo, da raça africana depara-
mo-nos com uma pele espessa, que 
obriga a pregação prévia com cremes, 
tratamentos e medicação, de forma a 
evitar um edema grande ou uma recu-
peração mais lenta. Também se trata 
de um nariz que tem uma base mais 
larga, o que me leva, muitas vezes, a 
complementar a rinoplastia fechada, 
com uma redução das asas do nariz, 
procedimento que leva a cicatrizes 
exteriores. Realizar cicatrizes da asa 
do nariz é um dos procedimentos tec-
nicamente mais especiais de forma a 
ficar mesmo impercetível. É uma técni-
ca muito minuciosa, não só pela forma 
como se sutura, mas também pela for-
ma como se realiza a incisão, de outra 
forma ficamos com um nariz em pinça, 
o que não é normal.
E entre homens e mulheres 
também é diferente, 

“Após a cirurgia vai 
demorar em média dois 

meses até que o cérebro de 
cada paciente se habitue a 

uma nova imagem do rosto. 
Por isso, é fundamental 

o acompanhamento 
psicológico”

 Sofia Santareno
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anatomicamente falando?
A rinoplastia do homem é diferente 
da rinoplastia da mulher. Primeiro, 
porque, anatomicamente, no homem 
deparamo-nos com ossos diferentes 
em estrutura e uma pele normalmente 
mais espessa, também. Por outro lado, 
em termos de resultado estético, os 
ângulos previstos para a estrutura do 
nariz são diferentes. Por exemplo, o 
ângulo no perfil de um nariz que vai da 
base do mesmo até ao lábio superior 
(ângulo nasolabial) numa mulher ronda 
os 100-105°, enquanto, no caso de 
um homem, não vai muito além dos 
90-95°. Por outras palavras, o nariz 
masculino é mais descaído e com 
dorso mais reto, enquanto o nariz de 
mulher tem uma ponta mais arrebitada.  
Estas características devem ser, claro, 
discutidas e adequadas a cada caso. 
E é mais fácil fazer uma 
rinoplastia primária 
ou ‘refazer’ um nariz que 
já foi operado? E porquê?
É mais fácil realizar uma rinoplastia 
primária do que uma secundária, cla-
ro, porque trabalhar sobre um terreno 
virgem, um cenário em branco, é dife-
rente de trabalhar sobre algo em que 
não sabemos o que foi realizado pre-
viamente. Além disso, os pacientes de 
rinoplastia secundária estão já, muitas 
vezes, desiludidos ou com as expec-
tativas desajustadas. Conhecendo e 
dominando a anatomia tridimensio-
nal do nariz, posso prever, dentro das 
manobras que conheço, as melhores 
fórmulas para melhorar aquele nariz 
quando ele é virgem. No caso de um 
nariz que já foi operado muitas vezes, 
não sei qual a quantidade de cartila-
gem que ainda sobra para eu conse-
guir trabalhar. No fundo, numa rino-
plastia de preservação usamos peças 
suplentes do próprio nariz para lhe dar 
mais estrutura e forma. Na maior par-
te dos casos de rinoplastias secundá-
rias, pelo menos em Portugal, é quase 
‘obrigatório’ ir colher-se cartilagem a 
outro sítio longe do nariz, como nas 
orelhas ou nas costelas. Uma das coi-
sas que aprendi a fazer na Turquia foi 
evitar ter de realizar essa colheita de 
cartilagem à distância, utilizando sem-
pre os mesmos tecidos do nariz para o 
remodelar, mesmo no caso de uma ri-
noplastia secundária. Mas é óbvio que, 
em casos muito complexos, posso ne-
cessitar na mesma de o fazer. 
Quais os riscos gerais de uma 
rinoplastia? Durante a operação 

• IDADE MÍNIMA PARA FAZER 
UMA RINOPLASTIA: Acima dos 
18 anos por já existir uma 
consciência e preparação mental 
na tomada de decisão, na 
expectativa e na recuperação. 
Há, no entanto, situações espe-
cíficas nomeadamente doenças 
congénitas, como é o caso da 
fenda lábio-platina (vulgarmente 
conhecida como lábio leporino) 
que estão, muitas vezes, asso-
ciadas a deformidades do nariz. 
Nesses casos, podemos realizar a 
rinoplastia do doente com fenda a 
partir dos 14 anos, altura em que 
o desenvolvimento craniofacial já 
está praticamente concluído. 
• IDADE IDEAL: Não recomendo 
a realização de uma rinoplastia es-
tética acima dos 45-50 anos, altura 
em que as cartilagens já estão me-
nos elásticas, o que vai dificultar a 
forma como consigo esculpir. 
• A RECUPERAÇÃO: Não é 
dolorosa, ao contrário do que 
toda a gente pensa. O que é mais 
desconfortável é a sensação de 
obstrução nasal que, no entanto, 
é melhorada com utilização de 
tampões específicos como os que 
encontrei na Turquia, que permi-
tem continuar a respirar e não são 
dolorosos a remover. Costumo 
removê-los ao final de dois dias.
• TEMPO QUE DURA A 
CIRURGIA: Uma rinoplastia 
fechada é uma cirurgia mais longa 

do que uma rinoplastia aber-
ta, sobretudo com a técnica de 
preservação atraumática. Por isso, 
falamos de um tempo médio de 
três horas de cirurgia.
• CONTRAS A CURTO 
E LONGO PRAZO: Penso que 
não existem grandes contras em 
realizar uma rinoplastia. 
Na verdade, o único senão é a 
necessidade de adaptação ao 
novo rosto a curto-médio prazo 
e a necessidade que todos os 
pacientes têm de querer 
apagar todas as fotografias da era 
a.r. – antes da rinoplastia – dos 
telemóveis, computadores e redes 
sociais. Podem, ainda, existir 
casos de não reconhecimento 
na rua, situação que atualmente 
com a utilização de máscaras 
é menos notória. 
• PREÇO RINOPLASTIA 
FECHADA: Uma rinoplastia deste 
tipo ronda os €5000 a €5500 (inclui 
as consultas de avaliação pré-
operatória por cirurgia plástica, 
psicologia e anestesiologia, a 
cirurgia e as consultas de 
acompanhamento até aos dois 
meses).

TIRA-DÚVIDAS
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e no pós-operatório?
Uma cirurgia oferece sempre um ris-
co anestésico, ainda que seja inferior 
a 1% e muito raro. Daí que sejam sem-
pre obrigatórios a consulta de anes-
tesiologia pré-operatória e o pedido 
de exames pré-operatórios. Depois, 
existem riscos relacionados com a 
rinoplastia em si, desde assimetria, 
sensação e pequeno calo ósseo e, 
até mesmo, o resultado não corres-
ponder às expectativas. Quando as 
rinoplastias não são de preservação, 
existe o risco de colapso do nariz, 
com compromisso da função respi-
ratória. Portanto, mais do que tratar 
a questão estética, temos de garan-
tir que os ângulos dentro do nariz e 
a função das válvulas são preserva-
das ou, até mesmo, melhoradas no 
pós-operatório. Existem, ainda, riscos 
relacionados com o pós-operatório e 
com o compromisso dos pacientes 
em cumprir as recomendações: não 
conduzir nem realizar desportos até o 
nariz estar mais consolidado, realizar 
as drenagens linfáticas e a medicação 
e dormir com a cabeceira da cama 
mais elevada. Existe, ainda, o risco de, 

no pós-operatório, a expectativa não 
se adequar a realidade. É, por isso, ne-
cessário e fundamental saber analisar 
bem os pacientes e perceber o seu 
perfil e o que procuram, porque, mui-
tas vezes, fazemos o melhor que foi 
possível fazer com aquele nariz. É pre-
ciso, ainda, educar os pacientes neste 
sentido, salvaguardando sempre que 
conservamos a função respiratória e 
realizamos um nariz esteticamente 
enquadrado no rosto.
Que cuidados implica o pós-
-operatório? E quanto tempo 
decorre até à recuperação total?
Os cuidados no pós-operatório podem 
incluir a aplicação de gelo local prote-
gido, a toma de sumo de laranja fres-
co e de colagénio em pó (tipo I 10 g
por dia), a utilização de antibiótico e 
analgésicos (ainda que seja rara a dor 
no pós-operatório), a lavagem do nariz 
com soro e a hidratação com aloe vera 
para hidratar as mucosas e ajudar a re-
generação e a cicatrização da mucosa. 
Depois, a realização da primeira drena-
gem linfática manual na clínica com o 
nosso linfoterapeuta e o cumprimento 
do protocolo de massagens em casa 

(ou na clínica) para que a recuperação 
seja mais rápida. Pode ser necessário 
manter o tratamento da pele com a 
aplicação específica de cremes ou, até 
mesmo, medicação. A maior queixa no 
pós-operatório não é a dor, mas sim o 
desconforto por se ter tampões no na-
riz. Os tampões que utilizo são diferen-
tes dos comuns, porque permitem que 
se continue a respirar sem esta sensa-
ção de obstrução tão pesada. O tempo 
médio previsto para a recuperação é 
de cerca de uma a duas semanas, com 
maior inchaço do nariz até às três se-
manas. Nessa altura, pode voltar a fazer 
exercício físico e, nomeadamente, cami-
nhada ou corrida. O resultado estimado 
é alcançado em 80% ao final de 60 dias 
e em 100% ao final de 12 meses.
Quantas vezes se pode mexer no 
mesmo nariz? 
Não é comum realizarem-se mui-
to mais do que duas, máximo três 
rinoplastias na mesma pessoa. Os 
tecidos começam a ficar com menor 
qualidade, e aquilo que conseguimos 
fazer com a restante cartilagem dis-
ponível pode não ser o suficiente 
para melhorar algo. ●

“No caso da rinoplastia 
fechada, conseguimos 

evitar uma cicatriz 
visível e fazemos um 
menor descolamento 

dos tecidos, o 
que permite uma 

recuperação muito 
mais rápida, com 

menos inchaço e com 
o resultado muito 

estável”
 Sofia Santareno


