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RESUMO 

 

Introdução: A rinoplastia estética, de forma sistemática, começou com Jaques 
Joseph (final do séc. XIX). Tratava-se de modelo redutor, que perdurou por décadas. 
Em consequência, surgiram diversas sequelas funcionais e estéticas, que 
conduziram à busca por alternativas mais estruturadas. No entanto, existem 
resistências às técnicas de aumento, em parte devido ao receio de contrariar a 
busca por um nariz pequeno e delicado, que já faz parte do imaginário dos 
pacientes. Contudo, sabe-se que o aumento do radix pode causar a impressão de 
redução da base nasal e que o aumento do mento pode causar a impressão de 
redução da projeção nasal. Entretanto, essas observações não foram testadas com 
estudos dirigidos.  Nesse estudo, foi testada a hipótese de que procedimentos de 
aumento de radix e da ponta podem causar a impressão de que houve redução do 
nariz, mesmo tendo havido aumento.  
Métodos: A amostra foi composta por nove pacientes submetidos a rinoplastia, com 
finalidade estética, com dorso convexo na sua porção proximal ou média, que foram 
submetidos a enxerto de radix e de ponta. Com a utilização do programa Doctor 
View, a imagem pré-operatória foi modificada com aumento de radix e de ponta, sem 
qualquer procedimento de redução. As nove imagens de antes e depois das 
modificações foram apresentadas a seis examinadores cegos para a metodologia 
(total de 54 avaliações) e eles classificaram as imagens modificadas em uma das 
cinco categorias: -2 (muito menor que antes); -1 (menor que antes); 0 (do mesmo 
tamanho que antes); 1 (um pouco maior que antes); 2 (muito maior que antes). Em 
seguida, foi realizada uma fase real de estudo, na qual a intervenção consistiu na 
rinoplastia nos mesmos pacientes, com enxerto de radix e de ponta e algumas 
outras manobras julgadas necessárias em cada caso. As avaliações seguiram o 
mesmo método, mas cada paciente avaliou seu próprio resultado após três meses 
da cirurgia. Além disso, os pacientes preencheram questionário de avaliação de 
satisfação com o nariz (ROE). 
Resultados: Fase virtual: Houve aumento médio de 6,5% na área do nariz entre a 
pré e a pós-intervenção (p=0,001). Houve percepção de redução pelos avaliadores 
independentes (p=0,004). Vinte e quatro por cento das avaliações apontaram a 
categoria (-2) e 44% apontaram (-1). Fase real: Houve aumento médio das 
dimensões nasais (1%), porém sem significância estatística (p=0,392). Houve 
percepção de redução pelos sujeitos do estudo (p=0,004). O nível de satisfação dos 
pacientes com o nariz teve um aumento médio de 344%. 
Conclusão: A retificação do dorso nasal, por meio de aumento do radix e da ponta, 
gera percepção de diminuição do tamanho do nariz. 
Descritores: Rinoplastia; nariz; estética; procedimentos cirúrgicos nasais; 
percepção de tamanho. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The systematic use of aesthetic rhinoplasty began with Jaques Joseph 

(end of sec XIX). It was a reducing model, which lasted for decades. As a result, 

there were various functional and aesthetic consequences, leading to the search for 

a more structured alternative. However, there is still resistance to augmentation 

techniques, in part for the fear of going against the patient’s ideal, which is a small 

and delicate nose. However, it is known that increasing the radix may cause an 

apparent reduction in nasal base and that increasing the chin may cause an apparent 

reduction of nasal projection. However, these observations have not been tested in 

specific studies yet. In the current study, we tested the hypothesis that radix and tip 

augmentation procedures can cause the impression that there was a reduction of the 

nose, despite the augmentation. 

Methods: The sample consisted of 9 patients who underwent rhinoplasty with 

aesthetic purpose, with dorsal convexity at its proximal or middle area, who 

underwent radix and tip grafts and did not require further surgery. There were two 

subsequent phases. In the virtual phase, the shape of the preoperative nose was 

subjected to increasing radix and tip without any reduction procedure, through 

imaging software. The nine before and after pictures were presented to six 

examiners blinded to the methodology (total of 54 ratings) and they rated the 

modified images in one of five categories: -2 (much smaller than before); -1 (a little 

smaller than before); 0 (the same size as before); 1 (slightly bigger than before); 2 

(much bigger than before). In the real phase of the study, the intervention consisted 

in rhinoplasty (the same patients) with radix and tip grafts and some other maneuvers 

required in each case. Evaluations followed the same method, but each patient 

evaluated their own results after three months of surgery. In addition, patients 

completed a questionnaire for assessment of satisfaction with the nose (ROE). 

Results: Virtual phase. There was an average increase of 6.5% in the size of the 

nose between the pre and the post intervention (p = 0.001). There was perceived 

decrease of size in the majority of cases (p = 0.004). Twenty four percent of 

evaluations indicated category (-2) and 44% indicated (-1). Real phase. There was 

an average increase in nasal dimensions (1%), however, this increase was not 

statistically significant (p = 0.392). There was perceived reduction (p = 0.004). The 

level of patient satisfaction with the nose had an average increase of 344%. 

Conclusions: The correction of the nasal dorsum, even with increased procedures 

generate perception of decreased size of the nose. 

Key words: Rhinoplasty; nose; aesthetics; Nasal Surgical Procedures; size 
perception 
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1   INTRODUÇÃO  
 

A rinoplastia estética, de forma sistemática, começa com a obra de 

Jaques Joseph, no final do século XIX. (JOSEPH, 1931) Em suas primeiras 

publicações, com finalidade estética, abordava a ressecção da giba do dorso por 

incisões externas e encurtava o septo. Pouco tempo depois, evoluiu para uma 

abordagem endonasal (incisões intranarinárias), com ressecção da giba 

osteocartilaginosa do dorso, estreitamento da pirâmide óssea e tratamento da ponta 

de narizes bulbosos com ressecção de parte das cartilagens alares com suas 

respectivas mucosas (JOSEPH, 1907). 

Joseph apresentava, como ideal estético, o dorso nasal reto, com o 

ângulo de 30 graus, de acordo com a figura 1. O capítulo da obra que abordava a 

correção do dorso utilizava o termo hump removal, que seria a remoção da giba para 

atingir ideal estético do dorso reto (JOSEPH, 1931). 

 

Figura 1 – Ideal estético de Joseph 

 

Fonte: (JOSEPH, 1931). A - Ângulo do perfil estético ideal. B - Ângulo máximo do perfil estético 

normal. 

 

Até mesmo antes de Joseph, as primeiras referências à rinoplastia 

estética já descreviam a correção do dorsal hump. (MCDOWELL; VALONE; 

BROWN, 1952). Hump significa “uma forma redonda grande que se eleva acima da 

superfície de algo”. (Longman dictionary of contemporary English). O termo é 
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frequentemente traduzido e utilizado em língua portuguesa como giba do dorso, giba 

osteocartilaginosa, giba nasal ou, simplesmente, giba. (POCHAT, 2011). 

Dessa forma, um modelo cirúrgico, essencialmente redutor, foi instalado e 

amplamente popularizado, embora o próprio Joseph (JOSEPH, 1907) e autores, que 

o sucederam, já se preocupassem com as possíveis sequelas funcionais e estéticas 

das reduções. (COTTLE, 1954), (SKOOG, 1966) 

Tais sequelas possuem várias explicações por diferentes motivos. Em 

relação ao terço médio nasal, por exemplo, a ressecção da giba faz com que o dorso 

cartilaginoso deixe de ser uma peça única, lisa e homogênea, composta pelas 

cartilagens laterais superiores e pela cartilagem septal e passe a ser composto de 

três peças distintas, de acordo com diversos autores. [(DENECKE; MEYER, 

1967);(SKOOG, 1966); (SHEEN; SHEEN, 1987); (BERNSTEIN, 1975) (LESSARD; 

DANIEL, 1985) (PECK; MICHELSON, 1987); (WRIGHT, 1967); (MCKINNEY; 

JOHNSON; WALLOCH, 1986); (DANIEL, 1994)] 

 

Figura 2 – Secção transversal do nariz imediatamente abaixo da zona fundamental 

 

Fonte:  (SHEEN; SHEEN, 1987) A – cúpula cartilaginosa íntegra. B – ressecção do ápice da cúpula. 

C – Estreitamento do ângulo da válvula interna pós-ressecção.  

 

Tal alteração anatômica pode ter importante repercussão funcional, com 

insuficiência valvar interna. A válvula nasal interna, por sua vez, pode ser descrita 

como um triângulo isósceles, formado pela borda caudal livre da cartilagem lateral 

superior, no seu aspecto superolateral, pelo septo nasal, no seu aspecto 

superomedial e pelo soalho nasal, no seu aspecto inferior. Parte de suas estruturas 

é flexível. Portanto, se estreita na inspiração, quando a pressão intranasal é negativa 

e se alarga na expiração, quando a pressão intranasal se torna positiva. (SHEEN, 

1984) 
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Figura 3 – Válvula interna 

 

Fonte: (SHEEN; SHEEN, 1987). Válvula interna durante inspiração (pressão negativa) e válvula 
interna durante expiração (pressão positiva).  

 

Conforme se percebe na letra A da figura 2, existe um platô no dorso 

nasal, que mantém o ângulo entre as cartilagens laterais superiores e o septo, 

adequadamente aberto. A retirada da cúpula cartilaginosa faz com que as 

cartilagens laterais superiores se aproximem do septo, estreitando o ângulo da 

válvula nasal interna, aumentando a resistência ao fluxo aéreo nasal.  

Além da repercussão sobre a válvula interna, o rebaixamento do dorso 

nasal pode gerar uma redução do volume do esqueleto osteocartilaginoso, além da 

capacidade de retração elástica da pele, causando deformidades como a de 

sobreponta (supratip deformity ou pollybeak). (SHEEN, 1979); (CONSTANTIAN, 

2009)  
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Figura 4 – Pollybeak deformity. Deformidade de sobreponta 
 

 

Fonte: (WRIGHT, 1967) 

 

Assim sendo, a ampla aplicação das técnicas de Joseph fez acumular 

uma série de sequelas estéticas e funcionais, tais como pontas pinçadas, dorsos 

nasais hipercorrigidos, deformidades em “V” invertido, assimetrias e colabamentos 

valvares. [(POCHAT; ALONSO; MENESES, 2010), (MÉLEGA; BAROUDI, 2003), 

(POCHAT, 2011)]. Nesse sentido, Cottle, em 1954, destacou as complicações 

advindas da técnica de remoção da giba proposta por Joseph, quando sugeriu a 

técnica de abaixamento do dorso nasal (push down) (COTTLE, 1954). 

Seguindo nessa linha, os impactos fisiológicos das rinoplastias passaram 

a merecer mais atenção das publicações, como mostra o aforismo de Sheen, 

segundo o qual, o nariz bonito é aquele que respira bem (SHEEN, 1984), (SHEEN; 

SHEEN, 1987), (SHEEN, 1975a), (PASSOS, 2009).  

Sheen deu grande contribuição à preservação funcional da válvula interna 

ao descrever os enxertos expansores ou afastadores (spreader grafts), em 1984. 

[(SHEEN, 1984), (POCHAT, 2011)] Tais enxertos reconstituem o platô da área 

fundamental, necessário à manutenção da perviedade da válvula interna. 
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Figura 5 – Enxerto expansor (Spreader Graft) 

 

Fonte: (SHEEN; SHEEN, 1987). Enxerto expansor paralelo à borda antero-superior do septo, com a 
finalidade de manter a angulação da válvula interna e prevenir sequelas, como o “V “ invertido. 

 

Entretanto, a perviedade da válvula interna também depende da sua área 

de secção transversal. (PASSOS, 2009) De acordo com a lei de Omh, o fluxo de ar é 

diretamente proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à 

resistência (HAIGHT; COLE, 1983). A resistência, por sua vez, tem relação com a 

quarta potência do raio de um determinado tubo (lei de Poiseuille) (Howard e 

Rohrich, 2002). 

Q = ∆p Π R4 /8nL 

Q= fluxo 

∆p= variação de pressão no tubo 

Π= número pi 

R= raio do tubo 

N= constante newtoniana 

L= comprimento do tubo 

 

Dessa forma, é possível e provável, que a altura do triângulo, que define a 

válvula interna, também exerça influência sobre a resistência nasal e que seja 

afetada pelo nível de rebaixamento do dorso nasal. (SHEEN; SHEEN, 1987) 

Embora o enxerto expansor, descrito por Sheen, seja de grande utilidade 

na manutenção ou ampliação do ângulo superior da válvula interna e minimize 

muitas sequelas, não altera a concepção de o quanto o dorso deve ser rebaixado 

(SHEEN, 1984). 

Portanto, problemas em relação ao fluxo aéreo, à desproporção entre as 

dimensões do envelope de pele e do esqueleto osteocartilaginoso e ao equilíbrio 

estético do nariz podem surgir em consequência ao excesso de rebaixamento 

(CONSTANTIAN, 2009). 
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Assim, fica a questão: quanto rebaixar o dorso? 

Segundo Wright, cirurgiões mais experientes têm uma taxa maior de 

sucesso, mas ninguém consegue verbalizar uma fórmula consistente de acerto no 

cálculo do quanto remover (WRIGHT, 1967). 

Desde Joseph, parece consenso que o dorso deve ter uma forma próxima 

da linear. Isso implica estar da mesma altura do radix. (JOSEPH, 1931) Dessa 

forma, pacientes com dorso convexo, necessariamente possuem o radix mais baixo 

que o terço médio. Assim, existem três opções: baixar o dorso, elevar o radix e 

combinar elevação com rebaixamento. Representados nas imagens A, B e C da 

figura 6, respectivamente. 

 

Figura 6 – Possibilidades de correção de convexidade 
 

 

Fonte: Próprio autor. A – rebaixamento do dorso ao nível do radix; B – elevação do radix ao nível do 
dorso; C – elevação do radix e rebaixamento do dorso. 
 
Figura 7 – Remoção intranasal da giba de acordo com Joseph. 
 
 

 

Fonte: (Joseph, 1931) 

Foda (2003) publica artigo com série de 500 rinoplastias, em que não 

eleva nenhum radix e não identifica radix baixo como um dos diagnósticos presentes 
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em sua série. No mesmo artigo, relata a existência de giba do dorso em 70% das 

rinoplastias primárias. Embora isso não fique claro no artigo, provavelmente, o 

cirurgião segue a conduta de baixar o dorso até o nível do radix, qualquer que seja 

esse nível. Outros autores também apresentam a giba do dorso como um dos 

diagnósticos mais comuns (ALMEIDA et al., 2008). 

Outrossim, após ministrar uma palestra sobre a influência da forma do 

dorso sobre percepção de tamanho do nariz, o autor procedeu a uma pesquisa 

informal e perguntou à plateia quem realizaria procedimentos de elevação do rádix. 

Dentre os cinquenta e quatro presentes, apenas três ergueram os braços. É possível 

que os demais adotem a mesma conduta de baixar o dorso até o nível do radix. Tal 

conduta também é utilizada por diversos cirurgiões em outros centros.(BECKER, D. 

G.; PASTOREK, N. J., 2001) 

Por outro lado, Constantian (2009) observou que até 30% dos pacientes 

apresentavam radix baixo em sua casuística. Será que a diferença entre 0% na série 

de Foda (2003) e 30%  na série de Constantian (2009) se deva apenas a diferenças 

populacionais ou os cirurgiões têm visões diferentes sobre o que é radix baixo e o 

que é dorso alto?  

Considerando que Foda (2003) não relatou a utilização de enxertos de 

radix e que Constantian (2009) refere utilizá-los com frequência, pode-se inferir que 

a questão sobre o quanto rebaixar o dorso para atingir a forma retilínea está 

intimamente relacionada ao diagnóstico da altura ideal do radix.  

Byrd e Hobar (1993) descreveram um guia prático para planejamento de 

uma rinoplastia, baseado em um modelo matemático. Segundo eles, o radix ideal 

deve distar 0,28 vezes o comprimento ideal do nariz do plano da superfície corneal 

(varia de 9 a 14mm). O comprimento nasal ideal deve corresponder a dois terços da 

altura da face média e ser, exatamente, do tamanho do mento vertical.  

Segundo Gunter e Hackney (2007), o ponto mais profundo do ângulo  

nasofrontal (radix) deve repousar entre a linha ciliar superior e o sulco supratarsal 

com o paciente naturalmente olhando para frente. Segundo eles, não existem 

parâmetros padronizados para determinar a profundidade correta do ângulo. 

Portanto, o cirurgião deve usar seu julgamento estético para determinar se esse 

ângulo está muito raso ou muito profundo.  

Segundo Constantian (2009), o radix ideal começa no nível da margem 

ciliar superior, com o paciente olhando para a frente. 
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A despeito das diversas publicações sobre a altura ideal, ainda não 

existem estudos populacionais de prevalência de deficiência de projeção de radix, 

em qualquer que seja a definição dessa altura. Além disso, a conduta de rebaixar 

sistematicamente o dorso, traçando uma reta do nível do radix à ponta do ângulo 

septal, corrobora o fato de que existe algum grau de resistência à elevação do radix, 

mesmo que seja considerado baixo pelas definições acima [(WRIGHT, 1967), 

(BECKER, D. e PASTOREK, N., 2001)]. 

É possível que essa resistência à elevação do radix esteja relacionada a 

várias causas. Dentre elas, se apresentam, como hipóteses: 

 

 Receio de que o aumento do radix possa ser percebido como aumento do 

nariz, ao contrário da solicitação do paciente. 

 Desconhecimento, por parte dos cirurgiões, dos conceitos de altura ideal do 

radix. 

 Dificuldade de aplicação prática de modelos matemáticos, como o de Byrd e 

Hobar (1993). 

 Dificuldade de aplicação dos parâmetros de Gunter (2007) e de Constantian 

(2009) por falta de padrão fotográfico confiável, uma vez que pequenas 

variações na posição do paciente e do fotógrafo podem causar grandes 

diferenças nas medidas nasais. 

 Dificuldade técnica da confecção de enxertos. 

 Receio de complicações com enxertos, tais como: visibilidade, irregularidade, 

infecção e outras complicações. 

 

O primeiro item está intimamente ligado ao fato de que a queixa de nariz 

grande é bastante frequente (POCHAT; ALONSO; MENESES, 2010). Isso torna 

difícil a aceitação de procedimentos de aumento por parte dos pacientes. 

No entanto, alguns conceitos vão de encontro a esse receio. Constantian, 

por exemplo, discute o conceito de nariz bottom heavy (maior peso na porção 

inferior). Segundo ele, o desequilíbrio causado pelo pequeno volume nasal na sua 

porção superior gera uma percepção de nariz grande ou “pesado” na sua porção 

inferior (CONSTANTIAN, 2009). 
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Tal conceito encontra paralelo em algumas figuras usadas para explicar 

ilusões de ótica. 

 

Figura 8 – Ilusão ótica de Ebbinghous 

 

Fonte: [(AGLIOTI; DESOUZA; GOODALE; MCCREADY, 1985); (BRUNO, 2001)] Círculos de 
Titchener: ilusão ótica de tamanho-contraste. O círculo central da esquerda parece maior que o 
círculo central da direita.  
 

 Nessa figura, por exemplo, o círculo central da esquerda parece maior 

que o da direita, embora tenham exatamente o mesmo tamanho. A ilusão se explica 

pela correlação com os círculos que estão em torno.  

Paralelamente, se pode imaginar que se gera a impressão de redução de 

uma parte do nariz ao aumentar outra e vice-versa (CONSTANTIAN, 2009). 

Essa impressão foi observada, na prática, pelo autor, uma vez que 

diversos pacientes afirmaram que seus narizes se tornariam menores, mesmo com 

procedimentos de aumento. 
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Figura 9 – Ilusão de redução com procedimento de aumento 
 

 

Fonte: Elaboração do autor. Realizado aumento de radix e de ponta, sem qualquer procedimento de 
redução é percebido como redução. 

 

Entretanto, nem as observações do autor, nem tampouco os artigos 

disponíveis na literatura são capazes de afirmar que essa percepção também 

acontece com outras pessoas não influenciadas pelo processo, que envolve a 

rinoplastia. 

Nesse sentido, a pergunta que motivou esse estudo foi: será que o 

aumento do radix e da projeção da ponta para a obtenção de um dorso próximo do 

retilíneo seria percebido como redução? 

Para responder a essa pergunta, foi desenhado um estudo para avaliar a 

correlação entre a percepção e a medida real de tamanho do nariz. 

Contudo, o nariz é uma figura tridimensional. Assim, a percepção de 

tamanho varia de acordo com o ângulo, em que se está observando. Até o 

momento, não chegou ao conhecimento do pesquisador uma metodologia bem 

definida na literatura de mensuração de dimensões nasais para comparação em 

momentos diferentes.  

Uma vez que o presente estudo analisa a influência da forma retilínea do 

dorso do nariz sobre a percepção de tamanho, a imagem do perfil parece ser mais 
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adequada para essa análise. Dessa forma, obtém-se uma projeção bidimensional 

mensurável, de forma relativamente simples, como será detalhado na metodologia.  

 

1.1   Histórico  

 

1.1.1   Era Antiga  

 

A palavra plástica vem do latim plasticus, que deriva do grego plastikos 

(moldar, formar plasmas, reparar). O interesse da civilização sobre o assunto é tão 

antigo, que pode ser verificado em papiros de mais de quatro mil anos. O interesse 

em particular pelo nariz, por sua vez, está intimamente relacionado ao próprio 

surgimento da cirurgia plástica. Farina relata, no primeiro livro brasileiro sobre 

rinoplastia, em 1966, que o nariz foi o primum movens da cirurgia plástica. (FARINA, 

1966) 

Segundo Power, o papiro de Edwin Smith parece ter sido escrito por um 

cirurgião que viveu no Egito, na época da construção das pirâmides, provavelmente 

entre 3000 e 2500 a.C. (D'ARCY, 1933) Parece não haver dúvida que se trata de um 

livro de cirurgia. No papiro, existe um capítulo que se refere às fraturas do nariz, 

embora não pareça haver referência específica à cirurgia plástica. Pode-se, 

inclusive, verificar recomendações específicas, como: “limpar as narinas com rolos 

de linho de modo a remover o sangue e em seguida tamponá-las com material da 

mesma natureza, porém embebido de substância gordurosa. A imobilização era feita 

com dois rolos rijos de linho.“ (D'ARCY, 1933). 

O papiro de Ebers (1500 a.C.) fazia menção a operações plásticas no 

nariz, de acordo com Praso (1944 apud FARINA, 1966). Segundo Updergraff, o 

monge alemão George Ebers reconstituiu o berço da cirurgia plástica ao descobrir e 

desenterrar o papiro que levou seu nome, em 1872, em Tebas. Ainda, segundo 

Updergraff, Galeno (130-200 d.C.) afirmava estar convencido de que os Egípcios 

possuíam uma messe de conhecimentos de cirurgia plástica maior do que poderia 

parecer à primeira vista (UPDEGRAFF, 1939). 

Aproximadamente na mesma época, os livros sagrados hindus (Vedas 

Sagrado) mostram familiaridade com os transplantes em geral e com as rinoplastias 

em particular. O livro de Susruta (pai da cirurgia hindu), datado de 2000 a.C., refere 
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que uma certa casta hindu, os Koomas, se dedicava, principalmente, à reconstrução 

nasal, de acordo com Clery. (1932) 

Encontra-se aí, descrições de quiloplastias e rinoplastias realizadas com 

retalhos da bochecha, sendo a descrição mais antiga de uma rinoplastia com 

aplicação de um retalho. Esse método de retalho por deslizamento foi chamado de 

método francês, séculos mais tarde, segundo Davis. (1941) 

Os resultados, no entanto, não deviam ser bons, porque nenhuma 

descrição antiga faz menção à reparação do forro nasal, condição primordial para se 

obter um resultado razoável (FARINA, 1966).  

Cabe mencionar Hipócrates (século V a.C.), que tinha preocupações de 

ordem plásticas e até estéticas, receitando pomadas e unguentos com finalidade 

puramente cosmética. Suas preocupações incluíam também efélides, hisurtismo, 

hipertricose e calvície. Hipócrates recomendava remodelagem imediata das fraturas 

de nariz, sempre que possível, a fim de evitar deformidades posteriores, segundo 

Adams (1886). 

Com Galeno (século II d.C.) se iniciou o período da “desorientação 

anatômica”. Essa fase foi resultado de fortes crenças religiosas do Cristianismo e do 

profundo respeito devotado aos cadáveres. Não havendo dissecções de cadáveres 

humanos, todo o conhecimento sobre anatomia se baseava em dissecções feitas em 

animais. Estas premissas perduraram até o período do renascimento, quando 

passaram a ser questionadas. (ALCALÁ-SANTAELLA, 1929) 

 

1.1.2   Idade Média 

 

Após a morte de Galeno (217 d.C.), com a invasão bárbara, segue-se a 

decadência do Império Romano. O velho mundo mergulhou em um estado caótico e 

o que se conhecia de cirurgia plástica foi esquecido. Era o início da Idade Média. 

Nesse período, ressurgiram os castigos da era anterior, agora prescritos por 

Bizâncio. As mutilações, muito relacionadas ao nariz, fizeram renascer a arte das 

reparações nasais. (FARINA, 1966) 

Séculos antes, no tempo de Hipócrates e de seus discípulos, não se fazia 

distinção entre medicina e cirurgia. Galeno, por exemplo, dizia que a cirurgia era 

somente um modo de tratamento. Com o tempo, a medicina, cirúrgica ou não, foi se 

atrelando à religião, principalmente ao longo da Idade Média. Em 1215 d.C., no 



26 

 

entanto, o Papa Inocêncio III proíbe as operações em geral. O decreto passou a 

prática operatória das mãos dos padres às mãos dos barbeiros, dos carrascos, dos 

charlatães, dos capadores de porcos e de outros indivíduos de baixa classificação 

social, tal como acontecera na Índia anteriormente. (FARINA, 1966) 

 

1.1.3   Renascimento 

 

Com o período do Renascimento (séculos XV e XVI), as coisas ficam 

mais claras e concretas. Além disso, a lepra e a sífilis assolavam a Europa, 

principalmente meridional. Assim como na fase anterior, houve grande demanda por 

reparações nasais, dessa vez como produto das doenças e não de mutilações 

bárbaras e cruéis. Assim, renascem as reparações nasais, pela terceira vez. 

(FARINA, 1966) 

Segundo Adams, em 1442, na Sicília, Antonio Branca foi o primeiro a 

reparar defeitos faciais (sobretudo no nariz) com retalhos do próprio paciente. 

Mongitore e Baltazer Pavone reproduziram a mesma operação, que ficou conhecida 

como método italiano, mais ou menos na mesma época. (ADAMS, 1886). 

De acordo com Davis, embora não tenha sido o pioneiro, foi Gasparo 

Tagliacozzi (1545-1599), professor de anatomia de Bolonha, quem deu um cunho 

estritamente científico às reparações nasais. (DAVIS, 1941) Relatou suas 

indicações, contraindicações e perigos. Descreveu a técnica com todos os seus 

tempos, a saber: 

 

1. Confecção do retalho (delineatio). 

2. Autonomização parcial (eductio). 

3. Contemporização de 14 dias (educatio). 

4. Transplante do retalho para o nariz (insitio). 

5. Secção do pedículo braquial (rescissio). 

6. Retoque (configuratio). 

O processo todo despendia de três a cinco  meses.  

 



27 

 

Com autorização oficial, Tagliacozzi conseguiu publicar seu livro “De 

Cortorum Chirurgia Per Insitionem”, em 1596. Posteriormente, surgiram outras 

edições clandestinas de sua obra.  

Em janeiro de 1600, poucos meses após sua morte, acusações 

fantásticas de permeio com superstição, sensacionalismo e religião surgiram contra 

ele. Os ataques dos teologistas da igreja romana insinuaram que as operações 

plásticas interferiam com a obra de Deus e que o seu sucesso deveria ser obra do 

diabo. As acusações culminaram com a entrada em cena do Tribunal da Inquisição, 

que mandou queimar seus livros. A revolta religiosa chegou ao ponto de exigir a 

exumação do seu corpo das terras sagradas da igreja de San Giovanni Battista e a 

trasladação de seus restos mortais para terras profanas. (DAVIS, 1941) 

De acordo com Gnudi, aproximadamente em julho do mesmo ano, depois 

que as ações malévolas de certas pessoas invejosas da fama de Tagliacozzi foram 

descobertas e desmascaradas, seu corpo retornou à tumba primitiva cercado de 

todas as solenidades merecidas. A antiga fama, o conceito, o nome e a dignidade 

foram restabelecidos. Todas as acusações escritas foram destruídas e um veredito 

de absolvição total foi-lhe conferido. Os acusadores foram condenados, obrigados a 

negar suas acusações e a retratar-se publicamente. (GNUDI, 1950) 

 

1.1.4   Era Moderna 

 

Em 1794, graças a uma companhia inglesa, que estivera na Índia anos 

antes, a revista inglesa Magazine of Gentleman publicou descrição da técnica de 

rinoplastia, tal qual havia sido praticada naquele país, em tempos imemoriais. Seu 

título era: “Uma operação cirúrgica curiosa”. O artigo detalhava o método de 

reconstrução, com utilização de um retalho da fronte, e o sucesso do resultado em 

um membro do exército inglês, feito prisioneiro. (UPDEGRAFF, 1939) 

Induzidos por tais notícias, personalidades como Joseph Constantine 

Carpue (1814 na Inglaterra), Delpech (1824), Lisfranc (1826 na França), Karl 

Ferdinand von Graefe (1816), Dieffenbach (1829 na Alemanha), J. M. Warren (1834 

nos Estados Unidos), Langenbeck (1854 na Alemanaha), Ollier (1861 na França) e 

John Balassa (1863 na Hungria) passaram a usar um dos métodos conhecidos: o 

italiano ou o indiano (FARINA, 1966). 
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Em 1850, na Inglaterra, o emprego de retalhos era tão comum, que já não 

era objeto de comunicações científicas (Farina, 1966). Em 1863, János Balassa 

realizava reparações com retalho indiano e insistia na necessidade do forro nasal. 

(UPDEGRAFF, 1939) 

Segundo Labat (1834 apud FARINA, 1966), Johann Friederich 

Dieffenbach (1792-1847) deu grande impulso à cirurgia plástica, tendo sido o maior 

restaurador de narizes depois de Tagliacozzi.(Labat, 1834) e Dieffenbach afirmava 

que um nariz reconstruído pode ser grande ou pequeno, mas não tem utilidade 

anatômica, segundo Updegraff.(Updegraff, 1939). No Operative Chirurgie, publicado 

em 1845, Dieffenbach faz ligeira referência à retificação de um nariz escoliótico, de 

acordo com McDowell et al. (MCDOWELL; VALONE; BROWN, 1952). Segundo 

Wolff, Von Dieffenbach, já naquela ocasião, falava em “redução nasal”.  (WOLF, 

1930) Estas, talvez, sejam as primeiras citações sobre rinoplastia estética. 

 

1.1.5   Rinoplastia estética 

 

McDowell relata que, em 1887, John Roe de Rochester, apresentou um 

trabalho na sociedade médica de Nova Iorque, com o título de “The Derformed 

Termed Pug Nose and its Correction by a simple Operation”. Nesse trabalho, ele 

descreve o tratamento da ponta bulbosa de cinco pacientes com ilustrações pré e 

pós-operatórias. A operação era feita com incisão endonasal, mobilizando a ponta 

do nariz e ressecando o excesso de tecido. As cartilagens alares eram aparadas, 

quando havia deformidade (MCDOWELL; VALONE; BROWN, 1952). 

Ainda, segundo McDowell, em 1891, na mesma sociedade, Roe 

apresentou outro trabalho, com o título “The Correction of Angular Deformities of the 

Nose by a subcutaneous Operation”. Esta é a primeira descrição de uma remoção 

de giba nasal feita sob anestesia local e com fotografias pré e pós-operatórias. São 

suas as palavras: “ I made a lineal incision completely through the upper wall of the 

nostril, just in front of the nasal bone, between it and the upper lateral cartilage of the 

nostril, to the under side of the skin” (MCDOWELL; VALONE; BROWN, 1952). 

Segundo Farina, é possível e provável, que tenha havido algum erro de 

interpretação anatômica e a incisão tenha sido feita entre as cartilagens alar e 

triangular (hoje lateral superior e lateral inferior, respectivamente), como se faz até a 

atualidade, com frequência (FARINA, 1966). 
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De acordo com McDowell, em 1892, Robert F Weir, de Nova Iorque, 

publicou trabalho em que separava os ossos nasais da face, por incisão endonasal, 

os deslocava medialmente e os mantinha fixados com uso de agulhas de aço, 

transversalmente, introduzidas através do nariz e presas em ambos os lados 

(MCDOWELL; VALONE; BROWN, 1952). 

Segundo Farina, em 1898, o ortopedista prussiano Jaques Joseph publica 

um trabalho intitulado “Surgical Correction of the Nose” e ilustrado com desenhos, 

cujos resultados são considerados notavelmente bons para a época. Embora outros 

autores, como Dieffenbach, Weir e Roe já houvessem publicado sobre o assunto, 

Joseph não tinha conhecimento dessas publicações e julgava ter sido o primeiro a 

fazer esse tipo de cirurgia. [(FARINA, 1966); (WOLF, 1930); (JOSEPH, 1931)] 

Segundo Adams, nessa época, com uma incisão cutânea, Joseph 

excisava um segmento em forma de V ao longo do dorso, removendo osso, 

cartilagem e mucosa, bem como uma cunha da borda inferior do septo, para 

encurtar o nariz (ADAMS, 1886). 

Em 1902, já com dez casos, Joseph publicou um segundo trabalho sob o 

título “About some more operative nasal reductions”. Realizava a incisão externa 

para remoção da giba ósteo-cartilaginosa e encurtava o nariz. (Joseph, 1907) 

De acordo com McDowell et al, em 1904, já com quarenta e três casos, 

Joseph publicava o trabalho “Remoção endonasal da giba”, no qual se referia a essa 

via de acesso, pela primeira vez. O artigo traz a ilustração das serras nasais de sua 

autoria e seu aparelho de imobilização externa. Em 1905, publica outro trabalho 

sobre redução nasal, já com um acervo de cem casos operados (MCDOWELL; 

VALONE; BROWN, 1952). 

Em 1906, Joseph apresentou à Berliner Medizinischen Gesellschaft uma 

casuística de duzentos e dez narizes operados (rhinomiosis, como denominava a 

cirurgia) por via endonasal. Para afilamento da parte óssea (após a ressecção da 

giba osteo-cartilaginosa), serrava e fraturava a apófise frontal dos maxilares. Fazia o 

tratamento da ponta dos narizes bulbosos, excisava até um máximo de 8 mm de 

largura de cartilagem lateral inferior, com a respectiva mucosa, de ambos os lados e 

junto do septo. (JOSEPH, 1907) 

Dorso nasal em sela era corrigido com enxerto osteo-periosteal da tíbia ou 

com enxerto cartilaginoso autólogo do septo, usando a via endonasal no limite entre 

as cartilagens lateral superior e alar, de acordo com Farina. (Farina, 1966) 
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Em 1907, Joseph refere que fazia rinoplastias, por via endonasal, desde 

1905. Aconselhava que não se devia remover toda a cartilagem lateral inferior, sob 

pena de resultar em grave deformidade da ponta do nariz. Removia um segmento de 

cartilagem alar junto com mucosa próximo da cúpula (domus), para afilar a ponta do 

nariz. (JOSEPH, 1907) 

Em 1922, Joseph (apud FARINA, 1966) aconselhava fazer a reconstrução 

das partes moles em primeiro lugar (confecção do forro com retalhos da face mais 

retalho frontal de cobertura). Posteriormente, se necessário, far-se-ia o enxerto 

ósseo.  

O monumental trabalho de Joseph culminou com a publicação do seu livro 

Nasenplastik und Sonstige Gesichtsplastik, décadas depois traduzido para a língua 

inglesa, no qual procurou agrupar as deformidades, dividindo-as em congênitas e 

adquiridas. (JOSEPH, 1931) Joseph procurou usar nomenclatura estritamente 

científica e teve o mérito de ser conciso, sem perder a clareza e precisão. Por sua 

obra, pode ser considerado o pai da rinoplastia moderna, assim como Tagliacozzi foi 

considerado o pai da reconstrução nasal, de acordo com Farina (FARINA, 1966). 

De acordo com Gunter, pouco tempo depois, Rethi (1934) apresentou 

abordagem com incisão transcolumelar (exorrinoplastia), que permitia melhor 

visualização das estruturas nasais (Gunter, 1997). Entretanto o valor dessa 

abordagem só foi, verdadeiramente, reconhecido durante a década de 1970 e no 

início da década de 1980 (Gunter e Rohrich, 1987); (Gunter, 1997).   

Sem muitas opções técnicas, a cirurgia de Joseph continuou a ser 

amplamente praticada. Acumulou-se, então, uma série de sequelas estéticas e 

funcionais, tais como pontas pinçadas, dorsos nasais hipercorrigidos, deformidades 

em “V” invertido, assimetrias e colabamentos valvares (POCHAT; ALONSO; 

MENESES, 2010); (MÉLEGA; BAROUDI, 2003). 

 

1.1.6   Era pós Joseph 

 

A partir de meados da década de 1950, as publicações passaram a 

apontar no sentido de uma abordagem mais criteriosa do dorso nasal, com o 

desenvolvimento de técnicas de preservação da anatomia do terço médio e de 

táticas para correções das deformidades iatrogênicas (POCHAT, ALONSO e 

MENESES, 2010; POCHAT, 2011). 
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Em 1954, Cottle publicou a técnica do push down, com preservação do 

dorso (COTTLE, 1954). Embora essa técnica seja tida como inovadora, Joseph 

afirma, em seu livro: “In 1899, Goodale reported on the correction of an “exagerated 

Roman nose.” He removed a portion of the lower half of the septum, i.e., beneath the 

hump, subcutaneously detached the nasal bonés from their attachments to the 

maxila, then pressed them toward the nasal crest.” (JOSEPH, 1931). 

Em 1966, Skoog publicou uma técnica que retirava o bloco 

osteocartilaginoso da giba, o esculpia e utilizava novamente, como enxerto, para 

reconstrução do dorso nasal com finalidade estética (Skoog, 1966). A técnica de 

Skoog foi bastante popular durante as décadas de 70 e 80 e depois caiu em desuso, 

até que ressurgiu ao final da década de 1990, com pequenas modificações 

(NIECHAJEV, 2011). 

A partir da década de 1970, Sheen dá início a uma série de publicações 

com forte impacto na rinoplastia moderna, apontando no sentido da estruturação 

nasal, com menores ressecções e com maior frequência nos procedimentos de 

adição, por meio de enxertos. Pode-se considerá-lo, por isso, o cirurgião que mais 

contribuiu para a rinoplastia moderna (Carreirao, Cardim e Goldenberg, 2005). 

Em 1993, Sheen publica artigo intitulado: “Tip Graft: A 20-Year 

Retrospective”, no qual demonstra a experiência com enxertos para a ponta nasal. 

Nessa publicação, o autor acima citado denomina o primeiro período (1968-1975) 

como a fase em que se utilizava enxerto de ponta apenas para casos secundários, 

tanto para atingir mais projeção, quanto para aumentar a angulação da junção 

columelar-lobular.  Entretanto, afirma que a indicação de enxertos logo se expandiu 

para casos primários com deficiência de projeção de ponta (SHEEN, 1993). 

Em 1975, Sheen publica artigo sobre a utilização de enxerto autógeno de 

vômer e de cartilagem septal para se atingir mais projeção de ponta (SHEEN, 

1975a). Em 1979, publicou artigo afirmando acreditar que a causa mais comum da 

deformidade de sobreponta (supratip deformity) seria o excesso de ressecção do 

dorso (SHEEN, 1979). Em 1984, alertou para as deformidades iatrogênicas do terço 

médio nasal. Como solução, descreveu os enxertos expansores ou afastadores 

(spreader grafts). Tais enxertos recompõem o platô no dorso do nariz, muitas vezes 

perdido na retirada da giba, e são eficazes na correção de deformidades em “V” 

invertido e de insuficiência das válvulas nasais internas (SHEEN, 1984). 
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No Brasil, Pitanguy também apresentou vasta experiência na utilização de 

enxertos (Pitanguy et al., 1989). 

 

1.1.7   Rinoplastia aberta versus fechada 

 

De acordo com Gunter, ainda no início da década de 1970, Wilford 

Goodman, um otorrinolaringologista canadense, começou a fazer publicações e 

apresentações sobre a abordagem aberta, descrita por Rethi em 1934, mas ainda 

não popularizada. Entretanto, o trabalho de Goodman não foi suficiente para 

impulsionar a técnica, pois os resultados dos defensores da abordagem aberta não 

foram nada superiores aos que os líderes nesse campo, na época, obtinham com a 

abordagem fechada (GUNTER e ROHRICH, 1987). 

No início da década de 1980, alguns nomes de peso na cirurgia do nariz 

da época, como Anderson e Wright, começaram a reconhecer o valor da abordagem 

aberta, que continuou a ganhar popularidade e momentum desde então (GUNTER, 

1997); (ANDERSON, JOHNSON e ADAMSON, 1982). 

Gunter (GUNTER, 1997) advogava como vantagens da abordagem 

aberta: 

 

1. Dar ao cirurgião a habilidade de inspecionar o esqueleto 

oestocartilaginoso no seu estado natural (sem tensões ou distorções) e 

permitir que seja feito um diagnóstico mais acurado do que está causando 

o defeito externo.  

2. A exposição aumentada facilita algumas manobras. 

3. Dar ao cirurgião mais opções para alterar o esqueleto osteocartilaginoso. 

4. Ser mais fácil de ensinar e aprender com o professor e o aluno 

observando sob visualização direta. 

 

Dessa forma, alguns autores começaram a aplicar, sistematicamente, a 

abordagem aberta. Inicialmente, a indicação era para casos secundários, mais 

difíceis (GUNTER e ROHRICH, 1987). Logo, essa indicação foi expandida para 

casos primários corriqueiros (Gruber, 1988). Estava consolidada, então, a 

abordagem aberta. 
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Cirurgiões brasileiros se destacaram na evolução da cirurgia aberta, como 

Aymar Sperli, Prado Neto, Ronche Ferreira, Ronaldo Pontes e Ishida [(CARREIRAO; 

CARDIM; GOLDENBERG, 2005); (PONTES et al., 2005); (SPERLI, 1988)]. 

No entanto, a vantagem da maior exposição obtida na cirurgia aberta, 

principalmente, nos casos secundários, parecia ir diretamente de encontro às “regras 

básicas” para a rinoplastia secundária, apontadas por Sheen, em 1975 (SHEEN, 

1975b) , principalmente a número 2, a saber: 

 

1. Faça um diagnóstico apropriado da patologia. O cirurgião deve ter 

experiência suficiente para reconhecer se os tecidos são ou não 

adaptáveis ao seu plano cirúrgico. 

2. Limite a dissecção. Apenas as áreas diretamente envolvidas na correção 

da patologia devem ser perturbadas cirurgicamente. 

3. Use apenas material autógeno para enxerto. Os materiais mais 

adequados para a reconstrução nasal, acredita o pesquisador, são osso e 

cartilagem septal. 

4. Tenha um conceito bem definido do seu objetivo estético. Isso não é uma 

generalização vaga, mas sim um conjunto de relações claramente 

definidas, que integram todas as partes anatômicas do nariz para refletir o 

conceito de beleza do cirurgião. 

 

Por outro lado, Sheen (1997) defendia a abordagem fechada e apontava 

várias vantagens, tais como: dissecção limitada, melhor qualidade estética de 

enxertos cuidadosamente esculpidos e colocados em lojas restritas do que enxertos 

suturados no esqueleto cartilaginoso, melhor vascularização, ausência de cicatriz na 

columela, entre outros. Para ele, a abordagem fechada não seria nenhum impeditivo 

para a utilização e enxertos devido à menor exposição. Na mesma publicação, o 

autor afirmava que os principais desafios da rinoplastia continuaram (depois da 

técnica aberta) e que as consequências das falhas técnicas e das falhas de 

julgamento não seriam anuladas pelo aumento da exposição. 

Baseado na revisão de cem casos consecutivos de rinoplastias 

secundárias, Constantian (2002) descreveu as diferenças características entre os 

pacientes submetidos a rinoplastia fechada e os submetidos a rinoplastia aberta. 

Nessa casuística, verificou-se que os pacientes da cirurgia aberta haviam sido 
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submetidos a mais procedimentos (3,1 versus 1,2) e que tinham mais queixas (5,8 

versus 2,6) que os da fechada. Encontrou-se, ainda, que os pacientes submetidos a 

rinoplastia aberta se queixavam mais do que os da fechada em relação ao excesso 

de rebaixamento de dorso (50%), excesso de ressecção de ponta (33%), obstrução 

de válvula interna (42%), obstrução de válvula externa (50%), nariz curto, columela 

larga (36%), nariz muito estreito (31%), cicatriz na columela (25%) e estaca 

columelar sintomática (20%). Em relação ao nariz longo, os pacientes oriundos da 

rinoplastia fechada se queixaram 6,7 vezes mais que os da rinoplastia aberta 

(CONSTANTIAN, 2002). 

 Dessa forma, as discussões científicas continuaram sem que os 

defensores das abordagens, aberta ou fechada, conseguissem convencer uns aos 

outros sobre qual técnica seria mais adequada e a cirurgia aberta continuou 

ganhando mais popularidade (CONSTANTIAN, 2002). Enquanto isso, outros temas 

eram discutidos, além de que acesso adotar. 

 

1.1.8   Objetivos da rinoplastia 

 

Em 1984, Constantian apontava para o fato de que, muitas vezes, os 

pacientes pediam para estreitar o nariz, afinando a ponta ou removendo um 

abaulamento, mas o que esses pacientes estariam buscando, na realidade, seria 

refinamento do nariz. A ideia central, nesse artigo, era ilustrar três princípios, que 

poderiam ajudar a atingir o refinamento desejado, a saber (CONSTANTIAN, 1984). 

 

1. Criar e regularizar, o máximo possível, os planos nasais. 

2. Respeitar os reflexos luminosos nasais laterais. 

3. Manter e expandir o tamanho do envelope de pele.  

 

Em 1985, Burget e Menick propuseram a divisão do nariz em subunidades 

estéticas, dando uma nova visão de planejamento aos procedimentos nasais 

estéticos e reconstrutivos (BURGET e MENICK, 1985; CONSTANTIAN, 1993). 

Em 1992, Constantian reforça seus estudos sobre a morfologia nasal 

apontando para os efeitos, a distância dos enxertos de ponta e de dorso. Nesse 

estudo, ele mostra como esses enxertos podem encurtar ou alongar, relativamente 
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ou absolutamente, o nariz com foco não apenas nas dimensões, mas também nas 

proporções (CONSTANTIAN, 1992). 

Em 1993, Contantian publica sua experiência com a sistematização do 

planejamento cirúrgico, como o “Three-Point Method”. Afirmava, então, que três 

parâmetros estéticos, inteiramente baseados na morfologia da superfície nasal, que 

podem ser usados para montar uma estratégia prática para a rinoplastia 

(CONSTANTIAN, 1993). Esses pontos seriam: 

 

1. Espessura da pele e sua distribuição. 

2. Configuração da ponta e do lóbulo. 

3. Equilíbrio entre tamanho da base nasal e altura do radix. 

 

1.1.9   Preservação funcional na rinoplastia 

 

Em 1994, Constantian aborda a fisiopatologia e o tratamento da 

incompetência da válvula externa na rinoplastia primária ou secundária (Constantian, 

1994). Em 1996, ainda sobre a função respiratória, demonstra que, em muitos 

indivíduos, o efeito das válvulas nasais, interna e externa, podem se igualar ou até 

mesmo superar, em muito, o efeito do desvio de septo como causa primária da 

obstrução de fluxo aéreo nasal (CONSTANTIAN e CLARDY, 1996). 

Em 1999, Ishida et al. descreveram uma técnica de tratamento da giba 

com preservação do dorso cartilaginoso. Essa técnica guarda semelhança com o 

push down descrito por Cottle (1954), sendo de mais fácil aplicação e aprendizado 

(COTTLE, 1954) A técnica abordava a porção inferior do septo, mantendo intacta 

sua ligação com as cartilagens laterais superiores, teoricamente melhorando o fluxo 

aéreo (ISHIDA et al., 1999). Ishida também se destaca com a publicação de outras 

técnicas preservadoras de cartilagem. Em seu estudo, ele se valeu dos princípios de 

Gibson para moldar as cartilagens alares com métodos abrasivos, sem ressecções. 

(ISHIDA et al., 2006). Em outra publicação apresenta a utilização da cartilagem 

septal bipartida para a reconstrução das cartilagens alares, adicionando sustentação 

ao nariz (ISHIDA et al., 2000). 

Dessa forma, em paralelo a publicações sobre técnica operatória, o 

diagnóstico da deformidade nasal e os objetivos estéticos da cirurgia também 

tiveram seu espaço na literatura, ainda que em menor escala (SHEEN; SHEEN, 



36 

 

1987). Ainda assim, embora exista uma clara preocupação com a manutenção da 

função nasal, não existe consenso sobre diversos temas. 

 

1.2   Anatomia e fisiologia do nariz 

 

Embora uma terminologia precisa e universalmente compreendida seja 

necessária para a clara comunicação em qualquer área de estudo, ainda não foi 

desenvolvido um repositório único de termos sobre rinoplastia. Assim, os rinoplastas 

vêm desenvolvendo e definindo, individualmente, uma variedade de termos para 

descrever suas análises e achados anatômicos (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 

2007). Portanto, os termos aqui utilizados podem divergir de algumas publicações. 

A descrição anatômica tradicional do nariz é relativamente simples e 

consiste em apenas dois ossos, dois pares de cartilagens (laterais superiores ou 

laterais inferiores, também chamadas de alares) e uma porção central, com três 

componentes (cartilagem septal, vômer e lâmina perpendicular do etmoide) 

(CONSTANTIAN, 2009). 

A simplicidade da anatomia nasal pode ser enganadora e outros aspectos 

devem ser levados em consideração para um bom resultado cirúrgico no que 

concerne tanto à estética, quanto à função. De acordo com Constantian, assim como 

na arquitetura e na cirurgia de mão, forma e função não podem ser separados no 

nariz. Um nariz, que parece normal, funciona bem e vice-versa (CONSTANTIAN, 

2009). 

A maioria dos candidatos a rinoplastia procura uma qualidade difícil de 

descrever, o refinamento. Alguns pacientes usam exatamente essa palavra. Outros 

não a utilizam e solicitam, de forma específica, estreitamento do nariz, afinamento da 

ponta ou remoção do abaulamento dorsal.  Ainda assim, geralmente, eles estão 

tentando descrever o refinamento (CONSTANTIAN, 1984). 

 

1.2.1   Morfologia superficial do nariz 

 

O conhecimento da morfologia superficial e dos reflexos luminosos é 

fundamental para a busca do refinamento. De acordo com Constantian (1984), é útil 

visualizar quatro planos nasais: um dorsal, dois laterais e um basal. O plano dorsal 

forma um trapézio delgado com dois lados longos e levemente divergentes. Uma das 
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bases se localiza no radix e a outra no nível dos domos das cartilagens alares. Cada 

borda longa do plano dorsal se articula com um plano trapezoidal lateral, que se 

inicia no radix e se estende caudalmente até uma linha transversal (que 

frequentemente aparece como um reflexo luminoso) a aproximadamente 4 a 5 mm 

da borda alar. Esses planos se articulam com o plano basal próximo à borda 

narinária (CONSTANTIAN, 1984; 2009). 

 

Figura 10 – Ideal estético de Constantian.  

 

A B  

 

Fonte: (CONSTANTIAN, 1984, 2009). A – Planos estéticos nasais. B - Reflexos luminosos do nariz. 

 

Existem dois reflexos luminosos intimamente relacionados aos planos 

nasais, que começam no radix e vão até o domus na cartilagem alar ipsilateral, em 

que se encontram com um reflexo transversal. Rohrich ligou esses reflexos a 

estruturas do esqueleto, que denominou linhas estéticas do dorso (ROHRICH, 

MUZAFFAR e JANIS, 2004). 
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Essas definições de planos e de reflexos luminosos são menos 

complexas que as subunidades descritas por Burget e Menick (1985) para 

reconstruções nasal, mas normalmente atendem aos objetivos da rinoplastia 

estética, pois não há necessidade de acomodar cicatrizes superficiais. 

(CONSTANTIAN, 1984; 2009) 

 

1.2.2   Camadas estruturais do nariz 

 

O nariz é composto de duas camadas estruturais. A camada externa, 

similar a um envelope elástico, desliza sobre a camada interna fixa e semirrígida. 

A camada externa contém a pele e todos os tecidos moles do nariz, incluindo as 

cartilagens alares. A camada interna contém todo o resto (cúpula óssea, cúpula 

das cartilagens laterais superiores, septo nasal e os revestimentos associados) 

(CONSTANTIAN, 2009). 

As duas camadas se relacionam de forma dinâmica, o que explica 

algumas modificações não tão óbvias, que acontecem nas rinoplastias. O 

rebaixamento do dorso, por exemplo, tem o potencial de encurtar o nariz na 

maioria, mas não em todos os casos. Assim como enxertos de dorso podem 

alongar o nariz e causar uma rotação caudal da ponta (CONSTANTIAN, 2009). 

 

Figura 11 – Camadas nasais. 
 

 

 
Fonte: (CONSTANTIAN, 2009). A representa as camadas interna e externa. B representa a 
camada externa, que inclui os tecidos moles e as cartilagens alares. C representa a camada 
interna. 
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1.2.3   Camadas anatômicas do nariz 

 

1.2.3.1   Pele 

 

A pele nasal externa é delgada e se liga frouxamente às cúpulas 

ósseas e das cartilagens laterais superiores, mas se torna cada vez mais espessa 

e mais rica em glândulas sebáceas caudalmente. Existem variações entre 

pacientes, com peles mais ou menos espessas e sebáceas. Tais características 

exercem grande influência na conduta da rinoplastia, principalmente, pelo fato de 

peles mais espessas terem menor capacidade de retração e de adaptação às 

mudanças no esqueleto osteocartilaginoso subjacente (CONSTANTIAN, 2009). 

Vale ressaltar que, mesmo a pele fina tem capacidade limitada de 

retração. Esse conceito tem forte impacto na decisão de quanto é possível reduzir 

o volume nasal. Exceder esse limite pode resultar em deformidade da sobreponta 

(supratip deformity) ou outras deformidades (SHEEN, 1979). 

Outro fator importante acerca da espessura da pele, é que quanto mais 

fina, maior a capacidade de expor nuances do esqueleto osteocartilaginoso, 

sendo necessário mais cuidado ao esculpir enxerto e nas ressecções 

(CONSTANTIAN, 2009). 

 

1.2.3.2   Musculatura 

 

Existem dez músculos, sete intrínsecos e três extrínsecos. Entre os 

intrínsecos, que exercem influência sobre a respiração, estão: musculus nasalis 

pars alaris, musculus nasalis pars transversa e musculus dilator naris 

(CONSTANTIAN, 2009). 

No grupo dos extrínsecos, os musculus levator labii superiores alaeque 

nasi e os musculus zygomaticus minor, respectivamente, dilatam e estabilizam a 

parede lateral (CONSTANTIAN, 2009). 
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Figura 12 – Anatomia da musculatura nasal.  

 

 

 

Fonte: (CONSTANTIAN, 2009) 

 

1.3   Cúpulas óssea e cartilaginosa 

 

As cúpulas óssea e cartilaginosa juntas constituem uma pirâmide, que 

forma os dois terços superiores do nariz. 

A cúpula óssea é formada por um par de ossos nasais e pelos 

processos frontais da maxila. Casa osso nasal se articula com o processo nasal 

do osso frontal do seu lado e com o processo frontal da maxila. A margem caudal 

do osso frontal se sobrepõe à cartilagem lateral superior ipsilateral, por vários 

milímetros e as fibras do pericôndrio e do periósteo se fundem. 

Como uma regra geral, a lâmina perpendicular do etmoide se estende 

caudalmente aos ossos nasais em pacientes jovens ou de herança asiática ou 

africana, enquanto em adultos caucasianos os ossos nasais se estendem 

caudalmente à lâmina perpendicular do etmoide (CONSTANTIAN, 2009). 
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1.3.1   Radix nasal (raiz nasal) 

 

Definido aqui como a porção mais profunda do sulco nasofrontal, sendo 

sinônimo de nasion. 

A posição ideal do radix sofre alguma variação de acordo com o autor. 

Segundo Constantian, seria no nível da borda ciliar superior com o paciente 

olhando para a frente na posição natural. Ainda, segundo ele, o comprimento e a 

altura da linha do dorso afetam, diretamente, a relação com a base nasal (terço 

inferior). A base nasal parece menor, quando o dorso é longo e alto. Da mesma 

forma, quanto o radix é rebaixado, as linhas dorsais são encurtadas e a base 

nasal parece maior (CONSTANTIAN, 2009). 

 

1.3.2   Área fundamental – Keystone área 

 

Frequentemente chamada de zona K, a área fundamental é a região de 

transição entre as cúpulas óssea e cartilaginosa. Nesse ponto, existe uma 

superposição, com a porção caudal dos ossos nasais externamente e com a 

porção cranial das cartilagens laterais superiores internamente. A extensão da 

superposição é maior medialmente (cerca de 8 a 9 mm) e diminui lateralmente 

(2,5 mm) (CONSTANTIAN, 2009). 

 

1.3.3 Cúpula cartilaginosa superior 

 

As cartilagens laterais superiores estão fundidas ao septo cartilaginoso 

na sua porção cefálica (80% de sua extensão) e divergem entre 10 e 15 graus do 

septo na porção caudal (20% de sua extensão). Histologicamente, no entanto, as 

cartilagens laterais superiores e o septo são uma lâmina contínua de cartilagem 

(CONSTANTIAN, 2009). 

 

1.3.3.1   Válvula interna 

 

A válvula interna pode ser descrita como um triângulo isósceles, 

formado pela borda caudal livre da cartilagem lateral superior no seu aspecto 
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superolateral, pelo septo nasal superomedialmente e pelo soalho nasal 

inferiormente. A válvula interna se estreita na inspiração e se alarga na expiração, 

como demonstrado na figura 3 (SHEEN; SHEEN, 1987). 

A compreensão da válvula interna é de suma importância para a 

prevenção de sequelas respiratórias relacionadas ao rebaixamento do dorso 

nasal. A figura 2 mostra uma secção transversal no nível da válvula interna, 

imediatamente caudal à área fundamental (área k). Observa-se que a largura e o 

ângulo do ápice da válvula interna diminuem após o procedimento (SHEEN; 

SHEEN, 1987). 

 

1.3.3.2   Cúpula cartilaginosa inferior e válvula externa 

 

A válvula externa se encontra no nível do introito narinário. É formada 

pela borda caudal da crus lateral da cartilagem alar, pelo tecido mole da asa 

nasal, pelo septo membranoso e pelo soalho da narina.  

O suporte estrutural cartilaginoso da ponta nasal é formado pelas 

cruzes medial, média e lateral da cartilagem alar. Adicionalmente, as cartilagens 

acessórias conectam cada crus lateral à abertura piriforme. Todo esse conjunto é 

ligado por um pericôndrio contínuo, que dá estabilidade às cartilagens e as fazem 

agir como uma só unidade estrutural funcional. A forma e o posicionamento dessa 

unidade, associados à espessura da pele e às ligações fibrosas às estruturas 

adjacentes determinam a forma da ponta (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). 

 

1.3.3.3   Anatomia nasal interna: septo e conchas nasais 

 

A estrutura de suporte central do nariz é o septo, que articula com  a 

lâmina perpendicular do etmoide posteriormente, com o vômer inferiormente e 

com a espinha nasal antero-inferiormente. O vômer repousa sobre as cristas 

maxilar e palatina (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). 

As conchas nasais inferiores são os componentes funcionais mais 

importantes na via aérea nasal, uma vez que suas cabeças anteriores ocupam 

uma porção significante na passagem nasal. São compostos de osso lamelar 

denso, originado da porção medial da maxila e são recobertos de tecido erétil 
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mucoso. Esse tecido está sob controle do sistema nervoso autônomo. Inflamação 

crônica pode levar a deposição fibrosa e hipertrofia crônica de conchas 

(GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). 

 

1.4   Técnicas cirúrgicas 
 

Como se percebe no histórico de publicações, a rinoplastia com 

finalidade estética partiu de um conceito essencialmente redutor nos tempos de 

Joseph para o conceito atual remodelador, com possíveis aumentos e reduções, 

mas sempre mantendo a estrutura nasal sustentada. 

 

1.4.1   Descrição de Joseph 

 

Muitas manobras utilizadas por Joseph são extremamente atuais, como 

demonstrado na figura 13. A cirurgia era endonasal e as ressecções não eram 

extra mucosas.  

 

Figura 13 – Sequência esquemática da rinoplastia por Joseph 

 

 

 

 
Fonte: (CARREIRAO; CARDIM; GOLDENBERG, 2005). Incisão intercartilaginosa, descolamento 
do dorso, raspagem do dorso, acesso da osteotomia, remoção da giba e, finalmente, imobilização.  
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1.4.2   Descrição de Farina 

 

Em 1966, o professor Roberto Farina, da Escola Paulista de Medicina, 

publica o primeiro livro sobre rinoplastia do Brasil. Farina detalha sua técnica 

cirúrgica, presumivelmente, de altíssima qualidade para a época. 

Pela sequência de imagens, se percebe a grande semelhança ao modo 

de operar ainda, frequentemente, utilizado na atualidade. Percebe-se, no entanto, 

que as ressecções das cartilagens laterais superiores, então chamadas de 

triangulares, não eram extra mucosas, como foi amplamente defendido 

posteriormente. 

As respectivas legendas trazem transcrição literal do livro Plástica de 

Nariz, de Roberto Farina (1966). 
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Figura 14 – Sequência cirúrgica de Farina 

A B C D  

E F G   H  

I     J K   

L M      N         

O  

Fonte: (FARINA, 1966). A - “Incisão transfixante do septo membranoso, isto é, entre septo e 

subsepto.” B - “Incisão terminada passando entre septo e subsepto e prolongando-se lateralmente 
e de ambos os lados entre cartilagens alares e triangulares.” C- “Descolamento por divulsão, com 
tesoura de ponta romba, da pele do dorso do nariz, desde a borda anterior das cartilagens 
triangulares até a sutura fronto-nasal.” D – “Descolamento por divulsão da pele do dorso do nariz, 
desde a borda anterior das cartilagens triangulares até a sutura fronto-nasal. ” E- “ Aperiostamento 
dos ossos próprios do nariz. ” F- “Remoção do periósteo e conetivo descolados, com pinça 
mosquito. ” G - “Serração dos ossos próprios do nariz em nível considerado adequado para cada 
caso. ” H – “Secção da cartilagem triangular e respectiva mucosa mais ou menos no limite da sua 
reflexão sôbre a cartilagem quadrangular e em tôda a sua extensão.” I - “Secção com tesoura da 
borda ântero-superior da cartilagem quadrangular, num nível determinado de modo a coincidir com 
a serração dos ossos próprios do nariz. ” J -  “ Retirada da giba ósteocartilaginosa seccionada. ” K 
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- “Regularização do dorso ósseo serrado, com raspa. ” L - “Incisão endonasal a 1 cm da margem 
alar e do subsepto, começando ao nível da parte média da columela e terminando no limite entre 
os terços médio e inferior da asa do nariz.” M - “Descolamento da pele da ponta do nariz, através 
da incisão alar, com tesoura delicada de ponta romba ”  N - “Introdução de uma tesoura curva, 
através da incisão feita entre as cartilagens triangulares e alares, de modo a expor a cartilagem 
alar – via retrógrada.” O - “Remoção do tecido conetivo-gorduroso existente sôbre as cartilagens 
alares – cúpula e ramos laterais – com tesoura delicada de ponta fina.“ 

 

Figura 15 – Sequência cirúrgica de Farina (Continuação). 

 

A B C  

D  

Fonte: FARINA,1966). A – “Descolamento da pele que reveste internamente a cartilagem alar, 
sem alcançar a rua borda inferior, com tesoura delicada de ponta fina.” B - “Ressecção de um 
triângulo de cartilagem alar, de base superior, maior ou menor segundo os casos e cujo ápice não 
alcança a borda inferior dessa cartilagem para não provocar nela solução de continuidade. 
Evitamos, dessa forma o aparecimento provável do chamado nariz pinçado. Além disso, com tal 
conduta conseguimos afilar a ponta do nariz, corrigindo o chamado nariz bulboso.” C – “ 
Descolamento periostal que se estende do limite inferior da abertura piriforme até a sinostose 
frontomaxilar. Com êste descolamento desinsere-se normalmente o ligamento cantal interno, 
causa, em alguns casos, do arredondamento dos olhos.“ D - “ Serração da apófise frontal do 
maxilar de ambos os lados, num plano ou nível tangente a reborda da órbita (parede medial). 
Deve-se ter o cuidado de não lesar o saco lacrimal.“ 

 

1.4.3   Descrição de Sheen (SHEEN; SHEEN, 1987) 

 

Sheen, assim como Farina (1966) e Joseph (1931), utilizava a 

abordagem endonasal, mas fazia ressecções cartilaginosas extra-mucosas e 

aplicava enxertos na estruturação nasal. Seguem imagens com a nossa tradução 

das legendas originais. 
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Figura 16 – Cirurgia de Sheen. 

A B   C  

 
Fonte: (SHEEN; SHEEN, 1987) A – Incisão intercartilaginosa logo acima da reflexão da mucosa 
na borda caudal da cartilagem lateral superior. O grau de esqueletização das cartilagens laterais 
superiores é decidido pré-opearatoriamente. Quanto maior for a necessidade de rotação superior 
da ponta, maior a necessidade de esqueletização. B - A lâmina do bisturi é voltada para cima e o 
descolamento continua cranialmente. C - Logo abaixo da transição óssea, inicia-se o 
descolamento com elevador de periósteo de Joseph. 

 

Figura 17 – Cirurgia de Sheen (Continuação). 

A B  

Fonte: (SHEEN; SHEEN, 1987) A - O descolamento se estende anteriormente. Deve-se evitar 
descolamento da porção óssea lateral, para dar maior estabilidade aos ossos nasais. B - 
Rebaixamento da porção caudal da cúpula óssea com raspa de Fomom. 

 

Figura 18 – Cirurgia de Sheen (Continuação). 
 

A B  

Fonte: Sheen (1987). A - Rebaixamento da cúpula cartilaginosa com lâmina de bisturi. B - Caso 
com maior necessidade de ressecção. 

 

Ressalta-se a importância de manter a função da válvula interna. 

Dessa forma, deve-se manter a ressecção extra-mucosa, se mantendo o formato 

de m da cúpula cartilaginosa. 
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A imagem B da figura 16 representa um caso, cujo nível de ressecção 

necessário está abaixo da cúpula mucosa. Nesses casos, Sheen (1987) 

preconiza o descolamento da mucosa antes da ressecção, para garantir o plano 

extra mucoso e a aposição de enxertos expansores para manter o ângulo da 

válvula interna, conforme ilustrado anteriormente.  

Sheen (1987) descreve diversas formas de tratar a ponta, com e sem 

enxertos. Segue um exemplo de refinamento da ponta, com incisões parciais no 

domus, a fim de aumentar a projeção e acentuar o ângulo domal. 

 

Figura 19 – Tratamento da ponta segundo Sheen.  

 

Fonte: Sheen (1987) 

 

1.4.4   Rinoplastia aberta 

 

Na rinoplastia aberta é realizada uma incisão transcolumelar a fim de 

expor diretamente as estruturas nasais. Entretanto, existem diversas manobras 

em comum com a abordagem fechada. 

As figuras que seguem são representações da abordagem de Gunter 

(GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). 
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Figura 20 –  

A B  

 
Fonte: (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007) A – Marcação da incisão transcolumelar por Gunter. 
B - Incisão marginal na borda da cartilagem alar. 

 

Figura 21 – Cirurgia aberta pela abordagem de Gunter. 

 

 
Fonte: (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). - Redução do dorso cartilaginoso sob visão direta e 
posicionamento de estaca columelar, fixada nas cruzes mediais das cartilagens alares. 

 

Figura 22 – Cirurgia aberta da ponta. 

 

 
Fonte: (GUNTER; ROHRICH; ADAMS, 2007). Remodelagem da ponta, com suturas transdomais e 
interdomais. 
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1.4.5   Cirurgia aberta pelo autor 

 
Figura 23 – Rinoplastia aberta  
  

A     B  

C   D  
 
Fonte: elaboração do autor. A - Rinoplastia por abordagem aberta executada pelo autor. B - Em 
evidência, reconstrução da ponta com uso de suturas e enxertos. C - Exposição do septo, com o 
afastamento dos domus das cartilagens alares com ganchos simples. D - Abordagem do septo por 
acesso aberto, evidenciando a retirada da porção central do septo cartilaginoso para confecção de 
enxertos. 
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2   OBJETIVOS 

 

 

Avaliar se a forma retilínea do dorso nasal, obtida por meio de elevação 

do terço proximal (radix) e da ponta, causa percepção de redução do tamanho do 

nariz.  
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3   MÉTODOS 

 

A ideia central do estudo é modificar a forma do nariz obtendo um 

dorso retilíneo na imagem do perfil, por meio de aumento do radix e da ponta e 

avaliar se houve percepção de redução do tamanho do nariz. 

 

3.1   Amostra 

 

Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, quarenta e dois 

pacientes foram submetidos a rinoplastia pelo autor. Desse universo, foram 

selecionados os pacientes de cirurgia primária e com convexidade do dorso nasal 

em seu terço médio ou proximal. Não foram incluídas cirurgias secundárias e 

pacientes com convexidade do dorso em sua porção distal.  

Critérios de inclusão: 

 Pacientes insatisfeitos com a estética do nariz. 

 Foram submetidos a rinoplastia. 

 Apresentavam dorso nasal médio e/ou proximal convexos. 

 Cirurgia primária. 

 Submetidos a aumento de radix ou de dorso total. 

 Submetidos a enxerto de ponta. 

Todos os pacientes selecionados foram submetidos a algum 

procedimento de elevação de radix. Portanto, houve um julgamento cirúrgico de 

que o radix deveria ser elevado. No entanto, não houve enquadramento nas 

definições de altura ideal de radix. Tal avaliação foi feita retrospectivamente na 

confecção desse estudo e demonstrou que apenas o caso de número 4 

apresentava radix baixo, de acordo com a definição de Constantian e Guyuron 

(abaixo da linha ciliar superior) (CONSTANTIAN, 2009), (GUYURON, 1988). 

Desse modo, é importante salientar que o diagnóstico de radix baixo 

não foi um dos critérios de inclusão para esse estudo. 

Obteve-se, assim, uma série de doze pacientes, dos quais dois foram 

excluídos por terem evoluído com persistência da convexidade do dorso e 
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aguardarem nova intervenção e uma paciente por ter perdido o seguimento, 

restando nove pacientes. 

Critérios de retirada: 

 Evolução com persistência de convexidade do dorso 

 Perda de seguimento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.2   Registro fotográfico 

 

Esse grupo de nove pacientes foi submetido a registro fotográfico 

digital de perfil (Farkas, Bryson e Klotz, 1980; Nechala, P., Mahoney, J. e Farkas, 

L. G., 1999) padronizado com câmera fotográfica dSLR Canon Rebel XP, 10 

Mega Pixels, com objetiva 18-55mm, fixada em 55 mm distando 75 cm da lente 

ao plano do nariz. As imagens foram armazenadas em formato JPEG. 

O paciente foi orientado a olhar para a frente com a cabeça no seu 

plano natural (MADSEN, 2007); (PEREIRA et al., 2010). O fotógrafo fez pequenos 

deslocamentos laterais, a fim de se certificar da mínima rotação possível da 

cabeça do paciente. Foram tomadas cinco imagens de cada perfil de cada 

paciente. 

  

3.3   Avaliação da satisfação pré-operatória 

 

Para avaliação do grau de satisfação pré-operatória, cada paciente foi 

solicitado a preencher o questionário de avaliação de qualidade de vida, 

específico para rinoplastia, Rhinoplasty Outcome Evaluation (ROE) em algum 

momento antes da cirurgia (ALSARRAF, 2000).  

Coleta de 

dados 

Intervenção 

para retificação 

do dorso 

Mensuração da 

intervenção 

Aumento ou 

diminuição? 

Mensuração da 

percepção 

Aumento ou 

diminuição? 

Análise de 

Resultados 
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O questionário ROE é uma ferramenta de avaliação de qualidade de 

vida (QOL) composta de seis perguntas, cujas respostas têm uma pontuação de 0 

a 4. Primeiramente, somam-se os valores assinalados. O resultado é multiplicado 

por 100 e dividido por 24. Dessa forma, obtém-se um valor que varia de 0 a 100, 

no qual 0 significa extremamente insatisfeito com o nariz e 100 significa 

extremamente satisfeito (IZU et al., 2012). 

O questionário ROE foi traduzido e validado para a Língua Portuguesa 

do Brasil e pode ser visto na íntegra no primeiro anexo do estudo (IZU et al., 

2012).  

 

3.4   Mensuração das dimensões nasais 

 

Considerando-se que o nariz é uma figura tridimensional, que se 

projeta além da superfície da face, a percepção de tamanho vai depender do 

ângulo de visão do observador. Por exemplo, a percepção de tamanho na visão 

frontal está mais relacionada à largura da base nasal e da pirâmide óssea, sem 

grande influência da altura do dorso nasal, ao passo que a percepção de tamanho 

na visão de perfil está mais relacionada à projeção e à forma do dorso e da ponta. 

Uma vez que o objetivo do estudo é analisar a influência do aumento 

do radix e da ponta, na percepção de tamanho do nariz, optou-se por utilizar a 

imagem de perfil. Dessa forma, pode-se utilizar o recurso da fotografia para se 

obter uma imagem bidimensional. Isso permite a mensuração de formas e a 

comparação entre os momentos pré e pós-intervenção (FARKAS, BRYSON e 

KLOTZ, 1980; NECHALA, P., MAHONEY, J. e FARKAS, L. G., 1999).  

O objetivo do estudo não está relacionado a medidas lineares, mas sim 

à percepção geral de tamanho do nariz. Por isso, buscou-se uma forma de 

delimitar a imagem nasal utilizando pontos conhecidos da literatura e traçando, 

arbitrariamente, um limite entre o nariz e a face. Dessa forma, se delimitou o 

perímetro nasal. 

Nesse estudo, define-se o perímetro nasal traçando uma linha no 

contorno da imagem do nariz. Na porção anterossuperior e anteroinferior, a 

transição da imagem do nariz acontece com o fundo azul da fotografia. Essa 

transição foi utilizada para traçar a linha do perímetro. A transição entre a imagem 
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do nariz e da face foi arbitrariamente definida com a utilização de pontos de 

referência anatômica aceitos na literatura, a saber:  

 

 n – Nasion. Porção mais profunda do sulco naso-frontal. (GUYURON, 

1988)  

 sn – Subnasale. Ponto de transição entre a parte móvel do septo nasal 

e o lábio superior (HOCHMAN, CASTILHO e FERREIRA, 2002). 

 ac – Junção alar geniana (Alar-cheek junction) (FARKAS, BRYSON e 

KLOTZ, 1980). 

 

Em seguida, aferiu-se a área do perímetro nasal em mm². 

 

Figura 24 – Pontos de referência para a definição do perímetro nasal. 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Para realização das medidas, utilizou-se o software Image Tool 3.0 

(KIM et al., 2009). Iniciou-se a medida pelo ponto n, traçando uma reta para o 

ponto ac. Seguiu-se com o cursor acompanhando o sulco alar-geniano, até seu 

ponto mais inferior, de onde segue uma reta para o ponto sn. A partir desse 

Pontos de referência 

para calibragem do 

software. 
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ponto, o cursor segue o contorno anterior do nariz até atingir o ponto n 

novamente. Dessa forma, foi desenhado o perímetro nasal, representado como 

uma linha vermelha, na figura 25. 

A calibragem do software é feita pela marcação de dois pontos no terço 

inferior do nariz, distantes 15mm entre si, formando um segmento de reta o mais 

próximo do horizontal possível. A partir desses dados, o software é capaz de 

calcular a área compreendida no perímetro nasal. Nesse estudo, essa medida vai 

ser chamada de área do nariz (AN) e será representada em mm².  

 

Figura 25 – Perímetro nasal 

 

Fonte: elaboração do autor. Desenho do perímetro nasal em vermelho e medida da área do nariz 
(AN) em milímetros quadrados. 

 

3.5   Fase virtual 

 

3.5.1  Intervenção na fase virtual 

 

Uma imagem de cada paciente foi selecionada aleatoriamente. Com o 

auxílio do software Doctor View®, versão 3.5.1.583, Data Tech, foram feitas 

modificações nas imagens, com elevação do terço proximal e da ponta nasal, sem 

qualquer redução de medidas. O software pareou as imagens com e sem 

modificação lado a lado, com posicionamento e dimensões idênticos.  
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3.5.2   Avaliação da mudança na área nasal (AN) na fase virtual 

 

Para avaliar se houve aumento da AN, foi realizada a mensuração, 

conforme metodologia descrita acima, ilustrado na figura 23. 

 

Figura 26 – Mensuração da AN na fase VIRTUAL. 

 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Dessa forma, foi realizada a medida da área do perímetro da projeção 

bidimensional do perfil nasal antes e depois da modificação de cada um dos nove 

casos. 

 
3.5.3   Análise estatística da Avaliação da mudança na área nasal (AN)  

           na fase virtual 

 

Para avaliar se a intervenção gráfica conseguiu aumentar, 

significativamente, as dimensões nasais dos nove pacientes (simulando o 

resultado da intervenção cirúrgica no pós-operatório), recorreu-se ao teste t-

Student para amostras emparelhadas. O pressuposto da normalidade foi validado 

com o teste de Shapiro-Wilk para os dois momentos [SW(9) pré = 0,955; p = 
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0,742; SW(9) pós = 0,971; p = 0,906]. Todas as análises foram realizadas com o 

Software SPSS Statistics (v. 22; IBM SPSS). 

 

3.5.4   Avaliação da percepção dos examinadores na fase virtual 

 

Cada uma das imagens de perfil com e sem modificação dos nove 

pacientes foi apresentada a seis examinadores independentes, leigos, que não 

conheciam o estudo e que não sabiam o que havia sido realizado. Os 

examinadores foram solicitados a assinalar uma das respostas da seguinte forma: 

Em relação à imagem da esquerda, a imagem no nariz do lado direito está: 

 

(  -2 ) muito menor 

(  -1 ) um pouco menor 

(   0 ) do mesmo tamanho 

(   1 ) um pouco maior 

(  2  ) muito maior 

 

Essa pergunta, com cinco possíveis categorias de respostas foi criada 

com base nos questionários de qualidade de vida, como o questionário ROE, 

seguindo o padrão de escala Likert. Foram utilizados valores negativos, neutros e 

positivos para reforçar a ideia de redução, neutralidade ou aumento para os 

examinadores. 

Uma vez que cada paciente foi avaliado seis vezes, obteve-se 

cinquenta e quatro avaliações de dimensão, como ilustrado na tabela 1.  
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Tabela 1 – Enumera as 45 avaliações de dimensão. A1C1 = Avaliação 1 do Caso 1; 
A2C1 = Avaliação 2 do Caso 1; etc. 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DAS DIMENSÕES NASAIS 

Examinador       

CASO  1  2 3 4 5 6 

1 A1C1 A2C1 A3C1 A4C1 A5C1 A6C1 

2 A1C2 A2C2 A3C2 A4C2 A5C2 A6C2 

3 A1C3 A2C3 A3C3 A4C3 A5C3 A6C3 

4 A1C4 A2C4 A3C4 A4C4 A5C4 A6C4 

5 A1C5 A2C5 A3C5 A4C5 A5C5 A6C5 

6 A1C6 A2C6 A3C6 A4C6 A5C6 A6C6 

7 A1C7 A2C7 A3C7 A4C7 A5C7 A6C7 

8 A1C8 A2C8 A3C8 A4C8 A5C8 A6C8 

9 A1C9 A2C9 A3C9 A4C9 A5C9 A6C9 

 

3.5.5   Análise estatística avaliação da percepção dos examinadores na fase 

virtual 

 

Para avaliar se houve redução das dimensões nasais na percepção 

dos examinadores externos, se formulou a seguinte hipótese: mais da metade dos 

casos foram percebidos como redução, ou seja, um valor abaixo de zero, que 

significaria a manutenção do mesmo tamanho. 

 Para avaliar se a percepção média dos examinadores é, 

significativamente, inferior a zero, recorreu-se ao teste t-Student para uma 

amostra. O pressuposto da normalidade foi validado com o teste de Shapiro-Wilk 

[SW(9) pré = 0,875; p = 0,139]. Todas as análises foram realizadas com o 

Software SPSS Statistics (v. 22; IBM SPSS). 
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3.6 Fase real 

 

Uma vez que a motivação do estudo reside, principalmente, na sua 

influência sobre a conduta cirúrgica, optou-se por analisar, em paralelo, a 

percepção de tamanho após uma modificação real, por meio de uma rinoplastia. 

A fase recebe esse nome por se utilizar de uma modificação real 

(rinoplastia), como meio de intervenção, proporcionando dorso nasal mais linear, 

ao elevar os terços, proximal e distal (ponta), com o uso de enxertos.  

Cabe salientar, que a conduta cirúrgica não foi influenciada pela 

realização do estudo, tendo seguido o julgamento técnico natural do cirurgião.  

Após a intervenção, foram feitas duas análises. A primeira se destina a 

avaliar se a mudança de forma resultou em aumento da área nasal AN. A 

segunda se destina a avaliar se essa mudança foi percebida como diminuição.   

 

3.6.1   Intervenção na fase real – técnica cirúrgica 

 

Todos os nove pacientes foram submetidos a rinoplastia pelo próprio 

autor, com abordagem fechada, seguindo as técnicas descritas por Constantian 

(2009) e Sheen (SHEEN; SHEEN, 1987), com algumas adaptações pessoais. 

Dessa forma, todos os nove pacientes foram submetidos a rinoplastia 

sob anestesia geral, por acesso fechado, com utilização de enxerto de cartilagem 

na porção proximal do dorso nasal e na ponta nasal. Foram realizadas pequenas 

reduções do dorso nasal no terço médio com utilização de raspa ou de bisturi, 

quando indicadas. Cada caso será discutido posteriormente. 

Foram utilizados enxertos cartilaginosos provenientes do septo nasal e 

do pavilhão auricular, bem como fáscia temporal. 

A abordagem do septo cartilaginoso foi realizada por incisão a 

aproximadamente 1 cm da borda caudal do septo, descolamento subpericondrial 

bilateral e ressecção de porção central, mantendo um L cartilaginoso no dorso e 

no septo caudal. 

A retirada de cartilagem auricular foi realizada, conforme ilustra a figura 56.  
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As cartilagens foram moldadas com o uso de bisturi, de pontos de 

retificação e de esmagador de cartilagem de Sheen (Snoden Pencer®).  

O último passo das rinoplastias foi a osteotomia com abordagem 

intranasal. 

 

3.6.2   Avaliação da mudança na área nasal (AN) na fase real (rinoplastia) 

 

Os registros fotográficos foram realizados antes e noventa  dias após a 

cirurgia, pela mesma metodologia descrita acima. A mensuração das áreas nasais 

(AN) foi realizada pela mesma metodologia descrita acima. Cada imagem de pré 

e de pós-operatório teve seu perímetro delimitado e sua área medida. 

 

3.6.3   Análise estatística da avaliação da mudança da AN na fase real 

 

Para avaliar se a intervenção cirúrgica (rinoplastia) conseguiu 

aumentar, significativamente, as dimensões nasais dos nove pacientes, calculou-

se a média das medidas da AN das imagens de cada paciente. Com esses 

números, recorreu-se ao teste t-Student para amostras emparelhadas. O 

pressuposto da normalidade foi validado com o teste de Shapiro-Wilk para os dois 

momentos [SW(9) pré = 0,905; p = 0,282; SW(9) pós = 0,942; p = 0,607]. Todas 

as análises foram realizadas com o Software SPSS Statistics (v. 22; IBM SPSS). 

  

3.6.4   Avaliação da percepção na fase real 

 

Para avaliar a percepção de tamanho na fase real do estudo, os 

próprios pacientes fizeram a função de examinadores. Cada um avaliou apenas o 

seu próprio caso, aproximadamente noventa dias após a intervenção, baseado na 

sua memória e olhando todas as fotografias capturadas de antes e de depois da 

cirurgia, de frente, de perfil, plano basal e oblíquo, em um monitor de trinta e duas 

polegadas de alta definição, sem emparelhamento de pré e pós-operatório. As 

fotografias não foram emparelhadas intencionalmente, a fim de não gerar um viés, 

com a possibilidade de uma das imagens não estar exatamente do mesmo 

tamanho que a outra.  
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Os pacientes responderam à seguinte pergunta: 

Em relação ao pré-operatório, seu nariz está: 

(  -2 ) muito menor 

(  -1 ) um pouco menor 

(   0 ) do mesmo tamanho 

(   1 ) um pouco maior 

(  2  ) muito maior  

 

Dessa forma, foram obtidas nove avaliações, conforme ilustrado na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Avaliação da Percepção das dimensões nasais – fase real 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DAS DIMENSÕES NASAIS - FASE REAL 

  Examinador 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Caso   

1 A1C1                 

2   A2C2               

3     A3C3             

4       A4C4           

5         A5C5         

6           A6C6       

7             A7C7     

8               A8C8   

9                 A9C9 

 

 

3.6.5   Análise estatística da avaliação da percepção na fase real 

 

Para avaliar se houve redução das dimensões nasais, na percepção 

dos próprios pacientes, foi formulada a seguinte hipótese: mais da metade dos 

pacientes submetidos à rinoplastia perceberiam redução nas dimensões nasais, 

ou seja, um valor abaixo de zero, que significaria neutralidade, nesse caso.  

A hipótese de que mais da metade dos pacientes submetidos à 

rinoplastia teve suas dimensões nasais percebidas como redução foi avaliada 
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pelo teste de Wilcoxon. A análise estatística foi efetuada com o Software SPSS 

Statistics (v. 22, IBM SPSS) para α = 0,05. 

 

3.6.6   Avaliação da satisfação pós-operatória 

 

Para avaliar a satisfação dos pacientes com o procedimento cirúrgico, 

aplicou-se o mesmo questionário ROE aplicado na consulta de avaliação pré-

operatória e na consulta de retorno após três meses de realizado o procedimento. 

A pontuação foi calculada de acordo com as orientações do estudo ROE, com 

uma nota final de 0 a 100, conforme explicado anteriormente e conforme anexo. 

 

3.6.7   Análise estatística da avaliação da satisfação pós-operatória 

 

Para avaliar a satisfação dos pacientes com o procedimento cirúrgico, 

recorreu-se ao teste t-Student para amostras emparelhadas.  
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3.7   Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análise 

 estatística – 
Influência da forma na  

percepção de tamanho do nariz 

REGISTROS 

PRELIMINARES 

INTERVENÇÃO 

VIRTUAL REAL 

AVALIAÇÃO DO 

TAMANHO DO 

NARIZ 

 

AVALIAÇÃO DA 

PERCEPÇÃO DE 

TAMANHO 

 

UNIVERSO – 42 pacientes 

submetidos a rinoplastia 

pelo autor entre 12/2013 e 

11/2014. 

Incluídos pacientes com 

convexidade do dorso 

proximal ou médio. 

Não incluídas cirurgias não 

primárias. 

Excluídos 2 pacientes por 

persistência da convexidade 

e 1 paciente por perda de 

seguimento. 

 

Registro fotográfico – perfil 

padronizado a 75 cm. 

Preenchimento de 

questionário ROE 

 

Rinoplastia, com 

aumento de radix 

e ponta.  

 

Rinoplastia, com 

aumento de radix 

e ponta.  

 

SELEÇÃO DA 

AMOSTRA 

FASE VIRTUAL – a área 

nasal foi medida na 

fotografia de perfil antes 

e depois da intervenção e 

calculada em mm² com 

aplicativo Image Tool 3.0  

 

As 9 imagens de pré e de 

pós operatório foram 

emparelhada, formando 

pares. Os pares foram 

apresentados a 6 

examinadores 

independentes, que 

classificaram a mudança 

de tamanho na 

categorias:                         -

2 / -1 / 0 / 1 / 2 

  

 

FASE REAL – a área nasal 

foi medida na fotografia 

de perfil antes e após 90 

dias da rinoplastia e 

calculada em mm² com 

aplicativo Image Tool 3.0 

  

 FASE REAL – cada uma 

das nove imagens de pré 

e pós foi apresentada  ao 

próprio paciente, que 

classificou a mudança de 

tamanho nas categorias: 

-2 / -1 / 0 / 1 / 2 
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4  RESULTADOS 

 

4.1   Análise de amostra 

  

Do universo inicial estudado de quarenta e dois pacientes, quinze eram do 

sexo masculino (36%) e vinte e sete (64%) eram do sexo feminino. A média de 

idade foi de 37,7 anos (22 a 55 anos). Dentre os nove casos incluídos no estudo, 

todos eram do sexo feminino. A média de idade foi 31,7 anos (24 a 37 anos). 

Segundo Gunter e Hackney, o ponto mais profundo do ângulo  

nasofrontal (radix) deve repousar entre a linha ciliar superior e o sulco supratarsal 

com o paciente, naturalmente, olhando para frente (GUNTER; ROHRICH; 

ADAMS, 2007). 

Segundo Constantian (2009), o radix ideal começa no nível da margem 

ciliar superior, com o paciente olhando para a frente.  

Cada caso foi avaliado em relação aos critérios de altura ideal do radix em  

acordo com dois parâmetros descritos por Gunter e Hackney(2007) e por 

Constantian (2009), conforme exemplificado na figura 27. 

 

Figura 27 – Altura ideal do radix. 
 

 

Fonte: Elaboração do autor. Caso 1: apresenta posicionamento do radix no nível do ideal descrito 
por Constantian, representado pela linha amarela. Em vermelho está a representação considerada 
ideal por Gunter e Hackney. A linha preta, na figura da direita, marca a altura do radix da paciente 
pós modificação gráfica.   
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 Segundo os critérios de Gunter e Hackney (2007), os casos de número 1, 4 e 9 

apresentavam radix abaixo do ideal. Segundo os critérios de Constantian, apenas o 

caso de número 4 apresentaria radix abaixo do ideal, conforme pode ser visto nas 

imagens idênticas às apresentadas aos examinadores da fase virtual, a seguir. 

 

Figura 28 – sequência de casos pré e pós-modificação gráfica. 

2  

3  

4  

Fonte: Elaboração do autor. Casos 2, 3 e 4. 
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Figura 29 – sequência de casos pré e pós-modificação gráfica (Continuação). 

5  

6  

7  

Fonte: Elaboração do autor. Casos 5, 6 e 7. 

. 
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Figura 30 – sequência de casos pré e pós-modificação gráfica (Continuação 2). 

8  

9  

Fonte: Elaboração do autor. Casos 8 e 9. 

 

4.2   Fase virtual  

 

4.2.1   Resultado da avaliação da mudança na AN na fase virtual 

 

Todos os casos tiveram suas dimensões aumentadas após a 

intervenção gráfica. O aumento percentual variou entre o mínimo de 2,2% e o 

máximo de 13,9% (média de 6,5%), conforme tabela 3. 
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Tabela 3 – Quadro com as medidas da AN antes e depois da intervenção virtual, 
avaliação média dos examinadores e posicionamento do radix antes da 
intervenção. *Critério de Constantian. ** Critério de Gunter e Hackney. 

Caso medidas em mm² diferença aumento média Radix baixo 

  pré pós pós-pré percentual avaliações C* GH** 

1 997 1019 22 2,2% -0,8 não sim 

2 1036 1073 37 3,6% -1,8 não não 

3 914 1005 91 10,0% -0,7 não não 

4 1081 1231 150 13,9% -0,3 sim sim 

5 756 805 49 6,5% -1,0 não não 

6 860 901 41 4,8% -0,3 não não 

7 874 903 29 3,3% -0,5 não não 

8 884 970 86 9,7% -0,3 não não 

9 1018 1067 49 4,8% -1,0 não sim 

médias 935,6 997,1 61,6 6,5% -0,8 
   

Observou-se um aumento das dimensões nasais do pré (M = 935,56; 

SEM = 104,089) para o pós-operatório (M = 997,11; SEM = 123,301) na 

intervenção gráfica, que simulou o tratamento cirúrgico (rinoplastia) em nove 

pacientes e esse aumento foi estatisticamente significativo [t(8) = -4,537; p = 

0,001], conforme ilustra a figura 31. 

Figura 31 – Dimensões nasais dos nove pacientes no pré vs. pós-operatório. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. Os valores são apresentados como média ± SEM e o aumento 
observado entre a média dos dois grupos (pré e pós) foi estatisticamente significativa [(t(8) = -
4,537; p = 0,001]. 
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4.2.2  Resultado da avaliação da percepção dos examinadores na fase 

virtual 

Uma vez que cada um dos seis examinadores avaliou nove imagens, 

obteve-se um total de cinquenta e quatro resultados de -2 a 2, conforme ilustra a 

tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resultados das percepções dos examinadores em relação à mudança 

no tamanho do nariz 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DAS DIMENSÕES NASAIS 

  EXAMINADOR 
1 2 3 4 5 6 

Médias CASO 
 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -0,8 

2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1,8 

3 -1 -1 0 0 -1 -1 -0,7 

4 1 -2 -1 1 1 -2 -0,3 

5 -1 -1 -1 1 -2 -2 -1,0 

6 0 -1 0 1 -1 -1 -0,3 

7 -1 -1 0 1 -1 -1 -0,5 

8 -1 -2 0 2 0 -1 -0,3 

9 -2 -2 -1 0 1 -2 -1,0 

Médias -0,9 -1,4 -0,6 0,4 -0,7 -1,4 -0,8 

Fonte: Elaboração do autor. Nota: (-2) = muito menor que antes; (-1) = um pouco menor que 
antes; (0) = do mesmo tamanho que antes;  (1) = um pouco maior que antes; (2) muito 
maior que antes. 

 

A análise das frequências das categorias descritas demonstrou que 

68% das avaliações (n=37) se encontrava nas categorias -2 e -1, que significam 

muito menor que antes ou um pouco menor que antes, respectivamente, ou seja, 

houve percepção de redução em 68% dos casos. 

A percepção de aumento, por sua vez, foi encontrada em apenas oito  

avaliações (15%). 
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Tabela 5 – Distribuição entre as categorias de percepção de tamanho 

Frequências 

Avaliação n % 

-2 13 24% 

-1 24 44% 

0 9 17% 

1 7 13% 

2 1 2% 

 

Segundo a percepção dos examinadores, observou-se uma diminuição 

média das dimensões nasais no pós-operatório dos nove pacientes (M = - 6222; 

SEM = 0,5333) em relação ao valor de teste (0) e essa diminuição foi 

estatisticamente significativa [t(8) = -3,500; p = 0,004]. De acordo com o IC a 95% 

]-1,0322; -0,2123[, os pacientes diminuíram suas dimensões nasais (segundo a 

percepção dos examinadores), em média, entre -1,03 e -0,21 pontos em relação 

ao valor de teste. A tabela 6 ilustra os resultados obtidos. 

Ao serem classificados os nove casos por ordem de aumento 

percentual de tamanho entre o pré e o pós-operatório, observa-se que a mediana 

é 4,8%. Enquanto a média dos valores de todas as avaliações é -0,8, a média dos 

valores das avaliações dos casos abaixo da mediana (casos 1,2 e7) é de -0,6 e a 

média dos valores das avaliações dos casos com aumento acima da mediana 

(casos 3, 4, 5 e 8) é -1,1.  

Ao serem classificados os nove casos por ordem de média dos 

resultados das avaliações, observa-se que a mediana é -0,7. Enquanto a média 

de aumento de dimensões é de 6,5%, a média de aumento dos casos abaixo da 

mediana (casos 1, 2, 5 e 9) é de 4,27% e a média de aumento dos casos acima 

da mediana (casos 4, 6, 7 e 8) é de 7,9%%. 

 

4.3   Fase real 

 

 As imagens a seguir representam o emparelhamento das fotografias de pré 

e pós-rinoplastia.  



72 

 

 

Tabela 6 – Dados da fase real  

 

medida 
mm² 

diferença 
 

satisfação ROE 
radix baixo   

Caso pré pós absoluta 
% 
* 

Av 
 ** 

pré pós pós/pré C 
*** 

GH 
**** 

Reb 
Dorso 
***** 

1 987,8 940,3 -47,4 -4,80% 0 33 91,7 278% não sim sim 

2 1029 954,2 -75,2 -7,30% -2 17 96 565% não não sim 

3 913,9 839,8 -74,1 -8,11% -2 29 83 286% não não sim 

4 970,6 1055 84,7 8,73% -1 4 45 1125% sim sim não 

5 1054 1124 70,2 6,66% -1 29 67 231% não não sim 

6 846,9 848 1,1 0,13% -2 33 92 279% não não sim 

7 746,7 860,9 114,2 15,29% -1 21 71 338% não não sim 

8 956,3 994,5 38,2 4,00% -2 17 88 518% não não não 

9 1050 1004 -46,3 -4,41% -2 24 79 329% não sim sim 

médias 950,6 957,9 7,3 1% -1,4 23,0 79,2 439% 

  

  

* diferença percentual; ** avaliação da percepção pós-operatória; *** Critério de Constantian; 

**** Critério de Gunter e Hackney; ***** Houve rebaixamento do dorso na cirurgia? 

 

4.3.1   Resultado da avaliação da mudança na AN na fase real 

 

Nessa fase, avaliou-se se a intervenção cirúrgica resultou em aumento 

da AN. Observou-se um aumento das dimensões nasais do pré (M = 950,61; SEM 

= 101,59) para o pós-operatório (M = 957,38; SEM = 97,51) na intervenção 

cirúrgica (rinoplastia) em nove pacientes, mas esse aumento não foi 

estatisticamente significativo [t(8) = -0,284; p = 0,392]. A figura 32 ilustra os 

resultados obtidos: 
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Figura 32 – Análise da variação das dimensões nasais. 

 

Fonte: Elaboração do autor. Dimensões nasais dos nove pacientes no pré vs. pós-operatório. Os 
valores são apresentados como média ± SEM e o aumento observado entre a média dos dois 
grupos (pré e pós) não foi estatisticamente significativo [t(8) = -0,284; p = 0,392]. 

 
4.3.2   Resultado da avaliação da percepção dos examinadores na fase real 

 

Cada paciente examinou seu próprio resultado, nessa fase. Portanto, 

foram nove avaliações, conforme tabela 7. 

 

Tabela 7 – Avaliação de cada examinador na fase real. 

Caso Avaliação 

1 0 

2 -2 

3 -2 

4 -1 

5 -1 

6 -2 

7 -1 

8 -2 

9 -2 
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Ao se observar a distribuição por categoria, percebe-se que em oito 

das nove avaliações (89%) houve percepção de diminuição de tamanho. 

 

Tabela 8 – Distribuição por categoria de avaliação na fase real. 

Avaliação n % 

-2 5 56% 

-1 3 33% 

0 1 11% 

1 0 0% 

2 0 0% 

 

Portanto, mais da metade dos pacientes submetidos a rinoplastia 

percebeu redução das dimensões nasais e essa redução foi estatisticamente 

significativa (p = 0,004). A figura 59 ilustra os resultados obtidos: 

 

4.3.3   Resultado da avaliação da satisfação pós-operatória 

 

As avaliações medidas pela escala do questionário ROE se 

distribuíram conforme a tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição das pontuações do questionário ROE no pré e no pós-

operatório 

Pontuação ROE 

Caso pré pós Aumento % 

1 33,0 91,7 278% 

2 17,0 96,0 565% 

3 29,0 83,0 286% 

4 4,0 45,0 1125% 

5 29,0 67,0 231% 

6 33,0 92,0 279% 

7 21,0 71,0 338% 

8 17,0 88,0 518% 

9 24,0 79,0 329% 

MÉDIA 23,0 79,2 344% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Houve aumento do grau de satisfação, com aumento da média de 23 

para 79,2 (p=0,0000001). 

  Ao serem classificados os pacientes de acordo com o grau de 

percepção de redução, observa-se que os que perceberam o nariz muito menor 

(categoria -2) apresentaram incremento médio no grau de satisfação com o nariz 

de 395%, enquanto os que perceberam o nariz um pouco menor (categoria -1) 

apresentaram incremento médio no grau de satisfação de 564%, ou seja, não se 

pode inferir que, quanto maior a percepção de redução, maior a satisfação. 

 

Tabela 10 – Incremento da satisfação no pós-operatório por categoria de 
percepção de redução 

Categoria 

Incremento da 

satisfação 

Perceberam o nariz um pouco menor (-1)/ n=3 564,7% 

Perceberam o nariz muito menor (-2) / n=5 395,3% 

 

Ao serem classificados os pacientes de acordo com o aumento ou 

diminuição real das dimensões, verifica-se que os pacientes que tiveram seu nariz 

aumentado tiveram incremento médio da satisfação com o nariz superior aos que 

tiveram redução (498% e 364%, respectivamente), ou seja, não se pode inferir 

que a diminuição real da AN aumenta o grau de satisfação com o resultado. 

 

Tabela 11 – Incremento da satisfação no pós-operatório de acordo com a 

mudança real das dimensões 

Categoria Incremento da satisfação 

Aumento real da AN / n=5 498,1% 

Diminuição real da AN / n=4 364,5% 

 

Verificou-se, portanto, que houve aumento das dimensões nasais em 

ambas as fases, virtual e real do estudo, embora possa ser fruto do acaso na fase 

real.  
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Verificou-se, também, que, a despeito do aumento, houve percepção 

de redução do nariz em ambas as fases. 

Verificou-se, ainda, que os pacientes aumentaram seu grau de 

satisfação com o nariz no pós-operatório e esse aumento do grau de satisfação 

não está relacionado com o fato de ter diminuído ou aumentado o nariz, nem 

tampouco com o fato de os pacientes terem percebido que o nariz está muito 

menor (-2) ou um pouco menor (-1) que antes da intervenção cirúrgica. 

 

4.3.4  Correlação entre as fases virtual e real 

 

Analisando caso a caso, percebe-se que os avaliadores da fase real 

tenderam a perceber mais redução do que os avaliadores da fase virtual. 

Percebe-se, também, que o aumento de dimensões foi menos acentuado ou até 

houve redução de dimensões na fase real. No entanto, não se pode fazer uma 

correlação direta entre essa diferença de percepção e a diferença da mudança 

de dimensões nasais, uma vez que não houve significância estatística na 

constatação do aumento de dimensões na fase real. 

 

Tabela 12 – Variação e de percepção de tamanho nas fases virtual e real.  

 
Variação tamanho Percepção tamanho   

Caso virtual real virtual Real 
Reb 
Dorso 

1 2,21% -4,80% -0,83 0,00 sim 

2 3,57% -7,30% -1,83 -2,00 sim 

3 9,96% -8,11% -0,67 -2,00 sim 

4 13,88% 8,73% -0,33 -1,00 não 

5 6,48% 6,66% -1,00 -1,00 sim 

6 4,77% 0,13% -0,33 -2,00 sim 

7 3,32% 15,29% -0,50 -1,00 sim 

8 9,73% 4,00% -0,33 -2,00 não 

9 4,81% -4,41% -1,00 -2,00 sim 

Médias 6,52% 1,13% -0,76 -1,44   

Fonte: Elaboração do autor. A coluna da direita mostra os casos em que houve rebaixamento do 
dorso na cirurgia 
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Embora não faça parte do escopo do estudo, é importante ressaltar que as 

modificações gráficas foram feitas no sentido de simular, da forma mais fiel 

possível, as manobras utilizadas na rinoplastia. A sequência de imagens 

possibilita a comparação entre as fotografias de pré-operatório (lado esquerdo), 

pós-operatório (meio) e simulação gráfica (lado direito).  
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Figura 33 – Sequência de casos reais e virtuais. 

1

2  

3  

4  

Fonte: Elaboração do autor. Casos 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 34 – Sequência de casos reais e virtuais (continuação). 
 

5  

6  

7  

8  

Fonte: Elaboração do autor. Casos 5, 6, 7 e 8. 
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Figura 35 – Continuação. 

 

Fonte: Elaboração do autor. Caso 9 .
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5   DISCUSSÃO 
 

A ideia de avaliar as dimensões nasais antes e depois de intervenções 

na forma do nariz e de correlacionar com a percepção dos pacientes e de 

examinadores externos surgiu, primeiramente, das descrições de que alguns 

procedimentos de aumento causam a impressão de redução (CONSTANTIAN, 

1992; 2009). Em seguida, o próprio autor observou esse fato na casuística e 

obteve diversos relatos espontâneos de pacientes, nesse sentido.  

A despeito dessas observações, a maioria dos pacientes procura a 

rinoplastia buscando redução (HORMOZI E TOOSI, 2008). Em concordância, 

percebe-se que existe grande resistência por parte de cirurgiões e de pacientes 

aos procedimentos de aumento, especialmente no dorso, fato corroborado por 

diversos estudos, como o de Foda, que não relata a utilização de enxertos que 

aumentem a altura do dorso em nenhum dos 500 casos da série (FODA, 2003). 

Em concordância, Becker e Pastorek (2001) ressaltam que o 

tratamento da convexidade do dorso, ou “giba”, classicamente envolve a redução 

do dorso ósseo e cartilaginoso, com osteotomias subsequentes para fechar o teto 

aberto. Contudo, também afirmam que, recentemente, tem havido maior ênfase 

em um perfil forte e natural, como ideal estético, e que isso tem levado mais 

atenção à deficiência anatômica da região do radix. 

Nesse artigo, Becker e Pastorek (2001) afirmam utilizar aumento de 

radix em 5 a 10% dos casos e têm o cuidado de utilizar o termo dorso convexo ao 

invés de giba, possivelmente para não induzir à percepção de necessidade de 

remoção, deixando aberta a possibilidade de a convexidade ser causada pela 

deficiência do radix e não por excesso de dorso.  

Embora existam diversos artigos sobre o aumento do dorso, a maioria 

foca na questão técnica de como fazê-lo, que material utilizar, quais as 

complicações e outros pontos. Entretanto, relativamente poucos discorrem sobre 

as repercussões da sua utilização no resultado e como isso é percebido pelos 

pacientes e pela população em geral.  

Embora existam publicações sobre ideal estético, também não se 

encontram estudos amplos sobre a frequência de utilização de enxertos nessa 

região e sobre a prevalência de deficiência de radix.  
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Essa lacuna de informação pode ser um dos motivos da rara utilização 

de enxertos de radix e de dorso, mas certamente não é o único. Mesmo sem 

estudos que corroborem essa afirmação, a resistência à utilização de enxertos 

parece estar bastante relacionada às possíveis complicações do seu uso, tais 

como: infecções, deslocamentos, visibilidade, distorções da forma dos enxertos, 

etc (DRESNER e HILGER, 2008). 

Dessa forma, a realização de trabalhos que enfatizam a repercussão 

do aumento do radix e da ponta no resultado da rinoplastia podem dar a 

segurança necessária ao cirurgião para trilhar a árdua caminhada da curva de 

aprendizado na mudança de sua conduta cirúrgica. 

Assim, o presente estudo foi idealizado com a intenção de avaliar se a 

forma retilínea do dorso nasal, obtida por meio de elevação do terço proximal 

(radix) e da ponta, causa percepção de redução do tamanho do nariz.  

Para isso, o primeiro passo seria criar um modelo de estudo que 

interviesse na forma do nariz e que permitisse a mensuração de dimensões antes 

e depois da intervenção pretendida, bem como se houve percepção de aumento, 

redução ou manutenção do tamanho.  

Uma vez que o objetivo está diretamente ligado à forma do nariz e não 

às técnicas cirúrgicas, se optou por utilizar a computação gráfica como meio de 

intervenção principal. Outra possibilidade de intervenção é a própria rinoplastia, 

que tem a vantagem de ser a grande aplicação prática dos conhecimentos sobre 

a forma nasal, mas tem a desvantagem de ser muitíssimo mais complexa do que 

uma modificação gráfica. Além disso, a decisão da conduta cirúrgica não poderia 

ser influenciada pelos objetivos do estudo, por motivos éticos. 

A escolha da intervenção por computação gráfica implica na utilização 

de imagens digitais. Embora haja diferenças entre as medidas antropométricas 

reais e as realizadas nas projeções bidimensionais das fotografias, o método de 

registro é considerado válido para avaliação pré-operatória [(AKSU, KAYA e 

KOCADERELI, 2010), (NECHALA, P., MAHONEY, J. e FARKAS, L., 1999), 

(GUYURON, 1988; ZIJLKER, VUYK e ADAMSON, 1992)].  

No caso específico desse estudo, essa diferença não constitui viés 

significativo, uma vez que a mesma fotografia é utilizada para comparação pré e 

pós-intervenção, apenas com a mudança da forma do nariz. Dessa forma, o erro 
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existente em uma foto, existe na outra e a percepção de tamanho não será 

influenciada por esse viés. 

Passada a fase do registro, a mensuração do tamanho do nariz seria o 

próximo desafio. Primeiramente, porque utilizar um termo amplo como tamanho, 

ao invés de dimensões específicas, como em diversos artigos? A resposta a essa 

pergunta está diretamente relacionada à queixa principal do paciente, que busca 

rinoplastia, na maioria dos casos. O paciente costuma afirmar que seu nariz é 

grande e solicita a redução (HORMOZI E TOOSI, 2008). Ao ser explicado, 

detalhadamente, sobre as manobras propostas, é comum que finalize com uma 

pergunta: mas vai diminuir, não é? Assim, o termo tamanho parece estar mais 

relacionado à percepção geral do paciente do que medidas específicas. 

Em uma avaliação tridimensional, o tamanho estaria representado pelo 

volume. Nesse caso, algumas manobras que fogem ao escopo do estudo teriam 

forte impacto. O estreitamento da base nasal, por exemplo, teria grande impacto 

sobre o volume, mas não interessaria na avaliação da influência do aumento do 

radix e da ponta na percepção de tamanho, representando um ponto a mais de 

confusão. 

Optou-se, portanto, pela imagem bidimensional, na qual o tamanho 

está representado pela área do nariz. Para isso, foi criada uma medida, que se 

denominou área nasal (AN). Para determinar a AN, traçou-se o perímetro, 

baseado em pontos conhecidos da literatura. Dessa forma, ficou estabelecida a 

metodologia de mensuração do tamanho.  

Como não foi encontrada metodologia específica para avaliação de 

percepção de tamanho, a metodologia criada se baseou nas avaliações subjetivas 

de qualidade de vida. A literatura sobre o assunto é farta e existe ferramenta 

específica para rinoplastia (ALSARRAF, 2000). 

No questionário ROE, Alsarraf utiliza uma sequência de perguntas, 

cada uma com cinco categorias de respostas, caracterizando uma escala Likert, 

na qual o presente estudo se baseou para criar uma escala de avaliação de 

percepção de tamanho. 

Analisando os resultados, na fase virtual, encontrou-se aumento de 

dimensões pós-intervenção (aumento médio de 6,5% p=0,001). Isso era 

esperado, pois as manobras gráficas foram realizadas com esse intuito. Ao 
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mesmo tempo, a análise estatística das avaliações dos examinadores 

independentes apontou no sentido de percepção de redução (p=0,004). O fato de 

68% das avaliações considerarem o nariz menor que antes reforça a hipótese 

testada.  

Embora não tenham sido encontrados estudos semelhantes, alguns 

autores apontam no sentido de que, realmente, haveria diminuição na percepção 

do tamanho da base nasal, com o aumento do terço superior e percepção de 

encurtamento do nariz com o aumento da ponta (CONSTANTIAN, 1992). No 

entanto, segundo Constantian, o encurtamento, de fato e não apenas visual, 

acontece na rinoplastia (CONSTANTIAN, 1992; 2009). A fase virtual do estudo, 

por outro lado, analisa apenas a percepção, uma vez que a modificação por 

computação gráfica não realizou qualquer encurtamento. Portanto, os achados 

apontam no sentido de que não é necessário haver encurtamento, de fato, para 

que haja a percepção de diminuição. 

Considerando que o aumento foi percebido como redução, levantou-se 

a possibilidade de existência de outras correlações, tais como: será que quanto 

maior o aumento, mais acentuada deve ser a percepção de redução?  

Nesse sentido, a média dos valores das avaliações dos casos com 

aumento de AN acima da mediana (4,8%) foi -0,3, ao passo que a média dos 

valores das avaliações dos casos com aumento de AN abaixo da mediana foi de -

1,8, acima da média geral (-0,7).  

Em paralelo, o grupo de pacientes, que percebeu redução mais 

acentuada (abaixo da mediana, -0,7), teve aumento médio da AN menor que o 

grupo que percebeu redução menos acentuada da AN (4,3% versus 7,9%). 

Dessa forma, é possível expor que a percepção de redução perca sua 

força a partir de certo grau de aumento, algo que não se pode afirmar nem refutar 

com os dados presentes. 

 

5.1   Fase real 

 

A criação da fase real teve a intenção de aproximar os achados da 

realidade cirúrgica motivadora do estudo. Dessa forma, se aplicou metodologia 
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parecida para avaliar a percepção dos pacientes sobre o tamanho da rinoplastia e 

se havia alguma relação com seu grau de satisfação. 

Entretanto, o estudo não poderia ser realizado apenas com casos reais 

ou precisaria de um n muito maior para chegar a dados conclusivos. Um dos 

principais motivos para isso é um alto índice de erro nas medidas fotográficas, 

devido, principalmente, a pequenas variações posicionais no momento da captura 

da imagem (FARKAS, BRYSON E KLOTZ, 1980). 

Entretanto, essa fase possibilitou a avaliação do grau de satisfação e 

outras informações interessantes a serem correlacionadas com a fase anterior.  

No tocante às dimensões nasais, o estudo encontrou um pequeno 

aumento médio (1%). Esse aumento foi menor que o verificado na fase virtual 

(6,5%) e quatro dos nove casos apresentaram redução. Uma das possíveis 

explicações para essa diferença é que alguns procedimentos de redução, 

principalmente, de encurtamento de columela, mas também de rebaixamento de 

dorso (realizado em sete dos nove casos), foram executados em conjunto com os 

procedimentos de aumento de radix e de ponta. 

Dessa forma, o aumento constatado pode ter sido fruto do acaso 

(p=0,392) e não se pode afirmar que a cirurgia aumenta sistematicamente a AN.  

Além disso, as diferenças de posicionamento, inerentes à metodologia 

utilizada para registro fotográfico, podem ter gerado um viés na mensuração das 

dimensões nasais. É possível que o aumento da casuística seja capaz de 

confirmar a constatação de aumento com melhor nível de significância.  

Ainda assim, mesmo na hipótese de não ter havido aumento, também 

não se pode afirmar que houve redução e, se houve, não foi tão acentuada 

quanto na forma tradicional de corrigir a convexidade do dorso. 

Houve percepção de redução de AN com mesmo nível de significância 

que na fase virtual (p=0,004), mesmo com menor número de avaliações (9 versus 

54).  

Houve uma tendência ainda mais forte à percepção de redução, com 

56% das avalições na categoria (-2) e 33% na categoria (-1). Essa tendência 

maior à percepção de redução, que na fase virtual, pode estar relacionada ao fato 

de ter havido menos aumento. Isso reforça a hipótese levantada na fase anterior, 

de que a partir de certo grau de aumento, a percepção de redução passa a perder 
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força. No entanto, isso não pode ser confirmado devido à grande possibilidade de 

viés na mensuração com a casuística utilizada. 

Outra razão para uma tendência mais forte à percepção de redução 

pode ser o viés gerado pelo envolvimento emocional do paciente. Nesse caso, o 

paciente mais satisfeito com o resultado da cirurgia, possivelmente, perceberia 

mais redução. No entanto, isso não foi constatado, uma vez que os pacientes que 

consideraram seus narizes um pouco menores se mostraram mais satisfeitos 

(média de aumento do ROE de 564%) que os que consideraram os seus narizes 

muito menores (média de aumento do ROE de 395%). 

Em relação ao grau de satisfação pré-operatória dos pacientes, 

observa-se que todos estavam abaixo do ponto de corte de 50% abaixo do qual 

se considera um paciente insatisfeito, com média de 23% (4 a 33%). No pós-

operatório, a média de satisfação evoluiu para 79,2% (45 a 96%) (IZU et al., 

2012). Analisando caso a caso, observa-se que o caso quatro aumentou seu 

escore ROE em onze vezes, passando de 4% para 45%. No entanto, ainda 

permaneceu abaixo do ponto de corte de 50%, acima do qual se considera o 

paciente satisfeito. Essa paciente demonstrou seu descontentamento com o 

resultado, mesmo tendo sido a de maior evolução da série, o que corrobora o 

ponto de corte de 50%, previsto na literatura. 

Os resultados do estudo apontam no sentido de que as modificações 

de forma, ainda que aumentando as dimensões nasais, causaram percepção de 

redução [(DRESNER; HILGER, 2008), (SHEEN; SHEEN, 1987), (CONSTANTIAN, 

1992; 2009)]. Embora tal constatação encontre amparo na literatura, os autores 

parecem fazer as afirmações por observações próprias, mas sem um estudo 

específico para isso.  

Sabe-se que, assim como um hipomentonismo pode acentuar a 

impressão de nariz superprojetado (DRESNER; HILGER, 2008), direta ou 

indiretamente, enxertos nasais afetam o tamanho da base nasal [(SHEEN; 

SHEEN, 1987), (CONSTANTIAN, 1989; 1992)]. Além disso, Constantian afirma 

que, quanto mais alto o dorso, menor parece a base nasal e que enxertos de 

ponta causam o efeito visual e real de encurtar o nariz (CONSTANTIAN, 1992).  

Uma possível explicação para as observações de Constantian é o 

efeito de ilusões de ótica, tal como a ilusão de tamanho/contraste de Ebbinghous, 
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encontrada nos círculos de Titchener [(AGLIOTI; DESOUZA; GOODALE, 1995), 

(MCCREADY, 1985), (BRUNO, 2001)], nos quais, o círculo central cercado por 

círculos pequenos parece maior que o círculo central cercado por círculos 

grandes. 

Nesse sentido, pode-se supor que a deficiência de volume de uma 

determinada região do nariz seja a causa da impressão de tamanho exagerado 

em outra parte. Dessa forma, pacientes com radix baixo teriam uma tendência a 

exagerar a impressão de tamanho da base nasal e o aumento de radix seria 

positivo no equilíbrio do resultado final.  

No entanto, os resultados desse estudo podem levantar uma questão 

que vai um pouco além. Apenas uma das pacientes operadas apresentava radix 

abaixo da altura ideal, de acordo com a definição de Constantian (2009) e de 

Guyuron (1988), na qual a altura ideal é no nível da borda ciliar superior, com o 

paciente olhando, naturalmente, para a frente. Mesmo se fosse excluída essa 

paciente do estudo, se teria aumento das dimensões nasais, com a intervenção, e 

diminuição da percepção, sem modificar os níveis de significância de forma 

importante. 

Assim, é possível que os procedimentos sejam úteis, não apenas para 

corrigir ilusões de aumento exagerado causadas por deficiências no radix, mas 

também para criar uma ilusão de diminuição em pacientes, que não tenham o 

radix baixo pelas definições atuais. 

Embora Gunter (2007) também tenha definição da altura ideal do radix, 

afirma que o cirurgião deve usar seu julgamento estético. Portanto, os achados 

desse estudo podem ser úteis ao aumentar a autoconfiança do cirurgião ao optar 

por aumento do radix. Dessa forma, a simples presença de convexidade do dorso 

já é um alerta para a possibilidade de necessidade de aumento do radix. 
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6   CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, pode-se concluir que a retificação do dorso nasal, por 

meio de aumento do radix e da ponta, gera percepção de diminuição do tamanho 

do nariz. 
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APÊNDICE 

PROTOCOLO DE PESQUISA     

Nome: 

________________________________________________________________ 

Data do preenchimento:  _____/______/_________    

Data da cirurgia _____/____/______  

 

PROTOCOLO DE PESQUISA         

 

Essa pesquisa ajuda na melhoria contínua das técnicas cirúrgicas e beneficia 

pacientes de todo o mundo com a publicação de seus resultados. Agradecemos 

desde já sua contribuição voluntária. 

 

Marque um x na opção que achar mais adequada. 

 

O que você achou do tamanho do nariz em relação ao que era antes? Esse nariz 

está: 

 

0 - Muito menor do que antes. 

 

1 - Um pouco menor do antes. 

 

2 - Do mesmo tamanho que antes. 

 

3 - Um pouco maior que antes. 

 

4 - Muito maior que antes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário ROE 
 
Questionário ROE (Português-BR). 
Esse questionário é desenhado para ajudar o seu cirurgião a determinar os 
melhores resultados na rinoplastia. Seus comentários são confidenciais e podem 
ser usados para o refinamento da técnica para futuros pacientes. Por favor, 
circule o número que melhor caracteriza a sua opinião nesse momento em 
relação às seguintes perguntas: 
 

Questão 1: Você gosta da aparência do seu nariz? 
Absolutamente não (0), Um pouco (1), Mais ou menos (2), Muito (3), 
Absolutamente sim (4) 
 
Questão 2: Você respira bem pelo nariz? 
Absolutamente não (0), Um pouco (1), Mais ou menos (2), Muito (3), 
Absolutamente sim (4) 
 
Questão 3: Você acha que seus amigos e pessoas queridas gostam do seu nariz? 
Absolutamente não (0), Um pouco (1), Mais ou menos (2), Muito (3), 
Absolutamente sim (4) 
 
Questão 4: Você acha que a atual aparência do seu nariz atrapalha suas 
atividades sociais ou profissionais? 
Sempre (0), Frequentemente (1), Algumas vezes (2), Raramente (3), Nunca (4) 
 
Questão 5: Você acha que a aparência do seu nariz é a melhor que poderia ser? 
Absolutamente não (0), Um pouco (1), Mais ou menos (2), Muito (3), 
Absolutamente sim (4) 
 
Questão 6: Você faria uma cirurgia para alterar a aparência do seu nariz ou para 
melhorar a respiração? 
Com certeza sim (0), Bem provavelmente sim (1), Possivelmente sim (2), 
Provavelmente não (3), Com certeza não (4) 
 

Nome: 

_________________________________________________________________ 

Data do preenchimento:  _____/______/_________   Data da cirurgia 

_____/____/______ (deixe em branco se tiver se operado). 
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Anexo 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

PACIENTE 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: FORMA X TAMANHO EM RINOPLASTIA  

Pesquisador Responsável:  Eduardo Antonio Torres Furlani 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal do 

Ceará 

Telefones para contato: (85)30550505 

Nome do voluntário:_________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. ____________________________ 

 

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

FORMA X TAMANHO EM RINOPLASTIA, de responsabilidade do pesquisador 

Eduardo Antonio Torres Furlani.  

 

 

- O estudo tem como finalidade avaliar diversos fatores em relação às 

mudanças provocadas por uma rinoplastia. 

- Os participantes da pesquisa serão solicitados a preencher questionários 

padronizados e o registro fotográfico padronizado antes de se submeterem ao 

procedimento pretendido.  

- Após a cirurgia, os participantes serão novamente solicitados a preencher 

questionários de avaliação, bem como serão submetidos a novo registro 

fotográfico padronizado. 

- As imagens serão utilizadas para avaliação de examinadores 

independentes, que preencherão questionário sobre sua percepção do resultado. 

- Os pacientes participantes serão submetidos a rinoplastia pelo Dr Eduardo 

Furlani, que se compromete a utilizar o melhor de sua técnica cirúrgica, 

independente das necessidades dessa pesquisa, não havendo dessa forma, 

nenhum prejuízo técnico para os participantes e não sendo acrescido qualquer 

risco adicional. 
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- Caso tenha qualquer dúvida em relação a sua participação ou a qualquer 

aspecto desse estudo, sinta-se livre para contactar o Dr Eduardo Furlani 

diretamente pelo telefone 85-86953937 ou sua equipe de atendimento pelos 

números 85-30919217 e 85-87857745. 

- A sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

- Assegura-se a confidencialidade das informações aqui contidas e a sua 

privacidade, uma vez que apenas participantes da pesquisa, sujeitos à 

obrigatoriedade do sigilo médico terão acesso às informações.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Fortaleza, _____ de ____________ de ______________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal Nome e assinatura do 

responsável por obter o consentimento 

_________________________________ 

Testemunha 

  

PROTOCOLO DE PESQUISA     

 

Nome: 

________________________________________________________________ 

Data do preenchimento:  _____/______/_________    

Data da cirurgia _____/____/______  

 

Esse questionário é desenhado para ajudar o seu cirurgião a determinar os 

melhores resultados na rinoplastia. Seus comentários são confidenciais e podem 

ser usados para o refinamento da técnica para futuros pacientes.  
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Anexo 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

EXAMINADOR 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: FORMA X TAMANHO EM RINOPLASTIA  

Pesquisador Responsável:  Eduardo Antonio Torres Furlani 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal do 

Ceará 

Telefones para contato: (85)30550505 

Nome do voluntário:_________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. ____________________________ 

 

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

FORMA X TAMANHO EM RINOPLASTIA, de responsabilidade do pesquisador 

Eduardo Antonio Torres Furlani.  

 

 

- O estudo tem como finalidade avaliar diversos fatores em relação às 

mudanças de forma do nariz. 

- Os participantes da pesquisa serão solicitados a avaliar duas fotografias 

de perfil de cada paciente e responder a uma pergunta sobre sua 

percepção de tamanho do nariz das imagens. 

- Uma vez completada a pesquisa, o senhor(a) poderá ter acesso e 

contato com o grupo de pesquisadores. 

- As fotografias utilizadas são de pacientes que concordaram com a 

utilização da sua imagem nessa pesquisa e foram seguidos os padrões 

técnicos e éticos da boa prática médica. 

- Caso tenha qualquer dúvida em relação a sua participação ou a 

qualquer aspecto desse estudo, sinta-se livre para contatar nossa 

equipe pelos números 85-30919217 e 85-87857745. 
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- A sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo.  

- Asseguramos a confidencialidade das informações aqui contidas e a 

sua privacidade, uma vez que apenas participantes da pesquisa, 

sujeitos à obrigatoriedade do sigilo médico terão acesso às 

informações.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Fortaleza, _____ de ____________ de ______________ 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________ 

Testemunha 

  

 


