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RITIDOPLASTIA 
  
A cirurgia da face, pescoço e pálpebras rejuvenescem visualmente esses territórios, porém 
deve ser lembrado sempre que "ela retarda mas não interrompe o processo evolutivo do 
organismo".   
  
A cirurgia facial é uma grande intervenção porém, raramente a cirurgia de rejuvenescimento 
determina sérias complicações. Entretanto, sendo um procedimento cirúrgico, ocasionalmente 
poderão ocorrer imprevistos na evolução. Felizmente, isto geralmente  é passível de revisões 
posteriores, o que nos possibilita obter o resultado almejado.   
  
O fumo atua diretamente sobre a irrigação sanguínea da pele diminuindo-a sensivelmente. A 
pele da face por sua vez é muito fina estando  sujeita a sofrer com essa irrigação deficiente 
podendo acarretar o aparecimento de lesões típicas do sofrimento cutâneo como epiteliólise, 
ou mesmo necrose (morte) de pele nos casos mais graves. Alguns cirurgiões defendem a 
hipótese de que se deve parar com o fumo pelo menos 15 dias antes da cirurgia. Por outro 
lado esse ato de parar de fumar pode gerar ansiedade ou irritabilidade que pode ser danoso 
para o ato operatório (agitação antes, durante e depois da cirurgia). O ideal é parar de fumar 
espontaneamente e conscientemente para o resto da vida.  
  
Como coadjuvante na melhoria desse fluxo sanguíneo utilizamos sessões de oxigenoterapia 
hiperbárica que consiste em administrar diariamente oxigênio sob pressão com máscaras 
nasais numa câmara especial, dias antes do ato cirúrgico. Geralmente são usados curativos 
com crepom que envolve toda a cabeça. Esse curativo é retirado em torno das primeiras 24 
horas, podendo ficar apenas um curativo leve sobre as cicatrizes residuais.  
  
Recomendamos a aplicação de compressa embebida em água gelada sobre os olhos. Isto 
diminui a intensidade do edema pós-operatório sobre os olhos. (Vide texto sobre 
Blefaroplastia).  
  
A evolução da cirurgia da face é geralmente indolor. Ocasionalmente um ou outro caso poderá 
apresentar discreta dor, que será perfeitamente sedada com analgésicos de linha comum.  
  
A maioria dos pontos das pálpebras é removida após 7 dias. Os remanescentes (face, pescoço, 
couro cabeludo), entre o 7º e o 10º dia.  
  
Você não deve se esquecer que, até que se consiga atingir o resultado almejado, diversas 
fases evolutivas são características deste tipo de cirurgia. Assim é que edemas (inchaço), 
"manchas" de infiltrado sanguíneo, hipersensibilidade de  algumas áreas, insensibilidade de 
outras, são comuns a todos os pacientes; evidentemente, alguns apresentarão estes 
fenômenos com menor intensidade que outros. Dê tempo ao tempo, que o seu organismo se 
encarregará de dissipar todos estes pequenos transtornos que poderão aparecer. Em tempo: 
Um curto período de "depressão emocional" poderá ocorrer nos primeiros dias, devido ao 



aspecto transitório. Isto é passageiro e geralmente advém da "ansiedade em se atingir o 
resultado final o quanto antes". Tenha paciência. Lembre-se que nenhum resultado de cirurgia 
estética da face deverá ser avaliado antes do 6º mês de pós-operatório.  
  
A cirurgia da face é muito gratificante, porém cada caso é analisado individualmente, durante 
a 1ª consulta. Algumas pacientes procuram, com esta cirurgia, ficar "mais bonitas". Este não é 
o objetivo fundamental da cirurgia, seu objetivo primordial é o rejuvenescimento. Nessa 
ocasião, deveremos esclarecer todos os detalhes aqui relatados. Desde que nos decidamos 
mutuamente a realizar a cirurgia (médico e paciente) é porque o resultado compensa. 
 
Fonte: http://www.umartinelli.com 


