
 

  

 
Instruções Póst-Operatórias 
 
Neste documento você encontrará todas as 
informações que você precisa para sua 
rinoplastia, documentação, estudos, medicação, 
etc. Fornecemos algumas dicas para pós-
operatório e a melhor maneira de cuidar da sua 
saúde após cirurgia. 
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É necessário fazer repouso pós-operatório? 

É aconselhável descansar os primeiros 7 dias ou fazer atividades muito tranquilas. Não há 

necessidade de estar na cama. Para as atividades físicas aeróbias é recomendado esperar 

3 semanas. Para as atividades anaeróbicas intensas devem esperar um mês. 

Sangramento nasal 

É normal e esperado num espaço de 72 horas. Troque as gazes (abaixo do nariz) tantas 

vezes quanto seja necessário para manter a higiene e evitar manchas. Com a cessação do 

sangramento e secreções, as gazes não serão mais necessárias. Não assoe o nariz nos 

primeiros 15 dias, pois poderia produzir hemorragia nasal. Em vez disso, você pode inalar 

profundamente pelo nariz, sem riscos. 

Que tampão é colocado no nariz? 

Na maioria dos casos NÃO USAMOS tampão. No nariz colocamos duas folhas de celulose 

(material de placa radiográfica) que ajudam a evitar aderências e hematomas internos. Ao 

contrário dos tampões, estas placas não obstruem as foças nasais. As folhas são retiradas 

entre 5 a 14 dias, dependendo de cada caso. Da mesma forma, durante os primeiros 10 

dias, o nariz fica bastante obstruído a causa de edema pós-operatório, crostas e secreções 

(é uma sensação semelhante a estar gripado). A obstrução vai diminuindo gradualmente. 

Apenas depois de 30 dias o nariz pode ser considerado completamente desobstruído. 

Como faço para controlar hematomas e inchaço? 

O inchaço e hematomas aumentam e fazem seu pico máximo ou período de euforia as 72 

horas depois da intervenção. Os 90% são resolvidos dentro de 10 dias. O inchaço vai ser 

mais comum pela manhã. Às vezes, o rosto todo incha até o lábio superior e a mandíbula, 

mas é normal. Para ajudar a reabsorção de hematomas e edema local se aconselha: 

1. Colocação de algo frio no local abaixo dos olhos e entre as sobrancelhas com gelo 

embrulhado em toalhas (não pôr diretamente). 

2. chá de camomila: É conhecido pelo seu efeito anti-inflamatório local. É útil nos 

primeiros 10 dias. Indicações: Ferva uma quantia de água e faça chá com saquinhos 

de chá de camomila ou camomila em flor que está disponível em lojas de alimentos 

naturais (de preferência). Após, deixe-a esfriar por alguns minutos e adicione gelo 

para a solução. Aplicar panos embebidos na região inflamada por 30 minutos a cada 

três horas. 

3. Arnica: é homeopática (não alopáticos). Coloca-se 5 capsulas de 30 ch sob a língua 

cada 12 horas durante 2 dias. A ingestão também pode ser iniciada no dia anterior. 

Os capsulas não devem ser tocados com as mãos. Recomendamos a compra de 

Arnica em farmácias reconhecidas. (sua eficácia não foi demostrada, mas 

comprovou-se que não faz nenhum mal) 

4. Elevar a cabeceira da cama ligeiramente melhora o inchaço pós-operatório, mas não 

é estritamente necessário. 
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Haverá dor? 

Geralmente não. O pós-operatório não é doloroso. Os pacientes geralmente relatam 

desconforto e sensação de congestão nasal. No caso de dor, você pode tomar ibuprofeno 

ou analgésicos tipo diclofenaco. 

Vocês colocam gesso? 

Um gesso é colocado sobre o nariz, na maioria dos casos permanece por um período entre 

6 e 15 dias. Debaixo do gesso há fitas adesivas que ajudam a conter o inchaço e reduzir o 

edema. Depois de retirar a fita, a pele ficará mais seborreica, pode ser limpa com sabão 

neutro uma vez ou duas vezes ao dia e usar hidratantes, adstringentes e queratolíticos. 

Quando você pode tomar sol? 

Há dois momentos. Os primeiros dias, enquanto houver hematomas visíveis (embora 

mínimos) é essencial proteger a pele do sol, mesmo da luz solar indireta. É importante ficar 

nos ambientes escuros e colocar proteção SPF 40 ou superior, incluindo no interior da casa. 

Após os hematomas sumirem, você deve esperar mais de um mês para estar ao sol, mas 

esta é mais uma questão de conforto e para evitar uma sensação de inchaço que às vezes é 

causada pela exposição precoce. 

Limpeza dos furos e suturas 

Não há necessidade de fazer uma limpeza especial. Se você quiser limpar, você pode fazê-

lo com um cotonete embebido em água oxigenada, sem puxar forte as crostas para cuidar 

bem dos pontos. É normal ter crostas e secreções por vários dias, às vezes com alguns 

odores desagradáveis que só são percebidos pelo paciente. Você pode colocar gotas de 

solução salina nos buracos para melhorar a permeabilidade. 

Desde que momento eu posso usar óculos? 

Os primeiros 10 dias de operação podem ser utilizados óculos de leitura e óculos de sol 

porque são colocados sobre o gesso. Depois de retirar o gesso é aconselhável não usar 

óculos por um período de 4-6 semanas. Quanto à lente de contato pode começar com três 

horas após a cirurgia, sem inconveniente. Em alguns casos, quando se utilizam óculos 

ultraleves, uma fita pode ser apoiada sobre o dorso nasal, após a remoção do tampão, sem 

complicações. 

Quando são removidas as suturas? 

As suturas são removidas dentro de 6 a 20 dias. Alguns pontos são deixados porque são 

reabsorvidos internamente pelo corpo. 
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Existe alguma restrição de alimentação no pós-operatório? 

Na verdade, não há restrições, mas aconselhamos evitar mascar alimentos duros ou 

quentes (dieta leve) na primeira semana. 

Como faço para tomar banho? 

Para tomar banho os pacientes tem que evitar molhar a tala e fitas do nariz. É aconselhável 

lavar a cabeça de um lado e o corpo do outro. Evite água muito quente. Alguns pacientes 

optam por um salão de beleza para lavar o cabelo. 

Com quem devo me contatar se eu tiver uma complicação? 

Os médicos Luis e Hernán Chinski dão seus números de celulares pessoais a todos seus 

pacientes para que possam se comunicar em qualquer momento no caso de dúvida ou 

condição anormal do que a esperada. 

 


