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Revisao de literatura

Secondary Rhinoplasty
Rodolphe Meyer, Springer Verlag, 2002. 491 pp.

Este livro e 0 terceiro grande volume sobre a cirurgia pJastica estetica e reconstrutiva
do nariz, do mundialmente conhecido cirurgiao Prof. Rodolphe Meyer, de Lausanne,
Suf<;:a.

Como profunda conhecedor e estudioso das patologias e deformidades que acome
tem a regiao nasal, consegue de forma magnffica reunir em um unico volume todas as
deformidades secundarias que podem ser diagnosticadas no nariz.

enhum outro autor possui a experiencia para determinar de forma clara e avaliar
com precisao as causas, a preven<;:ao e a tratamento de narizes que apresentam deformi
dades secundarias.

Existe um aforismo, lembrado par Prof. Eugene Tardy, da Universidade de Illinois,
que afirma que a Rinoplastia "e uma cirurgia simples de realizar, porem muito diffcil de
obter resultados ideais". A curva de aprendizado em Rinoplastia tern diminufdo nos
ultimos anas em decorrencia da farta literatura dos livros de texto espedficos, dos cur
sos de pos-gradua<;:ao e de dissec<;:6es anatomicas.

a entanto, nao raras vezes, cirurgi6es experientes em rinoplastia se deparam com
inumeros pacientes portadores de deformidades secundarias, apos rinoplastias.

Ao examinarmos a paciente, nos deparanlos com cicatrizes eA'Uberantes, contraturas
cutaneas, assimetrias do arcabou<;:o cartilaginoso e aberra<;:6es do esqueleto osseo que
tornam extremamente problematico seu diagnostico e tratanlento.

A avalia<;:ao inicial ocasionalmente difere dos achados no ato operatorio, quando a
deformidade pode ser visualizada diretamente, ao se elevar a revestimento curaneo do
arcabou<;:o cartilaginoso.

Meyer consegue em seu tratado reunir a historia, as aspectos jurfdicos, anatomia,
fisiologia, avalia<;:ao pre-operatoria, tempo da revisao secundaria, anestesia, complica
<;6es, deformidades residuais 6sseas, deformidades residuais do arcabou<;o cartilaginoso
e todos as tipos de deformidades e suas corre<;:6es.

Desenhos excepcionais do tratamento cirurgico e fotografias de pre e pas operat6rio
enriquecem a texto.

Trata-se de exemplar {mico na atualidade, devendo estar presente na biblioteca de
todos as cirurgi6es plasticos que atuanl nesta area.
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