ORIENTAÇÕES
SOBRE
A
SUA
RINOPLASTIA E CONSIDERAÇÕES
SOBRE O NOSSO ORÇAMENTO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O primeiro passo para realizar a sua Rinoplastia é a consulta
presencial com exame clínico e simulação nasal. A nossa consulta tem
duração de 40 minutos a 1 hora. O agendamento e a liberação de eventuais
guias serão acompanhadas pela nossa equipe. Estamos à disposição 24h por
dia através de nossos contatos: secretárias Carmen e Elaine pelo telefone
fixo e celular (+55 41 3095-1969/ 99927-5115), WhattsApp e redes sociais
(facebook e Instagram: dr_maeda.rinoplastia), bem como pelo site
www.rinoplastiaemcuritiba.com.br
A cirurgia tem duração de 3 a 5 horas e os pacientes recebem alta
normalmente no mesmo dia da cirurgia. Durante o internamento o paciente
ficará sob cuidados da equipe hospitalar. A alta médica é realizada pelo Dr
Carlos Maeda e sua equipe.
Os medicamentos prescritos para a utilização no pós-operatório
variam de caso a caso, e são de extrema importância para um resultado
final adequado.
O retorno pós-operatório será realizado entre o 7º e o 10º dia após a
cirurgia e será semanal até completar 1 mês. Após esse período a avaliação
é quinzenal dependendo de cada caso. Como recebemos pacientes de outros
estados e ocasionalmente fora do país, esclarecemos que é necessário ficar
no mínimo 7 dias em Curitiba-PR para a retirada da tala e dos pontos.
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Inicialmente é necessária a realização dos seguintes passos:
• Avaliação pré-operatória com exame clínico e físico feita no
consultório diretamente pelo cirurgião chefe Dr. Carlos Maeda;
• Hemograma, Coagulograma, Eletrocardiograma (este acima de 35
anos)
• Consulta com o cardiologista ou outro especialista quando
necessário.
Obs: Acima de 40 anos ou fumantes, incluir RX de tórax.

MÉTODO CIRURGICO DA EQUIPE
Todas as cirurgias da equipe são realizadas de preferência sob
anestesia geral, preservando a segurança e conforto de nossos pacientes.
Geralmente não há dor importante no pós-operatório. Entretanto, é
importante frisar que existirá edema na região dos olhos e no próprio nariz.
O Dr Carlos Maeda não utiliza tampão nasal. Somente curativo
externo com micropore ou Steri-Strip e tala termo moldável (Aquaplast). A
respiração normalmente fica obstruída na primeira semana pelo inchaço do
nariz.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO
O Dr. Carlos Maeda utiliza os mesmos parâmetros orçamentários
dos maiores centros de Rinoplastia e Otorrinolaringologia dos Estados
Unidos e da Europa, conhecido através dos quatro pilares: Surgery
complexity, Surgical time, Methodology e Medical technology.
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Complexidade da cirurgia (Surgery Complexity): Cada paciente
possui características próprias. A avaliação durante a consulta permitirá a
escolha da melhor abordagem em cada caso. Em uma Rinoplastia Primária,
quando não houve cirurgia prévia, a complexidade tende a ser menor. Já em
um nariz operado anteriormente (Rinoplastia Secundária), a estruturação
nasal se torna mais complexa, visto que existe uma maior fibrose e
aderência no local da cirurgia. Desse modo, o orçamento

dependerá de

tais fatores.
Tempo Cirúrgico (Surgical Time): Para que possamos aplicar as
técnicas cirúrgicas mais atuais em Rinoplastia são necessárias horas de
atenção concentrada da equipe médica, razão pela qual o tempo cirúrgico
de nossos procedimentos duram entre 3 a 5 horas.
Metodologia (Methodology):

O Dr. Carlos Maeda realiza um

planejamento cirúrgico personalizado para cada paciente. A nossa filosofia
se baseia na Open Structured Rhinoplasty (Rinoplastia Estruturada),
técnica apresentada pelos renomados cirurgiões americanos Richard Davis
e Dean Toriumi, com ênfase em um forte suporte estrutural do nariz.
Tecnologia Médica (Medical Technology): As nossas cirurgias são
todas desenvolvidas com o auxílio de um simulador de alta definição e
cálculos milimétricos das medidas nasais. A confirmação das medidas no
intra-operatório é realizada através de um aparelho chamado Projetômetro
nasal, fundamental em Open Structured Rhinoplasty. O material cirúrgico
é importado dos grandes centros mundiais de Rinoplastia: Alemanha, Itália
e USA.
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ORÇAMENTO
Os valores serão discutidos presencialmente com o Dr Carlos Maeda
e sua equipe, e terão variação de acordo com a complexidade de cada
cirurgia.

MÉTODO DE PAGAMENTO
Parcelamento e formas de pagamento somente presencial.
Moeda: Real, Dólar, Euro.

Cordialmente,

EQUIPE CARLOS MAEDA RINOPLASTIA
www.rinoplastiaemcuritiba.com.br
Telefones: (+55) 41 3095-1969 / (+55) 41 99927-5115
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