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INTRODUÇÃO: A cirurgia de cunho estético apresenta uma disseminação mundial crescente nas últimas décadas. 
Apesar de apresentar uma prevalência relativamente pequena, essa tendência é verificada também nos centros de 
cirurgia craniomaxilofacial. Sendo assim, aumenta a relevância de conhecermos o perfil dos pacientes que procuram 
esses centros devido a queixas estéticas, assim como de conhecermos os procedimentos estéticos que esses serviços 
costumam oferecer aos seus pacientes. OBJETIVOS: Apresentar características dos pacientes que foram submetidos à 
cirurgia estética em um serviço de referência na área de cirurgia craniomaxilofacial. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo de uma série de casos atendidos entre os anos de 2000 e 2012 no serviço de cirurgia craniomaxilofacial 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). RESULTADOS: Na amostra total de 1229 pacientes atendidos pelo 
serviço de cirurgia craniomaxilofacial, 15 pacientes (1,2%) foram submetidos à cirurgia estética. Deste número, 11 
pacientes (73,3%) eram do sexo feminino. A média de idade dos pacientes na data de início do acompanhamento era 
de 20 anos. A idade  mínima e máxima no início do acompanhamento foram de 4 e de 57 anos, respectivamente. O 
diagnóstico específico mais prevalente foi orelha em abano, correspondendo a 12 casos (80%), seguido do diagnóstico 
de blefarocalasia, correspondendo a 2 casos (13,3%) e, por último, o diagnóstico de ritidose, correspondendo a 1 caso 
(6,6%). CONCLUSÃO: O número de pacientes que realizaram cirurgia estética no serviço de cirurgia craniomaxilofacial 
do HCPA é proporcionalmente pequeno. A grande maioria dos casos é composta por pacientes jovens, do sexo 
feminino, que apresentam orelhas em abano. O conhecimento desse dado é importante para profissionais da área, pois 
aponta a condição e a população que em maior número irá requisitar o serviço prestado por um centro de cirurgia 
craniomaxilofacial, quando realizando uma cirurgia estética, possibilitando o preparo profissional com mais foco e um 
consequente aumento de qualidade no serviço médico prestado nesses centros. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob o número 08058. 
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