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   Nacional

3 Um médico do Porto inventou 
uma técnica cirúrgica que facilita e 
aperfeiçoa a cirurgia ao nariz, evitan-
do a utilização de enxertos. Os resul-
tados de 40 intervenções, entre ja-
neiro de 2014 e março de 2015, foram 
publicados recentemente na revista 
norte-americana especializada em 
Cirurgia Plástica Facial “Thieme” e 
considerados “excelentes”.  

A técnica introduz uma nova 
abordagem na eliminação da “bos-
sa” que cresce nos narizes de gran-
de parte dos portugueses a partir da 
adolescência, com consequências 
estéticas e na função respiratória. 
Miguel Gonçalves Ferreira, otorrino-
laringologista diferenciado em Ci-

rurgia Plástica e Facial, descobriu 
uma solução que evita a tradicional 
destruição da “bossa” e reconstru-
ção do teto nasal com enxertos de 
cartilagem.  

A inovação passa por fazer um re-
baixamento do teto nasal (situado no 
terço médio do nariz) com um corte 
por baixo dessa estrutura e a remo-
ção da parte cartilaginosa [ver info-
grafia ao lado].  

“É uma cirurgia menos invasiva, 
menos complexa, porque deixamos 
de ter necessidade de colocar enxer-
tos, e tem melhores resultados por-
que, ao baixar o teto, o nariz ganha 
espaço para respirar”, explicou, ao 
JN, o médico responsável pela con-
sulta de Rinoplastia e Cirurgia Facial 
do Centro Hospitalar do Porto (Hos-
pital de Santo António). Para o doen-

Rinoplastia Intervenção já é realizada no Santo António
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Miguel Gonçalves Ferreira aperfeiçoou cirurgia ao nariz, evitando enxertos
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te, há ainda a vantagem de não ter de 
lidar com os enxertos que, em alguns 
casos, incomodam.  

A técnica aplica-se a quem nun-
ca foi operado ao nariz (rinoplastia 
primária) e essencialmente aos 
doentes com “bossa” e nariz torto. 
E já se faz no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) pela mão de Miguel 
Gonçalves Ferreira. Mas só quando 
há trauma ou motivos funcionais, 
ou seja, quando fica provado que a 
cirurgia trará melhorias respirató-
rias ao doente porque, por princí-
pio, o SNS não paga cirurgias me-
ramente estéticas. Ainda assim, no 
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Portugal tem excesso de profissionais

CAMPANHA A associação que re-
presenta os jovens dentistas portu-
gueses (YDP, Young Dentists Por-
tugal) lançou ontem uma campa-
nha para alertar para o desempre-
go e subemprego que afetam a pro-
fissão. 

A campanha, intitulada “Médi-
cos Dentistas: da fama de sultão à 
realidade de frustração”, foi lança-
da num fórum de discussão sobre o 
estado da Medicina Dentária em 
Portugal, integrado no congresso 
da associação europeia de estudan-
tes de medicina dentária, que reu-

Subemprego leva 
dentistas a emigrar

niu em Coimbra cerca de 600 par-
ticipantes de 28 países, 400 portu-
gueses. 

O “excesso de médicos dentis-
tas” em Portugal leva a que a emi-
gração e o desemprego sejam “uma 
realidade para os jovens médicos 
dentistas, que encaram a saída do 
país como a alternativa ao subem-
prego e exploração que encon-
tram”, segundo João Pires, presi-
dente da YDP. 

Embora os jovens profissionais 
busquem “condições de trabalho 
dignas, equivalentes à sua forma-
ção”, acabam por encontrar em-
pregos “na maioria, sob condições 
de trabalho não contratuais, em 
que o rendimento é auferido atra-
vés de baixas percentagens dos tra-
tamentos realizados”. 

Por outro lado, “a crise económi-
ca e o corte dos rendimentos das 
inúmeras famílias portuguesas le-
varam a que exista um decréscimo 
no acesso às consultas de medicina 
dentária, alerta o responsável da 
YDP.  

No fórum sobre o estado da Me-
dicina Dentária em Portugal, a as-
sociação de jovens dentistas divul-
gou um conjunto de propostas para 
inverter a situação que quer levar 
ao conhecimento do Governo. v

Hospital de Santo António, a procu-
ra em consultas de rinoplastia já é 
“superior à capacidade de respos-
ta”, assegura o médico. No setor 
privado, onde aquele cirurgião 
também trabalha, a maioria dos 
doentes procura a rinoplastia por 
motivos estéticos e paga entre três 
a cinco mil euros pela intervenção. 

No último ano, Miguel Gonçalves 
Ferreira fez um périplo por quatro 
continentes para apresentar a inova-
ção. As primeiras reações dos espe-
cialistas na área foram de surpresa e 
desconfiança, mas rapidamente “fi-
caram convencidos”.v

Nova técnica 
facilita remover 
bossa do nariz


