
Um dos procedimentos 
bastante realizados 
em crianças e 

adolescentes, a otoplastia 
é um dos métodos 
cirúrgicos mais realizados 
no país com uma média 
de 2500 intervenções por 
mês. De acordo com 
dados da Sociedade 
Americana de Cirurgia 
Plástica, a procura  
por esse método para 
pacientes jovens 
aumentou 30% na última 
década. E, segundo a 
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica, esta  
é a cirurgia estética mais 
executada no público 
infanto-juvenil. 

Estima-se que entre 2 a 
5% da população mundial 
nasçam com orelha de 
abano, considerada uma 
alteração congênita. Um 
dos fortes motivos pelo 
crescimento do índice 
para a correção de 
deformidades nas orelhas 
é o surgimento de 
apelidos, brincadeiras  
de mau gosto, que 
caracterizam o bullying – sofrido por  
muitas crianças e adolescentes –, o que  
afeta diretamente no estado emocional, 
enfraquecendo o convívio com outras 
pessoas e até mesmo o desempenho escolar. 
A baixa autoestima pode promover a 
reclusão e afetar de forma significativa  
o desenvolvimento social. 

A orelha de abano é perceptível quando a 
distância entre o crânio e a orelha fica acima 
de 3cm ou na ausência da formação de uma 
dobra na cartilagem da orelha. Apesar de ser 
uma cirurgia simples, a indicação é apenas 
para crianças a partir de 6 anos, pois, a esta 
altura, a orelha já chegou a 95% do seu 

passam para o bebê.  
Trata-se de moldes de 
silicone vazados para a 
pele respirar presos com 
esparadrapo no osso 
mastóide, localizado atrás 
da orelha. Esse tipo de 
técnica não prejudica  
ou causa dor ao bebê e 
sua finalidade é ajustar  
o formato das dobras  
da orelha. O curativo 
costuma ser mantido por 
cerca de dois meses.  
E o método é ainda mais 
eficiente nos primeiros  
30 dias de vida do bebê.  

Há outras deformidades 
que também podem ser 
reparadas pela otoplastia, 
como a macrotia, em  
que as orelhas ficam  
em desarmonia com o 
restante do rosto por 
serem grandes demais.  
Ou ainda o efeito  
oposto, provocando o 
subdesenvolvimento  
da orelha, a microtia, 
podendo, em alguns  
casos, resultar até em 
perda auditiva. Então,  
o procedimento é 

fundamental não apenas para resgatar  
o equilíbrio estético, como também 
recuperar a funcionalidade. 

A cirurgia atende ainda pessoas que 
sofreram traumas na região devido a 
acidentes. O mais importante é sempre 
buscar ajuda de profissionais qualificados 
capazes de fazer uma avaliação detalhada 
para checar as proporções da orelha  
em relação ao rosto ou identificar a 
possibilidade de problemas significativos 
em relação à audição.

Cresce o número de cirurgia para 
correção da dita "orelha de abano"
Estima-se que entre 2 a 5% da população mundial nascem com a chamada "orelha de abano". 
A otoplastia e a adesão de um método nada invasivo, como o uso de moldes à base de silicone 
nos primeiros dias após o nascimento, são práticas adotadas para reparar deformidades e evitar 
a baixa autoestima entre crianças e adolescentes, que costumam ser grandes vítimas de bullying. 

tamanho final. O procedimento dura 
aproximadamente 90 minutos com 
aplicação de anestesia local ou local 
associada à sedação, dependendo do caso. 
As dobras naturais da região ajudam a 
esconder as cicatrizes, e em um período de 
45 dias já é possível atestar os resultados, 
mas o processo integral pode chegar até 18 
meses, pois cada pessoa reage de um jeito 
no processo de cicatrização. 

Detalhe: é possível apostar em uma 
correção logo após o nascimento sem a 
necessidade de cortes quando a cartilagem do 
recém-nascido ainda é maleável por conta 
das altas taxas de estrogênio materno que 
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