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RESUMO 

 

Introdução: A ninfoplastia, cirurgia para tratamento da hipertrofia dos 

pequenos lábios vaginais, pode ter impacto na autoimagem genital e 

sintomas de transtorno dismórfico corporal. O Brasil é o país que mais 

realiza este procedimento. Objetivo: Avaliar a autoimagem genital e 

sintomas de transtorno dismórfico corporal em pacientes portadoras de 

hipertrofia de pequenos lábios, submetidas a ninfoplastia em cunha ou 

resseção linear. Método: Ensaio clínico aleatório, com razão de alocação 

1:1, envolvendo 48 mulheres adultas submetidas a ninfoplastia. O Grupo 

Estudo foi submetido a ninfoplastia em cunha e o Grupo Controle a 

ninfoplastia linear. Autoimagem genital e sintomas de Transtorno 

Dismórfico Corporal foram avaliados no pré-operatório e com seis meses de 

pós-operatório. Resultados: Observou-se melhora na autoimagem genital 

após seis meses da intervenção (p<0,001) e uma redução no escore de 

sintomas de transtorno dismórfico corporal (p<0,001), não havendo 

diferença estatística significante entre os grupos Estudo e Controle. Também 

não se verificaram associações entre complicações e técnica empregada. 

Conclusão: Houve melhora na autoimagem genital e redução de sintomas 

de transtorno dismórfico corporal no pós-operatório de seis meses, em ambos 

os grupos, não havendo superioridade de uma técnica em relação à outra, 

para os desfechos analisados.
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ABSTRACT 

 

Background: Labiaplasty, a surgery for the treatment of hypertrophy of the 

labia minora, may impact genital self-image and symptoms of body 

dysmorphic disorder. Brazil is the country that most performs this procedure. 

Objective: To evaluate genital self-image and symptoms of body 

dysmorphic disorder in patients with labia minora hypertrophy undergoing 

wedge and trim labiaplasty. Methods: Randomized clinical trial with 1:1 

allocation ratio involving 48 adult women undergoing labiaplasty. The Study 

Group underwent wedge labiaplasty and the Control Group underwent trimm 

labiaplasty. Genital self-image and symptoms of body dysmorphic disorder 

were evaluated preoperatively and six months postoperatively. Results: 

There was an improvement in genital self-image after six months of 

intervention (p<0.001) and a reduction of the score of symptoms of body 

dysmorphic disorder (p<0.001), with no statistically significant difference 

between the Study and Control groups. There were also no associations 

between complications and the technique performed. Conclusion: 

Improvement in genital self-image and a reduction in symptoms of body 

dysmorphic disorder were noticed in both groups after six-month 

postoperative, and no difference of techniques was observed for the analyzed 

outcomes.
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Introdução 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

 A ninfoplastia é o procedimento cirúrgico realizado para redução dos 

pequenos lábios vaginais. A procura por esta cirurgia tem aumentado nos 

últimos anos devido a vários fatores, como a maior facilidade de acesso a 

imagens da internet, novos conceitos de estética genital feminina, exposição 

em vestiários, dentre outros. A realização de procedimentos de 

ninfoplastia/labioplastia apresenta crescimento contínuo ao longo dos 

últimos anos. Isto pode ser devido à maior consciência corporal e ao padrão 

estético genital atual, que valoriza a aparência de genitália pré-púbere, isto 

é, pequenos lábios pouco aparentes, cobertos pelos grandes lábios, se 

assemelhando a uma concha. Outros motivos podem ser citados, como 

desconforto ao usar roupas apertadas ou durante exercícios, 

dispareunia/interferência no transcurso sexual, inflamação, baixa 

autoestima, entre outros (ZWIER, 2014; HAMORI, 2014; VIEIRA, LIMA, 

BEIRES, 2015; VEALE et al., 2014; MOTAKEF et al., 2015; EKRAMI, 

2018; ISAPS, 2019; MÜLLEROVÁ & WEISS, 2018; ROUZIER et al., 

2000; CUNHA et al., 2011; DORNELAS et al., 2016; HALDER et al., 2020, 

SINNOTT et al., 2020). 

Dados estatísticos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica 

Estética (ISAPS) indicaram que, no mundo, em 2019, foram realizadas 

164.667 ninfoplastias, o que corresponde a 1,4% de todos os procedimentos 

realizados. Esse número colocou o procedimento na 17ª posição do ranking 

mundial, dentre todas as cirurgias estéticas realizadas. Entre os anos de 2015 

e 2019, houve aumento de 73,3% no número de pacientes submetidas a esse 

procedimento, sendo que somente a cirurgia estética para aumento de glúteos 

obteve crescimento ligeiramente maior no mesmo período. Identificou-se, 
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ainda, que 59,1% dos cirurgiões plásticos do mundo realizam o 

procedimento (ISAPS, 2019).  

Somente no Brasil, estima-se que, no ano de 2019, tenham sido 

realizadas 30.356 ninfoplastias. Foi o país com o maior índice de realização 

do procedimento. Dentre os cirurgiões plásticos brasileiros, 79,2% realizam 

o procedimento (ISAPS, 2019).  

De acordo com dados obtidos pela American Society for Aesthetic 

Plastic Surgery (ASAPS), relativos ao ano de 2018, houve aumento de 53% 

no número de procedimentos realizados entre os anos de 2014 e 2018, sendo 

um dos maiores crescimentos em número, perdendo apenas para o 

incremento de 61% nos procedimentos de aumento de glúteos. E, em 2019, 

o número de ninfoplastias contabilizadas nos Estados Unidos da América 

(EUA) foi de 12.903, ocupando a 17ª posição no ranking estadunidense de 

cirurgias estéticas. A faixa etária entre 18 e 34 anos foi a que mais foi 

submetida ao procedimento, contabilizando 47,9% deles. Em seguida, a 

faixa etária entre 35 e 50 anos totalizou 35,7%, a faixa de 51 a 64 anos 15%, 

e ainda houve 1,5% dos procedimentos realizados na faixa etária acima de 

65 anos (ASAPS, 2018; ASAPS, 2019). 

Na Austrália, foi observado que na primeira década do século XXI o 

número de procedimentos cirúrgicos na vulva ou nos pequenos lábios 

praticamente triplicou. No mesmo período, no Reino Unido, esse valor 

quadruplicou. Os dados permitem identificar, claramente, a tendência 

mundial de crescimento da procura pelo procedimento (DEANS et al., 

2011). 

Os pequenos lábios são constituídos por tecido cutâneo-mucoso 

contendo glândulas sebáceas, e apresentam ausência de pelos. O tecido 

subcutâneo é formado principalmente por tecido conectivo e tecido vascular 

erétil. Apresentam duas extensões superiores, cobrindo superiormente o 
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clitóris, chamados de "capuz do clitóris" ou simplesmente “capuz”. A 

extensão que parte inferiormente do clitóris e se continua com os pequenos 

lábios propriamente ditos é chamada de frenulum ou “freio” (CLERICO et 

al., 2017; CAO et al., 2021). 

Os aspectos anatômicos e funcionais dos órgãos genitais externos 

(OGE) influenciam o comportamento das pessoas, de tal modo que podem 

interferir nas suas atividades cotidianas e na prática sexual (FELICIO, 2011; 

VIEIRA et al, 2015; DAHER et al, 2015; ROUZIER, 2000). Apesar de não 

existir consenso sobre a definição de hipertrofia de pequenos lábios 

(RUNACRES et al., 2015; BRODIE et al., 2019), esta pode ser caracterizada 

quando eles ultrapassam os limites dos grandes lábios, em condições normais 

(DORNELAS, et al., 2016). A hipertrofia pode ser uni ou bilateral, e 

algumas vezes assimétrica (ROUZIER, 2000). As medidas de comprimento 

e largura não apresentam relação com altura, peso, idade ou raça (BRODIE 

et al., 2019). 

A causa da hipertrofia labial costuma ser idiopática e, de modo menos 

frequente, congênita. O uso de hormônio androgênico, a irritação crônica, a 

gestação e o aumento da idade são possíveis mecanismos desencadeantes. 

Algumas informações populares de que a hipertrofia labial esteja relacionada 

com masturbação e atividade sexual excessiva nunca foram provadas 

(CLERICO et al., 2017). 

O American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 

2007) recomenda que a indicação cirúrgica seja criteriosa, incluindo 

hipertrofia ou assimetria dos pequenos lábios percebida pela mulher e que 

causa desconforto durante atividades esportivas ou uso de roupas; dor ou 

aprisionamento intravaginal dos pequenos lábios durante a penetração 

vaginal; alterações genitais decorrentes de gravidez ou parto, ou lesão 
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obstétrica que afete a aparência da genitália ou que interfira na satisfação 

sexual da mulher (GOODMAN et al., 2010). 

Pelo menos oito técnicas estão descritas na literatura 

(OSTREZENSKI, 2013; VIEIRA et al, 2015). Dentre as várias técnicas 

descritas, duas são mais utilizadas, sendo em primeiro lugar a ressecção 

linear (52,7%) e em segundo lugar a ressecção em cunha central (36,1%) 

(MIRZABEIGI et al., 2012). Até o atual momento, não foram encontrados 

estudos randomizados comparando o efeito dessas duas técnicas na imagem 

corporal das mulheres.  

Muitas mulheres se sentem incomodadas e inseguras quanto à sua 

genitália, o que causa um sofrimento psíquico. Partindo da definição de 

saúde da Organização Mundial de Saúde, como sendo "um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades”, percebe-se a importância do tema (OMS, 2006). 

A definição de patologia e insatisfação, nesses casos, é pouco precisa 

e o crescimento da preocupação feminina em relação à aparência genital 

possui causas complexas, relacionadas a fatores psicológicos e mudanças 

socioculturais (DEANS, 2011). 

 Existem poucos estudos a respeito da autoimagem genital feminina e 

transtorno dismórfico corporal em pacientes que procuram e/ou são 

submetidas a ninfoplastia. Não foi encontrado na literatura nenhum estudo 

sobre esses temas comparando duas técnicas diferentes de ninfoplastia. 

Diante da escassez de informação a respeito deste assunto, abre-se espaço 

para novos estudos nesta área.  
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2. OBJETIVO:  

 

 

 

 

Avaliar autoimagem genital e sintomas de transtorno 

dismórfico corporal em mulheres portadoras de hipertrofia de 

pequenos lábios submetidas à ninfoplastia em cunha ou 

ressecção linear.  
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 3 – LITERATURA 

 

 3.1 – LABIOPLASTIA / NINFOPLASTIA 

 

 RADMAN (1976) relatou os casos de duas pacientes com 

hipertrofia congênita de pequenos lábios e o tratamento delas, descrevendo 

sua técnica de ressecção linear, também chamada de amputação. 

 

 

 ALTER (1998) publicou uma nova técnica, a qual chamou de “V-

Plastia Central” ou “Ressecção em Cunha Central", que além de diminuir o 

tamanho dos pequenos lábios, preservava também o contorno e coloração 

deles, gerando um aspecto natural. Relatou quatro pacientes submetidas a 

este procedimento, com idade entre 24 e 36 anos de idade, as quais evoluíram 

sem complicações.  

 

 

 MAAS & HAGE (1998) publicaram sua experiência em redução de 

pequenos lábios, em 13 mulheres com média de 30 anos de idade, que 

buscavam a cirurgia por motivos funcionais. Descreveram sua técnica, a qual 

chamaram de “W-plastia”, que consistia em dupla V-plastia ou técnica em 

“zigzag”, que resultava em uma cicatriz descontinua, evitando uma possível 

retração cicatricial. Apontaram que, apesar de perder a pigmentação mais 

escura habitual desta região, com esta técnica havia uma mudança de cor 

gradual, gerando resultados mais naturais. 
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 ROUZIER et al. (2000) descreveram a “V-plastia inferior” ou 

“Ressecção em Cunha Posterior" em 163 pacientes com uma idade média de 

26 anos que, apesar de resultar em 96% de satisfação, apresentava altos 

índices de complicações (mais de 7% de deiscência e alta prevalência de 

dispareunia, 96%). Não foi adotada por outros cirurgiões. 

 

 

 CHOI & KIM (2000) introduziram um novo conceito de 

ninfoplastia, através de sua técnica chamada de "Ninfoplastia por 

Desepitelização”. A técnica consiste em desepitelização das faces laterais e 

mediais dos pequenos lábios, em sua porção central, preservando o contorno 

e coloração das margens dos mesmos, e o feixe neurovascular, sem ficar 

sujeito à tensão das técnicas com ressecção de tecido em “V”, com posterior 

rotação de retalhos. Apresentaram seis casos, com uma média de 26,5 anos 

de idade, com bons resultados e sem complicações. 

 

 

 ALTER (2008), com a finalidade de tratamento concomitante do 

capuz do clitóris, propôs uma adaptação técnica em sua técnica orginalmente 

descrita em 1998, estendendo a ressecção em direção ao mesmo, sendo a 

marcação lateral chamada de “taco de Hockey” ou em “L". Relatou sua 

experiência em 407 casos, com média de 32,4 anos de idade. Destes, 166 

pacientes responderam questionários relatando melhora da autoestima 

(93%), melhora da vida sexual (71%) e melhora do desconforto (95%). 

Noventa e oito por cento responderam que fariam a cirurgia novamente. Os 

autores não publicaram os questionários utilizados. Reportou 4,4% de 

complicações.  
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 TEPPER, WULKAN, MATARASSO (2011), baseados na técnica 

descrita por Alter (1998), publicaram uma técnica de ninfoplastia com 

ressecção central em formato de estrela. Os autores defenderam que através 

desta técnica seria possível corrigir o excesso de tecido nos componentes 

horizontal e vertical. Na publicação original, 25% das pacientes 

apresentaram deiscência, em um total de 8 pacientes operadas. 

 

 

 MIRZABEIGI et al. (2012) publicaram o resultado de um inquérito 

online enviado a cirurgiões plásticos membros da American Society of 

Plastic Surgeons (ASPS) no ano de 2009. Um total de 750 cirurgiões 

responderam ao inquérito, correspondendo uma taxa de resposta de 19,7%. 

A principal técnica utilizada foi a ressecção linear com uma prevalência de 

52,7%. Em segundo lugar, a técnica com ressecção de cunha central, sendo 

executada por 36,1% dos cirurgiões. 

 

 

 GRESS (2013) descreveu sua técnica cirúrgica composta 

(‘‘composite reduction labiaplasty”), na qual realizava o tratamento dos 

pequenos lábios com ressecção linear associado a rotação de retalho de 

pedículo superior, além de tratamento concomitante do capuz e protrusão do 

clitóris, em 812 pacientes. Aproximadamente 35% das participantes 

relataram um aumento pós-operatório em sua capacidade de ser estimuladas 

sexualmente, especialmente nas pacientes que tiveram corrigidos a protrusão 

do clitóris. 

 

 

 OUAR et al. (2017) publicaram um estudo retrospectivo sobre o 

número de complicações decorrentes ninfoplastia realizada no serviço entre 
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os anos de 2009 e 2016, realizadas por dois cirurgiões, compreendendo um 

total de 64 pacientes, sendo 42 submetidas a ninfoplastia em cunha e 22 

submetidas a ninfoplastia linear. Relataram 13% (n=8) de complicações 

gerais, sendo deiscência a principal complicação, não havendo diferença 

estatística entre os dois grupos (p>0,05). 

 

 ABBED et al. (2018) publicaram um inquérito respondido por 213 

membros da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), 

correspondendo a uma taxa de resposta de 13,1%. Destes, 85,5% relataram 

que realizam ninfoplastia, sendo as duas principais técnicas utilizadas a 

ressecção em cunha (31,8%), seguido de ressecção linear (30,7%). 

 

 

3.2 – VARIÁVEIS PSICOMÉTRICAS 

 

 ROUZIER et al. (2000) publicaram sua experiência de 163 

casos com sua técnica “Ressecção em Cunha Posterior" e avaliou a satisfação 

com a aparência (autoimagem genital) e com a função através de um 

questionário pós-operatório, porém se limitava a respostas de “sim” ou 

“não”. Oitenta e nove por cento das pacientes responderam que estavam 

satisfeitas com a aparência da genital após a cirurgia.  

 

 

 BERMAN et al. (2003) estudaram, através de instrumentos 

validados (Genital Self-Image Scale, Female Sexual Function Index, Sexual 

Distress Scale, Perceived Stress Scale, Golombok Rust Inventory of Marital 

State, Questionnaire, e Beck’s Depression Inventor), a autoimagem genital 

dentro da saúde sexual feminina como um todo, envolvendo função sexual e 

medidas de qualidade de vida. A casuística envolveu 31 pacientes, com 
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média de idade de 38 anos, sendo 61% casadas, 23 solteiras, porém com 

algum relacionamento atual, e 16% solteiras sem nenhum relacionamento. 

Os resultados obtidos demonstraram correlação negativa entre autoimagem 

genital e aflição e angústia no âmbito sexual, e correlação positiva com 

desejo sexual, mas não com lubrificação, orgasmo, satisfação e ausência de 

dor. Concluíram ainda que, embora não esteja correlacionada diretamente 

com a função sexual, a autoimagem genital parece estar associada a 

parâmetros da sexualidade em geral.  

 

 

 VON SOEST et al. (2009) investigaram a associação de cirurgia 

plástica estética com os seguintes desfechos: autoimagem corporal, 

autoestima e problemas psicológicos. Através de questionários, aplicados no 

período pré-operatório e pós-operatório de seis meses, compararam 155 

mulheres submetidas a cirurgia plástica estética com um grupo controle de 

838 pacientes que não foram submetidas a qualquer intervenção. Concluíram 

que houve melhora na satisfação da própria aparência e autoestima após a 

cirurgia plástica estética. Não foram encontradas diferenças nos problemas 

psicológicos entre as pacientes que aguardavam cirurgia e o grupo controle. 

 

 

 PUJOLS et al. (2010) estudaram a relação entre autoimagem 

corporal, satisfação sexual e função sexual em 154 mulheres americanas, 

entre 18 e 49 anos. Através de questionários disponibilizados via internet 

(Sexual Satisfaction Scale for Women – SSS-W; Body Esteem Scale – BES; 

Female Sexual Functioning Index - FSFI), observaram que vários aspectos 

da imagem corporal, incluindo preocupação com o peso, condição física e 

pensamentos sobre o corpo durante a atividade sexual, preveem a satisfação 

sexual em mulheres. A partir desses resultados, sugeriram que pacientes com 
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baixa satisfação sexual podem se beneficiar de tratamentos objetivando 

melhora de alguns aspectos específicos da imagem corporal. 

 

 

 GOODMAN et al. (2011) conduziram o primeiro estudo piloto para 

avaliar o impacto de cirurgias vulvovaginais estéticas nas respostas sexual e 

psicológica. Um grupo de 33 mulheres responderam aos seguintes 

questionários: Female Sexual Function Index (FSFI), Brief Symptom 

Inventory (BSI), e Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale for Body 

Dysmorphic Disorder (BDD). Não foi identificado nenhum efeito 

significante sobre os domínios desejo, lubrificação, orgasmo, dor e 

satisfação, porém excitação e satisfação aumentaram imediatamente após a 

cirurgia. Também não foi identificada nenhuma mudança significativa 

quanto as funções psicológicas. De acordo com a escala BDD, 61,1% das 

pacientes apresentavam sintomas para transtorno dismórfico corporal no 

período pré-operatório; essa proporção baixou para 11,1% após a cirurgia e 

para 8,3% no seguimento pós-operatório. Este estudo apresentou limitações 

como um número amostral pequeno, não ter um grupo controle e perda de 

seguimento importante após a cirurgia (apenas 18 de 33 responderam os 

questionários no período pós-operatório).  

   

 

 VEALE et al. (2013) conduziram um estudo prospectivo 

comparando um grupo de mulheres submetidas a ninfoplastia (n=49) com 

um grupo controle de mulheres que não desejavam o procedimento (n=39). 

Foi o primeiro estudo prospectivo controlado encontrado na literatura. O 

objetivo era determinar medidas especificas quanto a satisfação com a 

aparência genital e função sexual a longo prazo de mulheres entre 18 e 60 

anos que desejam ninfoplastia. Os critérios de inclusão foram pacientes do 
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sexo feminino que desejam ninfoplastia e com idade entre 18 e 60 anos, no 

período de janeiro de 2010 até maio de 2012. O grupo controle tinha 

características semelhantes, sem diferenças significantes.  Foram aplicados 

três questionários: Genital Appearance Satisfaction (GAS), Pelvic Organ 

Prolapse – Urinary incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ) e 

Cosmetic Procedures Scale-Labia (COPS-L). Após seguimento de três 

meses, os autores concluíram que a ninfoplastia é efetiva para melhora da 

aparência genital e função sexual, porém estudos maiores são necessários 

para determinar a prevalência de potenciais efeitos colaterais 

 

 

 VEALE et al. (2014) conduziram o primeiro estudo controlado que 

pesquisou o motivo pelo qual as mulheres procuravam por ninfoplastia. Este 

estudo envolveu 125 participantes, sendo 55 pertencendo ao grupo 

experimento (que buscavam pela cirurgia) e 70 ao grupo controle, com 

características sociodemográficas similares. Através de questionários 

validados, identificaram que: não existia diferença entre os grupos nos 

aspectos ansiedade e depressão; o grupo controle apresentava uma melhor 

imagem corporal, enquanto o grupo experimento tinha maior insatisfação 

quanto a aparência de seus genitais; na qualidade de vida houve diferença 

significante entres os grupos, em todos os domínios estudados, sendo mais 

pronunciado na vida sexual, desconforto e aflição em geral. As principais 

limitações deste estudo foram o tamanho da amostra, o tipo de ninfoplastia 

executada e as medidas dos lábios vaginais. 

  

  

 MIKLOS et al. (2014) conduziram um estudo prospectivo com 89 

pacientes entre 20 e 69 anos submetidas a ninfoplastia. No terceiro mês pós-

operatório aplicaram um questionário com itens de duas repostas (“sim” / 
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não”). Constataram que 92% das pacientes relataram boa ou excelente 

satisfação, 91% recomendariam a cirurgia para outras pessoas, 90% 

melhoraram sua percepção corporal e 82% melhoraram sua autoestima 

 

 

 SPRIGGS & GILLAM (2016) publicaram uma revisão narrativa da 

literatura com o objetivo de responder se a cirurgia genital cosmética 

feminina, sobretudo a ninfoplastia, é eticamente justificada quando realizada 

em adolescentes com Transtorno Dismórfico Corporal (TDC). Baseados em 

artigos publicados anteriormente e respondendo a algumas perguntas pilares, 

concluíram que apesar de contra intuitivo, a cirurgia é eticamente justificada, 

pois (1) adolescentes com TDC que desejam ninfoplastia pode estar com 

sério sofrimento (angústia, tendência suicida); (2) ninfoplastia pode aliviar 

com segurança esse sofrimento; (3) este sofrimento pode não ser aliviado de 

maneira segura por outros métodos (falta de evidência de tratamento 

alternativos); (4) ninfoplastia é um procedimento cirúrgico simples com 

baixo risco. 

 

 

 GOODMAN et al. (2016) realizaram um estudo prospectivo 

controlado com 120 pacientes, com idades entre 18 e 63 anos, que foram 

submetidas a cirurgia estética genital, incluindo ninfoplastia, redução de 

capuz, perineoplastia e vaginoplastia. Foram avaliadas, através de 

instrumentos validados, imagem corporal e satisfação sexual. As pacientes, 

no período pré-operatório, mostraram insatisfação corporal, autoimagem 

genital negativa e índices mais baixos de satisfação sexual. A imagem 

corporal pré-operatória das pacientes do estudo estava em um intervalo 

considerado leve a moderadamente dismórfico, mas correspondia aos 

controles em um e dois anos; os escores de autoimagem genital na entrada 
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foram consideravelmente mais baixos que os controles, mas em dois anos de 

acompanhamento haviam ultrapassado o valor do grupo controle na entrada. 

Da mesma forma, os valores de satisfação sexual, significativamente mais 

baixos na entrada, igualaram em um e superaram os valores de controle em 

dois anos. No pós-operatório, em todos os momentos, essas diferenças na 

imagem corporal e na autoimagem genital desapareceram e a satisfação 

sexual melhorou acentuadamente. A autoestima corporal no geral não diferiu 

entre os grupos de estudo e controle, com exceção do quociente de estima 

genital, que melhorou após a cirurgia. 

 

 

 SHARP et al. (2016) conduziram um ensaio clínico controlado com 

29 mulheres australianas submetidas a ninfoplastia, comparadas a um grupo 

controle de 22 mulheres que não foram submetidas. Através de 

questionários, sendo um deles o Genital Appearance Satisfaction (GAS), 

relataram 82,8% de satisfação moderada ou alta com a parte estética, 86,2% 

com a parte funcional, e 82,8% de uma forma geral. Concluíram que a 

ninfoplastia pode ter um efeito positivo na satisfação com a autoimagem 

genital. 

 

 

 FUDGE & BYERS (2017) publicaram um estudo no qual 

aplicaram, por via eletrônica, dois questionários (Female Genital Self-Image 

Scale e do Specific Genital Aspects Scale) a 209 mulheres, entre 20 e 68 

anos. Concluíram que mais de um quarto das mulheres estavam insatisfeitas 

com nove (de 30) aspectos genitais.   
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 EKRAMI, MIRGHAFURVAND, FARZIPOUR (2018) 

conduziram, no Irã, um estudo controlado com 163 mulheres com idade entre 

15 e 49 anos, sendo 83 submetidas a cirurgia genital estética e 80 que não 

desejavam este tipo de cirurgia. Os resultados indicaram que as mulheres que 

buscavam este tipo de cirurgia tinham menos satisfação com as diferentes 

partes do corpo em comparação com as que não desejam a mesma. 

Concluíram que fatores psicológicos, autoimagem corporal e depressão pode 

afetar a resposta sexual. Porém, não houve diferença estatisticamente 

significante nos escores de imagem corporal. 

 

 

 SURROCA, MIRANDA, RUIZ (2018) realizaram um estudo 

retrospectivo em 58 pacientes que foram submetidas a ninfoplastia entre 

janeiro de 2014 e dezembro de 2015, com uma média de idade de 32,16 anos. 

Relatam alta taxa de satisfação, com 84,48% das pacientes relatando um 

excelente ou bom resultado, e melhora da autoestima (86,32%). 

 

 

 TURINI et al. (2018) realizaram um estudo controlado com 24 

pacientes brasileiras submetidas a ninfoplastia, sendo 12 no grupo 

intervenção e 12 no grupo controle. Foram aplicados os questionários 

Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), Escala 

de Autoestima de Rosenberg e Female Sexual Function Questionnaire 

(SFQ-28), que avaliam respectivamente qualidade de vida, autoestima e 

função sexual. Neste estudo não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes nos desfechos autoestima e qualidade de vida, 

porém houve melhora na função sexual, especificamente nos domínios dor e 

prazer.  O principal fator limitante do estudo foi a casuística pequena. 
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 KAYA et al.  (2020) realizaram um estudo de coorte prospectiva 

com 208 mulheres em período pré-menopausa, com idades entre 18 e 52 

anos, no qual aferiram as medidas dos pequenos lábios vaginais e aplicaram 

os instrumentos Female Sexual Function Index (FSFI) e Female Genital 

Self-Image Scale (FGSIS). Não foi encontrada relação significativa entre as 

medidas genitais e funções sexuais ou orgasmo. Os autores alertaram quanto 

a uma indicação mais cautelosa em relação a cirurgias genitais para fins 

cosméticos. 

 

 

 SHARP et al. (2020) publicaram a primeira revisão sistemática e 

metanálise sobre o impacto da cirurgia estética genital sobre a autoestima da 

mulher. Os autores elegeram cinco estudos, sendo dois prospectivos e três 

retrospectivos. O resultado indicou um efeito positivo da cirurgia na 

autoestima da mulher. Porém, devido à heterogeneidade dos estudos, os 

autores sugerem que novos estudos sejam feitos com desfechos 

psicométricos padronizados para melhor avaliação dos mesmos. 

 

 

 AL-JUMAH et al. (2020) publicaram um estudo com 100 mulheres 

árabes, entre 18 e 55 anos, submetidas a cirurgia estética genital. Relataram 

90,1% de satisfação nas pacientes submetidas a ninfoplastia.
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4. MÉTODO: 

 

 4.1. DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado (ECR) de superioridade, 

com dois braços paralelos, com razão de alocação 1:1, unicego, realizado em 

centro único.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sob o protocolo 0853/2017 

(Apêndice 1), e registrado na plataforma Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (REBEC) sob o identificador U1111-1227-5703 (Apêndice 2).  

O relato do ensaio clínico seguiu as recomendações do Standart Protol 

Items: Recommendarions for Interventional Trials (SPIRIT) (Anexo 1) e do 

Consolidated Standars of Reporting Trials (CONSORT) statement 

(MOHER et al., 2012) (Anexo 2).  

 

 4.2. CASUÍSTICA 

 

 Foram selecionadas consecutivamente, no período entre abril de 2017 

e junho de 2018, pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

nos ambulatórios de Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo (HSP), da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e no Ambulatório de Cirurgia 

Plástica do Hospital Geral de Pirajussara (HGP), com hipertrofia dos 

pequenos lábios e que desejavam realizar ninfoplastia, sem discriminar se o 

motivo era puramente estético, funcional ou ambos.    
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 Todas as pacientes foram informadas sobre o projeto e a natureza do 

estudo, sendo incluídas as que concordaram em participar, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3). 

 As pacientes, de ambos os grupos, foram avaliadas no pré-operatório, 

por ocasião da assinatura do TCLE, e em todos os retornos estipulados, no 

pós-operatório. 

  

Determinação do tamanho da amostra 

 

 Para o cálculo amostral, considerou-se o escore do Female Genital 

Self-Image Scale (FGSIS) como variável de dimensionamento. Devido à 

lacuna da diferença clinicamente significante para esse escore, adotou-se a 

medida de 1 desvio padrão como diferença a ser detectada. De acordo com 

FELIX et al. (2017), foi obtido um valor de 3,98 como desvio padrão, o qual 

praticamente coincide com o valor encontrado no piloto deste estudo, de 

3,93, resultantes dos primeiros cinco registros de cada grupo (Apêndice 4). 

Desta forma, foi necessária uma amostra mínima de 22 pacientes em cada 

um dos grupos de intervenção (44 pacientes no total) para se detectar, a um 

nível de significância de 5%, uma diferença de um desvio padrão (4 pontos) 

entre as médias das variações (entre resultados do pós-operatório e pré-

operatório) do escore do FGSIS entre os dois grupos, com um poder de 

90,0%, empregando-se o teste t de Student. Para tanto, admitiu-se um desvio 

padrão de 4 pontos na variação do escore de FGSIS (Apêndice 4). 

 Para esses cálculos foi utilizado o programa estatístico STATA 12 

(StataCorp. 2011. Stata Statistical Software: Release 12. College Station, 

TX: StataCorp LP.) 
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Critérios de elegibilidade 

 

 Para seleção das pacientes foram considerados os critérios de 

elegibilidade relacionados a seguir: 

 Critérios de inclusão: 

• Pacientes do sexo feminino, entre 18 e 60 anos de idade, sem 

restrição quanto à etnia; 

• Vida sexual ativa nos últimos seis meses, definida como pelo 

menos uma relação sexual nos últimos seis meses que tenha 

contemplado penetração vaginal; 

• Hipertrofia de pequenos lábios segundo a classificação I, II, III e 

IV de Felício (1992) (Figura 1, Quadro 1). 

Figura 1 - Classificação de Felício 
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Quadro 1 – Classificação de Felício para hipertrofia de pequenos lábios 

(1992) 

Tipos              Comprimento Labial (cm) 

I   < 2 

II   2-4 

III   4-6 

IV   >6 

 

 Critérios de não inclusão: 

• Pacientes submetidas a cirurgias genitais prévias, excetuando 

episiotomia; 

• Parto ou lactação há menos de um ano; 

• Tabagista ou ex-tabagista há menos de um mês; 

• Diagnóstico e/ou tratamento de doença psiquiátrica; 

• Comorbidades sistêmicas conhecidas não controladas que 

pudessem interferir na cicatrização (Ex.: Diabetes mellitus, 

desnutrição, vasculopatias); 

• Analfabetismo ou incapacidade física de ler os questionários. 

 Critérios de exclusão: 

• Infecção vaginal detectada no momento da cirurgia, mesmo que em 

tratamento; 

• Gravidez no decorrer do período de acompanhamento. 

 Aquelas que não retornaram para reavaliações, ou que não 

responderam a algum dos testes aplicados não foram excluídas, mas sim 

considerados como dados ausentes. 
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Caracterização da Casuística 

 

Foram selecionadas, consecutivamente, 48 pacientes. A média das 

idades foi de 35,5 anos (DP = 10,7 anos), sendo observada uma idade mínima 

de 18 anos e máxima de 59 anos.  As pacientes foram alocadas em dois 

grupos com intervenções diferentes, sendo 24 submetidas a técnica da 

ressecção em cunha central ou “V” (Grupo Estudo – GE) e 24 submetidas a 

ressecção linear (Grupo Controle – GC). 

 Conforme tabela 1, não se verificaram diferenças de médias ou 

distribuições das características demográficas e clínicas entre os grupos.  

 

 

Tabela 1 – Caracterização da Casuística 
  Cunha Central 

(N= 24) 

Ressecção Linear 

(N= 24) 

Total 

(N= 48) 

p 

Idade (anos)       0,597 

Média ± DP1 34,7 ± 12,0 36,3 ± 9,4 35,5 ± 10,7   

Mediana (min2-max3) 33,5 (18,0 - 56,0) 37,5 (22,0 - 59,0) 35,5 (18,0 - 59,0)   

Escolaridade, N (%)     
  0,795b 

Ensino Fundamental 

Completo 0 (0,0) 1 (4,2) 1 (2,1)   

Ensino Médio Incompleto 1 (4,2) 1 (4,2) 2 (4,2)   

Ensino Médio Completo 15 (62,5) 11 (45,8) 26 (54,2)   

Ensino Superior Incompleto 3 (12,5) 5 (20,8) 8 (16,7)   

Ensino Superior Completo 5 (20,8) 6 (25,0) 11 (22,9)   

Episiotomia, N (%) 8 (33,3) 11 (45,8) 
19 (39,6) 0,376a 

Escala de Felício, N (%)         

Lado direito 
      0,608b 

Grau 1 1 (4,2) 2 (8,3) 3 (6,3)   

Grau 2 16 (66,7) 18 (75,0) 34 (70,8)   

Grau 3 7 (29,2) 4 (16,7) 11 (22,9)   

Lado esquerdo     
  0,292b 

Grau 1 0 (0,0) 2 (8,3) 2 (4,2)   

Grau 2 18 (75,0) 19 (79,2) 37 (77,1)   

Grau 3 6 (25,0) 3 (12,5) 9 (18,8)   
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 Randomização e Sigilo de Alocação 

 

 Após determinação do tamanho da casuística, a sequência aleatória foi 

gerada por computador, por um integrante da pesquisa que não estava 

envolvido no tratamento e avaliação das pacientes, através do site 

randomization.com (http://www.randomization.com) (Apêndice 5).  

O sigilo de alocação foi segurado por envelopes selados, opacos e 

numerados em série, abertos na sala cirúrgica imediatamente antes da 

realização do procedimento. 

 

 Mascaramento 

 

 O estudo foi conduzido com mascaramento simples, sendo apenas a 

paciente cegada. As pacientes não obtiveram a informação sobre a técnica a 

que foram submetidas até finalizar o estudo. Após isso a informação foi 

aberta às participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://randomization.com/
http://www.randomization.com/
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 4.3 ETAPAS CLÍNICAS: 

 4.3.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 Inicialmente as pacientes selecionadas foram esclarecidas sobre o 

propósito do estudo e solicitadas a assinar o termo de consentimento 

(TCLE), em caso de concordância. 

Na fase pré-operatória todas as pacientes foram submetidas a coleta 

de dados sociodemográficos e avaliação clínica. Foi realizada a medição do 

comprimento dos pequenos lábios, com a paciente em posição de litotomia 

e com o mínimo estiramento dos pequenos lábios, com régua milimetrada. 

Para preservar a confidencialidade, as pacientes receberam um número de 

identificação.  

Um instrumento padronizado de coleta de dados, desprovido de informações 

sobre o grupo de alocação da paciente, foi utilizado para registro dos dados 

de cada paciente (Apêndice 6).  

 Foi utilizada a classificação para hipertrofia de pequenos lábios 

proposta por Felício em 1992 (Quadro 1). Sua ilustração está presente na 

Figura 1. 

 

 4.3.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 Foi realizado o registro fotográfico de todas as participantes no 

período pré-operatório e em todos os retornos, isto é, com 7 e 14 dias, e com 

1, 3 e 6 meses. As fotos foram realizadas pelo pesquisador principal, 

utilizando a câmera fotográfica do iPhone 7 A1780, com resolução de 4608 
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x 2592 pixel e tamanho de abertura F1.8. As posições foram em ortostase, 

com registro anterior e posterior, e em posição de litotomia. 

 

 4.3.3 TÉCNICA OPERATÓRIA 

 

 Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia local, na 

Casa da Cirurgia Plástica pertencente ao Hospital São Paulo (HSP), e no 

centro cirúrgico do Hospital Geral de Pirajussara (HGP), afiliado à 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).  

 Independente da técnica utilizada, o preparo habitual e anestesia foram 

realizados de mesmo modo. Paciente em posição de litotomia, realizada 

antissepsia com clorexidine aquoso 0,2% e colocação de campos estéreis. 

Foi realizado infiltração local com uma solução anestésica nas áreas 

previamente demarcada. A solução empregada foi composta por 10 ml de 

lidocaína 2%, 10 ml de bupivacaína 0,5%, 30 ml de solução fisiológica 0,9% 

e 0,5 ml de adrenalina 1:1.000, variando o volume entre 10 e 25 ml, 

dependendo da extensão da área necessária a ser anestesiada e da 

sensibilidade da paciente.  
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 Na técnica com ressecção em cunha central, foi realizada marcação, 

lateral e medial do excedente mucoso, com caneta apropriada. A marcação 

em “V” lateral apresenta o vértice direcionado em sentido cranial, de tal 

modo que a cicatriz resultante ficará no sulco entre os lábios maiores e 

menores. Já a marcação medial (Figura 2), o vértice se dirige internamente e 

em sentido longitudinal. Dessa forma, os “V” medial e lateral não são 

coincidentes, nem simétricos. Era realizado um ponto de reparo no vértice 

dos pequenos lábios com nylon 3-0 para reparo/apresentação, seguido de 

ressecção do excedente cutaneomucoso com lâmina de bisturi número 15. O 

controle hemostático foi rigoroso e realizado com bisturi elétrico monopolar, 

utilizando a ponta-agulha, no modo coagulação com 15 Watts. A síntese 

realizada em dois planos, sendo o primeiro plano, submucoso, realizado 

pontos simples em “U” invertido com Monocryl® 4-0 para orientação dos 

retalhos; e após sutura contínua com Monocryl® 5-0, no plano mucoso. 

 Quando realizada a técnica com ressecção linear, a marcação foi 

realizada no sentido craniocaudal e linear (Figura 3), individualmente, 

retirando o tecido excedente, de tal forma que se obteve um tecido não 

Figura 2 - Ninfoplastia em cunha central 
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redundante. Após a exérese e controle da hemostático, foi realizado o 

fechamento por planos de igual modo ao descrito na técnica anterior. 

 

 4.3.4 CUIDADOS CONCOMITANTES 

 

 No pós-operatório foi prescrito antibiótico por sete dias (Cefalexina 

500mg a cada seis horas por via oral), anti-inflamatório não-hormonal por 

cinco dias e analgésico simples (Dipirona ou Paracetamol), de acordo com a 

necessidade individual. Foi orientada higiene local com sabão neutro, 

restrição de atividade física vigorosa por 21 dias e abstinência sexual por 30 

dias. 

 Os retornos ambulatoriais foram em cinco etapas: os dois primeiros 

com sete e 14 dias; e os seguintes com um, três e seis meses. Em todos os 

retornos foi realizado registro fotográfico. 

 No pós-operatório imediato e nos retornos ambulatoriais as pacientes 

foram reexaminadas de tal forma que o pesquisador buscou ativamente por 

possíveis complicações. As possíveis complicações poderiam incluir 

Figura 3 - Ninfoplastia ressecção linear 
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seroma, hematoma, sangramento, deiscência, fenestração, infecção, necrose, 

assimetria, granuloma, e sinais de eventuais sobras de pele (“orelhas”), 

ressecção excessiva e/ou insuficiente (EKRAMI, 2018). 

 Tais complicações podem ser definidas da seguinte forma: 

1. Seroma: Abaulamento bem delimitado, evidente ao exame físico, 

podendo gerar uma sensação de pressão ou desconforto, e aspirado 

pelo menos uma vez. 

2. Hematoma: Coleção de sangue, expansivo, promovendo sintomas 

compressivos e dor. 

3. Sangramento: Saída de sangue vivo em qualquer período em uma 

quantidade mínima de 10 ml 

4. Deiscência: Definida clinicamente como área de 1cm² (ou mais) de 

descontinuidade da ferida operatória na margem da ferida operatória. 

5. Fenestração: Definida clinicamente como área de 1cm² (ou mais) de 

descontinuidade da ferida operatória entre as margens da ferida 

operatória. 

6. Infecção de sítio cirúrgico (ISC): diagnosticada conforme os planos 

anatômicos acometidos, em um período de até 30 dias após o 

procedimento cirúrgico, de acordo com os seguintes critérios: a) 

drenagem purulenta através da incisão; b) cultura positiva de secreção 

ou tecido/órgão/cavidade obtida assepticamente; c) incisão superficial 

deliberadamente aberta pelo cirurgião na constatação de pelo menos 

um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, aumento da sensibilidade, 

edema local, hiperemia ou calor, exceto se a cultura for negativa; d) 

diagnóstico de infecção pelo cirurgião ou médico assistente (HORAN 

et al., 2008). 

7. Necrose: definida clinicamente como área de tecido desvitalizado em 

toda a espessura, em que não há perfusão. 
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8. Assimetria: Diferença de 0,5cm ou mais de um pequeno lábio em 

relação ao outro, com no mínimo três meses de pós-operatório. 

9. Granuloma: Presença de corpúsculo ao redor de fio em sutura interna. 

10.  Sobra de pele (“Orelhas”): Excesso lateral cutaneomucoso. 

11.  Ressecção excessiva: Expressa pela paciente de forma subjetiva. 

12.  Ressecção Insuficiente: Expressa pela paciente de forma subjetiva. 

 Todas as pacientes receberam por escrito as recomendações pós-

operatórias (Apêndice 7). 

 

 4.4 DESFECHOS 

 

 O desfecho primário foi a autoimagem genital, medida por análise 

comparativa das escalas do FGSIS nos dois grupos, no pré e pós-operatório.  

Os desfechos secundários foram: sintomas de TDC, avaliados por 

meio da análise comparativa da escala BDSS no pré e pós-operatório de seis 

meses, complicações cirúrgicas e necessidade de reoperação. 

 

 Autoimagem Genital 

 

 HERBENICK & REECE (2010) desenvolveram e validaram uma 

escala que mensura a autoimagem genital feminina, a Female Genital Self-

Image Scale (FGSIS). FELIX (2017) realizou tradução e adaptação cultural 

da escala para o português do Brasil. 

 A escala FGSIS é um instrumento rápido e eficiente para avaliação da 

autoimagem genital feminina (FÉLIX, 2017). É composta por sete itens que 

avaliam sentimentos e percepções das mulheres sobre a própria genitália, 

com quatro opções de respostas (“Discordo plenamente”, “Discordo”, 

“Concordo”, “Concordo plenamente”), de pontuação crescente, com escore 
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final variando de 7 a 28. Quanto maior o escore, mais positiva é a 

autoimagem genital (FELIX et al., 2017) (Anexo 3).   

A versão brasileira da FGSIS foi autoaplicada, sem limite de tempo, 

na avaliação pré-operatória e no retorno pós-operatório de seis meses. Nos 

dois momentos da aplicação, o pesquisador principal esteve à sala adjacente 

para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

 

 Transtorno Dismórfico Corporal 

 

 PERUGI et al. (1997) desenvolveram uma escala para ser 

autoadministrada, contendo 10 itens, todos com apenas duas respostas 

possíveis: “sim” ou “não”, que avalia de forma rápida e objetiva a presença 

de sintomas de TDC. O ponto de corte é maior ou igual a seis, representando 

uma sensibilidade de 100% e especificidade de 86% na identificação de 

sintomas do TDC. A soma das respostas positivas resulta no escore final, 

sendo que escores maiores indicam sintomas para TDC. Essa escala foi 

traduzida, adaptada e validada culturalmente para a língua portuguesa do 

Brasil, a Escala de Sintomas da Dismorfia Corporal - UNIFESP/EPM 

(BDSS-UNIFESP/EPM) (RAMOS et al., 2016) (Anexo 4). Foi obtida uma 

licença para utilização da BDSS neste ensaio clínico (Anexo 5). 

 

 

 4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Inicialmente os dados foram analisados descritivamente. Para as 

variáveis categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas e 

para as variáveis numéricas, medidas-resumo (média e desvio padrão no 

corpo do relatório e média, quartis, mínimo, máximo e desvio padrão) 

(Apêndices 8, 9 e 10).  
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 A existência de associações entre duas variáveis categóricas foi 

verificada utilizando-se o teste de Qui-Quadrado, ou alternativamente, em 

casos de amostras pequenas (isto é, mais de 20% das caselas de uma tabela 

de contingência com valores esperados inferiores a 5 casos), o teste Exato de 

Fisher. 

 A consistência interna entre os itens da escala BDSS e FGSIS foram 

avaliadas via coeficiente Alpha de Cronbach. O alpha de Cronbach é um 

coeficiente de confiabilidade (ou consistência) e mensura o quão bem um 

conjunto de itens mensura um único constructo latente (no caso, o transtorno 

dismórfico corporal ou autoimagem genital), cujo valor depende do número 

de itens e da média das correlações entre os itens, não sendo considerado um 

teste estatístico. Quanto maior o número de itens ou quanto maior for a média 

das correlações entre os itens, maior será valor de Alpha de Cronbach, 

variando normalmente entre zero e um. Entretanto, na realidade não há limite 

inferior para este coeficiente. Quanto mais próximo de 1, maior será a 

consistência entre os itens de uma escala. 

 A comparação de médias entre dois grupos foi realizada utilizando-se 

o teste t de Student. Para a avaliação do comportamento das médias de 

FGSIS e BDSS em dois instantes de avaliação por tipo de técnica empregada 

na cirurgia, utilizou-se modelos de regressões lineares mistos. O modelo de 

regressão linear misto incorpora o efeito de cada paciente na forma de efeito 

aleatório, acomodando uma possível dependência entre as observações de 

um mesmo paciente, além de permitir o uso de dados desbalanceados. Tanto 

o teste t de Student como o modelo linear misto apresentam como um dos 

pressupostos a normalidade nos dados, verificada via teste de Kolmogorov-

Smirnov. 
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 A comparação das porcentagens de pacientes com sintomas de 

transtorno dismórfico (BDSS ≥ 6) entre dois instantes de tempo foi realizada 

utilizando-se o teste de McNemar. 

 Para todos os testes estatísticos foram adotados um nível de 

significância de 5%. 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os programas 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 (Statistical 

Package for Social Sciences, Inc., Chicago, Ill.) e Stata 12 (StataCorp. 

2011. Stata Statistical Software: Release 12. College Station, TX: StataCorp 

LP.) 
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5. RESULTADOS: 

 

 

 De abril de 2017 a junho de 2018, 88 pacientes com hipertrofia de 

grandes lábios foram inicialmente avaliadas quanto aos critérios de 

elegibilidade para o estudo, e 48 foram selecionadas. A figura 4 apresenta o 

diagrama do fluxo de pacientes no estudo, conforme recomendação do 

CONSORT. Uma das participantes não retornou nas reavaliações 

necessárias, tampouco respondeu o questionário com seis meses de pós-

operatório. 

 

Figura 4 - Fluxograma CONSORT (MOHER, SCHULZ, ALTMAN, 2001)  

 

 

Houve diferença entre os grupos quanto ao tempo de cirurgia 

(p<0,001), que foi maior no grupo em que se realizou ressecção em cunha 

central (tabela 2). 
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Não se verificaram diferenças de médias dos escores de autoimagem 

genital e sintomas de TDC entre os grupos. O grupo de pacientes submetidas 

à técnica cunha central apresentaram tempo de cirurgia superior ao daquelas 

submetidas à da ressecção linear (tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Média dos escores de autoimagem genital e sintomas de TDC no 

período pré-operatório 

 

 

 De uma forma geral, observou-se um aumento médio de satisfação 

após seis meses de intervenção (p<0,001) e uma redução no escore de 

sintomas de transtorno dismórfico corporal (p<0,001) (tabela 3). 

 

 

 

  Cunha Central 

(N= 24) 

Ressecção Linear 

(N= 24) 

Total (N= 48) p 

FGSIS1 - pré 
      

0,593 

Média ± DP2 14,8 ± 2,8 15,3 ± 4,0 15,1 ± 3,5 
 

Mediana (min3-max4) 14,5 (11,0 - 21,0) 15,5 (9,0 - 24,0) 15,0 (9,0 - 24,0)  

BDSS5 - pré 
      

0,196 

Média ± DP 4,5 ± 2,1 5,3 ± 2,1 4,9 ± 2,1 
 

Mediana (min-max) 5,0 (1,0 - 8,0) 6,0 (0,0 - 10,0) 5,0 (0,0 - 10,0) 
 

BDSS ≥ 6 (pré) 
10 (41,7) 13 (54,2) 23 (47,9) 

0,386a 

Tempo de cirurgia  

(minutos)       

<0,001 

Média ± DP 86,4 ± 20,4 43,1 ± 14,2 64,8 ± 27,9  

Mediana (min-max) 85,0 (60,0 - 130,0) 47,5 (20,0 - 61,0) 60,0 (20,0 - 130,0) 
 

1FGSIS: Female genital self-image scale; 2DP: Desvio-padrão; 3min: Mínimo; 
4max: Máximo; 5BDSS: Escala de sintomas da dismorfia corporal; p - nível 

descritivo do teste t de Student, do teste de Qui-Quadrado(a) 
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Tabela 3 – Medidas resumo de FGSIS e BDSS por grupo, segundo 

momentos de avaliação 

  Pré PO4 6 meses 

P5 

Grupo Tempo 
Interação 

grupo x tempo 

FGSIS1           

Total (Média ± DP2) 15,1 ± 3,5 23,6 ± 3,1 - <0,001 - 

Técnica cirúrgica     0,559 <0,001 0,483 

Cunha central 14,8 ± 2,8 22,8 ± 3,2       

Ressecção linear  15,3 ± 4,0 24,3 ± 2,9       

BDSS3(Média ± DP)           

Total 4,9 ± 2,1 2,6 ± 2,1 - <0,001 - 

Técnica cirúrgica     0,185 <0,001 0,410 

Cunha central 4,5 ± 2,1 2,5 ± 2,0       

Ressecção linear  5,3 ± 2,1 2,8 ± 2,3       

Cunha Central: pré - N=24; pós - N=23. Ressecção Linear: pré e pós - N=24. 
1FGSIS: Female genital self-image scale; 2DP: Desvio-padrão; 3BDSS: Escala de 

sintomas da dismorfia corporal; 4PO: Pós-operatório; 5p: Nível descritivo do modelo 

linear misto. 

 

 

 Neste estudo, o modelo linear misto avaliou o efeito da existência de 

três componentes: tempo, grupo e interação entre grupo e tempo. A 

existência de interação indica que as médias dos grupos evoluem de forma 

distinta ao longo do tempo.  

Ainda na tabela 3, pode-se notar a ausência de interação entre grupo e 

tempo tanto para o FGSIS (p=0,483) quanto para BDSS (p=0,410), 

apontando que os grupos apresentaram comportamentos médios similares 

entre os dois momentos de avaliação. Observa-se também que as médias 

entre grupos não se mostraram distintas tanto antes quanto seis meses pós 

para FGSIS (p=0,559) e BDSS (0,185). Verificou-se apenas efeito de tempo 

– em média, observou-se um aumento na autoimagem (p<0,001) e redução 

de sintomas de transtorno dismórfico (p<0,001) em ambos os grupos. Esses 

comportamentos podem ser visualizados nas figuras 5 a 8. 
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Figura 5 – Média e respectivo intervalo de 

confiança de 95% para FGSIS 

Figura 6 – Média e respectivo intervalo de confiança 

de 95% para FGSIS por grupo 
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Verificou-se uma redução de sintomas de transtorno dismórfico após 

seis meses de PO para o total (p<0,001), nas pacientes submetidas à técnica 

de cunha central (p=0,016) e ressecção linear (p=0,002) (tabela 4). 

 

Figura 8 – Média e respectivo intervalo de confiança 

de 95% para BDSS por grupo 
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Figura 7 – Média e respectivo intervalo de confiança 

de 95% para BDSS 
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Tabela 4 - Porcentagem de presença de sintomas de transtorno dismórfico 

corporal por momentos de avaliação, total e por grupos 

  Pré PO 6 meses p 

BDSS ≥ 6 (pré) 22 (46,8) 5 (10,6) <0,001 

Cunha Central 9 (39,1) 2 (8,7) 0,016 

Ressecção Linear  13 (54,2) 3 (12,5) 0,002 

p - nível descritivo do teste de McNemar. 

 

Não se verificaram associações entre complicações e técnica 

empregada (tabela 5). 

 

 

Tabela 5 – Porcentagens de complicações por grupo 

Complicações Cunha Central 

(N= 24) 

Ressecção Linear 

(N= 24) 

Total 

(N= 48) 

p 

Sangramento 1 (4,2) 1 (4,2) 1 (2,1) 1,000 

Hematoma 3 (12,5) 1 (4,2) 3 (6,4) 0,609 

Candidíase 9 (37,5) 9 (37,5) 18 (37,5) 1,000 

Assimetria 2 (8,3) 2 (8,3) 4 (8,3) 1,000 

Deiscência global 7 (29,2) 3 (12,5) 10 (20,8) 0,286 

Fenestração 4 (16,7) 0 (0,0) 4 (8,3) 0,109 

Deiscência 4 (16,7) 3 (12,5) 7 (14,6) 1,000 

Ressecção excessiva 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) - 

Cicatriz visível 2 (8,3) 0 (0,0) 2 (4,2) 0,234 

Ressecção Insuficiente 2 (8,3) 0 (0,0) 2 (4,2) 0,489 

Infecção 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (2,1) 1,000 

p - nível descritivo do teste exato de Fisher. 

N (%) 
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6. DISCUSSÃO: 

 

A busca pela melhora da aparência e bem-estar são os principais 

motivos que levam as pessoas a buscarem por cirurgias estéticas. A 

satisfação com a própria aparência e a autoestima apresentam forte 

correlação, especialmente nas mulheres (VON SOEST et al., 2009). Existe 

uma grande variedade anatômica da genitália externa feminina considerada 

normal, porém a protrusão dos pequenos lábios através dos grandes lábios é 

uma causa de insatisfação (GOODMAN, 2011; KAYA, 2020). 

Os primeiros a realizarem cirurgias plásticas na vulva foram os antigos 

egípcios. O objetivo, naquela época, era diminuir o prazer sexual da mulher 

através da circuncisão (ASSAD, 1980, APUD GOODMAN, 2011). 

Procedimentos cirúrgicos na genitália feminina, com finalidade estética, são 

encontrados na literatura médica desde o final dos anos 70 e começo dos 

anos 80 (HODGKINSON & HAIT, 1984; MÜLLEROVÁ & WEISS, 2018). 

Desde então se observa o desenvolvimento de novas técnicas. 

A partir de 2014, a cirurgia genital estética apresentou uma rápida 

expansão. Um dos motivos é ser um procedimento simples e seguro, 

podendo ser feito sob anestesia local, com ou sem sedação (GIRLING et al., 

2005; SPRIGGS & GILLAM, 2016; SURROCA et al., 2018), como 

realizado no presente estudo. O Brasil ocupa o primeiro lugar em números 

de cirurgias genitais estéticas. Isso se deve provavelmente a características 

culturais, uma vez que as mulheres brasileiras tendem a ter uma exposição 

corporal maior, em roupas de praia (TURINI, 2017). 

A maior parte dos estudos publicados focam em resultados anatômicos 

e técnicas cirúrgicas, sendo a literatura escassa para avaliar desfechos 

psicométricos (SPRIGGS & GILLAM, 2016). O primeiro estudo sobre 
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satisfação quanto ao resultado estético, encontrado na literatura, foi 

publicado por ROUZIER et al. em 2000, o qual apresentou 89% de pacientes 

satisfeitas com a aparência (autoimagem genital) em um total de 98 

participantes que responderam ao questionário. 

No presente estudo, o desfecho primário foi a autoimagem genital. O 

constructo autoimagem genital pode ser considerado equivalente ao 

resultado estético final.  

Para avaliação da autoimagem genital, utilizou-se a Female Genital 

Self-Image Scale (FGSIS). HERBENICK & REECE (2010) salientaram que 

a FGSIS é um importante instrumento para entender a autoimagem genital 

feminina de mulheres que usam laser vaginal para rejuvenescimento, 

ninfoplastia e outros procedimentos genitais. Os resultados encontrados 

neste estudo, onde a média de valores no período pré-operatório de 15,1 e de 

pós-operatório de seis meses de 23,6, vão de encontro a outros, como o 

publicado por GOODMAN et al. (2016), que também utilizaram este 

instrumento, 15,58 e 21,02, respectivamente. VEALE et al. (2013) também 

publicaram resultados semelhantes utilizando um outro instrumento, o 

Genital Appearance Satisfaction - GAS, porém aplicado em um período mais 

curto (três meses de pós-operatório). 

Esses achados corroboram aos encontrados por VON SOEST (2009), 

o qual observou melhora na autoestima e satisfação com a própria aparência 

corporal após cirurgias estéticas. Porém, dentre estas, nenhuma paciente foi 

submetida a cirurgia estética genital. 

Outro desfecho estudado foi a presença de sintomas de transtorno 

dismórfico corporal (TDC). Este transtorno é definido como um distúrbio 

psiquiátrico caracterizado por uma preocupação excessiva de um defeito leve 

ou imaginário na aparência, que causa comprometimento clínico ou 

funcional (BOUMAN et al., 2017). Segundo a American Psychiatric 

Association (2013) acomete aproximadamente 2,4% da população. Sinais 
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característicos deste distúrbio são perguntas frequentes sobre múltiplos 

procedimentos para melhorar sua aparência e baixa satisfação com os 

resultados da primeira cirurgia (HUAYLLANI, 2020; MÜLLEROVÁ & 

WEISS, 2018).  Apesar de sintomas de TDC serem mais frequentemente 

relacionados à face, nariz, olhos, sobrancelhas, boca e queixo, também 

podem estar presentes em pacientes que procuram por ninfoplastia (VEALE 

et al., 2014). Como discutido por JOSEPH et al. (2016) até 76% dos 

pacientes com TDC procuram consulta para procedimentos cosméticos, e até 

60% dos pacientes são submetidos a cirurgias para tratamento de suas 

imperfeições percebidas pelos mesmos. 

No presente estudo se observou alta prevalência de sintomas de TDC 

no período pré-operatório, sendo que 22 pacientes (45,8%) pontuaram seis 

ou mais pontos no BDD-UNIFESP/EPM. Isso vai de encontro ao publicado 

por GOODMAN et al. (2011), que observaram prevalência desses sintomas 

em 61,1% de sua casuística. Após seis meses de cirurgia, a prevalência de 

sintomas de TDC no presente estudo diminuiu drasticamente, para 10,4%. 

Achados mais expressivos foram publicados por GOODMAN et al. (2011), 

em que após seis meses apenas 8,3% das pacientes apresentavam sintomas.   

GOODMAN et al. (2016), utilizando o instrumento BDD-YBOC, o 

qual é um instrumento com 12 itens que avalia a gravidade da insatisfação 

corporal através de perguntas semiestruturadas referente a sintomas 

dismórficos, avaliaram 120 pacientes (com um grupo controle de 50 

pacientes), e relataram uma diminuição dos escores de dismorfia corporal 

após cirurgia genital estética. Os escores de entrada do grupo intervenção 

eram 15,90, enquanto do grupo controle eram 4,49. Após a intervenção 

observou uma queda da pontuação do grupo intervenção para 10,73 e para 

4,96 com seis e 12 meses, respectivamente. 
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O primeiro estudo prospectivo controlado sobre o tema foi publicado 

por VEALE, em 2014. O principal desfecho foi a satisfação com 

autoimagem genital, medido pelo instrumento GAS. Observaram que 16,4% 

de sua casuística (9 de 55 mulheres) apresentavam diagnóstico de TDC no 

pré-operatório. No presente estudo a prevalência foi maior, chegando a 

45,8%. Após três meses de intervenção (ninfoplastia), VEALE relata que 

apenas uma participante (1,8%) manteve o diagnóstico. Esta, porém, não 

tinha mais o foco em sua genitália, sendo sua preocupação o nariz. 

Contrapondo aos resultados deste estudo, 10,4\% das pacientes do presente 

mantiveram sintomas para TDC, o que corresponde a um número maior, 

porém também uma diferença mais significativa em relação aos números 

pré-operatórios. 

Esses achados indicam que mulheres com hipertrofia de pequenos 

lábios e baixa autoimagem genital e /ou TDC podem se beneficiar da cirurgia 

de ninfoplastia (PUJOLS et al., 2010). Apesar de haver uma grande 

variedade de tamanhos dos pequenos lábios vaginais, e a medida deles não 

tem relação com a autoimagem genital (McFADDEN et al., 2014; KAYA et 

al., 2020), o aspecto dos grandes lábios recobrirem os pequenos pode ser 

percebido como adequado ou normal pela paciente. Como publicado por 

SKODA et al. (2020), o aspecto fotográfico pós-operatório de uma genitália 

externa feminina submetida a ninfoplastia é percebido como mais normal 

que o aspecto pré-operatório. 

A insatisfação com a autoimagem genital deve ser analisada 

cuidadosamente, considerando a possibilidade de que a paciente tenha 

preocupações excessivas e persistentes no âmbito estético, capazes de 

caracterizar um quadro de TDC. Esse transtorno também pode definido por 

uma preocupação excessiva com supostas falhas na aparência física, que são 

pouco percebidas por outros; comportamentos repetitivos ou ações mentais 

em consequência da preocupação; prejuízo funcional ou intenso sofrimento 
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causados pela preocupação e ausência de outro transtorno ou patologia que 

explique os sintomas (KREBS, 2017). Por outro lado, é importante 

diferenciar com cautela as preocupações normais com a aparência, do 

próprio transtorno. Nesse ponto, a atuação do médico responsável se faz 

essencial.  

 O padrão-ouro para diagnosticar pacientes com TDC é a entrevista 

clínica estruturada para diagnóstico. Porém, além de ser demorada (podendo 

levar de 15 minutos até várias horas), é necessário um especialista para 

conduzi-la, gerando custos e entraves ao processo (JOSEPH, 2016). 

Instrumentos validados como o utilizado neste estudo, são uma opção para 

realização de um rastreamento inicial. Dessa forma, conduzindo para o 

especialista apenas os pacientes com alto risco apontados por este 

instrumento.  

 Historicamente, o TDC era considerado uma contraindicação 

formal para submissão a procedimentos e/ou cirurgias estéticas. Entretanto, 

estudos mais recentes demonstraram benefícios. Isso poderia ser explicado 

pela existência de graus variados de severidade no TDC. Dessa forma, 

pacientes com graus leve ou moderado, sem prejuízo funcional importante, 

podem se beneficiar, sendo restrito a contraindicação para os casos severos 

(HIGGINS & WYSONG, 2018). Este é o conceito de Cirurgia Plástica 

Eumórfica, descrita por MORSELLI et al. (2016), onde a correção cirúrgica 

da forma do corpo levaria a um alívio psicológico. 

O intervalo de seis meses para aplicação dos questionários é 

considerado o tempo mínimo para limitar o impacto da dissonância 

cognitiva, que é o desconforto causado diante de dois pensamentos 

conflitantes. No contexto pós-cirúrgico, o paciente que passou pela dor, 

estresse e inconveniência da cirurgia pode julgar o resultado mais favorável; 
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dessa forma, evita um possível conflito se ele acreditasse que a operação 

tivesse sido em vão (HOMER et al., 2000). 

No presente estudo não houve diferença estatisticamente significante 

entre as duas técnicas empregadas no desfecho autoimagem genital. Como 

discutido por SORRODA et al. (2018), as pacientes ficam satisfeita quando 

os pequenos lábios não se insinuam pelos grandes lábios. 

Independentemente da técnica empregada (linear versus em cunha central), 

ambas chegam a este resultado, isto é, pequenos lábios recobertos pelos 

grandes lábios. 

O mascaramento é usado em ensaios clínicos randomizados para 

reduzir o risco de vieses.  Porém, devido ao fato de ser impossível um 

cirurgião executar uma técnica sem ter o conhecimento dela, não foi possível 

o duplo cegamento (OLIVEIRA & PARENTE, 2010). Entretanto, as 

pacientes foram cegadas até o final do estudo, sendo a técnica realizada 

revelada apenas após o preenchimento completo de todos os questionários. 

Dessa forma, diminuiu-se o viés de performance, esperado neste tipo de 

estudo. Os instrumentos utilizados apresentam desfechos objetivos, também 

na tentativa de diminuir este tipo de viés (BANERJEE et al., 2019). 

Como discutido por SCHULZ & GRIMES (2002), mais importante 

que o cegamento para prevenção de vieses é o sigilo de alocação. No presente 

estudo, além da randomização por blocos, realizou-se a randomização por 

número de blocos, desta forma dificultando a capacidade de prever a 

sequência de alocação, com o objetivo de diminuir o viés de seleção. Por 

exemplo, se todos os blocos tivessem quatro participantes, e os dois 

primeiros pertencessem ao Grupo Estudo, por dedução os outros dois 

pertenceriam ao Grupo Experimento. Porém, existindo a possiblidade de ter 

um bloco com oito participantes, era impossível ter certeza do próximo 

evento.  



51 

Discussão 

 

Neste estudo, as variáveis demográficas e características clínicas 

quantitativas e qualitativas não apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre os grupos Estudo e Controle, o que pode ser interpretado 

como uma randomização eficaz. Embora o tempo de cirurgia tenha 

apresentado diferença estatística entre os grupos Estudo e Controle, tal 

resultado pode ser atribuído a técnica propriamente dita (e não a um possível 

viés de performance), em que uma se faz através do fechamento simples, 

enquanto outra trabalha com rotação de retalhos, sendo esta mais trabalhosa 

e, portanto, mais demorada.  Assim, essa diferença não interfere na validade 

interna do estudo. A média de idade das pacientes deste estudo foi de 35 

anos, que está dentro do relatado na revisão realizada por MÜLLEROVÁ & 

WEISS (2018) (entre 25-35 anos), e semelhante ao apresentado por ALTER 

et al. (2008), SHARP et al. (2016), SURROCA et al. (2018), e por KALAAJI 

et al. (2019), de 32,4, 32, 32,2 e 30,8, respectivamente. 

Os critérios de inclusão utilizados neste estudo respeitaram a faixa 

etária preconizada pela ACOG, em que a correção cirúrgica de hipertrofia de 

pequenos lábios seja realizada em meninas abaixo de 18 anos apenas na 

presença de malformações congênitas significativas, ou presença de 

sintomas persistentes em que o médico considere que seja causado 

diretamente pela anatomia dos pequenos lábios, ou ambos. Dessa forma, foi 

optado por não incluir pacientes abaixo de 18 anos (ACOG, 2017). 

As duas técnicas utilizadas neste estudo são as mais realizadas no 

mundo (MIRZABEIGI et al., 2012; GOODMAN, 2011; ABBED, 2018). 

Existem vantagens e desvantagens em ambas. As vantagens da ressecção 

linear são: ressecção potencialmente menores, lábios uniformes e 

clareamento da borda mais pigmentada dos pequenos lábios. Insatisfação 

com cicatrizes e hipersensibilidade são citadas como desvantagens 

(GOODMAN, 2011), porém não identificado em nenhuma das pacientes no 
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presente estudo. A técnica em cunha central permite uma borda labial mais 

natural, mantendo a pigmentação das mesmas, além de não deixar exposta a 

cicatriz, porém com um índice de deiscência maior em relação a primeira. 

No presente estudo observaram-se maiores taxas de deiscência com a técnica 

em cunha (29,2%) em relação a linear (12,5%), porém não houve diferença 

estatística entre elas.  

A opção pela escolha destes dois instrumentos FGSIS (HERBENICK 

& REECE, 2010) e Escala de Sintomas da Dismorfia Corporal - 

UNIFESP/EPM (BDSS-UNIFESP/EPM) (RAMOS et al., 2016), foram 

devido a validação dos mesmos. Ambos foram aplicados na forma 

autoadministrada. Na revisão publicada por McCOLL et al. (2001) sobre o 

uso de questionários no sistema de saúde, não se evidenciou superioridade 

quanto a aplicação do mesmo (autopreenchimento versus entrevista pelo 

aplicador). 

Excetuando uma única participante que não retornou para seguimento 

e, portanto, não respondeu aos questionários com seis meses, todas as outras 

participantes responderam completamente os questionários. Como discutido 

por McCOLL et al. (2001), altas taxas de resposta à pesquisa são desejáveis 

pois aumentam a precisão das estimativas dos parâmetros e reduzir o risco 

de viés de não resposta. Parte disso pode ser explicado devido ao fato que 

pesquisas relacionadas à saúde tendem a serem interpretadas como 

relevantes e de interesse por parte do participante da pesquisa (McCOLL et 

al., 2001). 

Não foram observadas complicações sistêmicas, apenas complicações 

locais, como sangramento, hematoma, candidíase vaginal, assimetria, 

deiscência, cicatriz visível, ressecção insuficiente e infecção. A principal 

complicação foi candidíase vaginal representando 37,5%. Como apontado 

por XIE et al. (2017), candidíase vaginal é a segunda infecção vaginal mais 
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comum, acometendo até 70 a 75% das mulheres ao longo da vida, ficando 

atrás apenas da vaginose bacteriana. Uso de antibióticos e antissépticos, 

como utilizados e prescritos no presente estudo, são fatores de riscos para o 

desenvolvimento dessa infecção (MTIBAA et al., 2017). Não foi encontrado 

na literatura relato sobre esta complicação associado a ninfoplastia.  

A segunda complicação mais frequente foi deiscência, representando 

20,8%, sendo mais frequente na técnica em cunha, porém sem diferença 

estatisticamente significante, tal como relatado por OUAR et al. (2017) e por 

SINNOTT et al. (2020), que observaram taxas de deiscência de 13% e 

15,6%, respectivamente. Especificamente no caso da técnica em ressecção 

linear, todos os casos de deiscência (3) foram observados, não sendo 

necessário reintervenção cirúrgica, apresentando boa cicatrização por 

segunda intenção. Já as pacientes que apresentaram deiscência na técnica em 

cunha (7), quatro foram casos de deiscência distal, sendo que apenas uma 

não foi submetida a ressutura por abandonar acompanhamento, enquanto as 

restantes foram reoperadas para realinhamento e continuidade das margens, 

evoluindo bem no pós-operatório. Três casos tiveram fenestração, sendo 

duas submetidas a ressutura, e uma participante, por ser mínima 

descontinuidade, deixado cicatrizar por segunda intenção. Todas evoluíram 

satisfatoriamente no pós-operatório. 

Este estudo apresenta algumas limitações. O percentual de 

complicações cirúrgicas mais elevado que o publicado por outros autores 

(ALTER et al.,2008; SURROCA et al.,2018; AL-JUMAH et al., 2020) pode 

ser explicado pela curva de aprendizado do cirurgião que realizou os 

procedimentos. Apesar disso, outros estudos mostram níveis maiores de 

complicações, semelhantes aos apresentados neste estudo, como SHARP et 

al. (2016), que relataram 34,5%, e KALAAJI et al. (2019), 22,6%.  
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Outra limitação é que o instrumento utilizado para avaliação de 

sintomas de TDC tem o objetivo de avaliar a presença de sintomas e não 

firmar o diagnóstico propriamente dito. Desta forma, as pacientes deste 

estudo refletem alguma probabilidade de ter o transtorno, mas não a 

comprovação endossada por um especialista. Por conseguinte, não é possível 

firmar a severidade da doença caso a paciente a possua.  

Em uma revisão sistemática e metanálise publicada recentemente por 

SHARP et al. (2020), sobre o impacto da cirurgia estética genital sobre a 

autoestima da mulher, foram identificados apenas cinco estudos publicados 

em língua inglesa que utilizaram questionários para obter medidas 

quantitativas de autoestima. Destes cinco estudos selecionados, apenas dois 

eram prospectivos. Isso reflete a escassez de informação sobre o tema, e a 

necessidade de novos estudos. 

Inegavelmente a cirurgia estética genital, particularmente a 

ninfoplastia, se tornou mais popular nos últimos anos. Entretanto, ainda há 

poucos estudos bem desenhados avaliando os benefícios e potenciais 

malefícios no longo prazo. O cirurgião deve estar ciente disto frente a essa 

crescente demanda (WILKIE et al., 2018). 

No presente estudo não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre as duas técnicas e os desfechos estudados, excetuando o 

tempo cirúrgico, o que corrobora com a afirmação de FURNAS et al. (2017), 

de que a melhor técnica é a que o cirurgião se sente mais confortável em 

executar e consegue resultados mais consistentes. 

Embora o presente estudo possa contribuir para o entendimento da 

autoimagem genital e sintomas de TDC em pacientes submetidas 

especificamente a ninfoplastia, outras cirurgias estéticas genitais não foram 
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estudadas, abrindo possibilidade para futuros estudos, além de avaliar outros 

parâmetros psicométricos relacionados à sexualidade. 
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7. CONCLUSÃO: 

 

 

 

 

 

Houve melhora na autoimagem genital e redução de sintomas 

de transtorno dismórfico corporal, no pós-operatório de seis 

meses, em pacientes submetidas à ninfoplastia em cunha 

central ou ressecção linear, não havendo superioridade de uma 

técnica em relação à outra, para os desfechos analisados.
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APÊNDICE 2 

REGISTRO DE ENSAIO CLÍNICO (REBEC) 
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APÊNDICE 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Prezada Senhora 

 Gostaríamos de convidá-la a participar de nosso estudo 

“AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO E SATISFAÇÃO SEXUAL EM 

PACIENTES SUBMETIDAS A DUAS TECNICAS DE 

NINFOPLASTIA (EM CUNHA CENTRAL VERSUS RESSECÇÃO 

LINEAR): ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO”, que tem como 

objetivo avaliar o nível de função e satisfação sexual comparando duas 

técnicas cirúrgicas e seus resultados. 

 Com esta pesquisa iremos comparar a eficácia e segurança de duas 

técnicas cirúrgicas para a diminuição dos pequenos lábios da vagina. Uma 

das técnicas cirúrgicas (em cunha central) consiste em remover o maior 

excesso de pele em formato de cunha em cada pequeno lábio, e após a sutura 

é feita de forma transversal (conforme publicação: Alter G. A new technique 

for aesthetic labia minora reduction. Annals of Plastic Surgery. 1998, 

Volume 40). A outra técnica (ressecção linear) consiste em retirar a pele 

excedente ao longo de toda a extensão dos pequenos lábios (conforme 

publicação: Hodgkinson DJ, Hait G. Aesthetic Vaginal Labioplasty. Plastic 

and Reconstructive Surgery. 1984, Volume 74).  

 Os riscos da técnica “em cunha central” são: Deiscências, assimetrias, 

fístulas, sangramento, infecção. Os riscos da técnica “ressecção linear” são: 

Ressecção excessiva, cicatriz visível, perda da coloração habitual das 

margens dos pequenos lábios, sangramento, infecção. Os riscos são habituais 

e inerentes ao procedimento cirúrgico. Entretanto, serão prescritos 

medicamentos e orientado cuidados para evitar ou minimizar qualquer 

sintoma e/ou complicação. 
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 Os benefícios da técnica “em cunha central”: Menor chance de lesão 

nervosa, cicatriz menor, manter a pigmentação natural das margens dos 

pequenos lábios. Os benefícios da técnica “ressecção linear” são: tempo 

cirúrgico menor e menor risco de deiscência.  

 A pesquisa consistirá na aplicação de quatro questionários, sendo o 

primeiro sobre satisfação sexual (Sexuality Assessment Scale – SAS), outro 

sobre função/disfunção sexual (Female Sexual Function Index - FSFI), mais 

um com objetivo de avaliar a autoimagem genital (Female Genital Self-

Image Scale - FGSIS), e por fim, uma escala para pesquisa de sintomas de 

Síndrome Dismórfica Corporal (Body Dysmorphic Symptoms Scale), com 

posterior realização de uma das técnicas propostas neste estudo, de maneira 

randomizada. Você não saberá para qual das técnicas será submetida. Isso 

será definido por meio de um sorteio para resguardar a validade científica do 

estudo. A técnica a qual você foi submetida será revelada apenas ao término 

do estudo. Após seis meses serão aplicadas novamente as mesmas escalas 

para análise de resultados. Será conduzida dessa forma, pois pretendemos 

compreender se há impacto na sexualidade, em termos de satisfação, função 

e autoimagem, com a realização de ninfoplastia, e se há diferença entre as 

técnicas mais utilizadas atualmente. Além disso, será estudada a prevalência 

de sintomas de Síndrome Dismórfica Corporal nesta população. Dessa 

maneira esperamos contribuir com a comunidade científica internacional no 

que se trata de indicação cirúrgica e escolha da técnica cirúrgica. 

 O principal investigador é o Dr Guilherme Campanhã Minikowski que 

pode ser encontrado no endereço Rua Napoleão de Barros, 715 - 4º andar. 

Telefone/Fax: (11) 5576.4118/5576.4065/5571.6579 

 Em qualquer etapa do estudo, a participante terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas.   
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A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante 

envolvido poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar 

necessário.  

Qualquer participante selecionado poderá recusar-se a participar ou retirar-

se da pesquisa em qualquer fase da mesma, e/ou solicitar a revelação de qual 

técnica será ou foi submetida sem nenhum tipo de penalidade, custo, 

constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será 

preservado através da adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais 

interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta 

investigação serão usados para fins unicamente acadêmico-científicos e 

apresentados na forma de artigo científico ou apresentação em congressos, 

não sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

Este termo é composto por duas vias originais, ficando uma com o 

pesquisador responsável e outra com a paciente. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 

assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado 

abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com 

a disponibilização à instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

-------------------------------------------------- 

Guilherme Campanhã Minikowski 

Eu, ______________________________________________, assino o 

termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os 

objetivos e condições da realização da pesquisa “AVALIAÇÃO DA 

AUTOIMAGEM GENITAL E PESQUISA DE SINTOMAS DE 

TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL EM PACIENTES 
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SUBMETIDAS A DUAS TÉCNICAS DE NINFOPLASTIA (EM CUNHA 

CENTRAL VERSUS RESSECÇÃO LINEAR): ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO.”, permitindo, também, que os resultados gerais deste 

estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a 

pagar, por minha participação. 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Nome do Participante     Assinatura 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Nome do Pesquisador     Assinatura 

 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unifesp Rua Botucatu, 572 1º andar cj 14, 5571- 1062, FAX: 5539-7162 ; 

E-mail: cep@unifesp.edu. br; 
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APÊNDICE 4 

CÁLCULO DO TAMANHO DA CASUÍSTICA 

Determinação do tamanho da amostra 

 Para o cálculo da amostra, considerou-se o escore de FGSIS como 

variável de dimensionamento. Devido à lacuna da diferença clinicamente 

significante para esse escore, adotou-se a medida de um desvio padrão como 

diferença a ser detectada. Desta forma, será necessária uma amostra mínima 

de 22 pacientes em cada um dos grupos de intervenção (44 pacientes no total) 

para se detectar a um nível de significância de 5%, uma diferença de 1 desvio 

padrão (4 pontos1) entre as médias das variações2 do escore de FGSIS entre 

os dois grupos, com um poder de 90,0% empregando-se a teste t de Student. 

Para tanto, admitiu-se um desvio padrão de 4 pontos1 a variação do escore 

de FGSIS.  

Para esses cálculos foi utilizado o software estatístico STATA 12. 

FGSIS 

. sampsi 0 4.0, sd1(4.0) sd2(4.0) power(.90) 

 

Estimated sample size for two-sample comparison of means 

 

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1 

                    and m2 is the mean in population 2 

Assumptions: 

 

         alpha =   0.0500  (two-sided) 

         power =   0.9000 

            m1 =        0 

 
1 Referência + piloto de 5 casos em cada grupo. 
2 Pós – Pré. 
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            m2 =        4 

           sd1 =        4 

           sd2 =        4 

         n2/n1 =     1.00 

 

Estimated required sample sizes: 

 

            n1 =       22 

            n2 =       22 

 

 

  



89 

Anexos 

 

Report       

Piloto   Mean N 
Std. 

Deviation  

1 FGSIS1 Cunha Central 14,80 5 1,789 
 

  Ressecção Linear 15,40 5 3,782 
 

  Total 15,10 10 2,807 
 

 FGSIS2 Cunha Central 21,40 5 1,817 
 

  Ressecção Linear 24,40 5 2,702 
 

  Total 22,90 10 2,685 
 

 d_FGSIS Cunha Central 6,6000 5 1,94936 
 

  Ressecção Linear 9,0000 5 5,24404 
 

  Total 7,8000 10 3,93841 
2,4000 

 BDSS1 Cunha Central 3,00 5 2,345 
 

  Ressecção Linear 4,60 5 2,191 
 

  Total 3,80 10 2,300 
 

 BDSS2 Cunha Central 3,00 5 3,082 
 

  Ressecção Linear 2,80 5 2,280 
 

  Total 2,90 10 2,558 
 

 d_BDSS Cunha Central 0,0000 5 1,58114 
 

  Ressecção Linear -1,8000 5 2,04939 
 

  Total -,9000 10 1,96921 
 

Total FGSIS1 Cunha Central 14,78 23 2,907 
 

  Ressecção Linear 15,33 24 4,029 
 

  Total 15,06 47 3,498 
 

 FGSIS2 Cunha Central 22,83 23 3,228 
 

  Ressecção Linear 24,29 24 2,881 
 

  Total 23,57 47 3,112 
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 d_FGSIS Cunha Central 8,0435 23 3,92519 
 

  Ressecção Linear 8,9583 24 5,46514 
 

  Total 8,5106 47 4,74512 
 

 BDSS1 Cunha Central 4,43 23 2,063 
 

  Ressecção Linear 5,33 24 2,099 
 

  Total 4,89 47 2,108 
 

 BDSS2 Cunha Central 2,48 23 1,997 
 

  Ressecção Linear 2,79 24 2,265 
 

  Total 2,64 47 2,121 
 

 d_BDSS Cunha Central -1,9565 23 2,22544 
 

  Ressecção Linear -2,5417 24 2,24537 
 

  Total -2,2553 47 2,23089 
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APÊNDICE 5 

PLANO DE RANDOMIZAÇÃO  
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APÊNDICE 6 

INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Paciente – Número:        Data: 

Idade:                   RH: 

Sintomas: 

( ) Infecção urinária de repetição 

( ) Inflamação/ Infecção vaginal de repetição 

( ) Desconforto/Dor na relação sexual      

( ) Aparência Inestética 

( ) Desconforto ao usar roupas apertadas 

( ) Baixa autoestima 

( ) Dificuldade na higiene local 

( ) Incomodo ao sentar-se 

( ) Outro, qual?  

____________________________________________________________ 

 

Qual motivo deseja a cirurgia? 

____________________________________________________________ 

 

Comorbidade: 

( ) HAS 

( ) DM 

( ) Outra, qual?  

____________________________________________________________ 

Hábitos/Vícios: 

( ) Tabagismo 

( ) Etilismo 

( ) Drogadição 
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Exame Físico: 

Lado  Comprimento Labial (Cm) Classificação de Franco (1993) 

Direito:   

Esquerdo:   

 

 

Simetria: 

(  ) Simétricos 

(  ) Assimétricos – E ____ D 
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Paciente – Número:        

Evolução: 

 

1º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6º Retorno         Data: __ / __ / 

_____ 

__ PO 

(  ) Satisfeita (  ) Não Satisfeita 

 

Exame Físico: 

FO:_________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Complicações: 

(  ) Seroma (  ) Hematoma    (  ) Sangramento      (  ) Deiscência     (  ) 

Infecção 

(  ) Necrose    (  ) Assimetria     (  ) Cicatriz visível   (  ) Ressecção Excessiva 

(  ) Fístula      (  ) Granuloma     (  ) “Orelhas”           (  ) Subrressecção    

 

Conduta: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 

ORIENTAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 

PREZADA PARTICIPANTE DO PROJETO DE PESQUISA 

"AVALIAÇÃO DA AUTOIMAGEM GENITAL E PESQUISA DE 

SINTOMAS DE TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL EM 

PACIENTES SUBMETIDAS A DUAS TÉCNICAS DE 

NINFOPLASTIA (EM CUNHA CENTRAL VERSUS RESSECÇÃO 

LINEAR): ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.” 

1. Usar as medicações prescritas 

2. Cefadroxila é um antibiótico e deve ser usado por 7 dias, tomando um 

1 comprimido de 12/12h horas. 

3. Fluconazol (NÃO PRECISA COMPRAR) deverá ser usado apenas se 

tiver candidíase, que é uma infecção vaginal. Se começar a ter 

corrimento não tome a medicação por conta própria. Me avise para 

que eu avalie se realmente necessita. 

4. Os primeiros 7 dias são os mais importantes para recuperação, e não 

deve realizar esforço físico. 

5. Higienizar a região genital com sabonete neutro.  

6. Usar calcinha de algodão  

7. Não ter relação sexual por 1 mês. 

8. Não entrar em mar ou piscina por 21 dias. 

9. Usar Andolba spray 3 vezes ao dia 

10.  Pequenos sangramentos nas primeiras semanas são normais. Caso 

apresente sangramentos maiores me comunicar imediatamente. 

 Fazer compressas frias várias vezes ao dia nos primeiros 3 dias. 
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APÊNDICE 8 

DISTRIBUIÇÃO DAS PACIENTES POR CARACTERÍSTICAS, 

SEGUNDO GRUPO 

 
Tabela 6 – Distribuição das pacientes por características, segundo grupo 

  

Técnica 

Total 
p 

Cunha Central Ressecção Linear 

N % N % N % 

Escolaridade 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,795a 

Ensino Fundamental Completo 0 0,0% 1 4,2% 1 2,1% 
  

Ensino Médio Incompleto 1 4,2% 1 4,2% 2 4,2%   

Ensino Médio Completo 15 62,5% 11 45,8% 25 54,2%   

Ensino Superior Incompleto 3 12,5% 5 20,8% 8 16,7%   

Ensino Superior Completo 5 20,8% 6 25,0% 11 22,9%   

Episiotomia 24 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 0,376 

Não 16 66,7% 13 54,2% 28 60,4%   

Sim 8 29,3% 11 45,8% 19 39,6%   

Escala de Felício               

Lado direito 24 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 0,608a 

Grau 1 1 4,2% 2 8,3% 3 6,3%   

Grau 2 16 66,7% 18 75,0% 34 70,8%   

Grau 3 7 29,2% 4 16,7% 10 22,9%   

Lado esquerdo 24 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 0,292a 

Grau 1 0 0,0% 2 8,3% 2 4,2%   

Grau 2 18 75,0% 19 79,2% 37 77,1%   

Grau 3 6 25,0% 3 12,5% 8 18,8%   

BDSS ≥ 6 (pré) 24 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 0,386 

até 5 14 58,3% 11 45,8% 25 52,1%   

6 ou mais 10 41,7% 13 54,2% 22 47,9%   

p - nível descritivo do teste de Qui-Quadrado ou Exato de Fisher(a). 
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APÊNDICE 9 

MEDIDAS-RESUMO DA IDADE, FGSIS PRÉ, BDSS PRÉ E TEMPO 

DE CIRURGIA POR GRUPO 

 

Tabela 7 – Medidas-resumo da idade, FGSIS pré, BDSS pré e tempo de 

cirurgia por grupo 

  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 1° Quartil Mediana 3° Quartil N 

Idade (anos) 35,5 10,8 16,0 59,0 26,3 35,5 43,0 48 

Cunha Central 34,6 12,2 16,0 56,0 25,0 33,5 45,5 24 

Ressecção Linear  36,3 9,4 22,0 59,0 28,0 37,5 42,0 24 

FGSIS - pré 15,1 3,5 9,0 24,0 12,0 15,0 17,0 48 

Cunha Central 14,8 2,8 11,0 21,0 13,0 14,5 16,8 24 

Ressecção Linear  15,3 4,0 9,0 24,0 12,0 15,5 18,0 24 

BDSS - pré 4,9 2,1 0,0 10,0 3,0 5,0 6,0 48 

Cunha Central 4,5 2,1 1,0 8,0 3,0 5,0 6,0 24 

Ressecção Linear  5,3 2,1 0,0 10,0 4,3 6,0 6,0 24 

Tempo de cirurgia (minutos) 
64,8 27,9 20,0 130,0 47,3 60,0 85,0 

48 

Cunha Central 86,4 20,4 60,0 130,0 69,3 85,0 99,8 
24,0 

Ressecção Linear  43,1 14,2 20,0 61,0 26,0 47,5 56,8 
24,0 
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APÊNDICE 10 

MEDIDAS-RESUMO DE FGSIS E BDSS POR GRUPO E MOMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

Tabela 8 – Medidas-resumo de FGSIS e BDSS por grupo e momento de 

avaliação 

  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 1° Quartil Mediana 3° Quartil N 

FGSIS                 

Cunha Central                 

Pré 14,8 2,8 11,0 21,0 13,0 13,0 16,8 24 

PO 6 meses 22,8 3,2 17,0 28,0 21,0 21,0 26,0 23 

Ressecção Linear                  

Pré 15,3 4,0 9,0 24,0 12,0 15,5 18,0 24 

PO 6 meses 24,3 2,9 19,0 28,0 21,5 24,0 27,5 24 

Total                 

Pré 15,1 3,5 9,0 24,0 12,0 15,0 17,0 48 

PO 6 meses 23,6 3,1 17,0 28,0 21,0 23,0 26,0 47 

                  

BDSS                 

Cunha Central                 

Pré 4,5 2,1 1,0 8,0 3,0 5,0 6,0 24 

PO 6 meses 2,5 2,0 0,0 8,0 1,0 2,0 4,0 23 

Ressecção Linear                  

Pré 5,3 2,1 0,0 10,0 4,3 6,0 6,0 24 

PO 6 meses 2,8 2,3 0,0 8,0 1,0 2,5 4,8 24 

Total                 

Pré 4,9 2,1 0,0 10,0 3,0 5,0 6,0 48 

PO 6 meses 2,6 2,1 0,0 8,0 1,0 2,0 4,0 47 
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APÊNDICE 11 

Tabela 9 – Distribuição das pacientes por presença de sintoma de transtorno 

dismórfico, segundo momento de avaliação e grupo 

  

Técnica 
Total 

Cunha Central Ressecção Linear 

N % N % N % 

BDSS - pré 23 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 

até 5 14 60,9% 11 45,8% 25 53,2% 

6 ou mais 9 39,1% 13 54,2% 22 46,8% 

BDSS - pós 23 100,0% 24 100,0% 47 100,0% 

até 5 21 91,3% 21 87,5% 42 89,4% 

6 ou mais 2 8,7% 3 12,5% 5 10,6% 
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APÊNDICE 12 

Tabela 10 – Distribuição das pacientes por complicações, segundo técnica 

  

Técnica 
Total 

p Cunha Central Ressecção Linear 

N % N % N % 

Sangramento 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 1,000 

Não 23 95,8% 23 95,8% 46 95,8%   

Sim 1 4,2% 1 4,2% 2 4,2%   

Hematoma 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,609 

Não 21 87,5% 23 95,8% 44 91,7%   

Sim 3 12,5% 1 4,2% 4 8,3%   

Deiscência 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 1,000 

Não 20 83,3% 21 87,5% 41 85,4%   

Sim 4 16,7% 3 12,5% 7 14,6%   

Candidíase 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 1,000 

Não 15 62,5% 15 62,5% 30 62,5%   

Sim 9 37,5% 9 37,5% 18 37,5%   

Assimetria 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 1,000 

Não 22 91,7% 22 91,7% 44 91,7%   

Sim 2 8,3% 2 8,3% 4 8,3%   

Fenestração 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,049 

Não 20 83,3% 24 100,0% 44 91,7%   

Sim 4 16,7% 0 0,0% 4 8,3%   

Ressecção excessiva 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 
- 

Não 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0%   

Cicatriz visível 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,223 

Não 21 87,5% 24 100,0% 45 93,7%   

Sim 3 12,5% 0 0,0% 3 6,3%   

Subrressecção 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,234 

Não 22 91,7% 24 100,0% 46 95,8%   

Sim 2 8,3% 0 0,0% 2 4,2%   

Infecção 24 100,0% 24 100,0% 48 100,0% 0,489 

Não 23 95,8% 24 100,0% 47 97,9%   

Sim 1 4,2% 0 0,0% 1 2,1%   

p - nível descritivo do teste exato de Fisher. 
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APÊNDICE 13 

TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA NORMALIDADE 

 
Tabela 11 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade 

  Teste de Kolmogorov - Smirnov 
N 

  z p 

Idade (anos) 0,55 0,927 48 

FGSIS - pré 0,55 0,918 48 

BDSS - pré 0,90 0,398 48 

Tempo de cirurgia (minutos) 0,72 0,679 48 

ANOVA total       

FGSIS 0,81 0,531 95 

BDSS 0,42 0,995 95 

ANOVA - grupo       

FGSIS 0,83 0,502 95 

BDSS 0,57 0,902 95 
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APÊNDICE 14 

COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH TOTAL, SE O ITEM FOR 

EXCLUÍDO E CORRELAÇÃO ITEM – TOTAL CORRIGIDA PARA 

FGSIS 

Tabela 12 – Coeficiente Alpha de Cronbach total, se o item for excluído e 

correlação item – total corrigida para FGSIS 

FGSIS 
Correlação Item – 

Total corrigida 
Alpha de Cronbach se o 

item for excluído 

Pré - Alpha de Cronbach= 0,722     

Q1 0,589 0,651 

Q2 0,618 0,650 

Q3 0,533 0,664 

Q4 0,228 0,733 

Q5 0,265 0,728 

Q6 0,381 0,704 

Q7 0,451 0,686 

      

PO 6 meses - Alpha de Cronbach= 0,822 
    

Q1 0,473 0,813 

Q2 0,536 0,805 

Q3 0,730 0,769 

Q4 0,313 0,834 

Q5 0,621 0,794 

Q6 0,539 0,803 

Q7 0,767 0,759 

 

 

 

 

  



108 

Anexos 

 

APÊNDICE 15 

COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH TOTAL, SE O ITEM FOR 

EXCLUÍDO E CORRELAÇÃO ITEM – TOTAL CORRIGIDA PARA 

BDSS 

Tabela 13 – Coeficiente Alpha de Cronbach total, se o item for excluído e 

correlação item – total corrigida para BDSS 

BDSS 
Correlação Item 
– Total corrigida 

Alpha de Cronbach se o 
item for excluído 

Pré - Alpha de Cronbach= 0,713     

Q1 0,482 0,671 

Q2 0,278 0,707 

Q3 0,253 0,717 

Q4 0,442 0,678 

Q5 0,496 0,666 

Q6 0,439 0,682 

Q7 0,496 0,666 

Q8 0,382 0,689 

Q9 0,292 0,709 

Q10 0,229 0,710 

      

PO 6 meses - Alpha de Cronbach= 0,741 
    

Q1 0,588 0,687 

Q2 0,339 0,736 

Q3 0,487 0,708 

Q4 0,575 0,690 

Q5 0,574 0,690 

Q6 0,415 0,719 

Q7 0,301 0,737 

Q8 0,326 0,731 

Q9 0,316 0,738 

Q10 0,000 0,751 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Female Genital Self Scale (FGSIS) 

1. Eu me sinto bem em relação aos meus genitais 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 

2. Estou satisfeita com a aparência dos meus genitais 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 

3. Eu ficaria à vontade em deixar um parceiro sexual olhar para meus 

genitais 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 

4. Eu acho que meus genitais cheiram bem 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 

5. Acho que meus genitais funcionam da forma como deveriam 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 

6. Eu me sinto à vontade em deixar um profissional da saúde examinar 

meus genitais 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 
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7. Eu não tenho vergonha dos meus genitais 

(   ) Discordo plenamente      (   ) Discordo      (   ) Concordo      (   ) 

Concordo Plenamente 
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ANEXO 4 

The Body Dysmorphic Symptoms Scale (BDSS) 

1. Você está seriamente preocupado (a) de que uma parte do seu corpo é 

defeituosa? 

(   ) Sim           (    ) Não 

2. Você observa no espelho de forma atenta e repetida? 

(   ) Sim           (    ) Não 

3. Você evita olha no espelho para não ficar tão preocupado(a)? 

(   ) Sim           (    ) Não 

4. Você se preocupa que outras pessoas possam estar observando, 

falando ou zombando de seu defeito? 

(   ) Sim           (    ) Não 

5. Você tenta esconder ou camuflar seu defeito com as mãos, 

maquiagens ou roupas? 

(   ) Sim           (    ) Não 

6. Você acredita que uma cirurgia plástica poderá mudar radicalmente a 

sua vida, corrigindo o defeito que lhe incomoda? 

(   ) Sim           (    ) Não 

7. Você negligenciou suas atividades normais por causa do defeito? 

(   ) Sim           (    ) Não 
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8. Este defeito lhe causa raiva, impaciência, agressividade, 

principalmente no relacionamento com parentes, amigos ou colegas 

de trabalho? 

(   ) Sim           (    ) Não 

9. Nesses momentos, você quebra algum objeto, dá murro ou chuta 

paredes e portas? 

(   ) Sim           (    ) Não 

10. Seu desespero é tamanho a ponto de desejar morrer, ferir-se ou 

prejudicar-se em função desses desesperos? 

(   ) Sim           (    ) Não 
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ANEXO 5 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR A ESCALA BDSS 
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