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CIRURGIA PLÁSTICA DE PEQUENOS LÁBIOS (NINFOPLASTIA): 
Uma revisão de literatura.

RESULTADOS

Labioplastia  vaginal, também conhecida como ninfoplastia, é 
um procedimento cirúrgico na região íntima feminina, cujo o 
objetivo é reduzir os pequenos lábios da vagina. A cirurgia 
costuma ser indicada a mulheres com hipertrofia na região. 
Tem sido descrita para o gerenciamento de problemas 
funcionais e estéticos associados à saliência (hipertrofia) dos 
lábios.

Esta  revisão bibliográfica visa analisar as técnicas cirúrgicas 
relacionadas a ninfoplastia e a satisfação das pacientes a cerca 
do procedimento estético.

Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura nas bases 
Pubmed, Scopus e Web of Science, utilizando os seguintes 
descritores: management, technique, surgery, nymphoplasty e 
labiaplasty. Foram gerados 113, 85 e 41 resultados, 
respectivamente, totalizando 239 artigos e após remoção de 
83 duplicatas, foram obtidos 156 artigos. Verificaram-se a 
seleção de 15 estudos observacionais de aspecto retrospectivo 
e prospectivo, pertencentes ao período de janeiro de 1991 a 
novembro de 2020, sem restrição de idioma.

Conclusão: É um procedimento que vem apresentando ótimos 
resultados, deixando as pacientes satisfeitas. Com a 
popularização da procura, a cirurgia deixou de ser um tabu.
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Os procedimentos utilizados são através das técnica 
longitudinal clássica, técnica com V-plastia, técnica pessoal com 
ressecção nas extremidades (plastia denominada "VV"). Nos 
últimos anos, derivando das técnicas de cirurgia plástica, 
ressecções em "V"  possibilitar a redução do comprimento da 
cicatriz para evitar o risco de complicações locais.  Na maioria 
das vezes, uma técnica é usada com uma ressecção em forma 
de V central, limitando a cicatriz à parte central dos pequenos 
lábios. Permite ressecções fracas a médias. A vantagem dessas 
técnicas é respeitar a arquitetura dos pequenos lábios, não 
deixando vestígios da intervenção após a cicatrização. Técnica 
pessoal com ressecção nas extremidades: plastia denominada.

RESULTADOS
Em hipertrofias muito grandes (mais de 6 cm), às vezes é 
necessário realizar uma dupla ressecção em V, daí o nome da 
técnica conhecida como "VV". Realizamos uma ressecção 
muco cutânea com dois "V" laterais nas extremidades superior 
e inferior dos pequenos lábios.  Conseqüentemente, a parte 
central permanece livre de qualquer cicatriz, as consequências 
são rápidas e permitem um recomeço precoce das relações 
íntimas.


