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Resumo 

A cirurgia plástica vem crescendo e ganhando melhorias nas suas técnicas. Com o 

aumento da procura da mesma e de informações à seu respeito, surgiu a necessidade de 

oferecer aos pacientes novas formas de suportar melhor as condições operatórias, e com 

mais qualidade, o pós-operatório e evitar, assim, possíveis complicações. A Fibrose é 

uma das maiores complicações causadas após uma cirurgia plástica, especificamente 

após a Lipoaspiração, pois compromete o resultado estético da cirurgia, restringi os 

movimentos do paciente e causando dores muito desconfortáveis. O objetivo do trabalho 

foi revisar os dados da literatura sobre cirurgia de Lipoaspiração, sobre a Fibrose e seus 

possíveis tratamentos através de artigos. De forma geral, com a pesquisa foi possível 

concluir que a Fibrose está relacionada com o espessamento local da pele, saber como 

cada tratamento ajuda na melhora da mesma e dessa forma conseguiu-se chegar aos 

objetivos propostos no trabalho com resultados satisfatórios, que possibilita um estudo 

mais detalhado para trabalhos futuros.   

 

Palavras chave: Lipoaspiração; Fibrose; Tratamento.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ramo da medicina especializado no tratamento de deformidades, lesões e doenças 

externas ou internas, realizado por meio de operações é chamado cirurgia, em seu 

contexto encontra-se a cirurgia plástica, que tem por finalidade a reconstituição artificial 

de uma parte do corpo. A cirurgia plástica é dividida em reparadora e estética, a primeira 

tem a finalidade de recuperar e restaurar a forma alterada por alguma enfermidade, 

traumatismo ou defeito congênito, enquanto a cirurgia estética tem como objetivo o 

embelezamento pela melhora da forma1. Com o aumento da procura de cirurgias plásticas 

e de informação a seu respeito, surgiu a necessidade de oferecer aos pacientes novas 

formas de suportar melhor, e com mais qualidade, o pós-operatório e evitar, assim, possí-
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veis complicações, o que ocasionou a necessidade de profissionais estéticos 

especializados em procedimentos de tratamentos do pós-operatório para as cirurgias, 

especialmente nos casos de abdominoplastias associadas à lipoaspiração2,16. 

A lipoaspiração ou lipossucção foi criada na década de 80, e é um procedimento 

cirúrgico podendo ser com anestesia local ou geral é uma cirurgia realizada através de 

pequenas incisões na pele, onde são introduzidas cânulas que aspiram gorduras 

localizadas em pequenas regiões do corpo através de uma pressão negativa3. Tratamentos 

estéticos e fisioterápicos no pós-cirúrgico possibilita uma diminuição de possíveis 

complicações, recuperando regiões com hipoestesias, ajudando a aderências teciduais e 

edema, melhorando a textura da pele e restringindo a formação de fibrose subcutânea, 

que é característica do aumento do tecido fibroso intersticial, que tem como característica 

a pouca elasticidade, gerando outras complicações5. 

Uma das principais complicações nesses procedimentos é a Fibrose, que são 

consequências diretas do processo de reparo pós-lesão, fazendo-se necessário um pós-

operatório bem feito para modular a resposta do organismo, a fim de evitar complicações 

desnecessárias. A partir dessas constatações, o objetivo do trabalho é verificar os 

tratamento de Fibrose em pós-operatório de Lipoaspiração, mostrando suas melhorias e 

benefícios. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1  Lipoaspiração 

 

A lipoaspiração é procedimento cirúrgico para retirar tecido adiposo de pequenas 

regiões do corpo. Essa cirurgia é realizada através de pequenas incisões, por onde são 

introduzidas cânulas que aspiram gordura localizada por meio de forte pressão a vácuo. 

Dependendo da quantidade de gordura ser retirada, esse procedimento pode ser realizado 

com anestesia local (peridural) ou geral. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 

estabelece um limite seguro de retirada de gordura, que não podendo exceder 7% do peso 

total do paciente6,7. No passado, as lipoaspirações provocavam intensas complicações 

pós-operatórias dentre elas os hematomas, as infecções, a embolia gordurosa, a trombose 

e as perfurações devido ao uso do método “seco”, sem nenhuma infiltração líquida. Em 

1987, Jeffrey Klein desenvolveu a técnica tumescente, em que feita a infiltração 

subcutânea de grande volume de solução, contendo baixa concentração de epinefrina, bi- 



4 
 

 

carbonato de sódio e lidocaína, com objetivos hemostáticos e anestésicos. Com esta 

técnica, a lipoaspiração tornou-se mais segura8. 

O alvo de tratamento por este procedimento são as áreas de gordura espessa 

prejudiciais à silhueta corporal, criando saliências desagradáveis e resistentes à perda de 

peso ou outros tratamentos. Encontramos essas saliências de gordura em locais bem 

definidos ao longo do corpo como na face interna dos joelhos, na face interna e externa 

das coxas, nas nádegas, no promontório (região nas costas logo acima das nádegas), na 

parede abdominal, na face posterior dos braços e a região anterior ou posterior do 

pescoço. É importante salientar que a gordura abaixo da pele é responsável por dar 

sustentação4. Ou seja, quando retiramos a gordura, podemos produzir flacidez de pele, o 

que consequentemente acontece. É esperado que a pele, na área tratada, sofra uma 

retração e uma adaptação ao novo contorno do corpo, mas isso pode não acontecer da 

forma esperada, principalmente em peles acometidas por estrias ou que apresentem 

flacidez e/ou outras alterações8,9. 

O Conselho Federal de Medicina, baseado em ciência, ditou normas para a realização 

desse procedimento, conforme vemos a seguir6: 

- Deve ser realizado em ambiente hospitalar adequado; 

- Sob cuidados de um médico-anestesista; 

- Realizado por médico-cirurgião-plástico; 

- O volume máximo de gordura a ser aspirado não pode ultrapassar o equivalente a 

7% do peso do paciente ou a uma área de 30% da superfície do corpo, devido ao fato de 

que a mobilização de grandes quantidades de gordura tem repercussão local e em todo o 

resto do corpo. 

As incisões costumam ser pequenas, cerca de meio centímetro ou 5mm, por onde dão 

passagem a cânulas especiais conectadas a um dispositivo de aspiração. A quantidade de 

incisões é dependente das regiões a serem aspiradas. De grande importância, o volume 

aspirado deve obedecer a limites de segurança que dependem do peso de cada paciente, 

devendo, portanto, a cirurgia, estar reservada para casos de gordura localizada e não como 

método de emagrecimento10. 

No pós-operatório, os cuidados visam principalmente a uma adequada retração da 

pele. Os principais cuidados são os seguintes11: 

- Uso de uma cinta apropriada por 40 dias; 

- Uso de coxins de espuma por 15 dias; 

- Não bronzear a pele por 60 dias.  
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Esses cuidados visam a proteger o paciente do risco de tromboembolismo, equimoses 

(mancha roxa na pele), edemas e diminuição da sensibilidade na área operada são 

considerados normais. Qualquer outro sinal ou sintoma diferente devem ser informados 

imediatamente. O acompanhamento da evolução do tratamento é realizado com retornos 

ao consultório em intervalos de tempo regulares e que variam de acordo com a 

necessidade de cada paciente até o momento oportuno de se considerar a alta do 

tratamento10. Possíveis complicações, apesar de raras, podem ocorrer: hematoma, 

infecção, deiscência de pontos, sofrimento de pele, assimetrias, alterações de 

sensibilidade, trombose e embolia, que consequentemente levam à formação da Fibrose. 

 

2.2 Fibrose 

 

A formação da fibrose está relacionada a um processo cicatricial que ocorre a partir 

de um evento cirúrgico, que se inicia através de um complexo de respostas defensivas, 

que existem para manter a homeostasia do organismo. O processo de restauração se inicia 

logo após o sangramento causado pela ruptura dos vasos sanguíneos, onde as plaquetas 

formam um coágulo inicial, que atrai células inflamatórias e outras substâncias 

responsáveis pelo processo de reparação tecidual12. Borges descreve o reparo tecidual em 

três fases: inflamatória, proliferativa e remodelamento13,14. 

 

2.2.1 Inflamatória 

 

 Representa a resposta inicial de defesa do local agredido e embora o padrão não seja 

uniforme, a intensidade e a duração da reação são determinadas tanto pela gravidade da 

lesão quanto pela capacidade racional do organismo. O processo inflamatório induz a 

agregação das plaquetas, que culmina na coagulação do sangue e, por fim, na formação 

de um molde de fibrina que preenche a ferida. O processo inflamatório está intimamente 

relacionado com o processo de reparo. A inflamação serve para destruir, diluir ou 

imobilizar o agente agressor, e com o tempo deflagrar uma série de acontecimentos que, 

tanto quanto possível, curam e reconstituem tecido lesado. A inflamação começa no exato 

momento da lesão, o sangramento traz plaquetas, hemácias e fibrina, determinando a 

aderência entre as bordas da ferida, sem valor mecânico. Quando ocorre a lesão, a 

permeabilidade vascular apresenta alterações como perda da integridade das células 
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endoteliais, vazamento de fluido e componentes plasmáticos do compartimento 

intravascular, migração de leucócitos e eritrócitos dos vasos para o tecido extravascular13.  

 

2.2.2 Prolífera 

 

Ocorre a formação de tecido de granulação e a reconstituição da matriz extracelular. 

De uma forma geral, o processo de cicatrização tem início em torno de 24 horas após a 

agressão. A formação do tecido de granulação envolve o acúmulo de macrófagos, a 

proliferação de fibroblastos, a deposição de matriz extracelular e a angiogênese. Os 

fibroblastos, quando estimulados pelas substâncias liberadas por plaquetas e macrófagos, 

proliferam, migram, depositam matriz extracelular e causam a retração da ferida. A matriz 

celular serve como substrato para a migração de macrófagos, células angiogênicas e 

outros fibroblastos. Os processos de diferenciação celular, degradação do tecido dermal, 

síntese e remodelação são guiados por citoquinas, interações célula-célula e célula-

matriz13. 

 

2.2.3 Remodelamento 

 

É o resultado final do tecido de granulação, que é composto por fibroblastos de 

aspectos inativos fusiformes, colágeno denso, fragmento de tecido elástico, matriz 

extracelular e poucos vasos. A fase final representa a evolução final da cicatriz 

constituída, podendo durar por anos. A síntese de colágeno do tecido cicatricial eleva-se 

rapidamente entre o 6o e o 17o dia, e não ocorre mais após o 42o dia. Após esse período 

temos o remodelamento do colágeno depositado13. 

  

2.3 Tratamentos  

  

Para um tratamento efetivo, é preciso respeitar as características do tecido cicatricial. 

A terapia manual atua modificando a estrutura do colágeno cicatricial, afetando 

diretamente a orientação e o metabolismo da matriz extracelular. As fibras colágenas se 

tornam orientadas rapidamente após aplicação da tensão mecânica. Com a evolução do 

processo de reparo, a cicatriz se encurtará como resultado em tração do tecido cicatricial 

e limitará a amplitude de movimento e a sua função, a menos que se interfira nesse 

processo. O uso combinado de terapias como drenagem linfática, ultra-som, 
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radiofrequência, entre outras podem diminuir a extensão da fibrose e fazem com que o 

corpo reaja melhor14. 

  

2.3.1 Drenagem Linfática Manual (DLM) 

 

A aplicação da drenagem linfática manual no pós-operatório contribui para uma 

recuperação mais rápida, alivia a pressão provocada pelo edema, facilita o escoamento da 

linfa, melhora a cicatrização e reparação tecidual, estimula fibroblastos na mitose das 

células colágenas e elásticas, aumenta o fluxo sanguíneo, remove os resíduos metabólicos 

e promove equilíbrio (hidrolipídico) da pele15. 

A drenagem linfática manual (DLM) é um método de mobilização da linfa que retira 

o acúmulo de líquido de determinadas regiões corporais, resultando em melhora local da 

oxigenação e circulação nos tecidos, na aceleração da cicatrização de ferimentos, no 

aumento da capacidade de absorção de hematomas e equimoses e melhora no retorno da 

sensibilidade.  As manobras são realizadas com pressões suaves, lentas, intermitentes e 

relaxantes. A utilização da drenagem linfática manual é descrita em casos de redução de 

edemas linfáticos, retenção hídrica e edemas pós-operatórios atuando sobre o 

metabolismo, na desintoxicação do tecido e melhorando a nutrição das células. A 

mobilização do tecido conjuntivo impede a formação de fibroses, pois, por meio da tensão 

mecânica, ocorre a deposição ordenada das fibras colágenas, que, nesse momento, ainda 

estão em fase de cicatrização, permitindo uma organização mais natural16. 

 

2.3.2. Liberação Tecidual Funcional (LTF)  

 

O LTF permite aplicação de tensão correta sobre os tecidos, diferentemente de muitos 

aparelhos, onde a tensão é aplicada de maneira igual em toda a região. Com as mãos é 

possível perceber a quantidade de tensão necessária em cada local, tornando o tratamento 

muito mais rápido e eficaz. A resposta imediata na diminuição da dor e na mobilidade 

favorecem uma melhor reabilitação. A Técnica de LTF (Liberação Tecidual Funcional) 

foi desenvolvida com bases nas técnicas de terapias manuais da Fisioterapia para 

tratamento específico de fibroses e aderências decorrentes de traumas teciduais como as 

cirurgias plásticas. As células do nosso corpo são banhadas por um líquido claro e 

transparente denominado fluído intersticial, com o qual estabelecem trocas. O fluido 

intersticial é um componente importante na microcirculação entre o sangue e os vasos 
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linfáticos e está aumentado durante o processo de reparo tecidual (cicatrização). As 

manobras de LTF provocam um tensionamento contínuo e prolongado, organizando a 

deposição do colágeno, além de tornar o tecido mais elástico e sem retrações, o que 

previne e trata as fibroses e aderência17.  

Esta técnica é especial para cuidar do paciente de pós-operatório imediato e tardio. 

Devolve a flexibilidade e a funcionalidade aos tecidos que ficam aderidos e com fibroses 

pela própria cicatrização pós-operatória. A LTF é um tratamento simples, indolor, não 

invasivo e de rápida resposta. Geralmente em 8 sessões 1 a 2 vezes por semana o paciente 

está de alta e recuperado para realizar suas atividades diárias12. 

 

      2.3.3 Ultra-som   

 

As intenções da utilização do ultra-som na pós cirurgia plástica é acelerar a 

cicatrização, pois promove uma melhora tanto na circulação sanguínea quanto na 

linfática, possibilitando uma melhor nutrição celular. O ultra-som terapêutico na 

frequência de 3 MHz é bastante utilizado na fase inflamatória para a reabsorção de 

hematomas, em consequência disso, diminui as chances de formações fibróticas e ainda 

melhora a nutrição celular, reduz o edema e a dor, consequências da melhora da 

circulação sanguínea e linfática. O modo pulsado com 3MHZ é indicado no pós 

operatório imediato e após a realização de procedimentos invasivos, pois não produz 

aquecimento dos tecidos biológicos e tem função mecânica e contribui na vascularização 

do retalho ou lesão, facilitando assim a drenagem linfática. E no pós-operatório tardio é 

indicado a utilização do ultra-som em modo de emissão térmico também com 3MHZ, 

numa intensidade abaixo 1,5 a 1,8 W/cm² e num tempo de 6 minutos com o objetivo de 

diminuir o processo fibroso17.  

 

2.3.4 Radiofrequência  

 

De acordo com Borges, a radiofrequência é uma opção para a diminuição da fibrose, 

podendo em distintas dosagens diminuir ou aumentar a densidade de colágeno. Sendo 

assim, a radiofrequência tem por objetivo, amolecer o tecido de colágeno e absorver o 

tecido fibroso. A dosimetria indicada é temperaturas entre 36 ºC a 38 ºC gerando a 

distensibilidade do colágeno, sendo indicadas 3 sessões semanais17.  A radiofrequência é 

um tratamento não invasivo, que leva ao melhor aporte circulatório e de nutrientes, 
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hidratação tecidual, aumento da oxigenação, aceleração da eliminação de catabólitos, 

lipólise, contração do tecido conectivo promovendo a reorientação de fibras de colágeno 

e incremento na contagem destas fibras, aumento da espessura e na densidade do tecido 

epitelial bem como a regeneração de tecidos moles18,19. 

O tratamento pode ser realizado tanto em fibroses recentes como tardias, sendo 

aplicada precocemente desde que a sensibilidade térmica do paciente seja medida e que 

o edema não seja acentuado. O calor profundo aumenta a elasticidade dos tecidos fibrosos 

e o realinhamento das fibras de colágeno. A estimulação dos fibroblastos (célula do tecido 

conjuntivo) vai acelerar a produção e regeneração dos depósitos de colágeno, permitindo 

assim um resultado muito satisfatório17. 

 

2.3.5 Microcorrentes  

 

É um tipo de eletroestimulação que utilizam correntes como parâmetros de 

intensidade na faixa dos microampères (Ma), podendo apresentar correntes contínuas ou 

alternadas. Utilizadas com frequência no reparo tecidual, permitindo uma melhor 

organização do tecido cicatricial, também possuem propriedades anti-inflamatória e 

bactericida13.  

A microcorrente promove a aceleração no processo de reparação tecidual, porém no 

pós- operatório imediato de lipoaspiração existe a possibilidade haver resposta demasiada 

no reparo e consequente formação de fibrose. A excitação elétrica de uma ferida é capaz 

de multiplicar as células do tecido conjuntivo, aumentando a formação de colágeno. 

Sendo assim, a microcorrente não é indicada para pós-operatório de lipoaspiração, 

podendo gerar um aumento de fibrose. O modo normal de aplicação dos aparelhos de 

microcorrentes ocorre em níveis que não se consegue ativar as fibras nervosas sensoriais 

subcutâneas e, como resultado, os pacientes não têm nenhuma percepção da sensação do 

formigamento tão comumente associada com procedimentos eletro terapêuticos13. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa literária partir de dados bibliográficos 

baseados em artigos científicos, livros e sites de pesquisa, com intuito de revisão teórica 

do assunto abordado. O conteúdo deste trabalho tem o intuito de abordar a o conceito de 

cirurgia estética, lipoaspiração, e, como consequência, a formação da fibrose e os 
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tratamentos que podem ser utilizados. Após a pesquisa foi feito um apanhado dos 

principais métodos de tratamento para fibrose, citando os que apresentam mais resultados 

positivos para que o trabalho seja realizado com êxito.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Pela busca do corpo perfeito, cada vez mais as pessoas se submetem às intervenções 

cirúrgicas para que o corpo desejado seja alcançado sem tanto esforço, porem a 

lipoaspiração não constitui método de emagrecimento e sim de remodelagem corporal ao 

eliminar gordura localizada. A fibrose pode estar presente sempre em menor ou maior 

intensidade. Deste modo, para evitar a formação de fibrose deve-se atuar com pré-

operatório, podendo, desta forma, terapeuticamente, preparar o tecido para uma futura 

agressão cirúrgica. Sabe-se também que quanto antes for feita a utilização de recursos 

terapêuticos no pós-operatório da cirurgia estética, quando ocorre a síntese de colágeno, 

melhor será o resultado final e menor será a formação de fibroses no pós-cirúrgico. 

Ao decorrer do trabalho e com o uso da literatura verificou-se que o número médio 

de sessões para qualquer um dos tratamentos é de 20,69 sessões, levando em 

consideração bons resultados no final do mesmo, se o mesmo for iniciar precocemente, 

ou seja, logo após a cirurgia estética13.  

De acordo com a literatura, a drenagem linfática auxilia na mobilização da linfa que 

está no interstício, retirando o acúmulo de líquido, auxiliando na reparação tecidual, 

resultando na diminuição da dor e melhoria na função imune do tecido20.  

O ultra-som mostra bons resultados por estar ligado diretamente ao processo de 

cicatrização, melhorando a circulação sanguínea e linfática, proporcionando nutrição 

celular11. 

No caso de radiofrequência, o objetivo é amolecer o tecido de colágeno, absorvendo 

o tecido fibroso, proporcionando assim a distensibilidade do colágeno. A sequência de 

um protocolo de tratamento pós-operatório adequado é extremamente importante para um 

bom resultado final no processo de cicatrização e o uso combinado dessas terapias 

aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a vascularização, previne e até pode impedir a 

formação de fibrose no local onde foi feita a agressão tecidual. Por essa técnica utilizar 

grandes quantidades de energia, causando a contração das fibras de colágeno existentes,  

ajuda na sustentação da pele, estimulando a formação de outras, além disso a corrente 

gera ligeira fricção ou resistência destes produzindo elevação térmica detectada pelo 
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organismo, que para compensar aumenta a vasodilatação no local buscando refrigeração, 

melhorando o trofismo muscular e a reabsorção de líquidos intercelulares excessivos, 

fatores de grande importância para o tratamento da fibrose17. 

A liberação tecidual funcional (LTF) ajuda na reorganização tecidual, devolve o 

metabolismo normal e a mobilidade e em conjunto com a drenagem linfática, auxilia na 

mobilização da linfa, retirando o acúmulo de líquido, auxiliando na reparação tecidual12. 

A microcorrente promove a aceleração do processo de reparação tecidual, porém 

não é muito indicada porque a excitação elétrica de uma ferida é capaz de multiplicar as 

células do tecido conjuntivo, podendo aumentar demasiadamente a formação de 

colágeno13. 

 O uso dessas terapias aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a vascularização, previne 

e até pode impedir a formação de fibrose no local onde foi feita a agressão tecidual.   

 

5. CONCLUSÃO 

 

Raramente a lipoaspiração traz complicações sérias, desde que seja realizada de 

acordo com preceitos técnicos criteriosos. Isto se deve ao cuidado tomado com o 

adequado preparo do paciente no pré-operatório. Os riscos operatórios deste 

procedimento são idênticos a qualquer outra cirurgia, desde que as condições clínicas do 

paciente sejam satisfatórias e avaliadas corretamente. 

Entretanto, é importante levar em conta que a retirada de volumes excessivos 

poderão determinar riscos, tanto no ato operatório quanto no pós-operatório. É consenso, 

na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que o volume total de tecido adiposo a ser 

retirado por sessão, não ultrapasse a 5 a 7% do peso corpóreo. Ao cirurgião plástico caberá 

determinar o volume ideal a ser retirado em cada paciente. 

Com esse trabalho foi possível concluir que a fibrose está relacionada com o 

espessamento local da pele, devido a um depósito excessivo de colágeno, sendo então um 

processo natural do organismo em resposta a um trauma17.  

Para evitar a formação da fibrose, deve-se atuar no início da síntese de colágeno, 

pois sempre haverá formação de colágeno, sendo em maior ou menor quantidade. 

Destacando também a importância do uso combinado de terapias como drenagem 

linfática e ultra-som, as quais aceleram o processo de diminuição da ondulação causada 

por uma reação do organismo no local lesionado pela cirurgia plástica.  
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Sessões de drenagem linfática a partir do dia seguinte a cirurgia facilita a modelagem 

corporal, melhora a cicatrização e acelera a recuperação, aumentando o fluxo sanguíneo, 

melhorando a vascularização local, prevenindo e eliminando a formação da fibrose.  

Pode-se concluir que a liberação funcional tecidual (LTF) permite aplicação de 

tensão correta sobre os tecidos, diferentemente de muitos aparelhos, onde a tensão é 

aplicada de maneira igual em toda a região. Com as mãos é possível perceber a quantidade 

de tensão necessária em cada local, tornando o tratamento muito mais rápido e eficaz. A 

resposta imediata na diminuição da dor e na mobilidade favorecem uma melhor 

reabilitação12. 

A ultra-som no modo pulsado estimula a cicatrização do tecido e o fechamento da 

lesão, necessária nessa fase, por promover significativo aumento no número de 

fibroblastos e assim reparação tecidual, melhorando a circulação sanguínea e linfática e a 

nutrição celular. Age na formação de novos vasos capilares e no aumento da síntese de 

colágeno, utilizando os fibroblastos que se encontram expostos, nesta fase o ultra-som 

age reorganizando as fibras de colágeno, auxiliando no fechamento da lesão17.  

Também conclui-se que a radiofrequência, mesmo sendo um recurso novo, vem 

sendo usado nos protocolos de pós-operatório das cirurgias plásticas com êxito.  O calor 

causa contração das fibras de colágeno existentes, dando sustentação à pele, quando passa 

pelos tecidos, a corrente gera uma ligeira fricção ou resistência dos tecidos, produzindo 

uma elevação térmica da temperatura tissular, ocasionando o aumento da circulação 

arterial, vasodilatação, melhorando assim a oxigenação e consequentemente controlando 

a fibrose. 

Por fim a microcorrente mesmo sendo eficaz em promover a aceleração no processo 

de reparação tecidual, em pós- operatório existe a possibilidade haver resposta demasiada 

no reparo e consequente aumento de fibrose ao invés da sua diminuição por aumentar a 

formação de colágeno. 

Por tanto, esta pesquisa de revisão da literatura foi importante para mostrar e buscar 

cada tratamento no controle na fibrose no pós-operatório de lipoaspiração. Sugere-se 

assim, por meio deste, que outras pesquisas sejam realizadas, podendo utilizar este como 

fonte para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Importante frisar que condutas complementares, com esteticistas ou mesmo 

fisioterapeutas, poderão melhorar bastante o resultado final de uma cirurgia, pois, a 

modelagem muscular é um fator de grande importância no novo contorno corporal. 
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