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Resumo 

O Artigo trata da importância do laserterapia no tratamento pós-cirúrgico de 

abdominoplastia. Na atualidade, há uma busca pelo corpo perfeito e as cirurgias plásticas 

podem propiciar esta transformação, levando as pessoas a melhorarem sua auto-estima e bem-

estar, mas é necessário consciência dos cuidados que devem ser tomados. Essas cirurgias têm 

sido muito visadas como um padrão de estética atual, mas com elas surgem sequelas e 

complicações.  Desse modo, o laser vêm sendo um dos arsenais mais utilizados uma vez que 

oferece uma aceleração no processo cicatricial. Objetivo Geral: Discutir a importância do 

laserterapia para promover saúde e qualidade de vida às mulheres submetidas ao 

procedimento cirúrgico de abdominoplastia. Específicos: Explicar o que é a Abdominoplastia; 

Esclarecer sobre a importância do tratamento de laserterapia em mulheres submetidas ao 

procedimento cirúrgico de abdominoplastia. A pesquisa é do tipo Bibliográfica e técnica de 

fichamento. Utilizou-se autores relevantes: OLIVEIRA2; MACEDO3; SOARES9, que 

contribuíram para o desenvolvimento deste estudo. Foi possível refletir que a intervenção de 

profissional de estética se faz necessário, pois sua atuação reduz a resposta do tempo 

cicatricial, edemas, processos inflamatórios comuns da cirurgia, além de ser eficaz na 

drenagem tecidual, condições agudas e crônicas entre muitas outras. 
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1.Introdução 

O presente estudo volta-se a questão da importância da terapia do laser de baixa potência 

no tratamento pós-operatório de cirurgia plástica de abdominoplastia. Sendo este considerado 

novo método terapêutico para solucionar ou diminuir as falhas no processo de reparo tecidual, 

com objetivo de favorecer um aumento da circulação, relaxamento muscular, aumento da 

formação de colágeno, proliferação do tecido de granulação, regeneração dos nervos 

seccionados, reduzindo quadro de infecção, e diminuição da tensão tissular. 

O interesse pela temática têm ligação direta com meu campo profissional na área da 

estética, pois apesar de ainda não ter vivência com o objeto em estudo, minhas atividades de 
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massagem e drenagem foram cruciais para essa escolha, pois amplia a necessidade das mulheres 

por esses serviços de estética pós-cirúrgico a fim de manter uma qualidade de vida e bem-estar, 

principalmente com aumento da longevidade, em que a maior incidência de prolongamento de 

vida é atribuído as mulheres, e a saúde passa ser o foco de atenção das políticas públicas.  

Este estudo se constitui de relevância social e acadêmica, pois esse tratamento deve ser 

iniciado por intervenção profissional precoce em feridas cirúrgicas, a fim de evitar agravos e 

fragilidades à saúde, incluindo necroses e outras lesões, que causam dificuldade de irrigação 

em determinada região, levando a uma isquemia e ocasionando a morte tecidual, pois essa ação 

terapêutica do laser na cicatrização ajuda a reduzir a lesão com uma melhor qualidade na ferida 

cicatricial. 

De acordo com Carvalho¹ um grande número de pessoas se submete a abdominoplastia, 

cirurgia plástica que consiste na correção funcional e estética da parede abdominal, como 

recurso para diminuir a flacidez. Durante essa cirurgia podem ocorrer alterações, tais como: 

deslocamento abdominal aumentado, espessura do retalho abdominal remanescente e 

rompimento dos vasos importantes que favorecem as alterações de cicatrizações como necrose. 

 Segundo Oliveira²  o laser é indicado em procedimentos pós-operatórios principalmente 

por auxiliar e acelerar o processo de cicatrização, diminuição do edema local, diminuição do 

processo inflamatório entre outros. 

Conforme aponta Macedo³, atualmente a busca pelo belo e a forma ideal vem 

aumentando significativamente a procura de procedimentos estéticos e cirúrgicos com o intuito 

de um corpo harmonioso e saudável. A eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente 

do seu planejamento cirúrgico, mas também da intervenção e cuidados pré e pós-operatórios, o 

que tem demonstrado fator preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado 

estético mais satisfatório. 

Diante destas questões que envolvem à saúde da mulher, indaga-se quais os benefícios 

que a laserterapia pode trazer para promover qualidade de vida no pós-operatório de 

abdominoplastia? 

Frente a essa discussão voltada a saúde da mulher, o estudo tem como Objetivo geral: 

Discutir a importância do laserterapia sob acompanhamento de profissional especializado  para 

promover saúde e qualidade de vida às mulheres submetidas ao procedimento cirúrgico de 

abdominoplastia. Quanto aos específicos: 1) Explicar o que é a Abdominoplastia ; Esclarecer 
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sobre a importância do tratamento pós-operatório de laserterapia em mulheres submetidas ao 

procedimento cirúrgico de abdominoplastia. 

2.Fundamentação Teórica    

2.1. Conceituando Abdominoplastia: um procedimento estético de combate a flacidez. 

Sphera4 aponta que o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos de cirurgia 

plástica, na qual sua popularidade é explicada pela alta qualidade do procedimento médico, 

considerado o melhor do mundo, do serviço personalizado, baixo custo em relação a outros 

países, além do uso de técnicas avançadas e cada vez mais seguras, sendo atualmente 

considerado o país com referência mundial em cirurgia plástica e estética. 

Segundo Santos5 no início do século XIX, com a ajuda da mídia, houve uma mudança 

no padrão de beleza, uma vez que, mulheres e homens procuram cada vez mais intervenções 

cirúrgicas por ser um método rápido, eficaz e sem tanto esforço. 

Esse fato se justifica segundo o autor por intermédio da abdominoplastia, cirurgia mais 

solicitada que consiste na retirada de tecido abdominal excedente, através de uma incisão supra-

púbica com transposição do umbigo e com a plicatura (costura) dos músculos reto-

abdominais,geralmente associa-se a lipoaspiração, cujo objetivo é remover o excesso de 

gordura através de finas cânulas, proporcionando uma redefinição corporal. 

Sobre essa discussão na mesma linha de pensamento Teixeira6 elucida que na busca pela 

beleza, homens e mulheres acabam por se submeter aos procedimentos estéticos cirúrgicos que 

podem oferecer riscos por serem de natureza invasiva. Assevera ainda que a cirurgia plástica 

foi desenvolvida como consequência do desejo e não da necessidade, se diferenciando de 

qualquer outra cirurgia no sentido em que o paciente a faz por que quer e não por precisar. 

Borges7 cita que nos últimos anos, a cirurgia plástica teve grande divulgação e 

importante aprimoramento de suas técnicas. É uma área em amplo crescimento, havendo a 

necessidade de integração multidisciplinar, a fim de alcançar melhores resultados. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a cirurgia plástica pode 

ser definida pelo conjunto de procedimentos clínicos e cirúrgicos utilizados pelo médico 

parareparar e reconstruir partes do revestimento externo do corpo humano. 

  Sobre essa discussão, Ferreira8 diz que a cirurgia estética é a realizada para dar nova 

forma a estruturas normais do corpo, com o objetivo de melhorar a aparência e a autoestima. 

Destaca os procedimentos estéticos existentes: aqueles para rejuvenescimento facial 

(ritidoplastia, blefaroplastias, entre outros); para melhorar o contorno corporal (lipoaspiração, 
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torsoplastia, abdominoplastia, etc.); as cirurgias para alterar o volume da mama (mastoplastia); 

as destinadas a melhorar a forma do nariz (rinoplastia), da orelha (otoplastia), etc. 

De acordo com Soares9 a abdominoplastia é uma cirurgia plástica reparadora da região 

do abdômen, onde todo o excesso de pele é retirado assim como a gordura localizada da região, 

sendo associada a uma lipoaspiração para retirada do excesso de tecido adiposo local, indicado 

para indivíduos que apresentam gordura localizada; flacidez decorrente de uma perda de peso 

grande ou devido à gravidez, entre outras. 

Bozola10 elucida que são várias as complicações que podem ocorrer no pós-operatório 

de abdominoplastia entre aos quais enumera as principais: 1)seroma; 2) infecção de ferida 

operatória; 3)deiscência; 4)necrose de retalho abdominal; 5) epidermólise e 6) trombose venosa 

profunda. 

De acordo com Guirro11 o termo flacidez no dicionário Aurélio se refere à qualidade ou 

estado de flácido, mole, frouxo, enquanto a flacidez estética é classificada não como uma 

patologia, mas sim como uma sequela de vários episódios ocorridos como, inatividade física, 

emagrecimento demasiado etc. 

Segundo aponta a referida autora a sociedade atual está centrada em um padrão de beleza 

voltado para um corpo estruturamente bem formado, levando o indivíduo a procurar recursos 

para uma melhor adaptação a esse padrão, havendo uma procura por especialistas voltados à 

estética: dermatologistas, angiologistas, endocrinologistas, geriatras e principalmente 

cirurgiões plásticos. 

Enfatiza a autora que o acompanhamento de profissional especializado é necessário 

tanto no pré quanto no pós-operatório, prevenindo ou tratando as respostas advindas das 

intervenções cirúrgicas, possibilitando ainda a diminuição da ansiedade pós-operatória, visando 

uma recuperação cirúrgica mais rápida, eficiente e funcional. 

Pois segundo afirma ainda a autora, as cicatrizes são o resultado inevitável da lesão, 

intencional ou acidental, da pele. Além do trauma, a cicatriz pode resultar de uma patologia, 

podendo apresentar-se hipertrófica, atrófica ou normotrófica. 

Assevera a autora que as cicatrizes hipertróficas e os queloides constituem problema 

estético significativo e são de tratamento problemático. A tendência para formação de queloides 

é uma característica genética que aparece mais frequente nos indivíduos da raça negra e 

caucasiana de pele morena, do que em raças com pele branca. 

Sinaliza que na cicatriz hipertrófica há um desarranjo total do paralelismo das fibras 

colágenas, que aparecem retorcidas e emaranhadas. Já os queloides tem origem no tecido 
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perivascular da rede vascular cutânea e sofrem mais tarde uma transformação fibromatosa do 

tecido conjuntivo.  

Explica a referida autora como em qualquer outra patologia, que o tratamento do 

queloide e das cicatrizes hipertróficas se faz pela associação dos recursos disponíveis, obtendo-

se resultados promissores. 

Comenta a autora que na incessante busca de cicatrizes menores e mais estéticas, 

diversos estudiosos buscam por novas intervenções, entre elas a lipoaspiração ultra-sônica, em 

que se constata que as cânulas também evoluíram à medida que houve necessidade de diminuir 

a incidência de sequelas deixadas como sulcos e depressões do tecido, os quais eram provocadas 

pelo excesso de retirada de gordura, relativamente comum com o uso das primeiras cânulas. Já 

os modelos atuais são mais finos e perfurantes, diminuindo sensivelmente o risco de 

acolchoamento da pele. 

Draelos12 elucida que o objetivo da lipoaspiração abdominal deve ser reduzir as camadas 

de gordura mais profundas enquanto preserva uma camada superficial, nivelada de gordura 

aderida à pele. O excesso de sucção pode levar à ondulação da pele, formação de depósitos de 

gordura irregulares e necrose dérmica. 

Ainda ressalta o autor que é necessário uma autorização com consentimento esclarecido 

de cada paciente anteriormente ao procedimento e revisar os riscos, especialmente sobre o 

contorno da pele em áreas em que a pele apresenta pouca elasticidade, o que fará que o paciente 

aceite melhor os resultados. 

Deve-se enfatizar segundo o autor que a lipoaspiração não resolve problemas de 

cicatrizes preexistentes, variação pigmentar, celulite, depressões, e alterações da textura da pele. 

É necessário que o paciente adote ou continue uma rotina de exercícios regular para auxiliar na 

melhor contração da pele e na manutenção dos resultados. 

 

2.2. A Importância da Laserterapia no tratamento pós-cirúrgico de 

abdominoplastia. 

Draelos12 informa que estudos atuais têm avaliado a capacidade de liquefazer ou romper 

células adiposas utilizando vários lasers. Os aparelhos de laser mais amplamente empregados 

para auxiliar a lipoaspiração incluem um laser de hélio-neon (635nm), um laser de diodo (600-

800nm), e mais um laser de neodímio: ítrio alumínio granada. 

Assevera ainda o autor que a lipoaspiração com auxílio do laser tem como intenção 

proporcionar a cavitação mecânica da gordura com consequente facilitação da aspiração, além 

de maior retração da pele após o procedimento resultando em aumento de sua formação. 
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Gerson13 apresenta os lasers sendo aparelhos médicos usados para a remoção dos pelos 

e tratamentos da pele, como equipamentos de alta potência, que usam pulsos intensos de 

radiação eletromagnética e um único comprimento de onda de cada vez.  

Informa ainda que os comprimentos de onda afetam os diferentes componentes da pele. 

Esses tratamentos podem estimular a produção de colágeno, reduzir os vasos aparentes e o 

crescimento dos pelos e descamar a pele. 

Afirma também que o laser é uma ferramenta precisa, usada para procedimentos 

cirúrgicos e não invasivos. Os tipos de laser incluem alexandrita, diodo e Nd: YAG, combinado 

com a radiofrequência é considerado ainda mais eficiente. 

Segundo Guirro11 o laser de baixa potência tem sido usado desde o final da década de 

1960, sendo que a sua energia é absorvida nos diferentes estratos de pele. Os efeitos não-

térmicos produzidos pela radiação de baixa potência são amplamente discutidos, pois de certo 

modo não são conhecidos todos os mecanismos nem todos os elementos que participam da 

conversão de energia luminosa em energia bioquímica, capaz de gerar processos tão distintos 

como o analgésico ou o bioestimulante.  

Afirma o autor que a ação biológica do laser no reparo tecidual está bem documentada, 

sendo atribuída a essa modalidade energética efeitos como: aumento na tensão de ruptura de 

cicatrizes, modificação da motricidade do sistema linfático e no edema, bem como resultados 

animadoras em cicatrizes eritematosas, hipertróficas e pigmentadas. 

De acordo com Ramires14, o laser de baixa potência é um recurso eletroterapêutico que 

tem como objetivo a reparação tecidual, indicado para diminuição do edema local; diminuição 

de lesões; diminuição do processo inflamatório; imp lantação de baixo custo, entre outros. Entre 

os efeitos bioquímicos que o laser apresenta são: estímulo à liberação de histamina, serotonina 

e bradicinina; produção de ATP; síntese de prostaglandinas; aumento do número de leucócitos 

e da atividade fagocitária; vasodilatação capilar e arterial e ação fibronolítica e antibactericída.            

Elucida o referido autor que a ação do laser após uma lesão de pele possibilita a 

angiogênese, estimulo da mitose celular, regulação dos fibroblastos, normalizando a produção 

de fibras elásticas e colágenas, impedindo a ocorrência de queloides, hipertrofias e 

alargamentos.  

Assevera ainda que a irradiação do laser de baixa intensidade é capaz de estimular a 

proliferação celular, por reação fotoquímica que altera a permeabilidade da membrana celular.  

Desse modo, segundo o autor a laserterapia tem sido muito utilizada para o estímulo da 

cicatrização de feridas, a regeneração neuronal e no controle do quadro álgico de pacientes. 
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3.Metodologia 

A procura por cirurgias estéticas vem em crescente demanda, atraindo significativo 

número de profissionais na referida área, com o intuito de atuar no pré e pós-operatório desses 

procedimentos. Embora o profissional tecnólogo em Estética pela formação ter uma visão 

abrangente em relação as situações citadas, deve estar apto para atender casos específicos do 

cuidado. 

Em face disso foi proposta essa revisão, abrangendo desde a formação do tecido 

cicatricial até a utilização de procedimentos cosméticos que possam interferir positivamente no 

processo de recuperação, proporcionando uma melhora nas possíveis sequelas da cirurgia 

estética.     

O presente projeto se configura como uma pesquisa do tipo Bibliográfica e técnica de 

fichamento, utilizando autores relevantes para melhor embasamento teórico, além de pesquisas 

em sites do scielo, google acadêmico, além de outros livros relacionados ao assunto, tais como 

OLIVEIRA2; MACEDO3; SOARES9, entre outros que discutem a importância de prevenir 

agravos ocasionados pelos resultados pós-operatório, podendo ocorrer uma disfunção na 

produção de colágeno, o que leva a produção de ondulações, depressão e repuxamento 

prejudicando o resultado final da cirurgia, sendo necessário a intervenção de métodos 

terapêuticos para promover resultado de cicatrização, bem-estar e qualidade de vida ao paciente.   

Segundo Gil15, o presente estudo se constitui em métodos adequados e cabíveis, em que 

o pesquisador buscou o conhecimento específico a fim de esclarecer e buscar informações do 

assunto estudado, ou ainda, o questionamento de determinados conceitos que poderão ser 

considerados importantes na época vigente. 

Todas as indagações desenvolvidas no período de preparação deste artigo, serviu para 

analisar a importância da intervenção do profissional de estética para promover qualidade de 

vida aos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, a fim de reduzir sequelas, facilitar a 

modelagem do corpo, a cicatrização, e acelerar a recuperação.     

4.Resultado e Discussão 

Os cuidados voltados ao pós-operatório de cirurgia plástica de abdominoplastia e 

os efeitos do Laserterapia na cicatrização.  

A cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico, que tem por objetivo buscar a melhora 

da aparência, alterando os traços ou formas do corpo que não agradam. Apesar de todos os 
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avanços tecnológicos em relação às cirurgias abdominais, essa técnica apresenta várias 

complicações que podem ser evitadas em alguns casos pela correta indicação cirúrgica e zelo 

aos princípios técnicos, associados a cuidados específicos que devem ser realizados no pré, inter 

e pós-operatório, tanto pelo médico que vai realizar o procedimento, quanto pela equipe 

multidisciplinar que vai acompanhar o paciente. 

Segundo Pontes,16 tais complicações se intensificam quando estão associadas à 

abdominoplastia, pois apesar de ser uma das intervenções cirúrgicas comumente realizadas, 

proporcionam uma sequela cicatricial extremamente agressiva e antiestética, pois consiste na 

retirada do tecido subcutâneo excedente na região do abdome, através de uma incisão supra-

púbica com transposição do umbigo e com plicatura dos músculos reto-abdominais. 

Desta forma, Borges7 ressalta que é de extrema necessidade a interação entre o 

fisioterapeuta, o cirurgião plástico e os outros componentes da equipe médica para que o 

planejamento e a intervenção sejam feitos da melhor maneira possível. A equipe 

multidisciplinar deve conhecer profundamente a técnica cirúrgica, a fisiopatologia envolvida 

no pós-operatório, assim como ter noções básicas do papel do outro profissional para que cada 

um assuma responsavelmente a função que lhe é inerente. 

Colpo17 elucida que a abdominoplastia pode ser classificada como circunferencial ou 

convencional. A abdominoplastia circunferencial é indicada para pacientes que apresentam uma 

grande quantidade de pele, acompanhada de flacidez e gordura em toda circunferência do 

tronco, com excesso e dobras localizadas na região lombar e glútea. 

Assevera ainda que essa técnica quando bem indicada apresenta vantagens sobre a 

técnica de abdominoplastia convencional, pois trata os excessos na região posterior, 

melhorando o contorno glúteo, realizando uma suspensão ântero-lateral da coxa, além de tratar 

a região anterior com uma semelhança à abdominoplastia convencional. 

Já a abdominoplastia convencional ou clássica é indicada para pacientes que apresentam 

uma grande quantidade de pele, com o umbigo em posição alta ou normal, na qual é indicada 

uma remoção da pele do umbigo até região supra púbica, ou seja, em casos que as alterações se 

restringem a porção anterior do tronco. 

Pinheiro18 relata que muitas clínicas de estética, trabalham com protocolos pré-

elaborados "receitinhas de bolo" que não consideram a individualidade do paciente, o que 

conduzem a resultados de curtos prazos e insatisfatórios. Os protocolos de tratamento devem 

ser elaborados mediante à avaliação física, história clínica e antecedentes pessoais, a fim de se 

evitar riscos e garantir respostas satisfatórias. 
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A irradiação do laser vem contribuir no processo de regeneração cicatricial da pele 

resultando em uma melhor circulação sanguínea local e acelerando o processo cicatricial. 

Segundo Borges7, a fisiopatologia da cicatrização em qualquer tipo de trauma é descrita 

em três fases, e seu entendimento é necessário a fim de que se possa intervir de forma mais 

efetiva no pós-operatório. São elas: fase inflamatória, fase proliferativa e fase da remodelagem. 

 Trata-se de uma divisão didática conforme o autor, já que, em alguns momentos, elas 

se sobrepõem e cada organismo apresenta um tempo de resposta a cada um desses processos de 

reparo, o que dificulta a quantificação dos dias exatos de cada fase.  

 A fase inflamatória é uma reação defensiva à área que sofreu lesão, reorganizando o 

tecido. A fase proliferativa remove os restos celulares e repara temporariamente o tecido 

formado durante o estágio anterior a inflamação, desenvolvendo tecidos substitutivos novos e 

permanentes.  

Já a fase da remodelação é uma resposta a longo prazo ao ferimento e implica no 

equilíbrio entre a síntese e a degradação de colágeno reduzindo a vascularização e infiltração 

de células inflamadas atingindo assim a maturação.  

Agnes19 aponta que o laser de baixa potência induz a célula ao processo de 

fotobiomodulação, ou seja, ela trabalha buscando um estado de normalização da região afetada. 

Sua principal indicação são todos os quadros patologicos onde se gostaria de lograr melhor 

qualidade e maior rapidez do processo reparacional como nos quadros pós-operatórios, 

reparação de tecido mole, ósseo e nervoso, quadros de edema instalado onde se busca uma 

mediação no processo inflamátorio, ou nos quadros de dores (crônicas agudas). Abaixo as 

etapas de cicatrização do tecido com a aplicação do laser: 

 

  

Fonte: Moreira, 2013. 

Figura 01 - O processo de reparação tissular e orgânico com a aplicação do laser. 
 

Agnes19 assevera que a ação terapêutica de baixa potência atua sobre a mobilidade 

iônica o que favorece o aumento da quantidade de ATP produzida pela célula. Desta maneira, 

o efeito bioelétrico do Laser contribui para normalizar a situação iônica de ambos os lados da 
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membrana, restabelecendo o equilíbrio e contribuindo com isto em recuperar a vitalidade 

celular e as funções normais. 

Logo, o pós-operatório com o laser de baixa potência induz a atividade mitótica das 

células epiteliais e dos fibroblastos incentivando à produção de colágeno, inibindo a secreção 

de alguns mediadores químicos, modificando a densidade capilar e estimulando à 

microcirculação local, promovendo a cicatrização por bioestimulação fototônica de tecidos, que 

tem ação anti-inflamatória, analgésica e estimulante do processo cicatricial. 

 

5.Conclusão 

Apesar do avanço técnico em relação ao tratamento da região abdominal, a 

abdominoplastia clássica é ainda um procedimento cirúrgico que apresenta estatisticamente, 

um grande número de complicações, além de reintervenções para correção de cicatrizes no pós-

operatório tardio. 

A abdominoplastia consiste basicamente na remoção do excesso de pele e gordura do 

abdômen com o reposicionamento dos músculos da parede abdominal, o que resulta em edema, 

inchaço, hematomas, ou seja, no processo inflamatório propriamente dito. Diante desses sinais 

clínicos pós-cirúrgicos e dentre os recursos existentes para correção da cicatrização tecidual de 

modo qualificado e mais rápido, temos o laser terapêutico. 

O poder de penetração do laser de baixa potência não vai além de poucos milímetros, 

sendo que a sua energia é absorvida nos diferentes estratos da pele. Nela predominam 

importantes efeitos terapêuticos os quais podem ser observados clinicamente, em especial a 

analgesia local, redução de edema, ação anti-inflamatória e estimulação da cicatrização de 

feridas de difícil evolução. 

Consistindo a Laserterapia na reparação dos tecidos que sofreram lesão por traumas 

patológicos ou traumas adquiridos por agentes externos, que acarretaram transtornos físicos 

e/ou psicológicos ao paciente, os efeitos do laser terapêutico no pós-operatório de 

abdominoplastia resultam na melhora da circulação sanguínea e da aceleração do processo 

cicatricial, quando aplicados diretamente nos tecidos, modulando processos biológicos.  

Logo, é importante e necessário intervir precocemente no processo cicatricial no pós-

operatório da cirurgia de abdominoplastia, visando um menor comprometimento estético e 

funcional.  

Diante dessa necessidade, das vantagens atribuídas ao laser, sugerem-se mais estudos 

sobre os efeitos do laser terapêutico nas lesões teciduais, por meio de protocolos mais 
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padronizados, com critérios de avaliação e inclusão rigorosos na utilização dessa modalidade 

pós-cirúrgica.  
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