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Resumo

O	surgimento	da	fisioterapia	dermato-funcional	nos	últimos	anos	
tem	levado	os	fisioterapeutas	a	cada	vez	mais	estarem	atuando	em	proce-
dimentos	utilizados	no	pré	e	pós-operatório	de	cirurgias	plásticas	estéticas,	
tais	como	as	de	lipoaspiração.		O	estudo	teve	como	objetivo	verificar	a	eficá-
cia	dos	procedimentos	fisioterapêuticos	no	pós-cirúrgico	de	lipoaspiração,	
identificando	os	recursos	de	melhor	desempenho.	O	instrumento	utilizado	
para	a	avaliação	foi	um	questionário,	onde	40	fisioterapeutas,	entre	estes,	
professores	e	alunos	do	curso	de	pós-graduação	da	Universidade	Gama	Fi-
lho	de	diversas	regiões	do	país	responderam	às	questões	que	investigam	os	
recursos	mais	utilizados,	protocolos,	orientações,	complicações	e	perfil	das	
clientes	atendidas.	Os	resultados	evidenciaram	a	eficácia	da	fisioterapia	no	
pós-operatório	de	lipoaspiração,	e	elegeram	a	drenagem	linfática	manual,	
ultra-som	e	a	endermoterapia	como	os	recursos	que	apresentaram	os	melho-
res	resultados	neste	tipo	de	procedimento.

Palavras–chave: fisioterapia,	lipoaspiração,	protocolo.

Abstract

The	appearing	of	dermato-functional	physiotherapy	treatments	in	the	last	years	has	lead	the	physiotherapists	
to	work	on	both	pre-operatory	and	post-operatory	procedures	of	aesthetic	surgeries	such	as	liposuctions.	The	present	
study	had	as	objectitive	to	verify	the	efficacy	of	the	physiotherapeutical	procedures	in	the	surgeries		post-operatory	
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of	liposuction,	identifying	the	resources	of	better	performance.	The	instrument	that	was	used	for	the	evaluation	was	
a	questionnaire,	answered	by	40	physiotherapists	amongs	students	and	professors	of	the	post-graduation	courses	at	
University	Gama	Filho,	which	investigates	 the	resources	that	are	more	used,	protocols,	orientations,	complications	
and	profiles	of	the	clients	who	were	underwent	treatment.	The	results	demonstrated	the	efficacy	of	physiotherapeutical	
treatments	in	the	procedures	of	post-operatory	liposuction	and	the	election	of	manual	lymphatic	drainage,	ultra-sound	
and	the	endermotherapy	as	the	resourses	that	present	the	best	ones	results	in	this	type	of	procedures.

Key-words:	physiotherapy,	liposuction,	protocol.

Introdução 

No	 Brasil,	 uma	 grande	 parcela	 da	 população	
feminina	 vem	 se	 preocupando	 com	 a	 sua	 forma	 física,	
procurando	alcançar	o	padrão	de	beleza	exigido	pela	nos-
sa	 sociedade.	 Essas	 mulheres	 geralmente	 se	 submetem	
a	uma	série	de	“sacrifícios”,	 entre	eles:	dietas,	medica-
mentos,	rotinas	de	tratamento	estético,	exercícios	exaus-
tivos,	terapias	alternativas,	intervenções	cirúrgicas,	entre	
outros1.

	A	 lipoaspiração	ou	 lipossucção	consiste	na	 re-
moção	cirúrgica	de	gordura	subcutânea,	por	meio	de	câ-
nulas	submetidas	a	uma	pressão	negativa	e	introduzidas	
por	pequenas	incisões	na	pele2.

	De	acordo	com	Lisboa1,	a	 lipoaspiração	é	uma	
das	técnicas	cirúrgicas	mais	realizadas	atualmente.	A	fi-
sioterapia	possui	um	importante	papel,	tanto	no	acompa-
nhamento	do	pós-operatório,	como	também	na	avaliação	
prévia	à	cirurgia,	prevenindo	e	tratando	as	respostas	ad-
vindas	das	intervenções	cirúrgicas,	possibilitando	ainda	a	
diminuição	da	ansiedade	pós-operatória3.

	Os	 procedimentos	 fisioterapêuticos	 podem	 ser	
iniciados	a	partir	de	72	horas,	após	o	ato	cirúrgico,	pois	
neste	momento	é	possível	atuar	na	prevenção	de	fibroses	
ou	retrações.	Durante	esta	fase,	as	manipulações	devem	
ser	de	forma	precoce	e	gradativa	e	devem	ser	realizadas	
técnicas	desobstrutivas	e	drenagem	linfática	manual3.

	O	 ultra-som	 é	 um	 recurso	 terapêutico	 muito	
utilizado	em	diferentes	doenças	dos	tecidos	moles4.	Sua	
utilização	no	pós-operatório	imediato	está	vinculada	dire-
tamente	ao	processo	de	cicatrização,	promovendo	melho-
ra	na	circulação	sanguínea	e	linfática,	possibilitando	uma	
melhor	nutrição5.

A	vacuoterapia	ou	depressoterapia,	que	consiste	
na	aplicação	de	uma	pressão	negativa	sobre	a	pele,	ofe-
recida	por	diversos	tipos	de	aparatos,	com	ciclos	de	apli-
cações	 reguláveis,	 que	 irá	 gerar	 um	 efeito	 de	 ventosas.	
As	chances	de	diminuir	a	fibrose	com	a	utilização	deste	
método	são	evidentes	nas	cicatrizes	recentes,	sendo	tam-
bém	observados	nas	lesões	antigas	possibilitando	assim	o	
seu	remodelamento.	Porém,	a	sua	atuação	na	reabsorção	
de	edema	e	de	utilização	no	pós-cirúrgico	imediato	é	dis-
cutível3.

O	objetivo	deste	estudo	foi	de	verificar	a	eficácia	

dos	procedimentos	fisioterapêuticos	no	pós-cirúrgico	de	
lipoaspiração.	Vislumbra-se	a	possibilidade	de	identificar	
os	recursos	de	melhor	desempenho,	contribuindo	para	a	
agregação	de	conhecimentos	da	comunidade	acadêmica,	
em	especial	a	de	fisioterapia.

Materiais e métodos

No	período	de	agosto	a	outubro	de	2005	foi	reali-
zada	uma	pesquisa	prospectiva	utilizando-se	questionário	
de	pesquisa	de	opinião	acerca	do	protocolo	de	tratamento	
utilizado	no	pós-cirúrgico	de	lipoaspiração,	aplicado	aos	
fisioterapeutas	que	atuam	na	área	dermato-funcional,	em	
várias	regiões	do	país.	

Foram	coletadas	informações	sobre	faixa	etária	
dos	 fisioterapeutas	 entrevistados,	 tempo	 de	 formação	 e	
atividade	 profissional,	 informações	 sobre	 os	 pacientes,	
sobre	 o	 pós-operatório	 de	 lipoaspiração,	 recursos	 tera-
pêuticos	utilizados	e	equipe	multidisciplinar,	todas	amos-
tras	consideradas	de	conveniência	para	o	presente	estudo.	
Participaram	do	estudo	docentes	e	discentes	do	curso	de	
pós-graduação	de	fisioterapia	dermato-funcional	da	Uni-
versidade	Gama	Filho	(âmbito	nacional)	e	demais	fisiote-
rapeutas.	Para	a	análise	dos	dados,	utilizamos	os	números	
totais	e	respectivas	freqüências.

Resultados

Através	do	estudo	realizado,	pudemos	observar	
que	grande	parte	dos	fisioterapeutas	entrevistada	corres-
ponde	a	uma	 faixa	etária	 jovem,	entre	24	e	26	anos	de	
idade,	com	formação	recente	e	atuação	na	área	de	derma-
to-funcional	entre	1	e	3	anos.

Os	entrevistados	atendem	em	média	de	4	a	6	pa-
cientes	por	dia,	sendo	de	1	a	2	específicos	para	tratamento	
pós-operatório	de	lipoaspiração.

A	maioria	dos	cirurgiões	plásticos	não	encami-
nha	seus	pacientes	para	realizar	fisioterapia	no	pré-opera-
tório:	46%	dos	fisioterapeutas	informaram	que	não	aten-
dem	nenhum	cliente	no	pré-operatório.	Já	no	pós-opera-
tório	os	cirurgiões	costumam	encaminhá-los	entre	o	4º	ao	
7º	dia	de	pós-operatório.

De	acordo	com	a	entrevista	realizada,	as	regiões	
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mais	lipoaspiradas	são	abdômem	(90%),	seguido	de	flan-
cos,	culote,	coxa,	dorso,	braço	e	outros,	respectivamente.	

Quanto	aos	achados	e	queixas	mais	comuns	no	
pós-operatório,	verificamos	que	88%	dos	pacientes	apre-
sentaram	queixa	de	dor,	88%	de	edema,	68%	de	equimo-
se,	48%	de		fibrose,	13%	de	aderências,	22%	de	seroma	e	
2%	apresentaram	outros	tipos	de	queixas	.

Verificamos	que	o	recurso	terapêutico	mais	utili-
zado	para	tratamento	pós-operatório	de	lipoaspiração	foi	
a	drenagem	linfática	manual	(98%),	seguida	do	ultra-som	
(78%).	 Entre	 os	 fisioterapeutas	 entrevistados	 98%	 que	
utilizaram	 a	 drenagem	 linfática	 manual	 combinada	 ou	
não	ao	ultra-som	ou	outros	recursos.	

No	gráfico	1	verificamos	que	os	 recursos	mais	
utilizados	no	pós-operatório	são:	drenagem	linfática	ma-
nual	 (98%),	 ultra-som	 (78%),	 endermoterapia	 (26%),	
cosméticos	(46%),	massoterapia	(28%),	e	outros	(10%).

Gráfico 1.	Recursos	mais	utilizados	no	pós-ope-
ratório.Quanto	à	idade	dos	clientes	atendidos,	72%	apre-
sentou	uma	faixa	etária	média	entre	25	e	35	anos.	Quanto	
ao	número	de	sessões,	46%	dos	clientes	realizou	em	mé-
dia	de	15	a	20	sessões	no	pós-operatório.

O	 gráfico	 2	 mostra	 todos	 os	 recursos	 utiliza-
dos	 no	 pós-operatório	 de	 lipoaspiração,	 de	 acordo	 com	
os	protocolos	avaliados:	88%	dos	fisioterapeutas	utiliza-
ram	eletroterapia,	14%	cosméticos,	12%	dão	orientações	
posturais,	 8%	 utilizou	 vacuoterapia,	 10%	 massoterapia,	
4%	 faz	 colocação	 de	 espuma,	 4%	 prescreve	 exercícios	
respiratórios,	2%	higienização,	2%	calor	superficial,	2%	
meias	de	compressão	elástica,	2%	máscara	calmante,	2%	
pompagem,		2%	propriocepção,	2%	tonificação	com	argi-
la	verde	e	2%	opta	pela	utilização	de	ácidos.

O	gráfico	3	mostra	os	recursos	que	os	fisiotera-
peutas	não	utilizaram	em	seus	 tratamentos:	28%	ender-
moterapia	em	fases	iniciais,	12%	cosméticos,	4%	criote-
rapia,	4%	calor,	4%	massagem	redutora,	2%	 ionização,	
2%	massagem	sueca,	2%	drenagem	linfática	eletrônica,	
2%	ultra-som,	e	2%	microcorrente.

As	principais	recomendações	no	pós-operatório	
verificadas	na	pesquisa	foram:	o	uso	da	cinta,	alimenta-

Gráfico	2.	Recursos	utilizados	no	pós-operatório	
de	lipoaspiração	de	acordo	com	os	protocolos	avaliados.

Gráfico	 3.	 Recursos	 que	 os	 fisioterapeutas	 não	
utilizam	no	pós-operatório.

ção	balanceada	e	um	aumento	da	ingestão	líquida,	adoção	
de	postura	adequada,	assiduidade	às	sessões	de	drenagem	
linfática,	 repouso	 moderado,	 realização	 de	 auto	 massa-
gem,	atividade	física	após	 liberação	médica,	porém,	 to-
mando	cuidados	quanto	ao	esforço	físico,	e	evitar	expo-
sição	solar.	
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Discussão

O	 papel	 do	 fisioterapeuta	 tem	 início	 no	 pré-
operatório,	 visando	 uma	 recuperação	 cirúrgica	 mais	
rápida,	 eficiente	 e	 funcional3.	A	 aplicação	 da	 drenagem	
linfática	 manual	 no	 pré	 e	 pós-operatório	 de	 cirurgia	
estética	é	uma	das	formas	terapêuticas	auxiliar	mais	eficaz,	
para	que	o	organismo	como	um	todo,	reaja	às	agressões	
da	intervenção	e	obtenha	melhores	resultados6.

A	 drenagem	 linfática	 manual	 pré-cirurgia	 tem	
como	objetivo	preparar	a	 região	a	qual	vai	ser	operada,	
em	determinados	aspectos	como:	estimular	a	circulação	
arteriovenosa,	 para	 evitar	 riscos	 de	 necrose,	 ativar	 a	
circulação	linfática,	favorecendo	o	metabolismo	celular,	
otimizar	 melhor	 cicatrização	 e	 recuperação	 cutânea,	
manter	 a	 camada	 córnea	 íntegra	 e	 hidratada,	 estimular	
a	 circulação	 venolinfática	 para	 evitar	 edemas6.	 Apesar	
disso,	 verificamos	 pouco	 encaminhamento	 médico	 no	
pré-operatório,	 de	 acordo	 com	 os	 resultados	 46%	 dos	
fisioterapeutas	não	atende	nenhum	pré-operatório.	

Já	no	pós-operatório,	a	drenagem	tem	sido	bastante	
utilizada.	 Cerca	 de	 98%	 dos	 fisioterapeutas	 utiliza	 a	
drenagem	linfática	manual	em	seus	protocolos	e	relata	ser	
o	recurso	com	o	qual	se	obtêm	os	melhores	resultados.	

São	diversos	os	benefícios	 a	 serem	considerados	
quando	 da	 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	pele6.	A	drenagem	linfática	manual	traz	
muitos	 benefícios	 na	 cicatrização	 de	 lesões	 e	 no	 seu	
tratamento	estético,	principalmente	quando	a	cicatrização	
é	 recente7.	 Estes	 relatos	 justificam	 o	 fato	 do	 grande	
numero	de	profissionais	utilizarem	a	drenagem	linfática	
como	o	recurso	prioritário	no	tratamento	pós-operatório	
de	lipoaspiração.

Segundo	 Winter8	 em	 cicatrizes	 recentes,	 pode-se	
trabalhar	além	da	drenagem	linfática	manual,	tratamentos	
de	 iontoforese,	 aplicação	 de	 luz	 infravermelha,	 ultra-
som	 e	 vacuoterapia	 em	 intensidade	 baixa.	 Observamos	
nos	resultados	deste	estudo	que	apesar	do	ultra-som	e	a	
vacuoterapia	serem	recursos	bastante	utilizados	no	pós-
operatório,	diferente	da	ionização	que	não	foi	um	recurso	
muito	 utilizado,	 2%	 dos	 fisioterapeutas	 preferem	 não	
utilizar	a	ionização	em	seus	pacientes	no	pós-operatório.

Mac	 Master9	 demonstrou	 acentuada	 circulação	
linfática	após	massagem	por	meio	de	um	corante	injetado	
intra-dermicamente.	 Conforme	 os	 resultados	 deste	
trabalho,	46%	dos	fisioterapeutas	entrevistados	utilizam	
massoterapia	em	seus	pacientes.

Ladd	et	al.10	compararam	a	influência	da	massa-
gem,	do	exercício	passivo	e	da	estimulação	elétrica	dos	
músculos	 sobre	 o	 fluxo	 linfático.Todos	 eles	 causavam	
aumento	 do	 fluxo,	 mas	 a	 massagem	 era	 decididamente	
a	mais	eficaz.	Conforme	os	resultados	deste	estudo,	18%	
dos	fisioterapeutas	optaram	por	massagem	de	relaxamen-
to	e	10%	outros	tipos	de	massagem	em	seus	tratamentos.	
Oitenta	e	oito%	utilizaram	a	drenagem	linfática	manual	e	
a	elege	como	o	melhor	recurso	a	ser	utilizado	no	pós-ope-
ratório	de	lipoaspiração.	A	estimulação	elétrica	foi	utili-
zada	apenas	por	14%	dos	fisioterapeutas	e	os	exercícios	
passivos	 não	 foram	 citados	 em	 nenhum	 dos	 protocolos	
avaliados.

A	estimulação	elétrica,	apesar	de	ser	um	impor-
tante	complemento	no	programa	de	tratamento	fisiotera-
pêutico,	 pois	 além	 de	 efeitos	 analgésicos	 (Estimulação	
Elétrica	Nervosa	Transcutânea	-	TENS),	visa	manter	ou	
restaurar	a	força	e	o	trofismo	muscular	(corrente	russa),	
ajudando	também	na	drenagem	linfática3.	Apesar	de	seus	
efeitos	benéficos	a	eletroestimulação	não	é	muito	utiliza-
da	no	pós-operatório	de	lipoaspiração.	Apenas	14%	dos	
fisioterapeutas	utilizaram	este	recurso	em	seus	tratamen-
tos.	Já	a	atividade	física	precoce	é	bastante	recomendada	
e	pode	ser	 instituída,	desde	que	não	se	promova	 tensão	
na	cicatriz.	Sendo	assim,	a	atividade	física	moderada	du-
rante	a	fase	celular	do	processo	de	cicatrização	promove	
a	drenagem	linfática	e	acelera	a	cicatrização11.	Apesar	de	
seus	benefícios	a	atividade	física	não	constava	nos	proto-
colos	avaliados.	Apenas	orientações	são	dadas	a	respeito	
da	prática	de	atividade	física	no	pós-operatório.	

Os	 exercícios	 na	 fase	 pós-operatória	 podem	
melhorar	a	circulação	sanguínea	e	linfática,	prevenir	de-
formidades	e	incrementar	o	metabolismo	aeróbio.	A	exe-
cução	dos	exercícios	deve	respeitar	as	fases	do	processo	
cicatricial,	não	submetendo	a	incisão	cirúrgica	a	tensões	
elevadas12.	De	acordo	com	as	orientações	dadas	pelos	fi-
sioterapeutas	entrevistados,	2%	orienta	seus	pacientes	a	
não	praticarem	atividade	física	durante	o	período	inicial	
de	pós-operatório,	2%	alerta	para	os	cuidados	durante	a	
prática	de	atividades	físicas.

Alguns	 fisioterapeutas	 recomendam	 um	 repou-
so	moderado	no	pós-operatório,	visando	evitar	a	 tensão	
promovida	na	lesão,	que	pode	concorrer	para	a	formação	
de	uma	cicatriz	hipertrófica.	Entretanto,	o	repouso	deve	
ser	 relativo,	 já	 que	 a	 mobilização	 muito	 reduzida	 pode	
levar	a	um	posicionamento	inadequado,	desenvolvimento	
de	aderências,	atrofia	muscular,	e	conseqüentemente	um	
processo	de	cicatrização	mais	demorado3.	De	acordo	com	
este	estudo,	10%	dos	fisioterapeutas	recomendam	repou-
so	moderado	no	período	pós-operatório.

Os	principais	efeitos	terapêuticos	do	ultra-som	são	
antiinflamatórios,	analgésicos14,	fibrinolítico/destrutivo15,	
regeneração	 tissular	 e	 reparação	 de	 tecidos	 moles16,	 e	
relaxamento	muscular.	
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O	 objetivo	 da	 utilização	 precoce	 do	 ultra-som	 é	
promover	 uma	 melhora	 tanto	 na	 circulação	 sanguínea	
quanto	 na	 linfática,	 possibilitando	 assim	 uma	 melhor	
nutrição	 celular.	 A	 diminuição	 da	 dor	 também	 é	
requerida	 nesta	 fase13.	A	 reabsorção	 de	 hematoma	 é	 de	
vital	 importância	 nesta	 1º	 fase,	 já	 que	 a	 sua	 evolução	
pode	 concorrer	 para	 a	 formação	 de	 fibroses.	 Caso	 o	
processo	de	reparo	esteja	concluído	e	existam	aderências	
e	 fibroses	 instaladas,	 o	 ultra-som	 pode	 ser	 utilizado	
como	 coadjuvante	 na	 diminuição	 dessas	 seqüelas,	 da	
elasticidade	do	tecido	conjuntivo3.

O	ultra-som	foi	outro	recurso	bastante	utilizado	
nos	protocolos	de	tratamento	pós-operatório	de	lipoaspi-
ração.	Verificamos	que	84%	dos	fisioterapeutas	o	utiliza-
ram	com	sucesso	nos	processos	de	reparo	tecidual.	

A	endermoterapia,	tem	suas	ações	questionáveis	
no	pós-operatório	de	 lipoaspiração.	Segundo	Soriano	et	
al.17,	é	uma	técnica	de	aspiração	que	atua	a	nível	hipodér-
mico,	 realizando	 uma	 massagem	 atraumática	 à	 pressão	
negativa.	No	pré-operatório,	ela	pode	ajudar	a	amenizar	a	
capa	fibrosa	da	hipoderme,	antes	da	cirurgia,	facilitando	
a	passagem	da	cânula	em	técnicas	como	a	lipoescultura	
e	 lipossucção;	 já	 no	 pós-operatório,	 ajuda	 a	 reabsorver	
os	edemas	e	hematomas	pós	lipossucção,	uniformiza	os	
tecidos	após	a	lipoescultura,	lipossucção	e	lipoclasia;	jun-
tamente	com	o	ultra-som	ajuda	a	desagregar	as	fibroses	
persistentes	pós-cirúrgicas	e	melhora	a	qualidade	das	ci-
catrizes17.

Quando	 a	 manipulação	 do	 cabeçote	 ocorre	 se-
guindo	as	vias	 linfáticas,	pode-se	realizar	uma	boa	dre-
nagem	linfática17.	Entretanto,	não	há	dados	concretos	que	
confirmem	a	hipótese	de	drenagem	linfática	provida	pela	
endermoterapia,	 tendo	 em	 vista	 que	 na	 técnica	 de	 dre-
nagem	linfática	(manual	e	pressoterapia)	se	realiza	uma	
pressão	positiva	no	tecido,	entretanto,	a	endermoterapia	
utiliza	uma	pressão	negativa	através	do	vácuo3.	Segundo	
Ferrandes	 et	 al.18	 as	 técnicas	 que	 mobilizam	 os	 tecidos	
por	aspiração	ainda	não	provaram	ser	eficazes	nem	inó-
cuas	para	a	drenagem	linfática.

Verificamos	que	28%	dos	fisioterapeutas	entre-
vistados	utilizaram	a	endermoterapia	em	seu	tratamento	
pós-operatório	e	18%	relata	ser	a	técnica	com	a	qual	se	
obtém	melhores	resultados	em	seu	tratamento.	 	Note-se	
que	 42%	 dos	 fisioterapeutas	 não	 utilizam	 este	 recurso,	
principalmente	na	 fase	 inicial	do	 tratamento,	devido	ao	
risco	de	impedir	a	aderência	da	pele,	causando	flacidez,	
e	rompimento	de	capilares	e	hematomas	se	não	for	bem	
manuseado.

A	 possibilidade	 de	 diminuição	 da	 fibrose	 por	
este	método	é	bastante	evidente	nas	cicatrizes	 recentes,	
sendo	também	observados	nas	lesões	mais	antigas,	possi-
bilitando	assim	o	seu	remodelamento3.	Verificamos	nesta	
pesquisa	que	a	endermoterapia	 foi	citada	como	um	dos	
recursos	mais	utilizados	e	com	o	qual	se	obtém	bons	re-
sultados	no	pós-operatório.

Conclusão

Apesar	 do	 pouco	 encaminhamento	 médico	 no	
pré-operatório,	os	cirurgiões	cada	vez	mais	têm	reconhe-
cido	a	importância	da	intervenção	precoce	da	fisioterapia	
para	prevenção	 e	 tratamento	de	possíveis	 complicações	
decorrentes	de	lipoaspiração.

De	todos	os	protocolos	de	tratamento	pós-lipo-
aspiração	 avaliados,	 observamos	 que	 a	 drenagem	 linfá-
tica	manual	 e	o	ultra-som	são	os	 recursos	mais	utiliza-
dos	e	com	os	quais	se	obtêm	os	melhores	resultados	nos	
tratamentos	 pós-operatórios.	 Seguindo	 estes	 recursos,	 a	
endermoterapia,	numa	fase	mais	tardia	também	tem	de-
monstrado	 bons	 resultados,	 porém	 seu	 uso	 requer	 um	
maior	 critério.	 Massagens	 de	 relaxamento,	 orientações	
posturais,	e	o	uso	de	cosméticos	são	recursos	eficazes	e	
que	podem	ser	associados	ao	tratamento	com	efeitos	be-
néficos.

Diversas	 são	 as	 orientações	 e	 recomendações	
no	pós-operatório,	mas	 identificamos	como	importantes	
a	utilização	da	cinta,	ingestão	líquida	adequada,	alimen-
tação	 balanceada,	 evitar	 exposição	 solar,	 repouso	 mo-
derado,	porém	um	retorno	precoce	às	atividades	 físicas	
após	 liberação	 médica,	 cuidados	 quanto	 a	 higienização	
e	hidratação	da	cicatriz,	e	um	posicionamento	adequado,	
para	um	retorno	precoce	às	atividades	de	vida	diária.	De	
acordo	com	os	protocolos	avaliados,	estas	são	as	princi-
pais	recomendações	e	cuidados	que	devemos	orientar	às	
pacientes	que	se	submetem	a	procedimentos	de	lipoaspi-
ração,	para	que	possamos	contribuir	para	um	bom	resul-
tado	no	pós-operatório.	
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                                                              Questionário

Nome:                                                                                  Idade:

Local de trabalho:                                                              Cidade/Estado:

1-Há quanto tempo está formado?

( ) de 01 a 03 anos  ( ) de 04 a 07 anos  ( ) de 07 a 10 anos  ( ) acima de 10 anos

2- Há quanto tempo trabalha com fisioterapia dermato funcional?

( ) de 01 a 03 anos  ( ) de 04 a 07 anos  ( ) de 07 a 10 anos  ( ) acima de 10 anos

3-Quantos clientes atende em média por dia?

( ) de 01 a 03 anos  ( ) de 04 a 07 anos  ( ) de 07 a 10 anos  ( ) acima de 10 anos

Quantos desses clientes atende em média no pré-operatório?

__________________________________

Quantos clientes específicos para tratamento de pós-operatório de lipoaspiração?

___________________________________

4- Em qual dia de pós-operatório os cirurgiões costumam encaminhar seus clientes? 

( ) do 1º ao 3° dia  ( ) do 4° ao 7° dia  ( ) do 7° ao 10° dia  ( ) outros

5- Quais as regiões mais lipoaspiradas das clientes que costumam atender? (enumere na ordem) 

( ) abdômen  ( ) flancos  ( ) região trocantérica “culote”  ( ) coxa  ( ) dorso  ( ) braço  ( )outros

6- Quais os achados e queixas mais comuns no pós-operatório?

( ) dor   ( ) edema  ( ) equimose  ( ) fibrose  ( ) seroma  ( ) aderência  ( ) outros

7- Dentre os recursos relacionados qual deles você mais utiliza em sua prática clínica para tratar pós-operatório de lipoaspiração?

( ) Ultra-som  ( ) Endermo/vácuo  ( ) Drenagem linfática  ( ) Cosmético  ( ) Massoterapia  ( ) Outros

8- Do que se compõe o seu protocolo para tratamento de pós-operatório de lipoaspiração?

_________________________________________________________________________________

9- Quantas sessões em média de tratamento pós-operatório são realizadas?

( ) de 05 a 10 sessões  ( ) de 10 a 15 sessões  ( ) de 15 a 20 sessões  ( ) acima de 20sessões

10- Qual a faixa etária média das clientes que você costuma atender?

( ) de 15 a 25 anos  ( ) de 25 a 35 anos  ( ) de 35 a 45 anos  ( ) acima de 45 anos

11- Você atua com uma equipe multidisciplinar? Quais os profissionais que a compõe?

___________________________________________________________________________

12- Qual das técnicas empregadas você obtém um melhor resultado em seus tratamentos?

( ) ultra-som  ( ) Endermo/vácuo  ( ) Drenagem linfática  ( ) cosmético  ( ) massoterapia  ( ) outros

13- Qual recurso você não gosta de utilizar em seus tratamentos para pós-operatório de lipoaspiração? Por que?

______________________________________________________________________________

14- Quais as recomendações você orienta para a cliente no pós-operatório?

_________________________________________________________________________________


