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RESUMO 

O referido artigo trata de enfatizar a importância da Fisioterapia Dermato- funcional nos pós-

operatórios de cirurgias estéticas. A fisioterapia estética, renomeada como fisioterapia dermato-

funcional, está cada vez mais em evidência. Para melhor definir essa área de atuação profissional, 

procedeu-se uma revisão bibliográfica sobre os métodos terapêuticos utilizados pelo fisioterapeuta 

para atuar no pós-operatório, são eles: Drenagem linfática. Liberação tecidual manual, 

crioterapia, ultrassom, microcorrente, corrente galvânica e cinesiologia. A realização da 

Drenagem Linfática Manual nos pós-operatórios de Lipoaspiração e Abdominoplastia constitui 

uma terapia para redução de edemas, prevenção de seromas, fibroses, equimose, aderências e 

alívio da dor local. A Drenagem Linfática Manual é uma massagem que segue o trajeto do sistema 

linfático, ajudando no escoamento dos líquidos intersticiais. Apresentaremos, recursos que podem 

ser utilizados para tratamento e prevenção, sendo muitos deles já de uso rotineiro na fisioterapia. 

Realizou-se um levantamento de dados bibliográficos sobre o tema que cerca de tratamentos 

estéticos e sua terapêutica, algumas em evidências outras não tanto utilizadas. As causas mais 

comuns destas situações incluem: gravidez, envelhecimento, oscilações significativas no peso, 

hereditariedade ou cirurgia prévia. Este campo, há muito a ser explorado e novas pesquisas devem 

ser realizadas na busca de evidências científicas para o melhor embasamento dos recursos e 

técnicas disponíveis ao fisioterapeuta. 
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1. Introdução 
 
Atualmente, a busca pelo corpo perfeito vem aumentando significativamente, levando o indivíduo à 

procura de procedimentos estéticos e intervenções cirúrgicas, que podem propiciar esta 

transformação. As pessoas são submetidas a tais procedimentos para melhorarem sua auto-estima, 

bem-estar e corrigir cicatrizes e sequelas muitas vezes deixada pela própria cirurgia (AVELAR, 

2000). 

A definição de fisioterapia dada pelo COFFITO, obtida pelo site oficial do órgão, refere-se  

“fisioterapia é uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais 

intercorrentes em órgãos e sistemas ao corpo humano”.  

Apesar fisioterapia abranger muitas áreas, a fisioterapia estética foi substituída por Fisioterapia 

Dermato-Funcional, na tentativa de ampliar a área conferindo-lhe a conotação de restauração de 

função, além de melhorar e restaurar a aparência (COUTINHO, 2006). 

De acordo com a Associação Norte-Americana de Fisioterapia (2001), esta área é responsável pela 

manutenção da integridade do sistema tegumentar como um todo, incluindo alterações superficiais 

da pele. A responsabilidade do fisioterapeuta está em manter e promover a ótima função física, 

como o bem-estar e a qualidade de vida. 
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A eficiência de uma intervenção e cuidados estéticos, pré e pós operatórios, tem demonstrado fator 

preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado estético mais satisfatório. Cabe 

ao fisioterapeuta atuar com todos os recursos disponíveis para minimizar uma alteração funcional, a 

aplicabilidade da fisioterapia tem por objetivo fortalecer os vasos sanguíneos e linfáticos da região a 

ser tratada, desobstruindo possíveis congestionamentos, tratar edemas drenando e 

descongestionando os tecidos (MIGOTO, 2013). 

O ato cirúrgico se dá por uma agressão tecidual que, mesmo direcionado, prejudica a funcionalidade 

dos tecidos, embora pareça desnecessário para alguns cirurgiões, o atendimento fisioterapêutico 

pré-operatório da cirurgia plástica é de extrema importância na reabilitação do paciente operado. 

Além disso, podem surgir complicações tardias à cirurgia, que podem ser evitadas e tratadas pelo 

fisioterapeuta (MACEDO, 2011). 

Muitos pacientes submetidos às cirurgias plásticas não são encaminhados para a realização de 

tratamentos pós-operatórios com fisioterapeutas, ou demoram muito e quando iniciam os 

atendimentos já se encontram em fases tardias, o que pode levar a resultados poucos satisfatórios. 

Cabe ao fisioterapeuta atuar com todos os recursos disponíveis para minimizar esta alteração 

funcional (TACANI, 2005). 

A aplicabilidade da fisioterapia no pré-operatório, tem por objetivo fortalecer os vasos sanguíneos e 

linfáticos da região a ser operada, desobstruindo possíveis congestionamentos e no pós-operatório a 

fisioterapia e suas modalidades terapêuticas nos permite tratar edemas drenando e 

descongestionando os tecidos, promovendo uma cicatrização mais rápida e de melhor qualidade 

(SOUSA, 2010). 

O objetivo da pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica a respeito da abordagem fisioterapêutica 

no pós-operatório de cirurgia plásticas corporais mais realizadas como mamoplastia, implantes 

mamários, correção abdominal abdominoplastia) e a lipoaspiração e recursos fisioterapêuticos 

adequados para serem realizados no pós-operatório (BORGES, 2006). 
 

2. Revisão de literatura 

2.1. Abdominoplastia 
 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (2014), a proporção de cirurgiões 

plásticos dada população é de um cirurgião para 50 mil habitantes, sendo abaixo e acima desses 

valores considerado carente ou saturado respectivamente, em grandes metrópoles.  

A média de cirurgias plásticas, de acordo com a última pesquisa encomendada pela SBCP realizada 

entre setembro de 2007 e agosto de 2008, os implantes de silicone mamário ficaram em 1º lugar das 

cirurgias plásticas, sucedidos pela lipoaspiração e abdominoplastia, confirmando os dados 

apresentados na literatura.  

A mama engloba um forte conteúdo simbólico de feminilidade, maternidade e sexualidade. A 

deformidade das mamas pode chegar a resultar em problemas psicológicos, como consequência das 

influências recebidas pela sociedade em geral. Apesar das próteses de silicone já estarem 

disponíveis no mercado brasileiro há mais de vinte anos, somente na última década se 

popularizaram como artifício definitivo para dar volume e projeção aos seios. O aperfeiçoamento 

tecnológico ocorrido a partir da década de 90, como a utilização de novos materiais de revestimento 

do implante e o aprimoramento técnico dos cirurgiões, proporcionou mais segurança às pacientes 

que se submetem a cirurgia, assim como maior previsibilidade de resultados. 

Após análise criteriosa das referências bibliográficas, foram identificadas as cirurgias plásticas de 

maior evidência em estética corporal. Mamoplastia de aumento e redução; Abdominoplastia; 

Lipoaspiração; Recursos mais utilizados na fisioterapia dermato-funcional durante o pré e pós-

operatório, através de técnicas fisioterapêuticas como a drenagem linfática, massoterapia, liberação 

tecidual funcional (LTF), agentes térmicos (calor e frio), eletroterapia e cinesioterapia (PITANGY, 

2000). 

A abdominoplastia consiste na retirada de tecido subcutâneo excedente na região do abdome, 

através de uma incisão supra-púbica com transposição do umbigo e com plicatura dos músculos 
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reto-abdominais. Esta por sua vez, vem sendo associada a uma lipoaspiração, com a intenção de 

proporcionar retirada de excesso de gordura através de finas cânulas, possibilitando uma redefinição 

global do tronco (SOUSA, 2010). 

A abdominoplastia é indicada para indivíduos que apresentam gordura localizada abdominal, 

flacidez decorrente de emagrecimento ou gravidez, flacidez aponeurótica, diástase abdominal, 

abaulamentos e hérnias A abdominoplastia consiste na correção funcional e estética da parede 

abdominal que pode estar alterada por gestações sucessivas, extenso emagrecimento, excesso de 

depósito de tecido gorduroso na parede abdominal, flacidez da musculatura e acúmulo gorduroso na 

porção abdominal inferior (ANTUNES, 2008). 

A abdominoplastia consiste na retirada de tecido subcutâneo excedente na região do abdome, 

através de uma incisão supra-púbica com transposição do umbigo e com plicatura dos músculos 

reto-abdominais. Esta por sua vez, vem sendo associada a uma lipoaspiração, com a intenção de 

proporcionar retirada de excesso de gordura através de finas cânulas, possibilitando uma redefinição 

global do tronco (COUTINHO et al, 2006).  

Os múltiplos fatores que causam enfermidades e processos que alteram o balanço fisiológico do 

organismo podem também alterar a forma do abdome até o ponto em que este se torna desagradável 

para o paciente e causa, inclusive, dificuldades para a higiene corporal normal. A melhor forma de 

estudar esses múltiplos fatores é considerar cada componente da parede abdominal em separado 

(MAUAD, 2008).  

- Indicações 

A abdominoplastia (ou dermolipectomia abdominal) é indicada para pacientes com moderada ou 

acentuada flacidez cutânea associada à lipodistrofia localizada ou generalizada, com ou sem 

eventrações ou hérnias da parede abdominal, com o objetivo de restabelecer o contorno corporal, 

eliminando o excesso cutâneo e o tecido adiposo, quando possível; e corrigir a flacidez músculo 

aponeurótico e eventuais hérnias ou eventrações (BORGES, 2006). 

- Complicações e Contra-Indicações da Abdominoplastia 

As abdominoplastias apresentam uma série de complicações, cada uma delas com diferentes causas. 

Como, hematomas, seromas (coleção de líquido abaixo da pele), infecções e necrose são alguns 

exemplos. Cabe ao cirurgião plástico solucionar estas intercorrências, e acompanhar seu paciente no 

pós-operatório (PITAGUIY, 2000). 

Está contra-indicada em pacientes com mínima flacidez tecidual, pacientes com alterações 

pulmonares, diabetes e grandes tabagistas pelo risco de necrose tecidual (BORGES, 2006). 

- Aspectos Anatômicos 

A parede abdominal é formada por três músculos largos de cada lado: oblíquo externo, oblíquo 

interno e transverso, reforçados na linha média pelos músculos retos e pelo músculo piramidal. 

Esses músculos são indispensáveis para manter a postura, a locomoção e a função intestinal e 

constituem o elemento primário para estabelecer a tonicidade da parede abdominal (JAIMOVICH, 

1999). 

As cirurgias plásticas do abdômen, ocorrem comumente na parede abdominal anterior que está 

limitada acima pelo apêndice xifóide do esterno e pelas cartilagens costais da sétima e da décima 

costela. Abaixo apresenta as cristas ilíacas bilateralmente, como a espinha do púbis e a sínfise 

púbica (MAUAD, 2008).  

A parede abdominal anterior é composta de pele, tecido conjuntivo frouxo subcutâneo (tecido 

celular subcutâneo) e um sistema músculo-fáscio-aponeurótico. Mediante a remoção e/ou a 

reposição dessas estruturas, o cirurgião plástico tenta esculpir o tronco. Por conseguinte, o 

conhecimento da anatomia da parede abdominal anterior se reveste de crucial importância 

(JAIMOVICH, 2000). 

Situados abaixo da pele e do panículo adiposo, os quatro principais músculos da parede abdominal 

anterior são: oblíquo maior, oblíquo menor, transverso e músculo reto do abdome. O músculo reto 

está envolvido pelas aponeuroses dos três primeiros músculos, também conhecidos como músculos 

planos do abdome (MAUAD, 2008). 
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A fixação da cicatriz umbilical na parede abdominal permite a delimitação clara do abdome em dois 

segmentos: um abdome superior e outro, inferior. Tanto um como outro se acentuam pela depressão 

ocasionada pela zona umbilical e, na maioria das mulheres jovens, o abdome inferior é levemente 

mais proeminente e elevado (JAIMOVICHet al, 2000). 

Lewis (1989) descreve a parede abdominal de três formas diferentes: pendular, globosa, e flácida. O 

abdome pendular apresenta acúmulo de gordura no abdome inferior e ao redor do umbigo, podendo 

a pele dobrar-se sobre o púbis devido ao excesso de peso. O abdome globoso é arredondado, com 

distensão generalizada, havendo uma quantidade variável de gordura, com ou sem flacidez do 

sistema músculo-aponeurótico. O abdome flácido apresenta pele redundante, lassa e frouxa, 

encontrando-se estrias com frequência. 

- Cicatrizes 

As cicatrizes são resultados inevitáveis da lesão, intencional ou acidental, da pele. O processo de 

cicatrização se dá fundamentalmente no tecido conjuntivo, no qual diversos fatores de ordem geral 

ou local intervêm em sua constituição e função (GUIRRO & GUIRRO, 2002). 

A cicatriz da abdominoplastia tende a se caracterizar por uma linha arqueada: é baixa na região 

pubiana e alta lateralmente em direção às espinhas ilíacas. Com esse formato, pode ficar escondida 

sob um biquíni. Essa cicatriz evolui para um aspecto bastante aceitável. Em determinadas situações 

em que não há distensibilidade suficiente dos tecidos para alcançar a região pubiana, haverá a 

necessidade da complementação da cicatriz arqueada com um pequeno traço vertical mediano, 

deixando o aspecto final de um “T” invertido. Normalmente apresenta cor avermelhada nos seis 

primeiros meses, levando outros seis meses para ficar natural (VOLOSZIN, 2007). 

- Avaliação Pré-operatória 

Iniciamos com um exame físico do paciente, observamos as características da pele como: 

elasticidade, flacidez, estrias e presença de cicatrizes. A localização do umbigo, sua distância entre 

o apêndice xifóide, o púbis e as cicatrizes horizontais no hipogástrio que são parâmetros iniciais 

para indicar a quantidade de pele a ser retirada e o futuro posicionamento da cicatriz umbilical. A 

espessura, a quantidade e a disposição do tecido adiposo são avaliadas, para direcionar a quantidade 

de gordura a ser aspirada no retalho superior e gordura profunda da região inferior. Diagnosticamos 

a presença, o grau e a localização de diástase nas regiões infra e supra-umbilicais para plicatura. As 

características individuais são fundamentais, considerando-se, ainda, a idade, gestações anteriores, 

doenças pregressas e a expectativa da paciente quanto ao resultado e cicatrizes (MATOS JÚNIOR, 

2004). 

- Técnica Cirúrgica 

Para a realização da técnica, descrita por Pitanguy, demarca-se uma linha média vertical no 

abdômen e fixa-se um fio longo de nylon no nível do apêndice xifóide e outro no nível da sínfise 

púbica, que servirão para orientar uma marcação simétrica. As cristas ilíacas ântero-superiores são 

palpadas e marcadas. Desenha-se um traçado contornando a cicatriz umbilical em circulo ou em 

losango, determinando o tamanho final da cicatriz umbilical (BORGES, 2006). 

A partir daí, é feito o deslocamento do panículo adiposo da aponeurose dos músculos. Isso significa 

separar a pele e o tecido gorduroso da porção anterior dos músculos abdominais. O umbigo é 

deixado preso em sua posição natural, isto é, junto a aponeurose. Uma vez completado o 

deslocamento do tecido gorduroso, é hora de se aproximarem os músculos abdominais, que se 

encontram afastados da linha média, para a sua posição original. Essa etapa se faz por meio de uma 

sutura (MAUAD, 2008). 

Após o posicionamento do retalho com os pontos cardeais, delimita-se o novo sítio para a 

localização da cicatriz umbilical. A incisão transversal é feita na linha média, com dimensão que 

varia conforme o tamanho da cicatriz umbilical do paciente. A cicatriz umbilical é suturada 

firmemente à parede abdominal (BORGES, 2006). 

De acordo com Mauad (2008), são deixados drenos de aspiração contínua, com o objetivo de 

eliminar o sangramento residual, e realiza-se o curativo. Gazes largas e acolchoadas são distribuídas 

cobrindo a área descolada, sobre a qual um molde de gesso é colocado. Deve-se evitar que o mesmo 

exerça pressão sobre as proeminências ósseas, como cristas ilíacas, e rebordo costal. O abdômen é 
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finalmente enfaixado com crepom largo, evitando excessiva pressão para não restringir movimentos 

abdominais de respiração (BORGES, 2006). 

A paciente deve permanecer em repouso de 24 a 48 horas, até que os drenos sejam retirados. A 

partir daí, o cirurgião trocará os curativos até a completa retirada dos pontos. O uso de cinta elástica 

modeladora inicia-se, em geral, no pós-operatório imediato, permanecendo por um período que 

varia de um a três meses (MAUAD, 2008). 

- Tratamento fisioterápico no pré e pós-abdominoplastia 

O tratamento estético no pré-operatório tem como um de seus objetivos diminuir a espessura do 

tecido abdominal pelo emprego da drenagem linfática manual (DLM), a qual direciona o fluxo 

linfático e diminui o liquido intersticial excedente, aumentando a elasticidade do tecido, o que 

facilita sua retirada durante o ato cirúrgico. O tratamento no pós-operatório tem o objetivo de 

diminuir o edema e auxiliar no processo de cicatrização, na redução das áreas anestesiadas, na 

tonificação muscular e na microcirculação (MAUAD, 2008). 

- Recursos Fisioterapêuticos 

Dentre os recursos indicados para possibilitar a melhora na recuperação do ato cirúrgico temos a 

crioterapia, cuja utilização promove resfriamento do local aplicado, ocasionando vasoconstricção, 

minimizando o extravasamento sanguíneo e reduzindo a dor. A endermoterapia é também utilizada, 

pois desagrega as fibroses promovendo com isso um tecido mais uniforme (COUTINHO et al, 

2006). 

A drenagem Linfática Manual (DLM) tem efeitos diretos na circulação sanguínea, reduzindo o 

edema, atuando sobre o metabolismo, na desintoxicação do tecido e melhorando a nutrição das 

células. O contato com a pele transmite, aos receptores, estímulos que serão interpretados pelo 

sistema nervoso autônomo, diminuindo a sensação de dor no local, o que faz com que o paciente se 

recupere mais rapidamente do estresse cirúrgico (MAUAD, 2008). 

Coutinho et al (2006) desenvolveram um programa de tratamento com o objetivo de aliviar a dor e 

o edema; Melhorar a circulação veno-linfática; Prevenir possíveis complicações (seromas, fibroses, 

aderências, etc); Favorecer a reestruturação tecidual e aceleramento do processo de cicatrização e 

Promover recomendações com a intenção de ajudar no tratamento e favorecer uma recuperação 

mais rápida. O tratamento foi realizado e com ele obtido resultados satisfatórios da seguinte forma: 

-Protocolo de tratamento durante o pós-operatório 

Na primeira semana do pós-operatório, está indicado o uso de crioterapia nas áreas dos flancos que 

apresentam equimoses durante 20 minutos, para que ocorra vasoconstricção dos vasos rompidos 

durante o procedimento. O terapeuta também pode intervir com o ultra-som de 3MHz; 0,5 W/cm² 

por 10 minutos na cicatriz cirúrgica (fechada); o cabeçote deve ser limpo com álcool a 70% antes da 

aplicação. Podemos realizar drenagem linfática manual no abdômen, costas e membros inferiores, 

feitas em decúbitos dorsal e lateral por 50 min (preservação da postura cirúrgica). 

Já após o 30º dia do pós-operatório (DPO) em diante, podemos manter o uso do ultra-som 3MHz; 

0,5w/cm² por 10 minutos, na cicatriz cirúrgica. Vacuoterapia, depressomassagem pulsátil com pulso 

de 25 realizada 05 minutos em cada flanco e depressomassagem contínua com a pressão suportável 

pela paciente (entre 100 e 200 mmHg) por 05 minutos em cada flanco. A primeira realizada para a 

desfibrosagem e a segunda realizada para favorecer o remodelamento corporal. Massagem clássica 

por 10 minutos nos flancos e abdomen. Drenagem manual linfática no abdômen, costas e membros 

inferiores por 40 min nos decúbitos dorsal e ventral. 

O médico deve recomendar, hidratação da pele com óleo de amêndoas doces e fazer uma ingestão 

de mais ou menos, oito copos de água por dia. Fazer uso da cinta compressiva por 60 dias. Não se 

expor ao sol. Não utilizar vestimentas apertadas; Não tomar banhos quentes; Evitar atividades que 

necessitam esforço físico. 
 

2.2. Lipoaspiraçào 
 

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

ser com anestesia local (peridural) ou geral .é uma cirurgia realizada através de pequenas incisões 
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na pele, onde são introduzidas cânulas que aspiram gorduras localizadas em pequenas regiões do 

corpo através de uma pressão negativa (MATTOS; ALCM, 2004). 

No passado utilizava o método seco, sem nenhuma introdução de infiltração de líquido, com isso 

provocava muitas complicações como sangramento intenso no pós-operatório de lipoaspiração, 

dentre as mais comuns são as infecções, hematomas, embolia gordurosa, trombose e perfurações 

devido ao uso do método seco. (PEREIRA et al., 2002; GUIRRO;GUIRRO 2002). 

Com a adoção da técnica tumescente que leva a infiltração subcutânea de grande volume de solução 

liquido,com baixa concentração de lidocaína, epinefrina e bicarbonato de sódio com objetivo de 

hemostáticos e anestésicos  criada por Jeffrey Klein em 1987,a cirurgia tornou-se mais segura 

facilitando a retirada de tecido adiposo,assim dispensando a anestesia geral (UTIAYAMA et al., 

2003; KLEIN, 1990). 

Afirma Ruzzante (1986) que com a lipoaspiração consegue de maneira geral retirar qualquer 

excesso de gordura localizada, em qualquer local do corpo, tendo que contar rigorosamente com a 

elasticidade do local da pele. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem como limite de 7% do peso corporal do paciente, 

não podendo exceder esse limite. Caso este limite seje ultrapassado, pode ocorrer muitas 

complicações cirúrgicas como a perda de sangue, tempo de cirurgia e sobra de tecido no pós-

operatório. (MATTOS; ALCM ,2004). 

De acordo com Silva (2001) a evolução de novas técnicas cirúrgicas de lipoaspiração ainda deixam 

muitas queixas e sequelas pelos pacientes como equimose, dor, edema, fibrose e retração tecidual, 

essas são as comuns e presente no pós- operatório. 

Para Vinas (1998) os traumas que a lipoaspiração provoca nos vasos sanguíneos e linfáticos podem 

levar a edemas de natureza hiperprotéica podendo evoluir para fibroesclerose e assim formar uma 

dura placas no tecido subcutâneo diminuindo a mobilidade tecidual e alterando os contornos 

corporais do paciente.  

Tocani e Cervera (2004) relatam que a maneira mais adequada de prevenir a fibrose ou 

fibroesclerose é a diminuição do edema. 

A lipoaspiração ou lipossucção consiste na remoção cirúrgica de gordura subcutânea, por meio de 

cânulas submetidas a uma pressão negativa e introduzida por pequenas incisões na pele. 

Atualmente, a lipoaspiração e suas variantes estão entre os procedimentos cirúrgicos mais 

frequentes na cirurgia plástica. As técnicas de remoção e remodelação da gordura corporal têm 

evoluído desde o advento da lipoaspiração.  

Apesar da evidente evolução, a grande preocupação em relação à lipoaspiração ainda reside no 

volume total aspirado e sua repercussão clínica e hemodinâmica, assim como na qualidade de 

recuperação no período pós-operatório (SALDANHA, 2011). 

Após 3 a 4 meses  a dor e o edema podem desaparecer, porém, o tratamento fisioterapêutico pode 

reduzir estes sintomas  em até 7 vezes ( SILVA, 2001). O tratamento medicamentoso pode ser 

usado na dor e no edema no pós-operatório, porém, a drenagem linfática manual pode reduzir esses 

sintomas (LEDUC, 2001).  

De acordo Ribeiro (2003), a DLM é denominada uma técnica de massagem, aplicada por Vodder 

(Alemanha) e recentemente por Leduc (Bruxelas), que tem como objetivo retirar os resíduos 

metabólicos e os líquidos exsudados por manobras nas vias linfáticas e nos linfonodos. 

Pita et al, (2007) ressalta que o corpo humano faz naturalmente a drenagem, o sistema linfático faz 

todo processo de retirada do líquido no meio intersticial, em casos de patologias esse processo fica 

muito lento e defeituoso 

Três técnicas representam DLM, a de Leduc, Vodder e de Foldi ambas seguem nos trajetos dos 

linfonodos e coletores linfáticos, coligando as três categorias de manobras: captação, reabsorção e 

evacuação, afirmando que a diferença dessas categorias está somente no local de realização. 

(GUIRRO; GUIRRO, 2002). 

Segundo Guirro e Guirro (2002) a captação é efetuada objetivamente sobre o segmento edemaciado, 

levando a linfa pelos linfocapilares. Na reabsorção, as manobras são executadas nos pré-coletores e 

nos coletores linfáticos, que levarão a linfa captada pelos linfocapilares. Já no processo de 
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evacuação realiza nos linfonodos recebendo a confluência dos coletores linfáticos. (GUIRRO; 

GUIRRO, 2002). 

A DLM atua na reabsorção de proteínas extravasadas, equilibrando pressões hidrostáticas e 

tissulares reduzindo o edema, pode ser iniciado ate 48 horas após as cirurgias plásticas 

(CAMARGO et al 2000). 

Quando o volume intersticial acumulado excede aos 20% do normal, com isso, desenvolve o 

edema. (NASCIMENTO, 2004). 

Para Lopes (2002), as sessões de DLM devem ser no mínimo 30 minutos (CASSAR, 2001), com 

uma leve pressão da mão sobre o corpo, para evitar um colapso linfático, onde o valor gira em torno 

de 30- 50 mmhg. 

 Uma das técnicas mais importantes no pós-operatório de cirurgias plásticas é a DLM, que beneficia 

a reabsorção de edemas através dos canais linfáticos e venosos (RUBIN et al., 2002), além de 

diminuir edemas e hematomas, a DLM ajuda no processo de reparação tecidual através da 

fibrinogênio presente na linfa e assim previne a formação de aderências, fibroses, restaura a 

construção de capilares linfáticos lesionados e tem efeito analgésico (VINAS, 1998; CAMARGO; 

MARX, 2000).  

Os pacientes que apresentam disfunções tireoidianas, crises asmáticas, flebite, trombose, 

menstruação abundante, afecções da pele, hipertensão descontrolada, hipotensão, insuficiência 

renal, insuficiência cardíaca, nervos pré-cancerosos, câncer, suspeita de arteriosclerose, e sensação 

de mal estar não poderão receber drenagem linfática manual. (WENER et al, 2008). 

O objetivo deste é investigar a importância da Drenagem Linfática Manual em pacientes 

submetidos à Lipoaspiração e Abdominoplastia.  

Tratando-se de uma revisão bibliográfica sobre Drenagem Linfática Manual no pós - operatório de 

Lipoaspiração e abdominoplastia. 
 

3. Métodos terapêuticos dermato-funcionais 

Caminhando ao lado da cirurgia plástica, a fisioterapia dermato-funcional é uma grande aliada nos 

procedimentos que sucedem à cirurgia. Neste período os recursos fisioterapêuticos, atuam na 

tentativa de proporcionar um ambiente ideal para que a reparação da lesão aconteça, estimulando as 

respostas adaptativas do organismo e conduzindo ao processo de cura. Estes recursos quando 

empregados adequadamente, auxiliam na diminuição do tempo de repouso, restauram a 

funcionalidade e aceleram a recuperação do paciente. (BORGES, 2006).  

O planejamento do tratamento fisioterapêutico no PO é amplamente variável e depende das 

características apresentadas durante a avaliação, análise do trofismo cutâneo e muscular, do edema, 

da cicatriz, da dor e sensibilidade além do tipo de cirurgia realizada, e do tempo de pós-operatório 

(MACEDO, 2011). 

A DLM é indicada no PO da maioria dos procedimentos de cirurgia plástica, como nas cirurgias de 

face, lipoaspiração, mamas, abdominoplastias, entre outras, sendo que quando bem realizada 

promove uma grande melhora no quadro álgico por diminuir a congestão tecidual (GUIRRO, 2002). 

A fisioterapia poderá atuar na prevenção das aderências, principal fator agravante no pós-

operatório, pois estas aderências impedem o fluxo normal de sangue e linfa, aumentando o quadro 

edematoso, retardando a recuperação. Para que se possa oferecer um tratamento adequado, o 

primeiro passo é o conhecimento das alterações funcionais apresentadas pelo paciente (BORGES, 

2006).  

Dentre os recursos indicados para melhorar na recuperação do ato cirúrgico temos a crioterapia, que 

promove o resfriamento do local aplicado, ocasionando vasoconstricção, minimizando o 

extravasamento sanguíneo e reduzindo a dor. A endermoterapia é também utilizada, pois desagrega 

as fibroses promovendo com isso um tecido mais uniforme. 

3.1. Drenagem linfática 

Tanto nos traumas mecânicos, como nos procedimentos estéticos, pode haver alteração estrutural ou 

funcional dos vasos linfáticos, causados por laceração ou compressão (hematoma, fibrose). Essa 

obstrução mecânica modificará substancialmente o equilíbrio das tensões, resultando 
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inevitavelmente em edema. A indicação da drenagem linfática é basicamente para a retirada do 

edema excessivo encontrado no interstício. E ainda assim, só teremos a redução definitiva deste 

edema quando houver diminuição da secreção de cortisol, que é liberada durante o processo de 

inflamação/ reparo e no término da formação do tecido cicatricial, em torno de 20 a 42 dias 

(COUTINHO, 2006). 

O tratamento inicia-se na fase aguda, pois a drenagem linfática é um recurso para tratar as 

consequências das alterações vasculares características da fase inicial (edema). Porém, devemos 

levar em conta que a cicatrização ainda está recente, e a aplicação da técnica deve ser o mais suave 

possível, evitando deslizamentos e trações no tecido em cicatrização. 

A drenagem não oferece risco algum para o paciente em pós-operatório de cirurgias plásticas, 

somente se for mal aplicada empregando muita força, rapidez excessiva, ou direção errada. Não há 

limite para utilização, e as técnicas de aplicação para as sequelas pós-cirúrgicas podem ser baseadas 

na drenagem reversa que consiste em direcionar o edema a um gânglio proximal a lesão como uma 

via alternativa para não haver encharcamento da cicatriz e aumento de edema, já que dependendo da 

cirurgia onde há uma secção, vasos são lesionados, dificultando assim a eliminação dos líquidos 

excedentes. Porém, apesar de eficaz não é encontrado na literatura assuntos a respeito da drenagem 

reversa (GUIRRO, 2002). 

Observou-se que a DLM é uma das técnicas mais procuradas e importantes na área de Pós-

Operatório de lipoaspiração e abdominoplastia, devido a eficácia e  prevenção precoce de edemas, 

hematomas, seromas, fibroses, aderências, equimoses  dentre outros. 

Soares (2005) comprovou que o nível de aceitação das pacientes é 85,7% pela técnica de DLM em 

abdominoplastia. 

Segundo Tacani; Alegrance (2005) foi realizada uma pesquisa com 28 cirurgiões plásticos na região 

do ABC paulista e 96,4% apontaram a DLM como o tratamento mais importante e eficaz na 

reabilitação pós-cirurgia; eles consideraram esta manobra capaz de diminuir o tempo de pós-

operatório, portanto ela é uma das técnicas mais reconhecidas por estes profissionais. 

Foi constatado que quando a DLM é iniciada precocemente promove uma aceleração na reabsorção 

do edema, de hematomas e equimoses melhorando assim o retorno da sensibilidade (CUNHA et al., 

2004). 

Soares et al. (2005) também relata que a DLM iniciada precocemente diminui o acúmulo de 

líquidos nos locais que foram realizados os procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração e 

abdominoplastia, sendo mais rápido a recuperação dos pacientes. 

De acordo com Guelfi MAC; Simões NDP (2005) a DLM indica uma tendência a uma eficiente 

redução de edemas, pela maior eliminação de líquidos através da drenagem linfática manual. 

Segundo Amaral et al. (2005) o simples toque proporcionado pela DLM promove uma redução de 

dor, fibrose, edema, relaxamento e sensação de leveza. Celion et al; (2006) realizou 15 

atendimentos de DLM na região do abdômen após uma lipoaspiração, constatando uma diminuição 

significativa do hematoma, edema e redução na dor local.  

A DLM faz com que a pele volte ao aspecto normal e saudável mais rápido após uma lipoaspiração 

através dos movimentos suaves, rítmicas e lentos que promovem a desintoxicação dos tecidos e 

melhorando a nutrição e oxigenação celular.(WINTER, 2005) 

Ribeiro (2001) afirma que a DLM pode evitar a fibrose, por diminuir a estase linfática, assim 

mostra o quanto é eficaz na prevenção da fibrose no pós-operatório de lipoaspiração. Rubin et al. 

(2002) destaca que a DLM é o tratamento apontado com 92,8% (n=26), o que demostra a 

importância dada dos profissionais de saúde a esta técnica no pós-operatório de lipoaspiração. 

Rosario (2009) após realizar 25 atendimentos de DLM no pós-operatório de abdominoplastia, em 

uma paciente relatou uma satisfação ao resultado e foi observado uma diminuição do edema,  

hematomas, equimoses e dor no local. 

Tacani et al. (2005) relatou que os médicos(42,8%) encaminhavam seus pacientes para fazer  DLM 

no pós-operatório de lipoaspiração, para os fisioterapeutas . 
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Foi observada uma escassez de estudo científica e literatura sobre a importância da DLM no pós-

operatório de abdominoplastia e lipoaspiração, sendo que é de grande importância a opinião de 

outros autores  sobre este assunto abordado. 

3.2. Massoterapia 

A massagem é capaz de produzir estimulação mecânica nos tecidos por aplicação rítmica de pressão 

e estiramento, tendo como efeito relaxamento, auxílio da circulação venosa e linfática, e absorção 

de substâncias extravasadas nos tecidos.  

Através da massoterapia, pode-se observar estiramento dos tecidos subcutâneos; alívio da dor 

devido ao estimulo do toque nos receptores de pressão na pele; aumento da circulação da área 

tratada; estiramento da fáscia; restauração da mobilidade dos tecidos moles e ainda a liberação de 

aderências. A massoterapia só deverá ser usada, e com cautela, a partir da fase de maturação. Os 

movimentos podem provocar descolamento tecidual, retardando a recuperação. Já que os tecidos 

foram descolados no ato cirúrgico e precisam se aderir para que haja sua restauração. Deve-se ter 

muita atenção na utilização da massoterapia convencional, pois corre-se o risco de provocar 

seromas e hematomas tardios (MILANI, 2006). 

3.3. Liberação Tecidual Funcional (LTF) 

Tensões mecânicas aplicadas ao tecido em cicatrização promovem uma organização dos feixes de 

colágeno de uma forma mais natural, com mais elasticidade que quando não aplica tensão. Essa é a 

maneira mais eficaz e rápida de tratamento especifico para fibroses e aderências em cirurgia 

plástica. Pelo fato do colágeno se depositar de maneira aleatória, a manipulação deverá ser em todos 

os sentidos, para que se consiga a reorganização dos feixes de colágeno. A intensidade do 

estiramento é proporcional à resistência que o tecido oferece, sua utilização ideal, de forma 

preventiva, é a partir do 3º ao 5º dia pós-operatório, com aplicação de 2 a 3 vezes por semana, 

durante a fase de reparo (aproximadamente 30 a 40 dias), associada ou não aos outros recursos 

fisioterapêuticos disponíveis (PORTER, 2005). 

3.4. Agentes Térmicos Calor 

Para que sejam obtidos níveis terapêuticos de aquecimento, a temperatura atingida nos tecidos deve 

situar-se entre 40º e 45º, abaixo desse nível os efeitos do aquecimento são considerados brandos 

demais para que tenha qualquer valia terapêutica. A utilização do calor em pós-cirurgia plástica tem 

como objetivo melhorar a qualidade do tecido cicatricial, tratar as fibroses e aderências. Sua 

utilização será a partir do momento e que se avalia a presença de fibroses - normalmente a partir da 

fase de proliferação (MILANI, 2006). 

3.5. Crioterapia 

Dentre os recursos indicados para possibilitar a melhora na recuperação do ato cirúrgico temos a 

crioterapia, cuja utilização promove resfriamento do local aplicado, ocasionando vasoconstricção, 

minimizando o extravasamento sanguíneo e reduzindo a dor. A endermoterapia é também utilizada, 

pois desagrega as fibroses promovendo com isso um tecido mais uniforme. 

O resfriamento imediato reduz a temperatura tecidual limitando, portanto o trauma tecidual. A 

vasoconstrição ocorre por estimulo das fibras simpáticas e a diminuição da pressão oncótica, 

agregado a diminuição da permeabilidade da membrana que levam uma redução do edema. A 

redução do edema, que acompanha a aplicação da crioterapia em seguida a uma lesão aguda, pode 

ser atribuída à vasoconstrição imediata das arteríolas e vênulas, o que reduz a circulação até a área 

e, portanto, reduz o extravasamento de líquido para o espaço intersticial. Este efeito fica reforçado 

pela redução tanto do metabolismo celular como das substâncias vasoativas, tais como histamina 

(KITCHEN, 2003). 

3.6. Ultra-Som 

O US proporciona através de seus efeitos térmicos e não térmicos o aumento da velocidade de 

reparo dos tecidos e cura das lesões, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da extensibilidade do 

tecido, dissolução dos depósitos de cálcio e redução da dor, por meio da alteração da condução 

nervosa e alterações da permeabilidade da membrana celular33,34. Além dos benefícios já citados, 

a reabsorção de hematomas estimulada pelo US é fundamental na primeira fase do tratamento PO 

evitando que fibroses se instalem como consequência (MIGOTTO et al, 2013). 
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As intenções da utilização do ultra-som na pós-cirurgia plástica é a aceleração da cicatrização, 

alcançar força tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes hipertróficas e quelóides. O uso 

do ultra-som proporciona significante aumento no número de fibroblastos, alinhamento ideal para 

contração da ferida e aceleração da fase inflamatória e contração da ferida. Para a aceleração do 

reparo tecidual da pele recomenda-se o uso do ultrasom no modo pulsado (Relação 1:5, 20%), 

utilizando uma freqüência 3 MHZ, com intensidade abaixo de 0,5 W/cm², na fase proliferativa (3 

dias após a lesão), efeito térmico do ultra-som pulsado de intensidade de 0,5 W/ cm2, com aumento 

de 30% da quantidade de colágeno (MILANI, 2006). 

O ultra-som terapêutico, na freqüência de 3MHz, é bastante usado na fase inflamatória para 

reabsorção de hematomas, diminuindo as chances de formações fibróticas e ainda melhoram a 

nutrição celular, reduzindo o edema e a dor, conseqüências da melhora na circulação sangüínea e 

linfática. A drenagem linfática manual atua no deslocamento de proteínas extravasadas para serem 

reabsorvidas, equilibrando as pressões hidrostáticas e tissulares, diminuindo o edema e pode ser 

iniciada após 48 horas de ocorrido a cirurgia 

3.7. Microcorrentes 

A microcorrente é um tipo de eletroestimulação que utiliza correntes com parâmetros de intensidade 

na faixa dos microamperes, e são de baixa frequência, podendo apresentar correntes contínuas ou 

alteradas. As microcorrentes aceleram a síntese protéicas de adenosina trifosfato de 300 a 500%, o 

incremento do transporte das membranas e de aminoácidos de 30 a 40%, além de a estimulação 

gerar alterações na cicatrização, liberação de íons bactericidas pelo eletrodo e estimulação de 

fagócitos. A microcorrente é excepcionalmente útil em danos de tecidos moles, como feridas, 

traumas, pós-cirurgia e, particularmente, nos tratamentos de dor residual em longo prazo, devido a 

cicatrização pós-cirúrgicas (KITCHEN, 2003). 

3.8. Corrente Galvânica 

Uma das aplicações características da corrente galvânica está baseada no efeito da eletroforese, que 

consiste introduzir um fármaco no organismo através da pele. Este processo também é conhecido 

como administração transdérmica de medicamentos estimulada pela corrente elétrica de baixa 

intensidade. Comumente são usadas substâncias com ação específica para o tratamento pós-cirurgia 

plástica. Entre elas, a Dexametasona (ação antiinflamatória); Hialuronidase (para edemas e 

fibroses); e Óxido de zinco (anti-septico cicatizante) (GUIRRO, 2002). 

3.9. Cinesioterapia 

A utilização consciente da cinesioterapia em pós-cirurgia plástica se faz extremamente útil na 

prevenção e no tratamento das aderências e fibroses. O exercício deve ser iniciado tão logo o 

paciente seja liberado pelo médico, sempre observando os cuidados com as cicatrizes (MACEDO, 

2011). 
 

4. Metodologia 
 

Este trabalho apresentou uma revisão de literatura sobre o campo de atuação profissional, buscando 

melhor delimitar conceitos e práticas. Foram pesquisados dados em bases eletrônicas como Google 

acadêmico, sites oficiais de fisioterapia, revistas eletrônicas e artigos científicos do ano de 2000 até 

o presente ano (2014). Tivemos por objetivo realizar uma revisão bibliográfica a respeito dos 

métodos terapêuticos utilizados nas deformidades dermato-funcionais, no pós-operatório de 

procedimentos de cirurgia plástica como correção abdominal (abdominoplastia) e lipoaspiração 

mostrando os recursos fisioterapêuticos adequados para serem utilizados a fim de obter resultados 

sem sequelas nos dermátomos.  

Para o cumprir o objetivo da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática em 

livros, periódicos e nas bases de dados como o SCIELO (Scientifc Eletronic Library Online). Os 

descritores utilizados foram: Abdominoplastia; Dermato-funcional; Fisioterapia; Lipoaspiração, 

sendo considerados para análise, artigos apenas o idioma português. 

Os textos analisados a fim de obter informações consistentes no que diz respeito à atuação da 

fisioterapia no processo de tratamentos realizados pós-operatório de cirurgia plástica corporal,  data 



11 
 

de 2000 até o presente ano de 2014. Foi realizada uma análise de títulos e resumos para obtenção de 

artigos potencialmente relevantes para a revisão. Para critério de inclusão, os artigos deveriam 

relacionar-se a cirurgia plástica de abdominoplastia e lipoaspiração, modalidades fisioterapêuticas 

na dermato-funcional de forma geral e seus efeitos no tratamento do pós-operatório.  
 

5. Resultados e Discussão 

As mulheres submetidas à cirurgia plástica de abdominoplastia associada à lipoaspiração de flancos 

constituem um grupo sujeito a desenvolverem complicações pós-operatórias, o que pode contribuir 

para resultados cirúrgicos não satisfatórios.  

Segundo estudo realizado, na região do ABC de São Paulo, com 28 médicos cirurgiões plásticos foi 

referido o encaminhamento pós-cirúrgico por parte de 10,7% dos entrevistados entre o 1º e o 2º dia 

de pós-operatório; 21,6% deles entre o 3º e 5º DPO; 3,5% recomendavam o início do tratamento por 

volta do 25º e 30º DPO, ou seja, na fase tardia e 64,2% da amostra afirmou encaminhar seus 

pacientes entre o 6º e 15º DPO.  

Os autores que participaram da pesquisa supracitada, no período de pós-operatório interfere 

diretamente na efetividade das condutas fisioterapêuticas para a recuperação dos pacientes, uma vez 

que estes estão propensos a complicações. Portanto, o encaminhamento mais tardio pode privar o 

paciente de obter uma recuperação mais saudável, curta, com menos sofrimento, além de muitas 

vezes comprometer o resultado final da cirurgia.  

A técnica de drenagem linfática manual vem sendo defendida para ser iniciada logo no primeiro dia 

pós-operatório com a utilização de manobras de evacuação e captação nas redes ganglionares e vias 

linfáticas, mas somente realizadas nas áreas distantes da zona edematosa como forma de estimular 

as anastomoses linfáticas8.  

Na pesquisa feita com os 28 cirurgiões plásticos no ABC paulista, destes um total de 27 (96,4%) 

apontaram a drenagem manual linfática como sendo o tratamento mais importante a ser realizado 

numa reabilitação pós-cirurgia, pois eles a consideram como uma técnica efetiva e capaz de 

encurtar o tempo de pós-operatório, sendo, portanto uma técnica bastante conhecida por esses 

profissionais.  

A Fisioterapia Dermato-funcional vem sendo para tanto imprescindível no segmento da atenção ao 

paciente submetido à cirurgia plástica, em virtude não somente da técnica de drenagem linfática 

manual, como também de sua gama de recursos terapêuticos, como: o ultra-som, crioterapia, 

endermologia, dentre outros recursos; os quais visam preparar os tecidos para o procedimento 

cirúrgico, como também aceleram a recuperação pós-operatória, prevenindo e controlando algumas 

complicações comuns. 

Macedo (2011), afirma que entre as complicações mais frequentes, também podem estar presentes 

durante o pós-cirúrgico, a tensão muscular, alteração postural e dor. Por conseguinte a utilização da 

massagem proporciona efeitos circulatórios, neuromusculares e metabólicos aliados aos efeitos da 

drenagem linfática. 

Após 30 dias de pós-operatório, pode-se iniciar técnicas de manipulação profunda do tecido 

conjuntivo e descolamento de fáscia, a fim de evitar saliências ou depressões no tegumento cutâneo. 

Essas alterações podem aparecer na presença de nódulos subcutâneos, nódulos gordurosos, 

aderências fasciais ou fibroses (MACEDO, 2011). 

A cicatriz cirúrgica é um aspecto de ampla preocupação, devido o aparecimento hipertrofias, 

alargamentos e assimetrias  relacionadas à tração excessiva do retalho ou quando a incisão inicial 

for compensada, no final da cirurgia, para as laterais ou com ressecções e suturas progressivas. 

Neste caso, a fisioterapia se limita a minimizar, quando possível, a tensão sob o retalho, através do 

controle precoce do edema e adequação das propriedades metabólicas e elásticas cutânea. Em casos 

de hipertrofia cicatricial, a manipulação excessiva pode agravar o processo. É importante prevenir 

ressecamentos cutâneos, medidas compressivas devem ser adotada por três a quatro meses. As 

cicatrizes queloidianas são enfermidades comuns durante o pós-operatório, para o seu tratamento 

ainda não foi estabelecido um método terapêutico eficiente (BORGES, 2006). 
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A ação do laser após uma lesão da pele possibilita a angiogênese, estimulo da mitose celular, 

regulação dos fibroblastos, normalizando a produção de fibras elásticas e colágenas, impedindo a 

ocorrência de quelóides, hipertrofias e alargamentos. Os protocolos propostos nas intervenções pós-

cirúrgicas devem considerar a fase do processo inflamatório. As densidades de energia para as 

ações de aumento da circulação e diminuição da dor restringem-se à faixa de 2,0 a 4,0 Jcm2, sendo 

aumentadas para 6,0 a 8,0 Jcm2 nos casos de regeneração e/ou cicatrização tecidual, respeitando-se 

à distância de 1,5 cm entre os mesmos.  

Alguns resultados apresentados em estudos experimentais, especificamente ao processo de 

cicatrização, são válidos tanto para laser HeNe quanto para AsGa, porém existe uma maior ênfase 

nos estudos da ação do laser HeNe nas diversas alterações da pele (MIGOTTO et al, 2013). 

O ultra-som terapêutico apresenta evidências que demonstram a sua eficácia nas diferentes fases do 

reparo. Verifica-se que em intensidades baixas (pulsado, 0.5W/cm2), houve aumento significativo 

de colágeno depositado na ferida num padrão cuja arquitetura tridimensional assemelha-se à pele, 

aumento da resistência tênsil e estímulo à contração da lesão, levando a uma cicatriz 

significativamente menor. Entretanto, aparentemente a terapia por ultra-som acelera o processo 

cicatricial, mas não oferece interferência aos mecanismos de controle que limitam o 

desenvolvimento da granulação. 

De acordo com Foldi e Strobenreuther (2012), nas cirurgias de lipoaspiração, 72 horas após a 

cirurgia, é observado uma significativa força no tecido aspirado, sendo necessário neste momento, o 

trabalho do fisioterapeuta para prevenir possíveis fibroses ou retrações. As manipulações devem ser 

precoces, suaves e gradativas, através de técnicas de desobstrução e drenagem linfática manual. A 

técnica de drenagem linfática manual é iniciada logo no primeiro dia pós-operatório, com a 

utilização de manobras de evacuação e captação nas redes ganglionares e vias linfáticas, mas 

somente realizadas nas áreas distantes da zona edematosa como forma de estimular as anastomoses 

linfáticas. Essas manobras devem ser lentas, suaves e rítmicas, acompanhando a direção da 

circulação linfática.  
 

6. Conclusão 
 

As cirurgias estéticas reparadoras, são indicadas quando existe um moderado a um grande excesso 

de gordura ou pele localizada na região abdominal. Na técnica de abdominoplastia, retira-se um 

fuso de pele localizado abaixo da cicatriz umbilical. A região do antigo umbigo irá localizar-se no 

púbis, e o umbigo sairá por um novo orifício, criado exatamente acima da região, onde o umbigo 

será suturado. Normalmente, um dos passos desta cirurgia é a aproximação da musculatura 

abdominal, que se encontra afastada (diástase). Esta aproximação é feita com pontos internos nos 

músculos retos abdominais. Isto proporcionará um abdômen com menos abaulamento e 

esteticamente mais agradável. 

Geralmente as pacientes indicadas para esta cirurgia são aquelas que já tiveram filhos e que ficaram 

com bastante flacidez de pele abdominal. Nestas pacientes a quantidade de tecido gorduroso é 

normal, não havendo a necessidade da realização de uma lipoaspiração abdominal. 

A melhor forma de se evitar complicações pós-operatórias é um adequado preparo e orientação de 

toda a equipe médica, de enfermagem e fisioterapia, bem como os devidos cuidados da própria 

paciente, tendo em vista que o fim do ato cirúrgico responde apenas por parte do sucesso da 

cirurgia, sendo que o acompanhamento pós-operatório encerra a parte restante. 

O fisioterapeuta avaliará vários fatores que estejam relacionados à disfunção estética, dentre as 

quais encontramos retrações musculares, deformidades articulares, desvios posturais que levam a 

alterações estéticas e funcionais. Devemos avaliar as condições circulatórias dos pacientes, 

estabelecendo presença de alteração como edemas e linfedemas. 

Desta forma, a terapêutica funciona também como orientação para o paciente sendo necessário, 

preparar o paciente para as futuras intervenções e mostrar suas limitações além de traçar um plano 

de tratamento estético. 
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O planejamento do trabalho fisioterapêutico é amplamente variável e depende das características 

apresentadas na avaliação, análise do trofismo cutâneo e muscular, análise do edema, análise da 

cicatriz e análise de dor e sensibilidade, tipo de cirurgia realizada e do tempo de pós-operatório.  

Os tópicos mais importantes para a realização da avaliação do paciente pós-operado é o 

reconhecimento dos problemas e cirurgia, identificação do tipo e a profundidade dos tecidos 

envolvidos, a natureza da patologia, o estágio da cicatrização, reconhecimento de quaisquer contra-

indicações ao uso das modalidades de tratamentos. 

O mais importante após todos os procedimentos cirúrgico e estéticos, são as recomendações, que 

devem ser seguidas criteriosamente, como hidratar a pele com óleo de amêndoas doces e fazer uma 

ingestão de oito copos de água/dia; fazer uso da cinta compressiva por 60 dias; não se expor ao sol; 

não utilizar vestimentas apertadas; não tomar banhos quentes e evitar atividades que necessitam 

esforço físico durantes os primeiros meses, até liberação do médico e após retorno médico para a 

primeira reavaliação. 
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