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Resumo  
As argilas são terapias naturais que vêm sendo utilizadas como produto de beleza há séculos 
a. C. e por ser considerado um ótimo cicatrizante natural para o tecido, serão destacados no 
presente estudo os benefícios da argila verde e seu poder de cicatrização no pós- operatório de 
abdominoplastia, por se tratar de uma terapia muito utilizada na estética. Dentre muitas 
argilas, as verdes são as mais comuns, por possuir maiores diversidades de elementos e por ter 
grande função absorvente, higienizante, bactericida e cicatrizante, devido o estímulo na 
microcirculação cutânea, queratinização, equilíbrio da temperatura da pele, estímulo na 
bioeletricidade cutânea que se dá devido à presença natural do zinco e do cobre provocando 
sinais elétricos de microvolts, estimulando a produção de colágeno e elastina, a regulação das 
glândulas sebáceas, além disso, combate edemas promove desintoxicação da pele, pois 
funciona como um esfoliante suave, bastante usado em peles e cabelos, podendo ser aplicada 
pura, sendo uma vantagem, pois 100% delas estão nessa forma.  
Palavras-chave: Argila verde; Cicatrização; Abdominoplastia.  
 
 
1. Introdução 

Este artigo de revisão irá discutir sobre o efeito da argila verde e seu poder de cicatrização 
no pós-operatório de abdominoplastia. Discorre sobre o conceito da composição da argila 
verde, tendo como problema sua atuação no tecido cutâneo pós-operado para que haja uma 
aceleração no processo cicatricial de uma ferida cirúrgica abdominal fechada e limpa e tem 
como propósito, apresentar os diversos oligoelementos que compõe a argila verde e de como 
será a sua atuação na cicatrização. 
                                                           1 Pós Graduando em Procedimentos Estéticos e Pré e Pós- Operatório  2 Fisioterapeuta. Especialista em Metodologia do Ensino Superior; Mestre em Bioética. Doutoranda em Saúde 
Pública. 

 



    2  

A utilização da argila na antiguidade era feita como um método terapêutico e no antigo 
Egito utilizava- se a terra de Lemnos para embalsamento e conservação dos alimentos, 
também muito utilizada para limpeza de pele pelos gregos e egípcios. A deusa egípcia 
Cleópatra usava a argila como máscara de tratamento com a intenção de conservar a pele e 
destacar seu rosto, que também servia como forma de embelezamento e limpeza da pele¹.  

Pompéia, mulher de Nero, utilizava argila como máscara facial com o intuito de proteger 
sua pele contra a ação do Sol e agressões diárias para que assim permanecesse a delicadeza e 
acredita-se que foi ela quem desenvolveu a máscara para tal uso².  

O barro é muito utilizado pelos índios quando feridos para que haja uma cicatrização mais 
rápida, sendo utilizado até em queimaduras de terceiro grau e em feridas bravas³. 

As argilas são formadas de materiais terrosos, com partículas cristalinas de granulação 
muito fina e sua composição química básica são os hidratados de alumínio, ferro, magnésio, 
entre outros elementos, podendo assim conter matéria orgânica e sais solúveis4. São 
provenientes de rochas sedimentares e formada por inúmeros minerais em diferentes 
proporções que estão associadas aos óxidos que é um tipo de composição binário de oxigênio 
e outro elemento que lhes conferem as variações de tonalidades5.  

De modo geral as argilas são derivadas de rochas com base do tipo cristalina e eruptiva 
como, por exemplo, os Feldspatos, Granitos e Basaltos. Sua decomposição é feita por um 
período longo e lento, ocasionado pelos ventos, chuvas, temperaturas frias e quentes, erosão, 
partículas de areia carregada pelo vento, causando assim a fragmentação de rochas maciças 
em grãos de vários tamanhos6.  

 
2. Anatomia e fisiologia do abdômen  

Anatomicamente a posição do abdômen está localizada na região central do corpo 
humano, definindo o contorno corporal e o padrão estético de cada indivíduo e a parede 
abdominal é formada pela estrutura esquelética, pela quantidade e distribuição de gordura, 
aspecto e situação da pele, integridade do sistema músculo aponeurótico e o conteúdo 
intracavitário. A parede abdominal anterior é composta de pele, tecido conjuntivo frouxo 
subcutâneo que é o tecido celular subcutâneo e um sistema músculo- fáscio- aponeurótico7. 

Os músculos retos, oblíquo externo, oblíquo interno, músculo piramidal e transverso do 
abdome, são considerados os músculos mais importantes da região anterior do abdômen. A 
linha alba é uma aponeurose formada na linha média que é de onde se formam as diástases 
dos retos abdominais, as hérnias, eventrações entre outros e a consistência da parede 
abdominal depende dessa aponeurose para o reforço do abdômen. Já as artérias dessa região 
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são representadas pelas artérias torácicas internas ou mamárias localizada na parte superior e a 
inferior pela artéria epigástrica vindo da subclávia e ilíaca externa e as veias são 
acompanhadas as artérias de mesmo nome8. 

A região ântero-lateral do abdome é composta pelo músculo oblíquo externo que é 
considerado o mais superficial e plano com fibras que correm ínfero-medialmente com 
inserção proximal as faces externas da 5ª e 12ª costela, distalmente na linha alba, até a metade 
anterior da crista ilíaca e o tubérculo púbico, atuando na compressão do abdome, na flexão da 
coluna vertebral, tracionando o pube para o processo xifoide e girando o tronco. Já o oblíquo 
interno tem sua forma irregular, com tamanho menor e mais fino, correndo na direção oposta 
ao oblíquo externo, com inserções proximais, a fáscia toracolombar, sendo dois terços 
anteriores da crista ilíaca e metade lateral do ligamento inguinal e a distal inserida as margens 
inferiores da 10ª à 12ª costela, linha alba e linha pectínea do púbis por através de tendão 
conjunto9. 

Dos músculos planos no abdome, o transverso é o mais interno e suas fibras que correm 
em direção transverso-medial, tendo como inserções proximais as faces internas das 7ª à 12ª 
cartilagem costal, fáscia toracolombar e terço lateral do ligamento inguinal e distal a linha 
alba com a aponeurose do músculo oblíquo interno, crista púbica e linha pectínea do púbis via 
tendão conjunto, atua comprimindo o abdome9. 

O músculo reto atua fletindo o tronco e comprimindo o abdome, é largo e longo em sua 
forma de feixe, se estendendo pelo comprimento da face ventral e o músculo piramidal tem 
sua atuação na tensão da linha alba tendo formato triangular e está situado na região inferior 
do abdomen9. 

Os músculos ílio e psoas não fazem parte da musculatura do abdome, porem exercem uma 
influência mecânica nos exercícios abdominais, devido o ílio ter origem na fossa ilíaca e 
inserção no trocânter menor do fêmur e o psoas com origem nos processos transversos, corpos 
e discos intervertebrais das vértebras lombares, se inserindo também no trocânter menor do 
fêmur. A responsabilidade dos músculos abdominais é de fazer uma pressão intra-abdominal, 
para aliviar a carga dos discos vertebrais e o enfraquecimento do mesmo, podendo ocasionar 
desequilíbrios na posição do quadril, aumentando a lordose10.  

A cintura é considerada uma das partes fundamentais para a silhueta do corpo humano, e é 
compreendida entre a faixa circunferencial que vai desde a base do tórax até o ápice da região 
pélvica, sendo que é o esqueleto quem determina o contorno corporal que é variável conforme 
o seu biótipo, podendo ser classificada em normolíneo, brevelíneo e longilíneo. Dentre esses, 
o biótipo que determina maior definição de cintura é o longilíneo, pois tem uma linha mais 
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suave e alongada com cavidade bilateral permitindo um contorno mais adelgado e outra parte 
que contribui para a harmonia da forma nessa região são o grau de amplitude da pélvis em 
relação ao tórax7.  

 
2.1 Pele 

A pele recobre toda a superfície externa em nosso corpo e é considerada o maior órgão do 
corpo humano, formada por camadas e anexos, onde as camadas são divididas em duas partes, 
que são a epiderme e a derme, fixadas entre si¹. 

É na epiderme que se encontra a camada mais superficial da pele, caracterizada 
morfologicamente por um tecido estratificado queratinizado, com renovação celular constante 
realizada pelos queratinócitos11.  

A derme tem sua localização abaixo da epiderme e trata- se de um tecido conjuntivo 
contendo fibras proteicas, vasos sanguíneos, terminações nervosas, órgãos sensoriais e 
glândulas11. É através dessa camada que é fornecida uma base mais firme para a epiderme e 
seus anexos, pois nela estão contidas as fibras colágenas, responsáveis pela grande força de 
tensão, as fibras elásticas que dão mais flexibilidade a pele e os plexos vasculares que são 
fontes de fornecimentos de sangue para a epiderme sem que haja penetração¹. 

Uma das maiores funções da pele é a de proteção, pois se trata de uma forte barreira 
desenvolvida contra os elementos externos e suas estruturas funcionam de forma 
sincronizada, para garantir a homeostasia do organismo¹.  

 
2.2 Fases de cicatrização  

Para que ocorra o reparo tecidual em um processo de cicatrização é necessário que ocorra 
a reunião de diversas fases fisiológicas e bioquímica em resposta a uma agressão e essas fases 
são classificadas em diferentes etapas com uma sequencia de fenômenos complexos 
intimamente ligados12.  

Para Laureano e Rodrigues13 as feridas são os resultados de uma disrupção da integridade 
cutânea e para que ocorra a cicatrização em um processo dinâmico, são necessários vários 
níveis de organização temporal, ou sequencial e funcional, ocasionando a reciprocidade entre 
as células e os sistemas mensageiros, que compreendem as três fases sobrepostas que são a 
inflamatória, proliferativa e de remodelação. 

A primeira fase de cicatrização é conhecida como fase inflamatória que é caracterizada 
por fenômenos vasculares, hemóstase e de coagulação, e outra por mecanismos 
predominantemente celulares. Nesta fase ocorre a resposta inflamatória aguda, que dura 
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geralmente em um período de 24 a 48 horas, podendo persistir por até duas semanas e são 
conhecidas clinicamente através dos sinais cardinais da inflamação. É nessa fase também que 
ocorre na região lesionada a exposição do colágeno da matriz extra- celular (MEC), para que 
ocorra a ativação de plaquetas, a sua adesão, agregação e secreção de vários mediadores, 
facilitadores da coagulação permitindo a hemóstase, pois é através dessas plaquetas que 
ocorrem a secreção de quimiocinas e de fatores de crescimento para que ocorra a infiltração 
celular de leucócitos no local da ferida, incluindo neutrófilos e macrófagos13. 

Na segunda fase chamada de fase proliferativa, os mecanismos celulares são 
predominantes para a permissão da produção de uma nova barreira permeável chamada de 
reepitelização, que ocorre para reconstruir a integridade da permeabilidade da epiderme após 
a lesão inicial resultando em vários mecanismos com migração e diferenciação dos 
queratinócitos, diferenciação do neo-epitélio e reestruturação na membrana basal e em 
seguida os neovasos que são as angiogêneses, responsáveis pela a reconstrução da derme que 
se inicia no período de três a quatro dias após a lesão inicial caracterizada pela formação do 
tecido de granulação e em seguida vem a fibroplasia que é responsável pela reestruturação da 
integridade da derme, através da síntese de colágeno e de outras proteínas da MEC, que 
envolve a migração e proliferação para o coágulo de fibrina formado precocemente no 
processo de cicatrização13.  

Já a terceira e última fase que é chamada de fase de remodelação, ocorre à deposição de 
novos elementos da MEC e sua alteração com o tempo, na medida em que o coágulo de 
fibrina é substituído por tecido de granulação e isso ocorre durante todo o processo de 
cicatrização. As deposições de fibronectina, colágeno, ácido hialurónico e proteoglicanos, 
ocorrem no início dessa fase, onde o tecido de granulação é rico em colágeno tipo III e vasos, 
sendo substituído gradualmente por uma cicatriz com prevalência de colágeno tipo I, que são 
dominantes nos adultos em um total aproximadamente de 89%, porem as fibras de colágeno 
tipo III começam a serem produzidas em um período de cerca de 48 a 72 horas após a lesão 
com secreção máxima após 5 a 7 dias e um máximo acumulado após 2 a 3 semanas e ao longo 
do ano seguinte, ocorre então a substituição progressiva do colágeno tipo III por colágeno tipo 
I, estável e semelhante ao pré-lesional13. 
 
2.3 Abdominoplastia 

A abdominoplastia é definida por um conjunto de técnicas cirúrgicas com o intuito de 
corrigir as alterações na região abdominal. Em 1899, foi realizada a primeira cirurgia por 
Kelly para a correção do abdome tipo avental e a partir daí ao longo dos anos vários 
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especialistas contribuíram para o avanço de técnicas cirúrgicas, incluindo alguns brasileiros 
como Avelar, Bozola, Psillakis e Pitanguy, entre outros14. 

Macedo e Oliveira15 definem a abdominoplastia como correção da função e estética da 
parede abdominal que pode ter sido alterada por gestações sucessivas, extenso 
emagrecimento, excesso de depósito de tecido gorduroso na parede abdominal, flacidez da 
musculatura e acumulo gorduroso na porção abdominal inferior.  

Para os pacientes que possuem enfraquecimento do músculo aponeurótico na linha média 
do abdome, lipodistrofia infra-umbilical e moderada flacidez cutânea, a técnica cirúrgica mais 
aplicada é a mini abdominoplastia. Já a abdominoplastia associada a lipodistrofia é mais 
indicada para tratar a região dos flancos e quadris, que antigamente era uma área localizada 
fora do alcance do cirurgião e a abdominoplastia atípica é uma técnica indicada para pacientes 
com cicatriz mediana supra e infra umbilical, lipodistrofia acentuada, flacidez cutânea e 
hérnia incisional7.   

Gallo16 relata que nos últimos anos diversos fatores mudaram o perfil das candidatas à 
abdominoplastia, devido a uma maior abrangência e precocidade do acesso à cirurgia plástica 
trazendo com isso mulheres cada vez mais jovens com alterações estéticas mais leves fazendo 
com que os procedimentos sejam menos agressivos com resultados mais naturais na maioria 
dos casos. A umbilicoplastia vem como papel fundamental para o sucesso de qualquer 
abdominoplastia, devido o umbigo ganhar destaque dentro da composição do abdome.   

A delimitação do abdome em dois segmentos, como abdome superior e inferior se dá 
através da fixação da cicatriz umbilical na parede abdominal e tanto um como outro se 
acentuam pela depressão ocasionada pela zona umbilical, sendo que na maioria das mulheres 
jovens o abdome inferior é sutilmente mais proeminente e elevado7.  

O cuidado no pós-operatório tem que ser acompanhado pelo cirurgião plástico, pois é ele 
quem deve solucionar alguns problemas recorrentes desse tipo de cirurgia, como uma série de 
complicações que surgem e cada uma delas com diferentes causas como seromas que são 
coleções de líquidos abaixo da pele, infecções, deiscências, necroses entre outras14. 

Algumas das contra-indicações da abdominoplastia são os pacientes com pouca flacidez 
tecidual, também pacientes com alterações pulmonares, diabetes e grandes tabagistas devido 
ao grande risco de necrose tecidual17. 

 
2.4 Argila verde e seus oligoelementos 

Para Claudino5 as argilas são classificadas em primárias que tem sua origem através da 
decomposição do solo devido a ações físico-químicas do ambiente natural ao longo dos anos e 
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possui normalmente um aspecto terroso, com granulações finas como se tivesse sido passadas 
por um processo de moagem. Já as argilas secundárias, surgem através da sedimentação de 
partículas que são transportadas pelas chuvas e ventos, com uma aparência de lama devido 
seu aspecto mais pastoso. Cogita-se que as propriedades terapêuticas das argilas devam-se as 
trocas energéticas, tanto iônicas quanto radiônicas, que ocorrem com elétrons livres existentes 
nos minerais que as compõem.   

Peretto3 diz que, as argilas têm as propriedades de absorver e armazenar a energia de todos 
os elementos, capaz de liberar a energia retida como um condensador, com a ação de impedir 
a proliferação de corpos parasitários, favorecendo a reconstituição celular e essa habilidade do 
barro tem o poder fundamental de refrescar, desinflamar, descongestionar, purificar, 
cicatrizar, absorver e acalmar. A redução rápida da congestão e inflamação de qualquer parte 
do corpo se dá pelo seu grande poder de absorção, com uma influência restauradora que 
atinge também o sistema nervoso e alivia dores e tensões. 

Para Valenti et al11 a composição da argila verde se dá devido a um complexo de minerais 
aluminossilicatos, de dimensões microscópicas e formatos laminares alternando-se com 
moléculas de água e outros elementos, onde são encontrados os seguintes elementos: óxido de 
sódio (Na2O) -CCC; zinco (Zn) –HC; monóxido de potássio (K2O) –CCC; óxido de alumínio 
(Al2O3) –CFC; magnésio (Mg)  –HC; manganês (Mn) –cúbica; cobre (Cu) –CFC; alumínio –
(Al) CFC; silício (Si) –Cúbica; molibdênio –(Mo) -CCC; óxido de titânio (TiO2) –HC; lítio 
(Li++) –CCC; sódio (Na+) –CCC e potássio (K+) –CCC¹.  

As ações facilitadoras de trocas calóricas, líquidas e iônicas se dão através de 
propriedades características da argila, sendo considerado que o estrato córneo é negativo em 
relação à derme com uma diferença de potencial média de 23mV, ou seja, uma corrente iônica 
gerada no polo negativo para o positivo da epiderme para a derme facilita o carregamento de 
compostos por difusão, portanto para que ocorra um aumento da absorção, a pele deve está 
hidratada, a fim de que íons atravessem a camada córnea mais facilmente em direção a derme, 
tornando-se uma reserva iônica, pronta para fornecer os íons necessários para o 
restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico11.   

  
2.5 Efeitos e benefícios da argila verde 

Nos tratamentos dermatológicos as argilas são usadas em vários tipos de tratamentos 
como limpeza e hidratação da pele, peeling revitalizante, clareamento, cicatrização, 
tratamentos antiinflamatórios e antissépticos, entre outros11. 
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É muito utilizada por promover a eliminação de toxinas, fazendo com que melhore a 
circulação sanguínea e descongestione a circulação linfática18. Ela pode ser utilizada em 
diferentes temperaturas, técnicas de aplicação e tempo de permanência, possuem também 
composições químicas que variam uma das outras e as aplicações possuem terapêuticas 
específicas e diferentes19.  

Um dos principais efeitos é a permutação que permite a troca de energia dos minerais com 
a parte afetada, o equilíbrio térmico, sendo que regula a temperatura do órgão uniformizando 
a irrigação sanguínea19. Devido o estímulo da microcirculação cutânea, ocorre a troca de 
energia dos elementos minerais com a área tratada para que aconteça a regulação de 
queratinização da pele promovendo um peeling suave, com renovação celular e desinfiltração 
dos espaços intercelulares, regulando a secreção sebácea da pele, eliminando radicais livres, 
melhorando a elasticidade, firmeza, revitalização da pele, entre outros benefícios20. 

Quanto ao uso da argila na manutenção estrutural da pele, mostrou-se que a sílica contida 
na mesma foi capaz de induzir involucrina, loricrina, transglutaminase- I e filagrina em 
cultura de queratinócitos epidérmicos humanos e essas proteínas são constituintes funcionais 
das camadas mais externas da pele e constituem uma barreira para a retenção de água, 
evitando o ressecamento e impedindo a entrada de bactérias e vírus. Também foi observado 
que a lama afeta também os fibroblastos, inibindo a expressão de MMP-I induzida por UV- 
A, com estes efeitos também foram verificados in vitro em pele humana saudável, com uma 
significativa redução da perda de água transepidérmica e com estes resultados foram 
sugeridos que a argila tem a capacidade de melhorar a função de barreira da pele, prevenindo 
o envelhecimento11. 

Através das trocas iônicas que ocorrem entre seus elétrons livres, as argilas possuem 
propriedades fundamentais para os tratamentos estéticos, pois os íons que são liberados dos 
seus ativos tem a capacidade de reter água fazendo com que ocorram as trocas iônicas de íons 
como sódio, potássio, cálcio, entre outros elementos com a pele e com isso o processo físico- 
químico de absorção acontece, ocorrendo então à passagem de elementos químicos e vários 
nutrientes compostos da argila chegando às células, passando através das membranas 
celulares, também ocorrendo o processo de adsorção que é a fixação de uma substância 
chamada adsorvato, a superfície de outra substância chamada adsorvente, tornando a argila 
capaz de fazer a adsorção de toxinas e isso acontece devido os íons adsorvidos na superfície 
terem cargas elétricas e quando entram em contato com as células da pele que possuem 
potencial elétrico ocorre a migração dos íons para as células da capa córnea20. 
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Quando as argilas são colocadas em contato com a água, ocorre à adsorção de cátions que 
são liberados para o meio aquoso, tornando-se rico em oligoelementos, que por sua vez são 
carreadores interagindo ao manto hidrolipídico, contribuindo para a permeação de íons 
através do espaço intersticial e pela bicamada fosfolipídica para dentro das células da pele e 
isso ocorre devido à água facilitar a entrada desses oligoelementos que contém íons que são 
absorvidos pelos queratinócitos, facilitando então a entrada nos espaços intersticiais das 
células da epiderme e derme20.  

Um dos principais elementos com grande importância na respiração celular e transferência 
de elétrons é o óxido de ferro e a carência desses elementos na pele manifesta-se através da 
epiderme que fica mais fina, seca e com falta de elasticidade, mas existem outros elementos 
importantes para manter a saúde da pele como o silício que tem ação hemostática, purificante 
e remineralizante, ajudando na reidratação e redução de inflamações, com atuação também na 
elasticidade atuando na flacidez tissular, outra composição é o cobre que atua no processo de 
fixação do oxigênio, na melanogênese e no combate de todas as manifestações infecciosas, o 
enxofre com efeito antisséptico, o manganês atua na biossíntese do colágeno com ação anti-
infecciosa, cicatrizante e antialérgico, o magnésio tem a função de fixar íons de potássio e do 
cálcio e na manutenção do gel celular, fazendo com que auxilie na hidratação, já o zinco por 
ter concentração elevada na pele, na sua carência pode aumentar a queratinização20. 
 
3. Metodologia 

Para a fundamentação do presente estudo foi realizada revisão bibliográfica, descritiva 
com forma de abordagem qualitativa e análise de documentação de forma indireta, com fontes 
de diversos autores cujas publicações ocorreram entre os anos de 1999 a 2015, abrangendo 
pesquisas em livros, revistas especializadas, artigos científicos nacionais e internacionais, 
acervo particular e sites de buscas.  

No desenvolvimento da pesquisa houve a busca de informações sobre argilas, 
argiloterapia, geoterapia, efeitos medicinais da argila, tratamentos estéticos com argila, 
composição química da argila, cicatrização e abdominoplastia. 

A reunião de todas as referências foi desenvolvida no período de Maio de 2015 a 
Fevereiro de 2016. 
 
4. Resultados e Discussão 
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O presente trabalho foi realizado com o objetivo de demonstrar como uma terapia natural 
tão antiga como a argila é capaz de agir na cicatrização de feridas e de como ela poderá ajudar 
no pós-operatório de cirurgias plásticas como a abdominoplastia, pois é um tipo de recurso 
estético muito utilizado em algumas clínicas e menosprezado por outras, por falta de 
conhecimento de seu real valor. 

Através desse estudo foram apresentados os tipos de argilas, porém o foco foi somente na 
argila verde, por ser mais comum e mais utilizado em clínicas, devido à mesma ser riquíssima 
em oligoelementos, na qual foram apresentadas as suas classificações e efeitos, ou seja, como 
uma argila poderia agir em uma cicatrização de feridas através de sua composição química. 

Segundo Valenti et al.11 a argila vem sendo cada vez mais usada em tratamentos estéticos 
e mais divulgada, devido observações empíricas da comunidade médica, dermatologistas, 
dermaticistas e pacientes, entretanto, pouco se sabe sobre o mecanismo de ação desses 
produtos, além de existirem poucos estudos sistemáticos embasando seus efeitos terapêuticos. 

Medeiro e Lanza20 relataram através de seus estudos que para fazer uso de maneira correta 
da argiloterapia e com garantias de seus benefícios, são necessários estudos científicos sobre 
sua utilização, com a intenção de obter um tratamento seguro e eficaz, com isso seria 
importante compreender e identificar cada tipo de argila e suas propriedades, bem como sua 
estrutura molecular e em camadas as quais são conferidas características de absorção, 
adsorção e liberação de seus próprios constituintes20.    

 
5. Conclusão 

A cicatrização por ser um evento sistêmico, abrange uma gama de fatores que precisam 
interagir entre si para que haja uma evolução eficiente e é um processo que está presente na 
rotina das clínicas dos profissionais de saúde, principalmente os que lidam diariamente com 
pós-operatório, pois as interações existentes no processo cicatricial, precisam ser bem 
elucidadas para que os profissionais possam interferir no processo, tendo em vista que a 
aceleração do mesmo é muitas vezes um dos principais objetivos terapêuticos na rotina clínica 
e por isso tem que ter bastante conhecimento sobre tal processo. 

Dentre todas as cirurgias plásticas tanto reparadoras, quanto estéticas, a abdominoplastia 
conhecida também como dermolipectomia, se destaca por se tratar de uma cirurgia que deixa 
uma cicatriz extremamente longa com uma extensão que vai de uma crista ilíaca a outra, fora 
que há um descolamento do tecido subcutâneo e em casos de diástases é feita a plicatura nos 
retos abdominais e devido a essas complexidades, o pós-operatório exige bastante habilidade 
dos profissionais para diminuir as intercorrências cirúrgicas. 
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Na área estética, existem inúmeros recursos para diminuição das intercorrências pós- 
cirúrgicas, dentre elas, uma terapia natural e muito antiga vem se destacando cada vez mais 
que é o uso da argila verde para a aceleração do processo cicatricial, pois através de estudos 
em sua composição química foi comprovado que em seus oligoelementos existem substâncias 
que atuam na cicatrização, no estímulo de colágeno e elastina, assim como efeitos 
bactericidas, antissépticos, antiinflamatórios, entre outros já citados no presente artigo de 
revisão. Porém esse recurso é mais utilizado após a retirada dos pontos e em feridas limpas, 
ou seja, já na terceira fase de cicatrização que chamamos de fase de remodelação. 

Espera-se que futuramente surjam outros estudos mais aprofundados que possam ressaltar 
sobre a atuação das argilas na aceleração do processo cicatricial, pois é um assunto muito 
complexo e que exige mais comprovações científicas.  
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