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Resumo  

Este artigo abordará sobre a Reeducação Postural Global que é uma técnica de fisioterapia 

que tem como princípio tratar o indivíduo de maneira global e personalizada, trabalhando o 

equilíbrio muscular e a simetria corporal. Busca-se através da propriocepção uma mudança 

de imagem corporal. A técnica não visa apenas a atender pacientes com dor, mas também 

àqueles que buscam encontrar um melhor equilíbrio e harmonia em seu corpo. Tem como 

princípio à individualidade (cada ser humano sente e reage de maneira diferente) e a 

causalidade (a verdadeira causa do problema pode estar distante do sintoma).  A 

Reeducação Postural Global (RPG) tem sido muito utilizada no pós – operatórios tardio de 

abdominoplastia para alinhamento postural, ganho de mobilidade e de propriocepção 

corporal.  A Abdominoplastia que é uma cirurgia para eliminar o excesso de tecido 

gorduroso e flacidez da pele, principalmente na parte média e inferior do abdome. Incisão 

horizontal infra-umbilical baixa ou supra-púbica com transposição do umbigo quanto 

completo. O procedimento de pós-operatório é tão importante de ser realizado quanto à 

cirurgia propriamente dita, a fim de obter os resultados esperados e evitar sequelas 

comprometedoras.  A metodologia utilizada foi por meio descritiva, pois constitui 

levantamentos bibliográficos utilizados como fonte de estudo para realização do trabalho 

sem a interferência do autor no resultado. 

Palavras-chave: RPG. Abdominoplastia. Pós-operaório. 

 

 

1. Introdução 

 

A RPG inicia com uma avaliação global, onde se observam todas as desarmonias do corpo e 

se identificam quais cadeias musculares são responsáveis por essas alterações. O trabalho é 

feito através de posturas ativas, ou seja, o fisioterapeuta interage todo o tempo com o 

paciente, dando o comando verbal (orientando), além de corrigir através de manobras a 

postura. Tais posturas visam ao equilíbrio do tônus muscular (fazer com que o tônus oscile 

dentro de uma faixa de normalidade). Busca-se a melhora da postura através da mudança da 

imagem corporal (BUFO, 2007). 

Para Valente et l. (2009), a diferença entre um tratamento clássico e o método de R.P.G é que 

este vai identificar o comprometimento da cadeia muscular a qual o segmento enfermo 

pertence e, a partir daí, tratar as causas e as conseqüências do problema. 

Miranda et al. (2010) pontuam que a Reeducação Postural Global (RPG) vem ganhando muito 

espaço nas clínicas de estética, pois, muitas vezes, alterações estéticas como um abdomem 

protuso ou aumento nos flancos podem ser devidos a deformidades no corpo, passíveis de 

correção com RPG. 
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De acordo com Pontes (2004), a abdominoplastia é um procedimento cirúrgico que pode 

remover o excesso de pele e gordura do abdome superior, médio e inferior. A 

abdominoplastia pode reduzir dramaticamente o excesso de pele e gordura que pode ocorrer 

após a gravidez e após a perda dramática de peso.  

 

2. Reeducação postural global - RPG® 

 

Segundo Mota et al. (2008), o método RPG® foi descrito originalmente por Philippe 

Emmanuel Souchard, em  1987, com base na teoria das cadeias musculares, sendo formados 

pela organização dos músculos estáticos, ocorrendo por sobreposições e junções musculares, 

por meio de  aponeuroses. Desta forma, uma tensão de um grupo muscular é transmitida a 

todo o conjunto  de cadeias. 

A RPG® considera sistemas musculares e esqueléticos como um todo e procura tratar de 

forma individualizada, músculos que são de estruturas diferentes (músculos dinâmicos e 

estáticos). A musculatura posterior ou  estática está sempre contraída para a  manutenção da 

postura e pronta para entrar em ação (SHOUCHARD, 2003). 

Na visão de Souchard (2003), a forma e a função dependem da estrutura. A  modificação da 

forma incorreta somente poderá ser obtida mediante a ação sobre a estrutura,  o que provoca a 

recuperação da função. O fisioterapeuta na reeducação postural global, trata  as patologias do 

aparelho locomotor em um contexto  globaliza de cadeias musculares. A abordagem do corpo 

na sua globalidade é uma noção de tratamento da reeducação corporal, até então habituada a 

usar apenas manobras analíticas. Na filosofia do tratamento do mesmo, o fisioterapeuta 

entende o sistema muscular como uma entidade funcional, mandando, coordenando e 

distribuindo tensões; uma organização de cadeias musculares. 

A Reeducação Postural Global é considerada uma técnica que trata o corpo humano como um 

todo. Abrangendo o sistema muscular, sensitivo e esquelético procurando tratar os músculos 

de forma individualizada. 

Sabe-se que o RPG possui uma preocupação em trabalhar também o alongamento da 

musculatura respiratória, no entanto não há comprovação científica desta técnica no 

tratamento das patologias respiratórias (BUFO, 2007). 

Souchard (2003), afirma que o RPG é um dos melhores métodos de alongamento muscular, 

uma vez que suas posturas restabelecem o comprimento e a tensão das fibras musculares, 

favorecendo a biomecânica respiratória. 

O criador do RPG também afirma que o tratamento de pacientes com problemas respiratórios 

obedece à teoria que não se pode realizar a reeducação da mecânica respiratória sem 

considerar que estas alterações iram acarretar em compensações em outras estruturas do 

corpo. 

Mesmo não possuindo estudos específicos do RPG em patologias respiratórias, sabemos que a 

técnica possibilita e necessita ser realizada tratando o individuo de forma global. Devido à 

possibilidade de causar influencia na mecânica respiratória (SOUCHARD, 2003). 

Como intervenção fisioterapêutica, a RPG® trata as patologias que requerem a especialidade. 

Corrige a morfologia, agindo sobre a estrutura do músculo estriado; age sobre as tensões 

neuromusculares, introduzindo um trabalho essencialmente mais ativo, mais global e de maior 

qualidade; age igualmente sobre o transmissor psicossomático; problemas morfológicos 

(cifolordose, escoliose, genuvaro, genovalgo, pés planos, pés calvos), problemas articulares 

(cervicalgias, dorsalgias, lombalgia), problemas pós-traumáticos, problemas respiratórios e 

problemas do esporte. (SOUCHARD, 2003). 

Para Rosário et al. (2008), essa técnica preconiza a utilização de posturas específicas para o 

alongamento de músculos organizados em cadeias musculares, sendo considerado de longa 

duração  (aproximadamente 15 minutos em cada postura). De acordo com a RPG®, as cadeias 
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musculares são constituídas por músculos gravitacionais que trabalham de forma sinérgica 

dentro da mesma cadeia. Por exemplo, todos os músculos da cadeia posterior possibilitam a 

manutenção da posição ortostática contra a ação da gravidade. O alongamento segmentar de 

um desses músculos, ao não levar em conta as compensações secundárias que ocorrem na 

respectiva cadeia muscular, poderiam torná-lo menos eficiente. 

Segundo Yi et al. (2009), toda alteração funcional provoca uma alteração em cadeia nos 

segmentos subjacentes, ou seja, em todo o complexo articular  e muscular do corpo. Cada vez 

que um músculo se encurta, ele aproxima suas extremidades e, conseqüentemente, afeta os 

ossos nos quais está inserido, desorganizando outros músculos que tenham origem ou 

inserção nos mesmos ossos, e assim sucessivamente. 

Uma alteração em qualquer nível da coluna vertebral promove compensações nas curvaturas 

vizinhas. Dada a complexidade biomecânica da postura, que possibilita a integração funcional 

dos vários segmentos, é possível entender que, frente à alteração de uma unidade 

biomecânica, ocorra refinamento dos sistemas de controle postural, acomodações das 

estruturas corporais próximas ou distantes através de compensações (YI et al., 2009). 

Para Marques (2000), na reeducação postural global, considera-se o sistema muscular de 

forma integrada, organizando os músculos em cadeias musculares, se baseando no 

alongamento dos  músculos encurtados 

 

3. Abdominoplastia 

 

Ao contrário de lipoaspiração para remover apenas relativamente gorduras indesejadas do 

abdômen ou barrigas que demonstram gordura indesejada, músculos alongados e pele solta 

exigirá alguma forma de uma abdominoplastia, geralmente em parceria com a lipoaspiração 

para conseguir o melhor resultado.  A lipoaspiração sozinha não aperta a pele frouxa, mas 

após a remoção do excesso de pele e gordura e depois de apertar os músculos alongados, a 

lipoaspiração pode ser adicionado a "lipoescultura" para se obter o resultado final (GUIRRO 

E GUIRRO, 2002) 

 

3.1 Mini Abdominoplastia 

 

Segundo Bozola e Bozola (2003), em pacientes com excesso de pele suave na região 

abdominal, na sequência de uma perda significativa de peso ou gravidez, a lipoaspiração não 

será a solução. Este procedimento, embora concebido para remover a gordura abaixo da pele, 

não aperta-a. O excesso de pele sobre a cicatriz da histerectomia ou uma cicatriz de cesariana 

é muito comum, portanto, os pacientes com este problema precisam do benefício de um 

procedimento que envolva a excisão de pele.  Uma mini abdominoplastia pode ser usada para 

apertar a pele e melhorar o contorno abdominal.  Durante este procedimento, suturas plicatura 

podem ser colocadas para melhorar a flacidez da parede abdominal.  Este procedimento é 

geralmente realizado em conjunto com a cirurgia de lipoaspiração para oferecer os melhores 

resultados.  

A cirurgia de Mini Abdominoplastia é realizada sob anestesia geral. Durante uma mini 

abdominoplastia, a pele redundante é removida usando uma incisão transversal que é feita e 

baixa o suficiente para se esconder dentro da roupa ou de biquíni.  Em pacientes com uma 

cicatriz de cesariana, esta incisão pode ser usada para melhorar a aparência da cicatriz.  

Normalmente, menores estrias abdominais podem ser melhoradas e a flacidez de pele é 

corrigida.  Em pacientes com excesso de pele apenas, um mini-abdominoplastia pode ser 

necessário.  Naqueles com depósitos de gordura, a cirurgia combinada com lipoaspiração é 

realizada através da técnica do laser de baixa potência assistida (Neira 4 L).  Esta técnica 
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utiliza um laser externo para ajudar a liquefazer a gordura antes da remoção, bem como ajudar 

a reduzir a inflamação e dor (PONTES, 2004). 

De acordo com Saldanha (2003),  a Recuperação na sequência de uma mini abdominoplastia 

varia de acordo com cada paciente.  No entanto, a maioria dos pacientes são capazes de 

retomar suas atividades normais dentro de mais 1-2 semanas após a cirurgia.  As roupas 

elásticas e massagens são usadas para ajudar a controlar o inchaço após a cirurgia.  A cicatriz 

da mini-abdominoplastia passará por um período de amadurecimento, que normalmente dura 

um ano ou mais.  

Independentemente do sucesso e popularidade de um mini Abdominoplastia, o paciente deve 

estar ciente dos potenciais riscos e efeitos colaterais deste procedimento da cirurgia 

cosmética.  Algumas das complicações que estão associadas com a cirurgia de mini 

Abdominoplastia incluem inchaço, sangramento, infecção, problemas de cicatrização da 

ferida, e dormência no local da cirurgia.  Pouco frequentes complicações pós-operatórias 

incluem bolhas ou ulceração da pele e necrose.  

 

3.2 Tipos de abdominoplastia 

 

De acordo com Bozola e Bozola (2003) há vários tipos de abdominoplastias, descritas a 

seguir: 

CLÁSSICO: Esta é recomendada quando todo o abdômen é cercado de excesso de pele, 

gordura e flacidez dos músculos soltos.  A parte inferior da barriga tem que ser substituída.  

MINI tummytuck: Isto é recomendado quando a flacidez de pele e gordura estão localizadas 

na região do umbigo.  A incisão é pequena e a parte inferior da barriga não tem que ser 

substituída.  

EXTENSÃO DA ABDOMINOPLASTIA: Neste procedimento, a incisão estende-se para 

trás para remover o excesso de gordura e pele dos quadris e da região lombar. 

ABDOMINOPLASTIA CIRCULAR: Este procedimento remove o excesso de pele e 

gordura, lateral e posterior do lado da frente da cintura.  Além disso, permite levantar as 

nádegas, apertando a parte inferior das costas e contraia os músculos abdominais.  É 

recomendada em pacientes que apresentavam obesidade severa e submetidas à intervenção 

cirúrgica de banda volta ou bypass gástrico e perderam 30-60 kg de peso.  

MIDI ABDOMINOPLASTIA: é uma variante da mini abdominoplastia, com uma pequena 

incisão e substituição do umbigo.  

ABDOMINOPLASTIA VERTICAL: é indicada para pacientes que têm múltiplas cicatrizes 

na região central do abdome.  

ABDOMINOPLASTIA Submamária : Este procedimento é indicado para pacientes com 

flacidez localizada na região epigástrica do abdômen (a partir do umbigo e acima). 

LIPO ABDOMINOPLASTIA: É um processo em que é realizada uma lipoaspiração na 

lateral e posterior áreas anteriores do abdômen com ressecção do excesso de pele, um umbigo 

novo e os músculos são suturados.  

ABDOMINOPLASTIA SECUNDÁRIA: Este procedimento é indicado para pacientes que 

já foram submetidos a uma abdominoplastia, mas com o tempo eles desenvolvem pele solta 

na parede abdominal.  

ABDOMINOPLASTIA ASSISTIDO POR ENDOSCOPIA: Geralmente é feita para 

reparar pequenos defeitos da parede abdominal.  

 

3.3 Melhores candidatos para abdominoplastia  

 

Segundo Pontes (2004), os melhores candidatos para abdominoplastia são homens ou 

mulheres que estão relativamente em boa forma, mas estão preocupados com a gordura ou 
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pele solta indesejadas que não responde à dieta e exercício.  A abdominoplastia é também 

muito gratificante para as mulheres que tiveram gestações, o que resultou no alongamento dos 

músculos abdominais e da pele abdominal solta.  O ganho de peso e perda ou envelhecimento 

normal só pode levar à perda de elasticidade da pele, que é drasticamente melhorada com a 

abdominoplastia. 

Para Bozola e Bozola (2003) as Mulheres que planejam gestações devem considerar esperar 

até que sua família esteja completa porque os músculos abdominais são apertados durante a 

abdominoplastia, e pode separar novamente durante a gravidez.  Homens ou mulheres que 

pretendem perder muito peso devem adiar a cirurgia, pois a perda de peso pode levar a uma 

perda de elasticidade da pele.  Como para todos os procedimentos de contorno corporal, os 

pacientes são melhores candidatos a abdominoplastia se eles estão perto de seu "objetivo" de 

peso.  

 

3.4 Planejamento Cirúrgico 

 

A recomendação para uma "mini" abdominoplastia ou abdominoplastia padrão é feita com 

base na quantidade e localização de descamação da pele e músculo que um paciente possui.  

Caso a área principal do problema existente seja abaixo do umbigo, sob a forma de uma 

pequena quantidade de pele solta, o paciente pode ser um candidato para uma "mini" 

abdominoplastia.  A "mini" abdominoplastia resultará no reforço da musculatura solta acima 

do umbigo e uma menor incisão no abdômen inferior (um pouco mais de uma cicatriz da 

seção C).  A lipoaspiração é então utilizada para tratar a gordura indesejada nas áreas 

remanescentes do tronco, como a cintura, o que também deve ser relativamente apertada 

(GUIRRO E GUIRRO, 2002) 

 Pontes (2004) assinala que se o paciente sofreu estiramento dos músculos e tem a pele frouxa 

no abdômen superior e inferior e áreas de cintura, a abdominoplastia padrão deve ser 

realizada.  Há duas maneiras principais de se realizar a abdominoplastia padrão - o método 

mais antigo faz uma incisão reta, já na parte inferior do abdome, não incorporar o máximo (se 

houver), lipoaspiração, e apertar a cintura.  Este é o método mais comum de cirurgia plástica e 

os residentes são ensinados a fazer em seus programas de treinamento.  No início da década 

de 1990, um novo método de abdominoplastia chamado alta tensãolateral de abdominoplastia 

foi introduzida.  Esta incisão é feita de baixo da barriga, onde uma cicatriz da seção C, está 

localizada, é um pouco mais do que uma cicatriz da seção C, mas se curva em direção ao osso 

do quadril de frente para permitir que os pacientes usem mais estilos de trajes de banho .  A 

maior retração da pele é alcançada nas áreas frontal e cintura da barriga, e até mesmo nas 

áreas da coxa.  Além disso, a lipoaspiração é mais possível na frente e de trás da cintura. 

Para Saldanha (2003), a  Abdominoplastia geralmente leva de quatro a seis horas, dependendo 

da extensão necessária do trabalho.  O tempo adicional que é preciso é devido à quantidade de 

esculpir capaz de realizar a lipoaspiração. 

 Golcman e Golcman (2003) asseveram ainda que a incisão geralmente é executada a partir do 

quadril, e pode ser em um formato de corte em V ou U, de modo que se possa esconder a 

cicatriz em um biquíni de duas peças.  A incisão feita próxima ao redor do umbigo, 

libertando-a do tecido circundante, portanto, o umbigo pode ter um "olho gato" aparência 

após a cirurgia.  

 

METODOLOGIA 
 

Adotou-se neste trabalho o método científico dedutivo, que parte do geral para uma 

contribuição particular. 



6 
 

Para Salomon (2007, p. 20) “o método científico é a sucessão de passos pelos quais se 

descobrem novas relações entre fenômenos que interessam a um determinado ramo científico 

ou aspectos ainda não revelados de um determinado fenômeno” 

Para Severino (2003, p. 87)  

 
O método dedutivo é um método que parte de premissas gerais, sendo utilizado 

principalmente pelos físicos e matemáticos, mas dificilmente utilizado na educação, 

pois o mesmo exige um conhecimento abstrato, fechado e a priori, em se tratando do 

campo educacional há uma complexidade e uma relatividade dos sujeitos 

envolvidos. 

 

De acordo com Salomon (2007, p. 56) “o método dedutivo, de acordo com a acepção clássica, 

é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de princípios reconhecidos 

como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente 

formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”. 

O protótipo do raciocínio dedutivo é o silogismo, que consiste numa construção lógica que, a 

partir de duas preposições chamadas premissas, retira uma terceira, nelas logicamente 

implicadas, denominada conclusão. 

Foi utilizado um procedimento exploratório, na qualidade de parte integrante da pesquisa 

principal, como o estudo preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar o 

instrumento de medida à realidade que se pretende conhecer. 

Segundo Nascimento (2008, p. 39) em outras palavras, “a pesquisa exploratória, ou estudo 

exploratório, tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu 

significado e o contexto onde ela se insere. Pressupõe-se que o comportamento humano é 

melhor compreendido no contexto social onde ocorre
”
. 

Nessa concepção, esse estudo tem um sentido geral diverso do aplicado à maioria dos estudos: 

é realizado durante a fase de planejamento da pesquisa, como se uma subpesquisa fosse e se 

destina a obter informação do Universo de Respostas de modo a refletir verdadeiramente as 

características da realidade. Assim, tem por finalidade evitar que as predisposições não 

fundadas no repertório que se pretende conhecer influam nas percepções do pesquisador e, 

conseqüentemente, no instrumento de medida. 

Para Nascimento (2008, p. 37) “a principal forma de coleta de dados é a leitura (livros, 

revistas, jornais, sites, CDs etc.), que certamente é utilizada para todos os tipos de pesquisa. 

Esta técnica também é chamada de pesquisa bibliográfica”. 
 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 A Abdominoplastia é uma cirurgia cosmética com procedimento utilizado para fazer o 

abdômen mais firme.  A cirurgia envolve a remoção do excesso de pele e gordura do médio e 

baixo-ventre, a fim de apertar os músculos e fáscia da parede abdominal.  Este tipo de cirurgia 

é geralmente procurado por pacientes com tecidos soltos após a gravidez ou indivíduos com 

flacidez após a perda importante de peso (PONTES, 2004). 

Segundo Saldanha (2003), a abdominoplastia é uma cirurgia que tem por objetivo fazer 

correções estéticas na parede abdominal de pacientes com ptose de pele ou flacidez em 

mulheres após várias gestações,extensos emagrecimentos,excesso de depósito de tecido 

gorduroso na parede abdominal. Um dos tipos de abdominoplastia é a dermolipectomia 
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abdominal, que consiste na retirada de retalho cutâneo e gordura da região inferior do 

abdômen. Também é realizada a plicatura do músculo reto abdominal que proporciona 

aproximação dos músculos oblíquos e promove o acinturamento. 

 

 

Figura 1: Comparação antes e após a cirurgia de abdominoplastia. 

Fonte: Soares, 2005. 

 

De acordo com Soares (2005), as operações de Abdominoplastia variam no espaço e são 

freqüentemente divididos em categorias.  Dependendo da extensão da cirurgia, uma 

abdominoplastia completa pode levar de 1 a 5 horas.  A abdominoplastia parcial (Mini-

Abdominoplastia) pode ser completada entre 1-2 horas.  

 

 

 

Figura 2:  Reconstrução da cicatriz umbilical (umbigo), após uma cirurgia de abdominoplastia.  O umbigo 

original é suturado em um novo buraco criado pelo cirurgião.  

Fonte: Soares, 2005. 

  

Em geral, uma completa abdominoplastia inclui as seguintes etapas, segundo Pontes8 (2004):  

1.  Uma incisão é feita a partir do quadril acima da zona púbica.  

2.  Outra incisão é feita para libertar o umbigo da pele ao redor.  

3.  A pele é separada da parede abdominal para revelar os músculos e fáscia a ser 

apertado.  A parede da fáscia muscular é apertada com suturas.  

4.  O restante da pele e gordura são apertados, removendo o excesso e fechamento do 

defeito.  

5.  O talo botão velho da barriga é trazido para fora através de um novo buraco e 

suturada no lugar.  

6.  A lipoaspiração é frequentemente usada para refinar as zonas de transição da 

escultura abdominal.  

7.  Um curativo e às vezes uma roupa de compressão são aplicadas e qualquer excesso de 

líquido é drenado.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr._Placik_Abdominoplasty.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhiTELO8N9fJk05PjIwJLi9y4kGHVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr._Placik_Abdominoplasty.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhiTELO8N9fJk05PjIwJLi9y4kGHVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abdominoplasty_umbilicus_(belly_button)_reconstruction.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhjCJQBxvp0-oLoYnEgOK7s2BNQUsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abdominoplasty_umbilicus_(belly_button)_reconstruction.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhjCJQBxvp0-oLoYnEgOK7s2BNQUsg
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 Figura 3: abdominoplastia completa composta por musculofascial aplicatura lipoaspiração abdominal dérmica, 

sucção lipectomy assistida dos quadris.  

Fonte: Pontes, 2004. 

 

A abdominoplastia parcial (ou mini) procede como segue, conforme assinala Guirro e Guirro 

(2002):  

1.  Uma pequena incisão é feita.  

2.  A pele e gordura do abdômen são destacados de forma mais limitada da fáscia 

muscular.  A pele é esticada para baixo e excesso de pele removido.  

3.  Às vezes o talo do umbigo é dividido entre os músculos abaixo do e deslizado mais 

baixo na parede abdominal.  

4.  Às vezes, uma parte da parede abdominal, fáscia muscular é apertada.  

5.  A lipoaspiração é freqüentemente usada para contornar a zona de transição.  

6.  O retalho é costurado de volta no lugar.  

 

 

 Figura 4: A área completamente suturados, onde cerca de 100 centímetros quadrados de pele foi removida 

durante uma abdominoplastia e lipoaspiração combinação (também conhecida como a "lipo Tuck").  Observe o 

"novo" umbigo que foi recolocado para um buraco recém-criado.  

Fonte: Saldanha, 2005 

 

Para Jacques (s.d), uma abdominoplastia estendida é uma abdominoplastia completa mais um 

elevador lateral da coxa.  A cicatriz resultante é executada a partir da linha axilar posterior 

(quando se coloca as mãos abertas sobre os quadris, os polegares se encontram ao longo da 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr._Placik_Abdominoplasty_12.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhg4QKa3mdg_E-MlKcr-SXjuMvaslg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr._Placik_Abdominoplasty_12.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhg4QKa3mdg_E-MlKcr-SXjuMvaslg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abdominoplasty_completely_sutured.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhh6C5AyOsUsjoW6JpDvMWnVxCQ9Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Abdominoplasty_completely_sutured.jpg&prev=/search%3Fq%3DAbdominoplasty%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1020%26bih%3D567%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhh6C5AyOsUsjoW6JpDvMWnVxCQ9Dg
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linha axilar posterior.) A operação faz todo o contorno abdominal de uma abdominoplastia 

completa mais permite a melhoria das flancos (cintura ), bem como a suavização do contorno 

da coxa lateral.  

A Abdominoplastia de tensão lateral  é uma técnica avançada que leva um pouco mais de 

quatro horas e meia para realizar.  Na Abdominoplastia convencional apertam músculos em 

uma linha vertical.  Neste novo método, conhecido como tensão abdominoplastia lateral alta, 

além de apertar a linha vertical, os músculos são apertados horizontalmente.  O resultado final 

com esta técnica é um abdômen liso dramaticamente com cintura significativamente mais 

bem definida.  

De acordo com Wener (2008), uma abdominoplastia circunferencial é uma abdominoplastia 

estendida além de um elevador da nádega.  A cicatriz resultante é executada em toda a volta 

do corpo, e a operação é também chamado de Cinturão ou Body Lift.  Esta operação é mais 

adequada para os pacientes que sofreram perda de peso maciça.  

 A abdominoplastia é um componente de um corpo de elevação menor e pode ser combinada 

com lipoaspiração de contorno, a redução do peito , elevador do peito ou, ocasionalmente, a 

histerectomia , dependendo do motivo para a histerectomia.  Um nome popular para os 

procedimentos do realce do peito realizada em conjunto com uma abdominoplastia. A 

literatura recente no medline também notou aplicação da sutura farpada nestes procedimentos. 

 Depende do problema a ser tratado, a técnica cirúrgica (s), e outros fatores podem levar 1-4 

semanas e os pacientes são aconselhados a tomar pelo menos uma parte deste tempo de 

recuperação fora do trabalho.  

Soares (2005) assinala ainda que a Abdominoplastia carrega certos riscos que podem ser 

graves ou fatais.  Ao tomar a decisão de realizar tal procedimento é recomendado para 

comparar os benefícios com os potenciais riscos e complicações.  Assim, todos os pacientes 

devem ser informados sobre todos os riscos a que estão se expondo.  

 Embora "abdominoplastia" seja consideradas procedimentos seguros, como com qualquer 

outro tipo de cirurgia, complicações diferentes podem surgir. A maioria dos riscos podem ser 

evitados se o paciente seguir atentamente as instruções que recebem dos seus cirurgião.  

Complicações graves ocorrem no entanto em casos raros, e estes incluem coágulos, trombose, 

complicações cardíacas e pulmonares ou infecção. 

Pontes (2004) assinala que as mulheres submetidas à cirurgia plástica de abdominoplastia 

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

contribuir para resultados cirúrgicos não satisfatórios. 

O período de pós-operatório interfere diretamente na efetividade das condutas 

fisioterapêuticas para a recuperação dos pacientes submetidos a cirurgias plásticas, uma vez 

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

privar o paciente de obter uma recuperação mais saudável, mais curta, com menos sofrimento, 

além de muitas vezes comprometer o resultado final da cirurgia. 

As posturas em decúbito melhoram a modelagem manual por parte do terapeuta,  sendo mais 

convenientes aos casos dolorosos ou frágeis. As posturas em carga são mais ativas  e 

proprioceptivas, permitindo uma melhor integração dos resultados no que se refere ao  

esquema corporal. Durante uma consulta de RPG ®, é possível aplicar duas posturas. O ideal 

é associar uma postura em decúbito a uma em carga, mas depende, em ultima instância, do 

caso clínico (SHOUCHARD, 2003). 

Shouchard (2003), pretende abolir em um indivíduo todas as compensações musculares 

originadas de  uma agressão, tentando ao mesmo tempo remontar do efeito à causa, pressupõe 

uma técnica  particularmente adequada a essa estrutura. 

De acordo com Rosário et al. (2009), logo após o período destinado ao pós-operatório, as 

mulheres que implantaram próteses mamárias de silicone, principalmente as com mais de 300 

ml, ou aquelas que submeteram a abdominoplastia (plástica abdominal) deveriam reeducar a 
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postura corporal. O desconforto inicial causado pelo sobrepeso, pela intervenção cirúrgica e 

pelas cicatrizes induzem a uma autoproteção corporal normal após a cirurgia. Esta proteção 

poderá ocasionar descompensações do equilíbrio postural, que no futuro, ou logo após o pós-

operatório, poderão desencadear cervicalgias tensionais (dores na cervical e no pescoço) e 

lombalgias (dor na região lombar) crônicas se não forem tratadas. 

A quantidade de mulheres que tem procurado as clínicas de postura no Brasil aumentou 

sensivelmente de um ano para cá. A maioria das pacientes procuram ajuda pela dificuldade de 

encontrar uma boa postura logo após o pós-cirúrgico da abdominoplastia. A principal queixa é 

em relação às dores nas costas e no pescoço, que começam a incomodar bastante depois de 

alguns meses, quando a euforia pelos resultados e os incômodos do pós-operatório já 

passaram. Indiscutivelmente, a cirurgia abdominal, ao mesmo tempo que melhoram a estética 

postural e a auto-estima, também podem prejudicá-las se não houver um trabalho de 

orientação de um especialista. De um dia para o outro você está com uma prótese e uma nova 

silhueta, o que muda a forma e a aparência, havendo a necessidade de uma adaptação rápida 

para essa nova postura que, às vezes, por falta de orientação, leva a pequenas alterações 

estruturais no corpo que não são visíveis, mas que devem rapidamente ser corrigidas e 

reeducadas (MOTA et al., 2008).  

Rosário et al. (2009) assinalam que as alterações não têm origem somente no aspecto físico. 

Aspectos psicológicos acabam também afetando a postura. Muitas mulheres não têm coragem 

de assumir a nova silhueta ou não se adaptaram a ela, e adotam uma nova atitude 

supostamente capaz de camuflar a nova postura.  

O ideal é que se faça um check-up postural logo após o período denominado pós-cirúrgico e 

que inicie um trabalho preventivo e corretivo, que envolva normalizações de todos os 

músculos, vísceras, fáscias e da postura como um todo. Em média, dez sessões são suficientes 

para evitar problemas futuros.Dessas sessões, metade é destinada ao autoconhecimento 

postural e a outra metade a trabalhar a parte estrutural, corretiva e treinamentos de sustentação 

postural, pontuam Mota et al. (2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O método de Reeducação Postural Global (RPG) tem sido utilizado na clínica com relatos de 

benefícios para a prevenção e recuperação de disfunções musculoesqueléticas. Após duas 

décadas de aplicação, estudos têm verificado sua eficácia no tratamento de diferentes 

condições clínicas e ele tem sido comparado com outros recursos fisioterapêuticos. 

Entretanto, são poucos os estudos voltados à comprovação dos princípios defendidos pelo 

autor do método, o que torna frágeis as argumentações em favor dele.  

Parte dos estudos aponta que o método RPG é mais efetivo, enquanto outros mostram 

resultados similares a outros métodos de intervenção fisioterapêutica. Estudos indicam 

benefícios do método na melhora da força muscular respiratória, expansibilidade torácica, 

mobilidade toracoabdominal e da pressão respiratória máxima, além de reduzir a dor, a perda 

de urina em mulheres incontinentes, melhorar a flexibilidade, a atividade eletromiográfica nas 

disfunções temporomandibulares e a estabilidade postural em alterações ortopédicas de 

membros inferiores. Limitações metodológicas observadas sugerem a necessidade de maior 

rigor em futuras pesquisas. 

Todo tecido (muscular, nervoso, pele,etc...) submetido a uma cirurgia sofre algum tipo de 

lesão. Esta lesão precisa ser restaurada. Este processo de restauração recebe o nome de 

reparação tecidual e ocorre imediatamente após a agressão tecidual. Neste processo 

encontram-se alterações como edema ( inchaço), equimoses ( manchas roxas) e formação de 

tecido cicatricial ( fibrose). Estas alterações fazem parte do processo de reparo, e são tratadas 

fisioterapicamente, uma vez que trazem disfunções para pos tecidos em questão.  
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A fisioterapia, principalmente, o RPG atuará prevenindo e tratando tais alterações, 

possibilitando uma recuperação mais rápida e evitando períodos longos de limitações. 

Na cirurgia plástica de abdominoplastia, muitas vezes o paciente tem o abdome abaulado ou 

protuso (para fora) por má postura, desvios variados de coluna, uma perna mais curta que a 

outra, enfraquecimento da musculatura e outras. A cirurgia plástica não corrigirá estas 

alterações.  

Por outro lado, pacientes submetidas à cirurgia de abdominoplastia, pelos cuidados de pós-

operatório como dormir de barriga para cima, manter os braços próximo do corpo poderão 

apresentar, o aumento ou rigidez da musculatura envolvida na "imobilização". Para estes 

casos citados é necessário a atuação conjunta com a fisioterapia para que a má postura, 

desvios e tensões musculares sejam corrigidos e o resultado satisfatório desejado seja obtido. 
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