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RESUMO 
 
Com a evolução das técnicas de cirurgias plásticas estéticas torna-se, cada vez 
mais, evidente, a crescente procura de um público que busca por padrões de beleza 
ditados nos dias atuais. Este fato implica em uma responsabilidade ainda maior por 
parte dos Tecnólogos em Estética que atuam de modo à minimizar ou prevenir 
fatores consequentes destas intervenções cirúrgicas. Diante desta análise, ressalta-
se a importância de sua atuação, através da utilização de recursos estéticos e 
terapêuticos, associada à atuação do cirurgião plástico, resultando em uma ação 
conjunta, em que diferentes profissionais motivam-se a agir com o mesmo propósito, 
mantendo suas atuações específicas, o que agrega valores fundamentais ao 
paciente no pós-operatório, garantindo sua recuperação ou reabilitação em um 
menor período de tempo. É necessário para tanto, que os profissionais Tecnólogos 
em Estética busquem capacitação específica para tal função, ressaltando a 
seriedade de se acompanhar o quadro clínico de um paciente pós-operado. Para tal, 
este estudo buscou identificar o grau de importância do Tecnólogo em Estética na 
ação conjunta com o Cirurgião Plástico, para a evolução de um pós-operatório, 
atuando nas intercorrências resultantes de cirurgias plásticas estéticas, através de 
uma pesquisa bibliográfica exploratória, que agrega fundamentos de literaturas 
diversas com o princípio de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias 
tendo por finalidade a formulação de hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. Constatou-se então, que o profissional Tecnólogo em Estética interfere 
positivamente nos resultados pós-cirúrgicos, através da aplicação de recursos 
terapêuticos e da cosmetologia. 
 
 
Palavras-chave: Tecnólogo em estética. Cirurgias plásticas estéticas. 
Intercorrências. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, as técnicas de cirurgias plásticas estéticas avançaram, o custo 

caiu e o número de operações aumenta a cada ano. Afinal, a busca pela beleza é 

intensa, muitas vezes ditada como padrões impostos pela mídia, que influencia a 

procura por intervenções cirúrgicas. Este fato evidencia a ascendência do mercado 

da estética que abrange um espaço ainda mais considerável na área da saúde.  

No Brasil, considerado um dos países que mais realizam cirurgias plásticas 

no mundo, o crescimento foi de 300% nos últimos nove anos, segundo a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)(TARIKI, 2008).  

Uma pesquisa recente da SBCP, divulgada neste ano, informa que o Brasil 

registrou 1.252 cirurgias estéticas por dia entre setembro de 2007 e agosto de 2008; 

ou seja, foram 547 mil cirurgias deste tipo no período, somadas aos procedimentos 

reparadores.  

Para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos, o cirurgião deve dominá-los e 

entender qual a melhor forma de agir, afinal, estes podem trazer diversas 

consequências, e inclusive, acarretar em sérias complicações ao paciente que, 

muitas vezes, não tem como esconder o efeito de uma má opção cirúrgica, afirmam 

Yamaguchi e Sanches (2003).  

Através desta análise, o Tecnólogo em Estética direciona seu foco de ação, 

à recursos terapêuticos e estéticos que visam amenizar as possíveis intercorrências 

resultantes de cirurgias plásticas estéticas, e desta forma, intensificar a busca pela 

qualidade em seus serviços, que é determinante para o sucesso do pós-cirúrgico e 

especialmente para o bem-estar dos pacientes. 

Entretanto, ainda observa-se grande questionamento sobre a capacitação 

dos Tecnólogos em Estética por parte da área da saúde, o que reflete em falta de 

confiança dos pacientes pelos resultados esperados. Mediante a busca crescente 

pela valorização de suas atividades, afirma Gomes (2008), os profissionais da 

Estética vêm buscando formação acadêmica, qualificando-se também através de 

especializações e organizando-se como uma classe trabalhadora consciente de 

suas responsabilidades. 

O  Portal da Câmara dos Deputados Federais, (s.d.), complementa de forma 

clara e objetiva, as funções que compete ao Tecnólogo em Cosmetologia e Estética, 

ou Terapeuta Esteticista, de acordo com o projeto de lei nº 959 de 2003, formulado 
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por Alves (2003) que dispõe sobre a regulamentação desta profissão. Destacando 

destas funções às voltadas para ação no pós-operatório: Como a análise e 

anamnese de pele; limpeza de pele profunda; procedimentos pré e pós-cirúrgicos 

como drenagem linfática, eletroterapia geral para fins estéticos, aplicação da 

cosmetologia apropriada; auxílio ao médico dermatologista e cirurgião plástico nos 

tratamentos pós procedimentos dermatológicos, bem como pré e pós-operatório em 

cirurgia plástica; massagem mecânica e cosmética, vacuoterapia; esfoliação 

corporal; bandagens; atuação em equipes multidisciplinares dos estabelecimentos 

de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e de cirurgia plástica. 

Portanto, a atuação do Tecnólogo em Estética, quando trabalhada em 

parceria, complementa a atividade médica, pois visa endossar as indicações feitas 

pelo cirurgião, oferecendo ao paciente, apoio e orientando o mesmo quanto à 

utilização de técnicas, recursos terapêuticos e cosméticos mais indicados, declaram 

Tariki e Pereira (2003). Desta forma, um resultado tranquilo e seguro é obtido pelo 

paciente pós-operado, facilitando seu processo de recuperação, complementam 

Mauad, Mustafá e Banzato (2003).  

Para tanto, este estudo buscou identificar o grau de importância do 

Tecnólogo em Estética na ação conjunta com o Cirurgião Plástico, para a evolução 

de um pós-operatório, atuando nas intercorrências resultantes de cirurgias plásticas 

estéticas, reunindo argumentos com fundamentação teórica que evidenciam esta 

importância, ressaltando que a ação estética pode ser mais abrangente, não se 

restringindo apenas à tratamentos estéticos em cabine, mas inclusive, à tratamentos 

terapêuticos e atuação em equipes multidisciplinares.  

 

 

Atuação do tecnólogo em estética no pós-operatório 

Os recursos terapêuticos, quando bem utilizados no pós-operatório de 

cirurgias plásticas estéticas, podem reduzir o tempo de repouso, restaurar a 

funcionabilidade e acelerar a recuperação, possibilitando a reintegração do indivíduo 

em suas atividades sociais. Zhou (2004 apud ALTOMARE; MACHADO, 2006) 

esclarece que estes recursos são utilizados na tentativa de proporcionar um 

ambiente ideal para que a reparação da lesão aconteça.  

“Para a aplicação destes recursos, os 
profissionais da estética vêm buscando formação 
graduada, pois para atuar nesta área, este profissional 
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deverá possuir sólidas noções de anatomia, fisiologia e 
cosmetologia, imprescindíveis não só no exercício das 
funções em questão como de todos os procedimentos 
estéticos” (MAUAD; MUSTAFÁ; BANZATO, 2003).   

 
Altomare e Machado (2006) baseando seus fundamentos em estudos 

realizados por Starkey (2001), citou tópicos importantes para a realização da 

avaliação, através de uma ficha de anamnese, do paciente pós-operado: 

• reconhecimento dos problemas: identificar o tipo e a profundidade dos 

tecidos envolvidos, a natureza das patologias, o estágio da cicatrização, 

possíveis contra-indicações ao uso das modalidades de tratamento; 

• priorização dos problemas: desenvolver a ordem lógica do tratamento, 

através da análise da patologia e de seus sintomas; 

• estabelecimento de metas: desenvolver a estrutura e a sequência do 

plano de tratamento. 

• planejamento do tratamento: determinar as modalidades a serem 

utilizadas e sua sequência. 

Esta avaliação visa facilitar a ação do profissional em um pós-operatório, 

selecionando as características e individualidades do paciente, o que orienta, de 

forma mais precisa, sua atuação aos possíveis riscos resultantes de intervenções 

cirúrgicas. 

 

Intercorrências e sequelas 

O trauma mecânico provocado pela intervenção cirúrgica é um mecanismo 

de lesão celular, no qual a resposta do organismo é a reação inflamatória 

responsável pela reparação tecidual, destacam Altomare e Machado (2006) através 

de fundamentos citados por Fantone e Ward (1999), Kumar (2005) e Costa (1999). 

Este processo é responsável por conter e isolar a lesão, destruir os microorganismos 

invasores, inativar as toxinas e atingir a cura e o reparo (ROBBINS; COTRAN; 

KUMAR, 1996). 

 O processo de reparação tecidual, complementam Altomare e Machado 

(2006) diante de análises realizadas por Falabella e Falanga (2001) e Zhou (2004), 

segmenta-se em três fases, inflamação, proliferação e remodelamento.  

 A fase inflamatória aguda que surge no exato momento da lesão, afirmam 

Guirro e Guirro (2004), caracteriza-se inicialmente pela formação da rede de fibrina, 

que aprisiona dentre outras células, as plaquetas responsáveis pela formação do 
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coágulo e pelo aumento da permeabilidade vascular, que resulta em edema. Este 

líquido extravasado facilita a migração celular, afirmam Falabella e Falanga (2001 

apud ALTOMARE; MACHADO, 2006). A fase inflamatória inicial dura em torno de 72 

horas, ressaltam Altomare e Machado (2006).  

 Já a fase de proliferação, de acordo com Guirro e Guirro (2004), também 

denominada como fibroplasia, sobrepõe-se ao final da fase inflamatória, iniciando-se 

geralmente após três dias da lesão, onde os fibroblastos e as células endoteliais 

formam o tecido de granulação. Kede e Sabatovitch (2003) acrescentam que a 

inflamação com células polimorfonucleares, monócitos, macrófagos e linfócitos 

eliminam os microorganismos, secretam fator de crescimento e citocinas o que 

contribui para a formação temporária deste tecido. 

 Além disso, ocorre a angiogênese e a maior parte dos fibroblastos passa a 

expressar o fenótipo de miofibroblastos, responsáveis pela posterior retração do 

tecido de granulação e pela síntese da matriz extracelular, segundo Falabella e 

Falanga (2001 apud ALTOMARE; MACHADO, 2006) e Costa (1999 apud 

ALTOMARE; MACHADO, 2006).  

 A última fase, denominada remodelamento, consiste em uma cicatrização 

composta de fibroblastos inativos, redução do número de macrófagos, colágeno 

denso, fragmentos de tecido elástico, matriz extracelular e relativamente poucos 

vasos, citam Altomare e Machado (2006) quando referenciam Kumar (2005). 

 O reparo tecidual deixa de ser um processo fisiológico e possivelmente, torna-

se patológico mediante determinados riscos. Altomare e Machado (2006) relatam 

diante de afirmações realizadas por Courtiss (1984), que os mesmos estão 

envolvidos em qualquer procedimento cirúrgico e podem ser caracterizados como 

sequelas, intercorrências ou complicações. O termo sequela por apresentar-se como 

um termo definitivo, pode ser classificado inclusive, como intercorrência, pois estes 

sintomas possuem caráter transitório. Mediante o ato cirúrgico, as sequelas são 

inevitáveis, e portanto, esperadas como um processo normal. Ao contrário das 

complicações, onde não se espera seu surgimento.  

 As sequelas podem ser caracterizadas pelas irregularidades cutâneas, 

equimoses, hipoestesia e edema, ressaltam Altomare e Machado (2006). As 

mesmas serão tratadas tanto por esteticistas quanto por fisioterapeutas. As 

complicações incluem perda sanguínea, hematomas, seroma e infecção, limitando a 

ação ao cirurgião para a indicação e realização dos tratamentos respectivos. 
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Segundo Cataldo e Santiago (2002), as complicações ainda abrangem abscessos e 

deiscência de pontos cirúrgicos.  

 Destaca-se a partir de Mauad, Mustafá e Banzato (2003), que a atuação do 

Tecnólogo em Estética pode ser mais ampla, abrangendo intercorrências como 

fibroses, aderências, hematomas e cicatrizes, sempre revelando a permissão do 

cirurgião diante dos procedimentos indicados no pós-operatório. 

 

 

Irregularidades Cutâneas  

 Caracterizam-se por ondulações e depressões que se restringem à área 

tratada cirurgicamente onde as camadas dérmicas apresentam-se menos espessas. 

No caso de pequenas irregularidades associadas a edema prolongado, afirma 

Cataldo (2006), a drenagem linfática manual, o ultra-som, mais tardiamente a 

endermologia, devem ser opções de tratamento. Caso seja um quadro importante de 

irregularidades cutâneas, deve-se procurar o médico para uma avaliação do estado 

pós-cirúrgico, e a necessidade de preenchimentos, conforme Mauad, Mustafá e 

Banzato (2003). 

 

Fibrose  

 Consiste na formação anormal de tecido fibroso, segundo Guirro e Guirro 

(2004) uma vez que se sabe o curso do processo de reparo, entende-se que sempre 

haverá formação de fibroses, em menor ou maior intensidade. Para prevenção é 

preciso atuar terapeuticamente no início da síntese de colágeno, que evidenciado 

por Altomare e Machado (2006) quando referenciam Schwartz (1987), eleva-se 

rapidamente entre o sexto e o décimo sétimo dia, e não ocorre mais após o 

quadragésimo segundo dia. Após esse período, o que se observa é o 

remodelamento do colágeno depositado.  

Cataldo (2006) enfatiza que a utilização de massagens com manobras de 

fricção no local, drenagem linfática manual e o uso do ultra-som para ajudar a 

liquefazer estas formações, demonstram bons resultados. Sanches (2002) ainda 

complementa, diante de análises empíricas, que fibroses podem ser reduzidas e até 

eliminadas com o uso da vacuoterapia. 

 

Aderência  
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 Para Guirro e Guirro (2004), a aderência constitui a adesão anormal das 

fibras de colágeno às estruturas vizinhas durante a imobilização, após trauma ou 

cirurgia, restringindo assim, a elasticidade normal das mesmas. O Tecnólogo em 

Estética atuará prevenindo a formação destas, principal fator agravante no pós-

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

aumentando ainda mais o quadro edematoso, retardando a recuperação.  

Neste caso, Cataldo (2006), recomenda o uso do aparelho de alta 

freqüência, bandagens frias e drenagem linfática manual para um bom resultado no 

tratamento. A utilização da endermoterapia também torna-se promissora, de modo a 

favorecer a circulação sanguínea. Além destes, o ultra-som pode auxiliar na 

eliminação de aderências e fibroses instaladas, afirmam Guirro e Guirro (2004), pelo 

fato de aumentar a elasticidade do tecido conjuntivo e diminuir a extensão da lesão 

mais rapidamente.  

 

Equimoses e Hematomas  

 A pele apresenta uma coloração arroxeada, devido o rompimento dos 

capilares sanguíneos, em casos de equimose, desaparecendo conforme haja a 

reabsorção do líquido extravasado. Já no hematoma ocorre um acúmulo de sangue 

num órgão ou tecido, geralmente bem localizado e que pode ocorrer por várias 

causas, relatam Yamaguchi e Sanches (2003). 

As técnicas de drenagem linfática, utilização de cosmetologia, citando o 

ácido mucopolissacárido polissulfúrico ou vitamina K-1, especifica Sanches (2002), e 

no pós-operatório imediato, proceder ao uso de compressas frias e após 72 horas a 

aplicação de compressas quentes, constituem tratamentos práticos que geram 

ótimos resultados. Destacam ainda Guirro e Guirro (2004), que o uso do ultra-som 

facilita a reabsorção de hematomas por seu efeito vasodilatador e de aquecimento 

dos tecidos.  

 

Edema  

 O sistema linfático está relacionado com a circulação de retorno. Sua função 

é fazer escoar o excesso de líquido entre as células do corpo, devolvendo à corrente 

sanguínea para que saia depois através da urina (PENTEADO, 2008).  

 Edema define-se como um acúmulo excessivo de fluidos nos tecidos 

(GUIRRO; GUIRRO, 2004), que é altamente benéfico, pois é uma resposta do 
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organismo sinalizando que há indícios sobre a reparação tecidual.  

 Cabe ao profissional da área estética utilizar recursos para minimizar o 

excesso de linfa, resultante de determinadas cirurgias plásticas, uma vez que a 

resposta inflamatória aumentará de acordo com a intensidade da lesão.  

 Altomare e Machado (2006) em seus estudos referentes à literatura de 

Schwartz (1987) ressaltam que, manobras de drenagem linfática, uso da crioterapia 

e termoterapia, configuram-se como essenciais para atenuar o edema. Destacando 

que a redução definitiva do mesmo ocorre apenas quando houver diminuição dos 

níveis hormonais de adenocorticotrófico (ACTH) e da secreção de cortisol, que é 

liberada durante o processo de inflamação/reparo e no término da formação do 

tecido cicatricial – em torno do vigésimo ao quadragésimo segundo dia.  

 

Necrose Tecidual 

De acordo com Robbins, Cotran e Kumar (1996), necrose é um padrão 

morfológico de morte celular. Os tecidos encontram-se sem oxigenação, sendo 

necessária a realização de desbridamento, procedimento restrito à ação médica, de 

modo a estimular a cicatrização das bordas ao centro da lesão. Já a atuação 

estética, restringe-se à higienização local diante da análise do prontuário médico, 

além da utilização de recursos como microcorrentes e drenagem linfática manual 

(TARIKI, 2008). 

 

Hipoestesia  

 Define-se como uma diminuição da sensibilidade tátil referida pelos pacientes. 

É um processo comum, dado o grande trauma tissular sofrido, à presença de edema 

e às alterações químicas que ocorrem durante o processo de 

inflamação/cicatrização do tecido lacerado.  

 De acordo com Altomare e Machado (2006) quando embasam seus estudos 

por meio dos relatos realizados por Vila Rovira (1987) e Courtiss (1984), a 

sensibilidade tende a voltar ao normal antes dos seis meses. Já Mauad, Mustafá e 

Banzato (2003) afirmam que normalmente há diminuição das áreas anestésicas a 

partir do terceiro mês. Enquanto Sanches (2002) relata que este retorno inicia-se 

após a primeira semana, podendo demorar até 6 meses para se restabelecer por 

completo. Ressalta ainda que, reduzindo o edema, o esteticista contribui para a 

regressão anestésica da região operada.  
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 Neste caso, não há tratamento que garanta resultados promissores, afinal, a 

recuperação é uma condição existente e natural de cada pessoa. Entretanto, a 

utilização de eletroterapia deve ser evitada, de modo a prevenir possíveis 

queimaduras.  

 

Cicatriz  

 As cicatrizes, que são compostas por tecido fibrótico denso podem se formar 

por distintas razões, inclusive, como resultado de infecções, cirurgias, lesões ou 

inflamações teciduais (TARIKI, 2008).  

 Guirro e Guirro (2004) afirmam que, a cicatriz consiste na substituição do 

tecido lesado por conjuntivo neoformado, indicado como cicatricial. Destaca-se que 

este é um processo fisiológico natural de reparo, onde quanto mais superficial a 

lesão, mais rápido ele ocorre.  

 De acordo com Kede e Sabatovich (2003), as cicatrizes podem ser atróficas, 

hipertróficas e queloideanas. Nas primeiras, há depressão e discromia, já as duas 

últimas constituem casos patológicos, nos quais os profissionais de estética também 

atuam. Segundo Guirro e Guirro (2004), as mesmas constituem-se como um 

problema estético significativo, caracterizando-se em geral, por uma síntese de 

colágeno preponderante. Robbins, Cotrans e Kumar (1996) complementam que há 

desregulação da proliferação e apoptose do colágeno somado ao excesso da 

produção de matriz extracelular.  

 A cicatriz hipertrófica é uma área lisa, espessa, que se restringe ao local da 

lesão. Esta se reduz após um ano ou mais, de forma espontânea, afirmam Guirro e 

Guirro (2004). A mesma se desenvolve normalmente a partir de um trauma 

profundo, e clinicamente caracteriza-se por uma lesão acima do nível da pele, 

vermelha, com prurido e retraída (COSTA, 1999). Um quelóide, porém, pode se 

estender muito além do sítio da lesão. O mesmo não regride espontaneamente, 

havendo, segundo Guirro e Guirro (2004), relação entre sua formação e a 

predisposição genética.  

 A drenagem linfática manual firma-se como um recurso em potencial, pois 

suprime aderências e aumenta a elasticidade do tecido conjuntivo. O uso do 

aparelho de alta-frequência também garante um resultado promissor, ressaltando 

que os tratamentos devem ser realizados em dias alternados, afirmam Cataldo e 

Santiago (2002). Já quanto ao quelóide, o tratamento destina-se à remoção cirúrgica 
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e à terapia medicamentosa, como os corticóides, destacam Guirro e Guirro (2004), 

além de massagens com ativos específicos (somente após o vigésimo primeiro dia 

de pós-operatório), e de eletroterapias como microcorrentes, endermoterapia e ultra-

som, ressaltam Yamaguchi e Sanches (2003). Neste caso, o médico e a esteticista 

trabalharão em conjunto. 

 

Modalidades terapêuticas utilizadas pelos tecnólogos 

 

Drenagem Linfática Manual 

 É uma das formas terapêuticas auxiliar mais eficaz em tratamentos pós- 

cirúrgicos, para que o organismo como um todo, reaja às agressões da intervenção 

e obtenha melhores resultados, afirmam Altomare e Machado (2006).  

 Em cirurgia plástica, não ocorre falência do sistema linfático, apenas uma 

sobrecarga. De acordo com Altomare e Machado (2006), o tratamento inicia-se 

ainda na fase aguda, pois a drenagem linfática é um recurso para tratar as 

conseqüências das alterações vasculares características da fase inicial do reparo 

tecidual, o edema. Firma-se como o primeiro e praticamente o único procedimento 

normalmente realizado a partir das 48 horas iniciais da cirurgia, havendo restrições 

aos movimentos até o 21° dia de pós-operatório, para que não haja deslocamento 

do tecido, destaca Sanches (2002). Neste caso, o objetivo da técnica define-se em 

melhorar a capacidade linfática, visando o restabelecimento da corrente circulatória 

periférica da lesão, ressalta Ribeiro (2004).  

 

Massoterapia 

 De acordo com Altomare e Machado (2006) quando se utilizam de 

fundamentos realizados por Costa (1999), a massagem é capaz de produzir 

estimulação mecânica nos tecidos, proporcionando relaxamento, auxílio da 

circulação venosa, e absorção de substâncias extravasadas nos tecidos. Altomare e 

Machado (2006) quando referenciam Thomson (1994) ainda informam que, esta 

técnica promove o alívio da dor; estiramento das fáscias musculares; restauração da 

mobilidade dos tecidos moles e ainda a liberação de aderências. Segundo Altomare 

e Machado (2006), este método garante a reorganização dos feixes de colágeno, 

onde o fator excitante para sua secreção é o tensionamento do tecido.  

 A massoterapia só deverá ser usada, a partir da fase de maturação, afinal, os 
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tecidos que foram descolados no ato cirúrgico, precisam se aderir. Seus movimentos 

podem provocar descolamento tecidual, além do risco existente, da formação de 

seromas e hematomas tardios, afirmam Altomare e Machado (2006). 

 

Agente térmico: Calor  

 Terapeuticamente, afirma Zhou (2004 apud ALTOMARE; MACHADO, 2006), 

por aumentar a taxa de metabolismo celular, a termoterapia promove drenagem de 

áreas infectadas. Ainda, em pós-cirurgia plástica, melhora a qualidade do tecido 

cicatricial, utilizando-o normalmente, a partir da fase de proliferação, onde se avalia 

a presença de fibroses. Deve-se evitar a aplicação de calor local nos primeiros 

estágios de um trauma cirúrgico, pois há presença de mediadores químicos 

associados ao aquecimento, o que pode afetar a permeabilidade vascular.  

 

Agente Térmico: Frio  

 O resfriamento imediato limita o trauma tecidual, por reduzir sua temperatura. 

Segundo Guirro e Guirro (2004), o resfriamento também diminui a taxa de edema e a 

produção de irritantes e, deste modo, alivia a dor. 

 O tratamento com o frio em cirurgia plástica é realizado na fase inicial, com a 

intenção de conter o edema (ALTOMARE; MACHADO, 2006), o mesmo deve ser 

mantido até o 3° dia de pós-operatório, ressalta, de forma empírica, Sanches (2002). 

Dentre as técnicas indicadas estão compressas geladas e bandagem fria. Esta 

última pode ser utilizada a partir do 2° dia de pós-operatório, evitando a aplicação 

nos locais de incisões cirúrgicas. Já as compressas frias podem ser aplicadas na 

região a ser tratada durante 40 minutos.  

 

Vacuoterapia (Endermologia e Ventosaterapia)  

 Promovem modificações no tecido conjuntivo, através da aplicação de 

pressão negativa sobre a pele, relatam Guirro e Guirro (2004), afinal, produzem 

aspiração e mobilização tecidual. A possibilidade de diminuição da fibrose pelo 

método é bastante evidente nas cicatrizes recentes, sendo também observada nas 

lesões antigas, possibilitando assim seu remodelamento. Contudo, sua ação na 

reabsorção de edema e utilização precoce no pós-cirúrgico é discutível. 

 

Pressoterapia  



12 

 É um método que se utiliza de uma massagem pneumática realizada na 

direção do fluxo linfático, através de pressão positiva sobre o seguimento corpóreo, 

relatam Altomare e Machado (2006). A pressoterapia é indicada no pós-operatório 

onde haja edemas persistentes, afinal, seu objetivo principal consiste em auxiliar na 

mobilização de líquidos do sistema venoso e linfático. Constitui ainda, como 

coadjuvante das técnicas de liberação da fibrose, uma vez que a barreira cutânea 

impede o fluxo normal do edema.    

 

Ultra-som  

 Está vinculado diretamente ao processo de reparo, sendo mais efetivo 

quando utilizado imediatamente após a lesão, ou seja, durante a fase inflamatória 

(GUIRRO; GUIRRO, 2004). As intenções com a utilização do ultra-som são a 

aceleração da cicatrização; alcançar força tênsil normal e até mesmo a prevenção 

de cicatrizes hipertróficas e quelóides, afirmam Altomare e Machado (2006). O uso 

do ultra-som, destacam Guirro e Guirro (2004), ainda incrementa a síntese de 

fibroblastos e colágeno; melhora a circulação sanguínea e linfática, 

consequentemente, atuando no edema.  

 

Agentes Eletroterapêuticos  

 A estimulação elétrica pode ser usada para melhorar a perfusão vascular 

periférica, aumentando direta ou indiretamente a cicatrização tecidual e pode 

produzir redução na inflamação pelo aumento do suporte vascular (ROBINSON, 

2001 apud ALTOMARE; MACHADO, 2006). Os agentes mais utilizados no pós-

operatório são a microcorrente e a corrente galvânica, através da iontoforese.  

 A microcorrente ou Micro Electro Neuro Stimulation (MENS), atua na 

reparação tecidual que objetiva a rápida resolução do edema, da equimose, da 

inflamação e da dor, ocorrendo assim a inibição da metaloproteinase que favorece a 

formação da fibrose e aderência tecidual, segundo Altomare e Machado (2006). 

Recomenda-se seu emprego no pós-operatório imediato, com exceção nos casos de 

lipoaspiração, podendo ser aplicado 24 horas após a cirurgia.  

 Já a corrente galvânica, é normalmente utilizada sob a forma de iontoforese, 

que facilita a permeação de princípios ativos. Por este motivo, Guirro e Guirro (2004) 

destacam sua eficácia em tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas. De 

acordo com Robinson (2001 apud ALTOMARE; MACHADO, 2006), comumente são 
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usadas substâncias com ativos específicos para o tratamento pós-cirúrgico. 

 

Corrente Russa  

 De acordo com Altomare e Machado (2006), consiste em um tipo de corrente 

que não possui poder regenerativo, podendo ser empregada em casos de pós-

cirurgia onde o indivíduo tenha perdido tônus e força muscular, ou quando o mesmo 

se submete a cirurgias reparadoras de obesidade, onde já apresenta o quadro de 

hipotonia na fase pré-operatória. 

 

 

METODOLOGIA  

 Para este estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o propósito de 

embasar cientificamente a mesma com as referências teóricas publicadas em 

documentos distintos, livros variados e nos meios de comunicação citando os 

periódicos, a internet, entre outros, afim de conhecer, analisar e aprimorar as 

contribuições culturais ou científicas existentes sobre o grau de importância do 

Tecnólogo em Estética na ação conjunta com o Cirurgião Plástico, para a evolução 

de um pós-operatório, atuando nas intercorrências resultantes de cirurgias plásticas 

estéticas.  

 A pesquisa bibliográfica caracteriza-se como exploratória, pois tem como 

finalidade aprimorar idéias e conceitos, onde se avalia a possibilidade de se 

desenvolver um estudo inédito e interessante, tornando-se esta uma pesquisa 

preparatória para outro tipo de pesquisa, que ressalte através de comprovação 

empírica a valorização da parceria de Tecnólogos em Estética e Cirurgiões Plásticos 

para a evolução do quadro clínico de um pós-operatório. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo identificar o grau de importância do 

Tecnólogo em Estética na ação conjunta com o Cirurgião Plástico, para a evolução 

de um pós-operatório, atuando nas intercorrências resultantes de cirurgias plásticas 

estéticas, afinal, busca-se incessantemente por uma beleza idealizada nos dias 

atuais, refletindo em uma ascendência acelerada do mercado da estética e da 

beleza, que vem abrangendo um espaço ainda mais considerável na área da saúde, 
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o que contribui para a evolução de técnicas que visam e aprimoram tal finalidade, 

ressaltando as técnicas de cirurgias plásticas estéticas. 

Verificou-se que, a ação conjunta do Tecnólogo em Estética com o Cirurgião 

Plástico, agrega valores fundamentais ao paciente pós-operado, por contribuir para 

uma recuperação mais rápida e eficiente, menos traumática e dolorida; precaver o 

surgimento de possíveis complicações, através da supervisão deste paciente 

constantemente durante o pós-cirúrgico; minimizar o período de convalescença; 

além de influenciar na auto-estima do mesmo. Ressaltando que o profissional da 

área estética deve possuir graduação e qualificação técnica específica para exercer 

determinada função, além de apresentar sensibilidade psicológica, exercendo suas 

habilidades por meio dos recursos terapêuticos e da cosmetologia segundo a 

orientação médica, inclusive, pelo fato de muitos dos novos cosméticos terem ação 

medicamentosa (cosmecêuticos) com resultado efetivo e limitações de uso, 

destacam Martinez e Rittes (2004). Diante desta análise, destacou-se que a atuação 

estética pode ser mais abrangente, resultando em confiança e conscientização dos 

pacientes pelos resultados esperados.   

Enfim, o contexto fundamentou-se através de uma pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório, onde foram reunidas informações de literaturas diferentes, sob 

análise de autores distintos, a fim de embasar cientificamente os conceitos 

relatados, instigando por estudos posteriores que tenham por finalidade a 

comprovação empírica, adquirindo conhecimentos através da prática que afirmem os 

resultados obtidos neste estudo. 
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