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Resumo: A procura por cirurgias estéticas tem crescido continuamente e, 
muitas vezes, durante determinado procedimento estético invasivo a 
intervenção cirúrgica pode lesionar as células, estimulando uma resposta 
fisiológica de reação inflamatória. Concomitante ao processo inflamatório, estas 
células são substituídas por tecido cicatricial, composto principalmente por 
fibras de colágeno. Quando os macrófagos sinalizam que o organismo foi 
lesado, estas células se movem em direção ao local da ferida e começam a 
produzir grande quantidade desta proteína de forma a preencher o local. Após 
o processo de agressão tecidual, ocorrem diversas alterações, como edema, 
equimoses e formação de tecido cicatricial. Frente a esta sucessão de eventos, 
o seguimento de um protocolo de tratamento cosmético pré e, principalmente 
pós-cirúrgico se faz necessário. O uso combinado de terapias como drenagem 
linfática manual com ultrassom, entre outros, pode diminuir a fibrose, ou seja, a 
ondulação tecidual. A possibilidade de atuar no pré e pós-cirúrgico tem atraindo 
novos profissionais na área da Estética. Isso direciona para a reflexão sobre a 
importância do conhecimento e da qualidade de atendimento, na busca da 
garantia de qualidade e segurança do serviço. Sendo assim, esse tema se faz 
necessário e importante para esclarecer a formação da fibrose na cirurgia 
estética e seus possíveis tratamentos, em que o Tecnólogo em Estética deve 
estar capacitado a intervir corretamente. 
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1 INTRODUÇÃO 

A procura por cirurgias estéticas vem em crescente demanda, atraindo 

significativo número de novos profissionais na área da Estética, com intuito de 

atuar no pré e pós-cirúrgico destes procedimentos. Mauad (2003) afirma que, 

com a crescente integração do profissional esteticista com outros profissionais 

da saúde em consultórios e clínicas de cirurgia plástica, sua participação nos 

cuidados pré e principalmente pós-cirúrgicos tornou-se mais pronunciada, 
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operando em diferentes formas de recursos terapêuticos envolvidos nos 

cuidados com a cirurgia plástica. 

 

Pela formação específica, o profissional Tecnólogo em Estética deve estar apto 

para atender diversas situações típicas do cuidado pré e pós-cirúrgico. Assim, 

o conhecimento adquirido, permite a intervenção segura e eficiente nestes 

cuidados. Embora este profissional tenha uma visão abrangente quanto às 

situações citadas, o aprofundamento em situações específicas faz-se 

necessário. Em face disso, foi proposta essa revisão, abrangendo desde a 

formação do tecido cicatricial até a utilização de procedimentos cosméticos que 

possam interferir positivamente no processo de recuperação, proporcionado 

desta forma uma melhora na atenuação da fibrose e nas possíveis sequelas da 

cirurgia estética. 

 

De uma forma sucinta, pode-se estabelecer que a intervenção cirúrgica lesiona 

as células, estimulando uma resposta fisiológica de reação inflamatória. Essas 

células lesionadas são substituídas por tecido cicatricial, composto 

fundamentalmente por fibras de colágeno. De acordo com Guirro e Guirro 

(2004), o colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, 

representando 30% do total de proteína e 70% do peso da pele seca. Ainda 

segundo estes autores, são essas fibras de colágeno que proporcionam a força 

tênsil dos ferimentos na fase da cicatrização.  

 

Conforme Boscoli (2010), após o evento cirúrgico, os macrófagos dão o alarme 

de que o organismo foi lesado e estas células se movem em direção ao local 

da lesão onde atuam como potentes estimuladores da síntese de colágeno, 

que vêm a preencher o local onde estavam as células que foram lesionadas. 

Neste processo de agressão tecidual, que ocorre em qualquer procedimento 

cirúrgico, podem estar associados diversos tipos alterações, tais como edema, 

equimoses, hematomas, necrose tecidual, hipoestesia, irregularidade da 

superfície cutânea, formação de tecido cicatricial, cicatrizes e fibrose. Sendo 

assim, Silvia (2001) comenta que no pós-operatório de cirurgias estéticas, 

como lipoaspiração e abdominoplastia, a utilização dos recursos terapêuticos 



tem sido amplamente indicado, devido aos eventos clínicos comuns citados 

acima.  

 

Cervásio (2010) afirma que o uso combinado de terapias como drenagem com 

ultrassom, endermologia, infravermelho e outras podem diminuir a extensão da 

fibrose (ondulação causada por uma reação do organismo no local onde foi 

introduzida a cânula para a aspiração da gordura) e fazem com que o corpo 

reaja melhor. Sendo assim, realizar sessões de drenagem linfática a partir do 

dia seguinte à cirurgia facilita a modelagem corporal, melhora a cicatrização e 

acelera a recuperação. A partir destas irregularidades da cicatrização que o 

Tecnólogo em Estética vai empregar diversos recursos corretivos, como a 

drenagem linfática manual, o ultrassom, a endermologia, entre outros, com o 

objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo, melhorando a vascularização local, 

prevenir e eliminar a formação de fibrose e diminuir o processo edematoso pós- 

cirúrgico.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O CRESCIMENTO DA CIRURGIA PLÁSTICA NO BRASIL 

 

O Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos de cirurgia plástica. A 

popularidade da cirurgia plástica brasileira é explicada pela alta qualidade do 

procedimento médico, considerado o melhor do mundo, do serviço 

personalizado, baixo custo em relação a outros países, além do uso de 

técnicas avançadas e cada vez mais seguras, sendo, atualmente, o país 

considerado como uma significativa referência mundial em cirurgia plástica e 

estética. Seus profissionais são reconhecidos internacionalmente, liderando em 

pesquisa e novas técnicas, resultando em procedimentos cirúrgicos cada vez 

mais seguros e bem sucedidos (SPHERA, 2011).  

 

Na busca de um corpo magro e idealizado, a lipoaspiração é uma das 

intervenções mais utilizadas, a qual se baseia na aspiração de adiposidade, 

localizada nas mais diversas regiões do corpo. A retirada dessa adiposidade se 



faz por meio de cânulas de vários calibres, pontas, furos e sucção por bomba 

de uma atmosfera conectada a um lipoaspirador ou a seringas para volumes 

menores. Esta técnica se destaca entre os demais procedimentos cirúrgicos, 

pois é possível extrair uma considerável quantidade de tecido adiposo 

(MENDONÇA; LUPPI, 2011). 

 

 

2.2 A FORMAÇÃO DA FIBROSE CICATRICIAL 

 

A formação da fibrose está relacionada a um processo cicatricial que ocorre a 

partir de um evento cirúrgico, que se inicia através de um complexo de 

respostas defensivas, que existem para manter a homeostasia do organismo. 

De acordo com Altomare e Machado (2006), o processo de restauração se 

inicia logo após o sangramento causado pela ruptura dos vasos sanguíneos, 

onde plaquetas formam um coágulo inicial, que atrai células inflamatórias e 

outras substâncias responsáveis pelo processo de reparação tecidual.  

 

Assim, pode-se estabelecer que a intervenção cirúrgica lesiona as células, 

estimulando uma resposta fisiológica de reação inflamatória. As células 

lesionadas são substituídas por tecido cicatricial, composto fundamentalmente 

por fibras de colágeno. De acordo com Guirro e Guirro (2004), o colágeno é a 

proteína mais abundante do corpo humano, representando 30% do total dessas 

proteínas, sendo que esta representa aproximadamente 70% do peso da pele 

seca. Tem como função fornecer resistência e integridade estrutural a diversos 

tecidos e órgãos. As fibras de colágeno são reabsorvidas durante o 

crescimento, remodelação, involução, inflamação e reparo dos tecidos. A 

reabsorção é iniciada por colagenases específicas que podem digerir as 

moléculas de tropocolágeno da fibra. 

 

Macedo (2011) descreve a fibrose como ondulações que aparecem na região 

lesionada, podendo ocorrer em maior ou menor grau. Esta disfunção se traduz 

na produção de colágeno de forma desordenada e desorganizada, o que leva a 

produção das ondulações, que podem causar repuxamento e dor ao paciente.  

 



Na Figura 1 visualiza-se a existência de fibrose na região abdominal, com alto 

grau de aderências, após o procedimento de lipoaspiração.  

 

Figura 1. Fibrose com aderências em caso de lipoaspiração de abdômen 

 

 Fonte: http://wwwespaçoesteticasaude.blogspot.com/2011_03_01.archive.html 

(adaptada) 

 

Borges (2006) descreve o reparo tecidual em três fases: inflamatória, 

proliferativa e de remodelamento. Na fase inflamatória, que representa a 

resposta inicial de defesa do local agredido e embora o padrão não seja 

uniforme, a intensidade e a duração da reação são determinadas tanto pela 

gravidade da lesão quanto pela capacidade racional do organismo. A 

inflamação serve para diluir ou imobilizar o agente agressor, desencadeando 

uma série de acontecimentos que reconstituem o tecido lesado. No caso da 

cirurgia plástica, o mecanismo de lesão é o trauma mecânico sofrido pelo 

instrumento cirúrgico. O processo inflamatório induz à agregação das 

plaquetas, que culmina na coagulação do sangue e, por fim, na formação de 

um molde de fibrina que preenche a ferida (KEDE; SABATOVICH, 2003). 

 

Na fase proliferativa ocorre formação de tecido de granulação e a 

reconstituição da matriz extracelular. De uma forma geral, o processo de 

http://wwwespaçoesteticasaude.blogspot.com/2011_03_01.archive.html


cicatrização tem início em torno de 24 horas após a agressão. Como 

seguimento, no período entre 3 a 5 dias, os fibroblastos e as células endoteliais 

começam a se proliferar e a formar o tecido de granulação, que é o marco da 

inflamação no processo de cura. Um novo tecido conectivo é formado. Alguns 

fibroblastos sofrem diferenciação em miofibroblastos e células musculares lisas 

(BORGES, 2006). Quando a reepitelização é finalizada, forma-se uma nova 

membrana basal, a partir das margens da ferida, fechando a nova epiderme e 

restabelecendo a barreira cutânea (KEDE; SABATOVICH, 2003). 

 

A fase de remodelamento é o resultado final do tecido de granulação que é 

composto por fibroblastos de aspectos inativos fusiformes, colágeno denso, 

fragmento de tecido elástico, matriz extracelular e poucos vasos. A fase final 

representa a evolução da cicatriz constituída, podendo durar anos. Há 

diminuição dos números de fibroblastos e de macrófagos. Salienta-se ainda o 

aumento do conteúdo de colágeno e o alinhamento das fibras na direção da 

maior tensão da ferida (BORGES, 2006). 

 

Borges (2006) observa que no caso da cirurgia de lipoaspiração, em que há 

maior perda de células e tecidos, o processo de reparação é mais complexo. 

Ocorre o aumento do tecido fibroso intersticial, tendo como resultado a 

presença de ondulações e depressões nas áreas tratadas – prejudicando, 

assim, o resultado final da cirurgia. Finalizando, o autor afirma que a fibrose 

está presente sempre em menor ou maior intensidade nos resultados finais de 

uma lipoaspiração.  

 

Corroborando com esta explanação, Kede e Sabatovich (2003) afirmam que a 

fibrose está associada à existência de defeitos na cicatrização em função do 

excesso de produção de matriz extracelular e pelo elevado índice de mitose 

dos fibroblastos dérmicos, existindo, portanto, desregulação entre a 

proliferação e a apoptose dessas células. Deste modo, entende-se que, para 

evitar a formação de fibrose, deve-se atuar terapeuticamente logo no início da 

resposta à agressão tecidual, quando ocorre a síntese de colágeno. 

 



2.3 TRATAMENTOS NO PÓS-CIRÚRGICO DE CIRURGIA ESTÉTICA 

DIRECIONADOS À FIBROSE 

 

Com a crescente integração do profissional Esteticista em consultórios e 

clínicas de cirurgia plástica, sua participação nos cuidados pré e, 

principalmente, pós-operatório tornou-se naturalmente maior. Assim, diferentes 

formas de hidratação e ionização da pele, técnicas de drenagem linfática e o 

uso de sistemas de endermoterapia passaram a fazer parte de um grupo de 

recursos envolvidos nos cuidados com a cirurgia plástica (MAUAD, 2008). 

 

O atendimento pré-operatório proporciona ao profissional Tecnólogo em 

Estética a possibilidade de avaliar diversos fatores relacionados às disfunções 

estéticas pré-existentes, podendo desta forma preparar o tecido para a futura 

agressão cirúrgica. Sabe-se que quanto antes forem empregados os recursos 

terapêuticos no pós-operatório da cirurgia estética, melhor será o resultado final 

e menor será a formação de fibroses no pós-cirúrgico.  

 

No pós-operatório o trabalho do Tecnólogo em Estética tem sido amplamente 

indicado, devido aos eventos clínicos comuns como edema, equimoses, 

lipodestruição, retração cicatricial, hematomas, fibroses e outros. O edema 

pode persistir de três a quatro meses. Porém, com o acompanhamento, pode-

se observar sua recidiva em até sete semanas (SILVIA, 2001). A seguir, estão 

descritos aspectos relacionados aos principais tipos de procedimentos 

empregados para o tratamento da fibrose pós-cirúrgica. 

 

 

Massoterapia 

 

A realização de sessões de drenagem linfática a partir do dia seguinte ao 

evento cirúrgico facilita a modelagem corporal, melhora a cicatrização e acelera 

a recuperação. De acordo com Mauad (2008, a técnica mais indicada tanto 

para o pós-operatório de abdominoplastia e lipoaspiração é a drenagem 

linfática manual, com efeitos diretos na circulação sanguínea, reduzindo o 



edema, atuando sobre o metabolismo, na desintoxicação do tecido e 

melhorando a nutrição das células.  

 

A sequência de um protocolo de tratamento pós-operatório adequado é 

extremamente importante no processo de cicatrização do paciente. Cervásio 

(2010) afirma que o uso combinado de terapias como drenagem linfática 

manual com ultrassom diminui a fibrose, ou seja, a ondulação causada por uma 

reação do organismo no local onde foi feita a agressão. 

 

Borges (2006) destaca um ponto importante na fase de remodelamento, a 

síntese de colágeno no tecido cicatricial, que se eleva rapidamente entre o 6º e 

o 17º dias, e não ocorre mais após 42º dia. Sendo assim, após este período o 

colágeno está remodelado e depositado. Portanto o tratamento deve ser 

iniciado na fase aguda, porém a redução definitiva do edema ocorrerá em torno 

de 20 a 42 dias, quando houver a diminuição da secreção do cortisol, que é 

liberado durante o processo de inflamação/reparo.  

 

A drenagem linfática manual se faz importante mesmo que não ocorrendo o 

comprometimento do sistema linfático, mas até mesmo quando em sobrecarga. 

O tratamento, segundo Altomare e Machado (2006), inicia-se ainda na fase 

aguda, pois a drenagem linfática é um recurso imediato para tratar as 

consequências das alterações vasculares. Auxiliando na mobilização da linfa 

que está no interstício, retirando o acúmulo de líquido, melhorando assim a 

oxigenação, circulação sanguínea dos tecidos e auxiliando na reparação 

tecidual.  

 

É importante destacar que em casos de abdominoplastia é necessária a 

utilização da drenagem reversa, a qual direciona o edema a um gânglio 

proximal à lesão, uma vez que quando é feita a cirurgia no local da incisão, 

vasos são lesionados, dificultando assim a eliminação dos líquidos excedentes.  

 



Destaca-se, então, a importância da massoterapia, que faz a restauração da 

maleabilidade tecidual, podendo fazer a organização da deposição de 

colágeno, prevenindo e tratando fibroses. Altomare e Machado (2006) 

descrevem tal método como a reorganização dos feixes de colágeno, em que o 

fator excitante para sua secreção é o tensionamento do tecido, porém só 

deverá ser usada a partir da fase de maturação. Na região onde se identifica a 

presença de fibrose, pode-se realizar massagem com digitopressão e também 

recursos da endermologia, tais procedimentos devem ser localizados e irão 

causar um amolecimento do tecido. 

 

Vacuoterapia  

 

A vacuoterapia, ou massagem mecânica, pode evitar o aparecimento de 

nódulos, uma vez que este procedimento desfaz as elevações deixadas pela 

cânula em casos de lipoaspiração. Guirro e Guirro (2004) destacam que a 

aplicação deve ser com pressão negativa sobre a pele, aplicando sobre a 

fibrose com cabeçote de vidro 100mmHG. Sua utilização deve ser 

extremamente cautelosa, ou seja, utilizar com cautela no pós-operatório tardio. 

 

Ultrassom 

 

Conforme afirmam Altomare e Machado (2006), os resultados a ser alcançados 

com a utilização do ultrassom se referem à aceleração da cicatrização, o 

alcance da força tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes 

hipertróficas e queloides.  

 

De acordo com Guirro e Guirro (2004), o ultrassom terapêutico utilizado no 

modo fonoforese com a enzima hialuronidase tem mostrado bons resultados no 

pós-operatório imediato e está ligado diretamente ao processo de cicatrização. 

O objetivo da utilização dessa modalidade de energia precoce é proporcionar 

melhora tanto na circulação sanguínea como na linfática, tornando possível 

uma melhor nutrição celular.  



O modo de emissão indicado para o pós-operatório na fase de remodelamento 

é o continuo (térmico), em 3MHZ, numa intensidade abaixo 1,5 a 1,8 W/cm2 e 

num tempo de 6 minutos, punho fechado. Tem por intuito desagregar as 

fibroses persistentes, promovendo a extensibilidade das estruturas colágenas 

(BORGES, 2010). 

 

O modo pulsado é indicado no pós-operatório imediato e após a realização de 

procedimentos invasivos, pois não produz aquecimento dos tecidos biológicos 

e tem função mecânica e contribui na vascularização do retalho ou lesão, 

facilitando assim a drenagem linfática. E como mencionado acima, no pós- 

cirúrgico tardio é indicada a utilização do ultrassom em modo de emissão 

térmico também com 3MHZ (com profundidade de 4 cm) com o objetivo de 

diminuir o processo fibroso ou aderências.   

 

Segundo Robinson e Snyder (2001), o ultrassom no modo pulsado estimula a 

cicatrização do tecido e o fechamento da lesão, necessária nessa fase, por 

promover significativo aumento no número de fibroblastos e assim reparação 

tecidual, melhorando a circulação sanguínea e linfática e a nutrição celular. Age 

na formação de novos vasos capilares e no aumento da síntese de colágeno, 

utilizando os fibroblastos que se encontram expostos, nesta fase o ultrassom 

age reorganizando as fibras de colágeno, auxiliando no fechamento da lesão. 

 

Caso o processo de reparo esteja concluído e existam aderências e fibroses 

instaladas, a energia ultrassônica depositada deverá ser maior, aumentando o 

tempo de aplicação e/ou a intensidade (GUIRRO; GUIRRO, 2002). Salienta-se 

o cuidado em 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 (FERNANDES; 

PEREIRA 2009). 

 

 

Radiofrequência 

 



De acordo com Borges (2010), a radiofrequência é uma opção para a 

diminuição da fibrose, podendo em distintas dosagens diminuir ou aumentar a 

densidade de colágeno. Sendo assim, a radiofrequência tem por objetivo, 

amolecer o tecido de colágeno e absorver o tecido fibroso. A dosimetria 

indicada é temperaturas entre 36 ºC a 38 ºC gerando a distensibilidade do 

colágeno, sendo indicadas 3 sessões semanais.   

 

Microcorrente 

 

A microcorrente promove a aceleração no processo de reparação tecidual, 

porém no pós-operatório imediato de lipoaspiração existe a possibilidade de 

haver resposta demasiada no reparo e consequente formação de fibrose. A 

excitação elétrica de uma ferida é capaz de multiplicar as células do tecido 

conjuntivo – aumentando a formação de colágeno Sendo assim, a 

microcorrente não é muito indicada para pós-operatório de lipoaspiração, 

podendo gerar um aumento de fibrose (BORGES, 2006). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa exploratória com análise 

qualitativa, fundamentada em dados bibliográficos, sendo realizado um estudo 

de revisão teórica, a partir de livros, artigos científicos e sites de pesquisa, que 

de acordo com Gil (1997) é um método apropriado para abordagem de temas 

pouco descritos pela literatura, dispondo de uma melhor compreensão sobre o 

assunto. O conteúdo deste trabalho tem o intuito de abordar a formação da 

fibrose para promoção de um maior conhecimento e/ou esclarecimento ao 

Tecnólogo em Estética, diante dos principais recursos de pós-cirúrgico. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A intervenção cirúrgica lesiona as células, gerando uma resposta fisiológica de 

reação inflamatória. A partir desta reação, as células lesionadas são 

substituídas por tecido cicatricial, que é composto por fibras de colágeno – 



podendo ocorrer uma disfunção na produção de colágeno, sendo ela 

desordenada ou desorganizada, o que leva à produção de ondulações, 

depressões e repuxamento - prejudicando então o resultado final da cirurgia. A 

fibrose pode estar presente sempre em menor ou maior intensidade. Deste 

modo, para evitar a formação de fibrose deve-se atuar com pré-operatório, 

podendo, desta forma, terapeuticamente, preparar o tecido para uma futura 

agressão cirúrgica. Sabe-se também que quanto antes for feita a utilização de 

recursos terapêuticos no pós-operatório da cirurgia estética, quando ocorre a 

síntese de colágeno, melhor será o resultado final e menor será a formação de 

fibroses no pós-cirúrgico. A massoterapia facilita a modelagem corporal, 

melhora a cicatrização e acelera a recuperação. A drenagem linfática vai 

auxiliar na mobilização da linfa que está no interstício, retirando o acúmulo de 

líquido, auxiliando na reparação tecidual. Destaca-se então a importância da 

massoterapia, que faz a restauração da maleabilidade tecidual, podendo fazer 

a organização da deposição de colágeno, prevenindo e tratando fibroses. A 

vacuoterapia previne o aparecimento de nódulos, desfazendo as elevações 

deixadas pelas cânulas. O ultrassom acelera a cicatrização, alcançando a força 

tênsil normal e prevenindo a formação de cicatrizes hipertróficas e queloides. O 

ultrassom no modo no modo fonoforese tem mostrado bons resultados por 

estar ligado diretamente ao processo de cicatrização – melhorando a circulação 

sanguínea e linfática, proporcionando nutrição celular. No caso de 

radiofrequência, o objetivo é amolecer o tecido de colágeno, absorvendo o 

tecido fibroso, proporcionando assim a distensibilidade do colágeno. A 

microcorrente promove a aceleração do processo de reparação tecidual, porém 

não é muito indicada porque a excitação elétrica de uma ferida é capaz de 

multiplicar as células do tecido conjuntivo, podendo aumentar demasiadamente 

a formação de colágeno. Concluindo, a sequência de um protocolo de 

tratamento pós-operatório adequado é extremamente importante para um bom 

resultado final no processo de cicatrização e o uso combinado dessas terapias 

aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a vascularização, previne e até pode 

impedir a formação de fibrose no local onde foi feita a agressão tecidual. 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse artigo foi possível concluir que a fibrose está relacionada com o 

espessamento local na pele, devido a um depósito excessivo de colágeno, 

sendo então um processo natural do organismo em resposta a um trauma 

(BORGES, 2010). 

 

Sendo assim, para evitar a formação da fibrose, deve-se atuar no início da 

síntese de colágeno. Afinal, de acordo com Borges (2006), sempre haverá 

formação de colágeno, sendo em maior ou em menor quantidade. A partir 

disto, destacou-se a importância do uso combinado de terapias como 

drenagem linfática e ultrassom, endermologia e infravermelho no tratamento da 

fibrose, as quais aceleram o processo de diminuição da ondulação causada por 

uma reação do organismo no local lesionado pela cirurgia plástica.  

 

Realizar sessões de drenagem linfática a partir do dia seguinte à cirurgia facilita 

a modelagem corporal, melhora a cicatrização e acelera a recuperação. É a 

partir dessas irregularidades da cicatrização que se podem empregar diversos 

recursos, com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo, melhorando a 

vascularização local, prevenindo e eliminando a formação de fibrose.  
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