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1- RESUMO 
INTRODUÇÃO: A mamoplastia de aumento é uma das cirurgias plásticas mais 

realizadas no Brasil. A procura está sendo por pessoas cada vez mais novas, que 

tem como objetivo obter o corpo perfeito, independente do tipo de mamoplastia de 

aumento realizada, seja ela, tipo subpeitoral ou subglandular. Estudos mostram que 

o tamanho da mama pode causar distúrbios posturais, gerando quadros álgicos em 

coluna, pescoço e ombros, tendo como indicação utilizar recursos fisioterapêuticos 

para reeducação postural no pós operatório. MÉTODO: Foram pesquisados artigos 

de 2008 à 2015, utilizando as seguintes bases de dados para a pesquisa: PUBMED, 

LILACS (Literatura-Americana em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature 

Analysisand Retrieval System Online) e SCIELO. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Dentre os resultados pesquisados, podemos observar que os recursos e técnicas 

fisioterapêuticas, como, Pilates, Reeducação Postural Global (RPG) e fisioterapia 

convencional (FC), tem demonstrado resultados satisfatório nas alterações 

posturais. 

2- INTRODUÇÃO: 

Existem relatos que nos últimos anos a procura das cirurgias plásticas de 

mamoplastia de aumento tem crescido muito, e cada vez as mulheres procuram 

essa intervenção mais cedo. Os tipos de cirurgias plásticas em mamas são diversas, 

e existem vários fatores relacionados com o aumento dessa busca, um deles é obter 

como resultado o corpo perfeito (CAMPANA, 2012). 

As mamoplastias, auxiliam na saúde mental das pacientes, pois seus resultados 

são significativos. As mulheres ficam satisfeitas com seu corpo, contudo os sintomas 

físicos podem surgir no pós-cirúrgico. Estudos mostram que o tamanho da mama 

pode causar desarmonia entre a massa corporal pelo peso do implante de silicone 

(ZEITOUNE, 2012). 

Segundo Mazzocchi et al., 2012, as principais alterações posturais na 

mamoplastia de aumento variam de acordo com o tempo de pós-cirurgico, pois o 

corpo busca a harmonia biomecânica e compensações para adequar o novo peso e 

o posicionamento das mamas.  

A indicação de fisioterapia no pós-cirúrgico é de extrema importância, pois, 

muitos recursos e técnicas como, Pilates, Reeducação Postural Global, Fisioterapia 

Convencional podem ser utilizados para tratamento dos sintomas relatados pelos 

pacientes (SPANO et al., 2008).   



3- OBJETIVO 

A proposta dessa revisão de literatura foi abordar os principais tratamentos 

fisioterapêuticos existentes para a correção postural em mulheres submetidas á 

mamoplastia de aumento. 

4- METODOLOGIA  

Para esta revisão bibliográfica foram consultadas as bases de dados, PUBMED, 

LILACS (Literatura-Americana em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature 

Analysisand Retrieval System Online) e SCIELO. Foram pesquisados artigos de 

2008 à 2015 utilizando-se dos seguintes descritores: Implantes de mama, cirurgias 

plásticas, modalidades de fisioterapia, breast,  

5- DESENVOLVIMENTO 

Após uma primeira análise sobre os títulos e respectivos sumários encontrados 

foram selecionados apenas aqueles mais atuais e de interesse relacionados ao 

tema. Neste trabalho foram incluídos 8 artigos, tendo uma avaliação eficiente que 

permitiu verificar a importância dos principais tratamentos fisioterapêuticos para as 

correções posturais após a mamoplastia de aumento. Os critérios de inclusão foram 

definidos com base no título que norteia a revisão e na observação de aspectos 

como amostra, instrumentos, aspectos éticos e período de publicação do artigo. 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre os resultados pesquisados, podemos observar que os recursos e técnicas 

fisioterapêuticas, como, Pilates, Reeducação Postural Global (RPG) e fisioterapia 

convencional (FC), tem demonstrado resultados satisfatório nas alterações posturais 

(VALENTE, 2011). 

O método de Pilates é um programa completo de condicionamento físico e 

mental numa vasta órbita de exercícios potenciais. Os benefícios do método só 

dependem da execução dos exercícios com fidelidade aos seus princípios, como, 

respiração, contração do abdome, crescimento do eixo, consciência corporal e 

fluidez dos movimentos. Mostra-se eficiente também, quando é realizado um 

programa de exercícios com ênfase no fortalecimento da musculatura extensora do 

tronco e da musculatura abdominal, restaurando a função da coluna lombar e 

prevenindo o surgimento de possíveis alterações posturais (SINZATO et al, 2013). 



A fisioterapia convencional ou Cinesioterapia utiliza todas as técnicas de 

movimentos, como, alongamento estático, que consiste em alongar um único 

músculo ou um grupo de músculos, sustentado até um ponto tolerável durante 

aproximadamente 30 segundos; Fortalecimentos isométricos e isotônicos, para fins 

de diminuir desequilíbrios musculares, compensações e melhorar a harmonia 

biomecânica do corpo (MACEDO et al, 2014)  

O RPG se baseia no alongamento global de músculos antigravitários (estáticos) 

e organizados em cadeias musculares alongadas simultaneamente, buscando não 

apenas melhorar os sintomas, mas também tratar a causa da patologia 

musculoesquelética. Em ambos os casos, FC ou RPG, não se permitem 

compensações, demonstrando assim, resultados satisfatórios e de grande valia, 

principalmente ao perfil desse tipo de paciente ou seja, submetidos a mamoplastia 

de aumento, conforme citado nesta revisão (TEODORI et al., 2011)  
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