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1. RESUMO 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é o

segundo país que mais faz cirurgias plásticas estéticas, perdendo apenas para

os Estados  Unidos.  Dentre  as  cirurgias  plásticas  mais  realizadas  esta  a

abdominoplastia ou dermolipectomia e a de aumento mamário. Tendo em vista os

benefícios que o LBI e DLM trazem na cicatrização, busca-se melhorar e adequar

protocolos para cicatrização de feridas, desta maneira melhorando a auto-imagem

da  paciente.  Objetivos:Verificar  a  eficácia  do  LBI  +  DLM  no  processo  de

cicatrização  de  incisões  pós-cirúrgicas  de  abdominoplastia  e  mamoplastia  de

aumento. Métodos: O estudo foi composto por 6 participantes do gênero feminino

com média de idade de 35,5 anos na Clínica Escola de Fisioterapia Dermato-

funcional da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, submetidas

á  10  sessões  de  LBI  associada  a  DLM,  aplicadas  4  vezes  por  semana com

duração de 01min 39sec. sobre a área da cicatriz, a uma velocidade constante. O

LBI associado à DLM demonstra um resultado eficiente, promovendo os principais

efeitos  fisiológicos  no  reparo  da  cicatrização.  Porém,  esses  benefícios  foram

observados  apenas  em  pacientes  que  se  encontravam  no  pós  operatório

imediato.

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a  beleza como padrão é um meio em que as pessoas têm

buscado para conseguir saciar-se sem nunca querer sair do foco central de toda a

atenção desejada.  Percebe-se que a aparência tornou-se a essência humana,

sendo considerada mais importante do que valores e princípios que vigoravam em

tempos passados. A noção de que a cirurgia é “para a cabeça” ou “para estar

bem consigo mesma” utilizada por várias pacientes, ajuda a dissociar a plástica

da vaidade. Ao invés disso, sugere que a plástica se conecta à sua relação com o

seu próprio corpo, que está ligada, fundamentalmente, a outros aspectos de suas

vidas,  como  o  trabalho  e  também  aos  seus  relacionamentos  amorosos

(CAPIVARI et.al., 2014).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP),  o Brasil é o

segundo país que mais faz cirurgias plásticas estéticas, perdendo apenas para

os Estados  Unidos.  A cada  três  anos,  são  realizadas  mais  de  1.000.000  de

cirurgias estéticas no nosso país. Ao todo no Brasil, foram feitos mais de 430 mil



procedimentos na face e 358 mil cirurgias de mama, e as mulheres continuam na

liderança, representando uma fatia de 85,6% do mercado (SBPC, 2015).

Dentre as cirurgias plásticas mais realizadas esta a abdominoplastia  ou

dermolipectomia  que  consiste  numa  correção  estética  e  funcional  da  parede

abdominal,  devido  alterações  por  flacidez  da  musculatura,  excesso  de

emagrecimento, gestações sucessivas, diástase abdominal, extenso depósito de

tecido gorduroso na parede abdominal e hérnias. Os casos de cicatrizes retraídas

e dolorosas que apareceram depois de alguma cesariana, podem também ser o

motivo para uma dermolipectomia abdominal (SILVA, 2015).

A  cirurgia  plástica de aumento mamário  tem se tornado cada vez mais

frequente tanto no nosso meio quanto em outros países, estimulada pela grande

divulgação  efetuada  pela  mídia  leiga  e  por  mudança  de  fatores  culturais  que

valorizam maior volume das mamas como sendo padrão de beleza. O propósito

desta cirurgia é aumentar o volume das mamas visando à obtenção de melhoria

na  auto-imagem  da  paciente,  diminuindo  sua  insatisfação  relacionada  com

tamanho, forma e aparência mamária. Ao planejar uma mamoplastia de aumento

com  próteses  de  silicone,  três  seriam  as  variáveis  principais:  localização  da

incisão, plano de alocação da prótese e tipo de implante (VALENTE et. al., 2011).

O tratamento fisioterapêutico no pré e pós-cirúrgico possibilita uma melhora

significativa na textura, ausência de nodulações fibróticas no tecido subcutâneo,

redução do edema, minimização de possíveis aderências teciduais, bem como

maior rapidez na recuperação das áreas hipoestésicas, ou seja, não só possibilita

uma redução das prováveis complicações, como também o retorno do paciente

mais  rapidamente  ao  exercício  por  meio  do  aumento  do  aporte  circulatório  e

amenizar  a  angustia  e  a  ansiedade  do  paciente  no  período  de  recuperação

(BORGES, 2010).

Uma  das  consequências  pós  abdominoplastia  e  mamoplastia  é  a

cicatrização, que corresponde à substituição do tecido que foi destruído por um

tecido cicatricial (conjuntivo neo-formado). É necessário que haja eliminação dos

agentes agressores, a manutenção do poder de regeneração das células e da

irrigação  e  nutrição  adequada,  para  que  a  cicatrização  seja  completa

(GONÇALVES et. al., 2010).

Existem dois tipos de cicatrização: a cicatrização por primeira intenção e a

cicatrização por segunda intenção. A diferença básica entre estes dois tipos é a

intensidade (de organização, de reparação, de formação de cicatriz). Um exemplo

clássico de cicatrização por primeira intenção é quando é feito um corte na pele



durante uma cirurgia e os bordos da ferida são aproximados (por exemplo, com

pontos).  A  perda  de  tecido  neste  caso  é  muito  pequena,  e  daí  há  menos

organização,  menos  formação  de  tecido  conjuntivo.  Uma  cicatrização  por

segunda intenção é quando a ferida é muito grande, os bordos da ferida não são

aproximados,  vai  haver  mais  organização,  mais  deposição  de  colágeno,  mais

formação de cicatriz (VALENTE, 2011).

Um dos recursos mais utilizados em cicatrização pela fisioterapia dermato-

funcional é o laser de baixa intensidade (LBI).  A palavra laser corresponde a uma

sigla  composta  pelas  primeiras  letras  de Light Amplification

by Stimulated Emission  of Radiation,  a  qual  significa  “amplificação  da  luz  por

emissão estimulada de radiação (VINHAS et. al., 2018).

Conhecendo  a  capacidade  do  LBI  de  proporcionar  ao  organismo  uma

melhor resposta à inflamação, com consequente redução de edema, minimização

da sintomatologia dolorosa e bioestimulação celular, a terapia a laser apresenta-

se como uma alternativa para processos que apresentem reação inflamatória, dor

e necessidade de regeneração tecidual. De uma forma geral, os LBI são utilizados

em dermatologia por sua capacidade de promover lesões controladas de células

com  a  finalidade  de  despertar,  no  organismo,  respostas  inflamatórias  que

precipitem diferenciação celular (SOUZA, 2014).

Outra  consequência  gerada  em  um  pós-operatório  de  cirurgia

plástica  é  o  edema.  E  o  recurso  utilizado  pela  fisioterapia  dermato-

funcional  é  a  drenagem linfática  manual  (DLM)  uma terapia especializada

aplicada,  de  forma  leve,  por  meio  de  uma  distinta  e  específica  técnica

desenvolvida  por  Vodder  em  1936.  Essa técnica  consiste  em  drenar  o

excesso  de  líquido  de  uma  área  estagnada,  por  intermédio  de  manobras

rítmicas, lentas e suaves, no sentido dos  vasos  linfáticos  e  linfonodos.  Os

objetivos da  drenagem  são:  melhorar  a  circulação  linfática,  reduzir

edemas,  eliminar  resíduos,  entre  outros, sendo mais utilizada em pacientes

que desenvolvem linfedema secundário, em razão do esvaziamento axilar  no

tratamento cirúrgico do câncer de mama (CONSCIENTIAE, 2010).

3. OBJETIVOS

Verificar a eficácia do LBI associados à DLM no processo de cicatrização

de  incisões  pós-cirúrgicas;  delinear  o  perfil  dos  pacientes  através  de  dados

obtidos pelos prontuários dos mesmos; comparar os benefícios da utilização do

LBI associados a drenagem linfática  na melhora da  cicatrização da pele; verificar



a eficácia do tratamento proposto; analisar os dados e comparar com trabalhos

atuais publicados em bases científicas. 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo descritiva,

quali/quantitativa,  no  qual  se  verificou  eficácia  do  LBI  associada  à  DLM  na

cicatrização  de  incisões  pós-cirúrgicas  de  pacientes  submetidos  à

abdominoplastia total e mamoplastia de aumento na cidade de São José do Rio

Preto,  localizada  no  Estado  de  São  Paulo.  O  estudo  foi  composto  de  6

participantes do gênero feminino com idade entre 30 e 58 ( média de 35,5 anos e

DP=  9,8),  no  qual  3  iniciaram  o  tratamento  imediatamente  após  a  cirurgia

realizada e as demais iniciaram 6 meses após a cirurgia realizada. A coleta de

dados foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia Dermato-funcional da União

das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO e foi precedida pela aprovação

do  projeto  de  pesquisa  pelo  Comitê  de  Ética  da  UNILAGO.  Os  participantes

assinaram  um  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido  (TCLE),  onde

declararam sua participação voluntária.  Para  levantamento  de dados pessoais

como, peso, altura, idade e entre outras informações, foi utilizado os prontuários

de atendimento desses pacientes, com autorização prévia.

As participantes foram submetidas á 10 sessões de LBI associada a DLM,

aplicadas 4 vezes por semana com duração total da sessão de 50minutos . O

tratamento com o LBI HeNe com comprimento de onda 658nm, na faixa visível da

luz vermelha.  Sua potência varia de 03,00 j\cm², a absorção tissular é intensa,

tem  ação  química  e  biológica  e  é  aplicado  em  cicatrizes,  feridas,  úlceras  e

queimaduras. A técnica de DLM utilizada baseou-se em Godoy e Godoy e foi

realizada nas regiões de mama e abdomem.

O aparelho de Laser utilizado foi Fluence-HTM mcom escalas graduadas

em J/cm²  e  em minutos.  O aparelho  tinha  sido  recentemente  adquirido,tendo

certificados de garantia e de calibração. A intensidade utilizada na aplicação do

LBI foi selecionada de acordo com os objetivos do estudo,seguindo a orientação

de estudos já realizados ou de texto didático. Será aplicado no modo varredura a

uma intensidadede 3 J/cm², como tempo de 1min e 39 segundos sobre a área da

cicatriz, a uma velocidade constante.

Foram incluídos no estudo os pacientes com condições físicas e mentais

para responder ao questionário, consentir em participar do estudo e ter realizado

a cirurgia de abdominoplastia geral e mamoplastia de aumento. Foram excluídos



do  estudo  aquele  que  se  recusaram  a  participar  e  assinar  o  termo  de

compromisso,  ou  aquele  que  desistir  do  projeto  durante  o  tratamento  ou  a

execução do mesmo e com problemas da cicatrização da pele como queloide e

necrose.

As planilhas  com os dados do estudo que foram realizadas através do

programa  Excel  da  Microsoft.  Para  os  critérios  de  inclusão  relacionados  a

cicatrização da pele, selecionamos mulheres que não possuíam nenhum tipo de

anomalia na cicatrização e que apresentassem um bom aspecto na pele, não

poderiam  ter  mais  de  6  meses  de  cirurgia  tanto  de  abdominoplastia  quanto

mamoplastia de aumento favorecendo assim o nosso estudo.

Os resultados foram analisados e comparados por  meio dos resultados

obtidos através de imagens antes e após o tratamento. A análise descritiva foi

feita  por  meio  dos cálculos  de frequências  e  medidas  de  tendência  central  e

dispersão  utilizando  o  mesmo  recurso.  Com  todos  os  resultados,  houve

comparação de cada paciente avaliado por fotos.

5. DESENVOLVIMENTO

A DLM e o LBI apresentaram-se como um coadjuvante no processo de

aceleração de reparo  tecidual  e  recuperação pós operatória  muito  importante,

porém  os  benefícios  dessas  técnicas  associadas  em  um  tratamento

fisioterapêutico  pós  operatório  só  pode  ser  observado  se  o  paciente  for

encaminhado imediatamente após o processo cirúrgico, visto que os pacientes de

pós operatório imediato obtiveram melhoras visíveis e mais expressivas quando

comparados ao pós operatório tardio.

No  Brasil  é  cada  vez  maior  o  número  de  cirurgias  plásticas,  sendo

imprescindível que o fisioterapeuta faça uma avaliação detalhada do tecido para

reduzir  as  intercorrências  e  promover  uma  recuperação  pós-cirúrgica  rápida,

eficaz e funcional. Para o propósito é preciso definir o recurso apropriado a ser

utilizado,  entre  eles estão os métodos manuais ou  eletroterápicos (VINHAS &

OLIIVEIRA, 2015)

A literatura aponta que a drenagem linfática DLM é o método mais usado

entre  os  fisioterapeutas  na  abdominoplastia,  pois  auxilia  na  cicatrização,  na

redução dos edemas e na absorção dos hematomas e dos seromas, trazendo

alivio às dores (SILVA & SANTOS, 2015).

SOARES; SOARES & SOARES (2005) desenvolveram um ensaio clínico

do  tipo  aberto  e  randomizado  onde  as  voluntárias  foram  distribuídas



aleatoriamente em números iguais para os grupos da drenagem linfática manual

(grupo  controle)  ou  da  drenagem  linfática  mecânica.  Os  atendimentos  foram

realizados na Clínica de Estética Aplicada (Fortaleza- CE) por no mínimo 40 min

sem  incluir  tempo  gasto  para  exame  físico  e  anamnese.  Foi  aplicado  um

questionário para a paciente e para o profissional fisioterapeuta com a finalidade

de avaliar o nível de satisfação dos resultados obtidos após as duas modalidades

de tratamento. Foram incluídas no estudo 14 mulheres com idade entre 35 e 50

anos, submetidas a abdominoplastia no 8º ao 26º dia de pós-cirúrgico. Todas as

pacientes foram encaminhadas pelo médico para realização do procedimento. A

escolha dessas pacientes foi aleatória, bem como sua distribuição nos grupos de

tratamento.  Os  sintomas  do  pós-operatório  regrediram  após  os  dois  tipos  de

intervenção (DLM e DLME) com intensidade variada,  mostrando uma melhora

após  os  dez atendimentos  para  a  maioria  dos  sintomas.  Edema e  parestesia

foram os sintomas mais persistentes que se faziam presentes mesmo que de

forma mais discreta, em todas as pacientes mesmo após os 10 atendimentos. O

questionário aplicado mostrou um índice melhor de aceitação para a DLM do que

pela DLME com 71,42 e 57,14% de conceitos bons respectivamente. A avaliação

do tratamento pelos pacientes mostrou que ao final dos dez atendimentos, esses

se mostravam mais satisfeitos no grupo da DLM (87,71%) do que para DLME

(57,14%).

Mas, há evidencias clínicas e laboratoriais acumuladas que dão suporte ao

Laser de Baixa Intensidade LBI.  O LBI mostra ser um instrumento terapêutico

eficaz com menor risco de queloide ou alargamento da cicatriz (PRADO; LEITÃO

& FERREIRA, 2010).

PRADO; LEITÃO & FERREIRA (2010) realizaram um estudo de caso com

paciente da Clinica Escola de Estetica e Cosmetologia da UNI- SUAM, no Rio dé ́

Janeiro; paciente com 19 anos, feminino, branca, universitaria, com pos cirurgicó ́ ́

tardio, com 90 dias de mamoplastia para reduca̧o de mama e implante mamario.̃ ́

Após avaliação e anamnese, a paciente apresentava a mama direita com edema,

intumescimentos,  dor  a  apalpaca̧o,  hiperemia  discreta  nas  bordas  cicatriciais,́ ̃

mialgia  e  limitaca̧o  de  abduca̧o  braquial.  Mama  esquerda  somente  com  levẽ ̃

hiperalgia nas bordas cicatriciais e edema discreto. Para a laserterapia foi usado o

aparelho Inova da Laserline, inicialmente com aplicaco̧es pontuais, nas bordas dã

cicatriz  com  caneta  no  infravermelho,  com  comprimento  de  onda  de  780nm,

50mw,  no  modo  continuo,  sendo  8J/cm2(=16segundos)  por  disparo.  Apoś ́

irradiação  pontual  foi  feita  a  aplicaca̧o  por  quadrante,  num  total  de  quatrõ



quadrantes, com caneta de 6cm de abrangencia, no vermelho, com comprimentô

de onda de 650nm, 50mw, no modo continuo e 1 J/cm2(=2minutos) por disparo.́

Devido  as  complicaco̧es  apresentadas  na  mama  direita  e  hiperalgia,  os̃

responsáveis optaram por trocar a caneta usada nos quadrantes, por cluster com

12,5cm  de  abrangencia,  no  vermelho,  com  comprimento  de  onda  de650nm,̂

300mw, no modo pulsado, um minuto por quadrante. Apresentando o seguinte

resultado:  Mama  esquerda  –  reduca̧o  do  edema  e  hiperemia  das  bordas̃

cicatriciais. Mama direita – liberaca̧o total dos movimentos de abduca̧o braquial,̃ ̃

eliminaca̧o da dor e intumescimentos, reduca̧o do edema e hiperemia das bordas̃ ̃

cicatriciais. 

Este  estudo  presente  revelou  que  o  LBI  associado  à  DLM  engendra

resultado eficiente, corroborando com a literatura em relação à eficácia do LBI e

da  DLM  no  tratamento  pós-cirúrgico,  embora  não  foi  encontrado  pesquisa

associando  a  DLM  ao  LBI  e  os  perfis  dos  estudos  e  das  participantes  são

discrepantes. 

6. RESULTADOS

Durante o estudo foram incluídos 6 voluntárias do sexo feminino com idade

entre 30 a 58 anos  (média de 35,5 anos e DP= 9,8) (Tabela 1) e observados

conforme seus dados sócio demográficos.

Tabela 1 Características dos Participantes
Sexo(♀) 6
Idade média(anos)  35,5 DP=9,8
Tabagismo (%) 0
Exercício Físico (%) 71,4%
Hipertensão (%) 0
Diabetesmellitus(%)

Quanto  aos  resultados  obtidos  na  pesquisa  pudemos  observar  que  a

maioria  (72%)  das  participantes  já  tinha  realizado  algum  tipo  de  tratamento

estético antes da cirurgia (gráfico 1).

Gráfico 1



Algumas participantes realizaram procedimentos cirúrgicos anteriores como

cesárea, cirurgia bariátrica e entre outras, representadas pelo gráfico 2.

Gráfico 2

Foram  tiradas  fotos  para  efeitos  de  comparação  antes  e  depois  do

tratamento com DML e LBI, com uma câmera de celular (Motorola geração 5),

montando-se  um  portfólio  de  cada  paciente.  Depois  das  10  sessões  do  LBI

associado à DLM comparamos as fotos das pacientes antes e após a realização

das técnicas e obtivemos resultados satisfatórios em 3 pacientes participantes,

cujo tratamento iniciou-se imediatamente após a cirurgia realizada.  Observou-se

maior  produção  de  tecido  de  granulação,  resolução  anti-inflamatória,  reparo

tecidual significativamente maior e mais organizado, diferiu-se significativamente

das demais quanto ao processo de reepitelização (Figuras I, II,III e IV).

Figura I: Antes do tratamento                 Figura II: após o tratamento



Figura III: antes do tratamento           Figura IV: Depois do tratamento

7. CONCLUSÃO

O LBI associado à DLM demonstra um resultado eficiente, promovendo os

principais  efeitos  fisiológicos  como  maior  produção  de  tecido  de  granulação,

resolução  anti-inflamatória  e  reparo  tecidual  significativamente  maior  e  mais

organizado, porém esses benefícios foram observados apenas em pacientes que

se  encontravam  no  pós  operatório  imediato.  A  pesquisa  sugere  que  novos

estudos associando o LBI à DLM sejam feitos devido à escassez de literatura,

atentando-se a necessidade de uma amostra maior. 
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