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FIBROSE PÓS 
CIRURGIA PLASTICA.

LIPOASPIRAÇÃO A CIRURGIA MAIS 

FEITA NO BRASIL É A MAIS PROPENÇA 

A FORMAÇÃO DE FIBROSE.

Colocar link do curso



• bem vindo

• Todas as informações contidas neste manual são provenientes de minhas experiências e aprendizados pessoais, com os atendimentos pós-

cirúrgicos ao longo desses mais de 28 anos. Embora eu tenha me esforçado ao máximo para garantir a precisão e qualidade dessas 

informações, acredito que todas as técnicas e métodos aqui ensinados foram altamente eficazes para os atendimentos dos quais realizei. 

• Para um resultado efetivo as técnicas têm que ser implementadas de acordo com cada caso. Mesmo assim, não se tem garantia que qualquer 

pessoa obtenha o mesmo resultado e eu não me responsabilizo pela implementação do leitor. 

• Sua situação ou condição particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas ensinadas neste manual. Assim sendo, você 

deverá utilizar e ajustar as informações deste manual de acordo com sua real situação e necessidade.

• Este manual não tem a intenção de criticar ou julgar outros atendimentos como certos ou errados não tem a intenção de difamar, 

menosprezar, insultar ou humilhar você leitor ou qualquer outra pessoa que trabalhe com pós-cirúrgico.

• Caso qualquer escrito seja interpretado dessa maneira, eu gostaria de deixar claro que não houve intenção nenhuma da minha parte em 

fazer isso. Caso você considere que alguma parte deste manual esteja de alguma forma desrespeitosa ou indevida e que por isso deva ser 

removida ou alterada, você pode entrar em contato diretamente com minha equipe de suporte utilizando o e-mail luestetica@uol.com.br .

• Toda matéria deste manual tem as referências ou fonte com endereço digital ou nome do autor do artigo, o que não tiver referência são de 

minha autoria e baseado nas experiências com os atendimentos.

• DIREITOS AUTORAIS

• Este treinamento está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre este treinamento são reservados. Você não tem 

permissão para vender este treinamento nem para copiar / reproduzir o conteúdo do treinamento em sites, blogs, jornais ou quaisquer 

outros veículos de distribuição e mídias. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeito as ações legais.
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E AS FIBROSES QUE 

FORMAM 

PRINCIPALMENTE NA 

CINTURA COMO VAMOS 

TRATAR?

Colocar link do curso

2



INTRODUÇÃO.
• O Brasil ainda é um dos países em que mais se realizam cirurgias plásticas no mundo. Segundo dados 

da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, 27/08/2016 05h00 - Atualizado em 27/08/2016 05h00

• Dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (Isaps). Em 2015, Brasil registrou 

1.224.300 de cirurgias, atrás somente dos EUA. o que coloca nosso país em 2º lugar no 

ranking mundial. (Lenharo, 2016).

• A cultura da beleza, a crescente busca pela melhoria da aparência e o avanço das técnicas de 

intervenção são fatores responsáveis pelo elevado número destas cirurgias. A escolha de um bom 

cirurgião é de extrema importância para um excelente resultado final. Porém, as prioridades do 

paciente que irá ser submetido a uma cirurgia plástica não podem se resumir a esse requisito. Por 

este motivo, os cuidados pré e pós-operatórios são indispensáveis para a prevenção de complicações, 

manutenção da qualidade de vida, alívio das dores, entre outros benefícios que interferem, sobretudo 

na qualidade 
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CICLO DE RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICO.

• Nos primeiros dias o que a cliente quer saber, é que dia o local vai parar de doer.

• Nos primeiros sete dias de reparo orgânico o organismo está focado em tratar a área traumatizada, 

manda mediadores químicos para recuperar tecidos, fechar lesões, e ainda tenta preencher os lugares 

de onde foi retirada a gordura, por isso temos que usar cintas com espuma por baixo nos primeiros 

dias e depois potencializar as compressões com os moldes de EVA nas áreas lipoaspiradas, todo esse 

processo vai nos ajudar a “enganar” o organismo não deixando espaços vazios que enchem de 

líquidos, ou toda gordura residual que ficar possa ir para os lugares que foram lipoaspirados 

formando: seroma, aderência, fibroses e nódulos que normalmente são pseudobursas (seroma 

encapsulada que gelifica e forma um grumo.)

• Respeitar os primeiros 7 dias sem agredir, sem aparelhos sem puncionar é muito importante para o 

resultado final. Essa primeira etapa é de reparo, de adaptação orgânica à agressão sofrida no ato 

cirúrgico nessa etapa apenas a drenagem linfática deve ser feita.
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• A segunda parte que vai até o 14º dia onde o corpo começa a criar as barreiras é 

nessa fase que começa a organização das fibras de colágeno mais espessas 

principalmente nas áreas mais agredidas como a cintura, onde você já percebe uns 

cordões nessa região aí já é hora de desfazer o excesso antes que consolide e forme 

fibroses permanentes principalmente em casos de lipoaspiração de flancos, após os 

procedimentos colocar na área onde está formando as fibroses uma placa de EVA na 

região da cintura, isso ajuda a não formar novamente o que foi desfeito, pois as placas 

comprimem melhor sem dobras mantendo as fibras alongadas.

• PODEMOS INSERIR NESSE SLAID UM ATELHO PARA O CURSO COMPLETO DE 

COMO CONFECCIONAR MODES DE E.V.A E ESPUMA. O CURSO JA ESTA 

PRONTO 
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• A terceira fase até o 21º dia é quando o organismo começa aceitar o que 

foi feito e vai apenas completar o processo de reparo que pode durar até 

66 dias dependendo da agressão.

• As dores começam a melhorar a partir do 7º dia e quase sem dor depois 

de 21 dias, o primeiro ciclo de colágeno duram 28 dias, mas até o 21º dá 

pra corrigir bem as imperfeições que podem surgir, a melhor hora de 

tratar o pós-cirúrgicos e até os vinte um, primeiros dias, depois desse 

prazo várias imperfeições já se consolidam e pode não voltar, dificultando 

assim os procedimentos estéticos. 
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FIBROSES: O QUE É E COMO TRATAR.
• As fibroses são as mais temidas em todas as cirurgias. As fibroses internas localizadas abaixo dos músculos são 

tratadas apenas por médicos especializados, não sendo possível de ser tratada com aparelhos estéticos ou com 

manobras manuais, para este tipo de fibroses só intervenção médica é indicada, infelizmente a estética não 

consegue resolver o problema.

• As fibroses que se localiza acima dos músculos e formam principalmente depois da lipoaspiração são as que 

mais atormentam profissionais e pacientes, são cordões que precisam ser alongados ou retirados. 

• As fibroses são formadas por um tecido fibroso, onde as fibras colágenas estão engrossadas no local da cicatriz 

operatória ou dos locais percorridos pela cânula no caso da lipoaspiração, ou seja, nos locais agredidos pelo 

ato operatório e se não tratados a tempo podem permanecer para sempre “e para sempre mesmo” não sendo 

possível revertê-las. Têm pacientes que procuram o médico para corrigir com novas cirurgias, o quê muitas 

vezes resolve apenas parte dos problemas ou formam-se novas fibroses, mas algumas serão sequelas 

permanentes - não tem volta, por isso é de suma importância que o tratamento pós-cirúrgico comece logo nas 

primeiras horas de pós-operado. 
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• No tratamento de fibrose devem-se fazer massagens de estiramentos, massagens repetitivas e alongamentos no 

local, para romper as fibras que na hora que elas quebram algumas fazem o barulho como se fossem dedos 

estalando, pode se usar também eletroterapias específicas para fibroses massageando depois para uniformizar. 

Pode ser usada massagem com pedras quentes, pantala com a técnica de crochetagem, se as fibras estiverem 

muito endurecidas a compressão tem que ser uniforme para não formar “garrote” com a cinta dobrando e 

prendendo a circulação local, pois podem surgir também aderências. 

• Para você conseguir ter a indicação do médico e assim conseguir mais clientes pós-operatórios você precisa 

saber tratar: Seroma e Fibrose essas são as primeiras a aparecerem e são as que mais deixam sequelas. É 

importante ter segurança ao explicar para o médico quais as técnicas serão usadas em cada paciente dele e o 

porquê de cada procedimento. 

• Precisa saber sobre o pós-operatório para se ter segurança e um atendimento preciso, faz se necessário ter 

clareza para abordar o assunto tanto com a cliente quanto com médico cirurgião - plástico, esse por falta de 

confiança em profissionais da área ainda tem medo de fazer indicações a seus pacientes logo nas primeiras horas.
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QUAIS FIBROSES OS PROFISSIONAIS DA ESTÉTICA 
TRATA?

• As fibroses que iremos tratar são apenas as após cirurgias plásticas. São cicatrizes internas que lembram cordões elas 

se formam onde foi realizada a lipoaspiração ou no local onde foi descolada a pele para fazer a cirurgia de retirada de 

excesso de pele. O organismo responde ao processo inflamatório enviando inúmeras células reparadoras ao local.

• Com o decorrer dos dias essa região começa endurecer, podem ocorrer em maior ou menor grau, isso acontece 

porque proteínas são acumuladas de forma crônica atrapalhando o funcionamento dos fibroblastos - que são os 

responsáveis pela cicatrização, sendo assim, eles passam a trabalhar mais, aumentando o colágeno no local.

• O aumento do colágeno local nem sempre é bom, pois pode causar os repuxamentos, dores e ondulações, o que 

deixa o local com a uma aparência “feia”, e essa aparência não agrada quem se submeteu a uma intervenção cirúrgica 

para ficar mais bonita, cabe ao profissional de estética estar preparado para este tipo de atendimento.

• Se não forem realizados os procedimentos pós-operatórios necessários as fibroses ficarão permanentes.

• Após a primeira semana o edema começa a diminuir e as fibroses ficam mais evidentes sendo necessário tratá-las o 

mais rápido possível; as lesões desidratam, mas os coágulos se mantêm na região aumentando as chances de fibroses. 
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COMO TRATAR FIBROSE NO ABDÔMEN APÓS UMA 
LIPOASPIRAÇÃO.

• (fibroses iniciais começando pelas 

marcas da cinta não estava usando 

espuma e nem EVA quando 

procurou pra drenagem, liguei para 

o médico e ele autorizou usar o 

que pudesse para reverter usei de 

tudo e melhorou sem ficar marcas.)
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UM CASO COMO TRATAMOS
• Com 10 dias de cirurgia a cliente teve que faltar às sessões de drenagem por 10 dias, ela era jovem de 

pele morena com o colágeno a todo vapor eu já estava imaginando como ela iria chegar.

• Só que ela chegou pior, seu abdômen parecia uma “parede grossa” dura e cheia de grumos. A drenagem 

linfática somente não iria resolver nada, porque estava com estase vascular por todo o abdômen e não 

circulava nada, tinha também um colapso linfático superficial em todo abdômen.

• No dia que ela chegou eu a avisei que precisava ir à estética todos os dias por uma semana. 

• Primeiro fiz uma massagem vigorosa com esfoliante para ativar a circulação periférica, desta forma eu 

“acordava” os capilares sanguíneos para irrigar melhor a região.

• Fiz massagem de estiramento e afinamento de cintura como o abdômen estava muito “duro” e as três 

camadas da pele grudadas, usei dois dias Endermologia e dois dias de ultrassom contínuo, mesmo 

sabendo que depois do uso de ultrassom há um aumento de colágeno, mas, fui obrigada a fazer uma 

sessão nesta programação, porque precisava do efeito tixotrópico do ultrassom.
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• Em seguida eu fazia massagem para organizar os tecidos, como ela estava com uma placa dura 

no tecido subcutâneo eu precisei fazer um estímulo mais profundo. 

• A avaliação para saber quando e como usar os aparelhos eletroterápicos é muito importante, 

neste caso eu tive que usar um recurso não recomendado, porque uma função da 

eletroterapia era preciso, depois fiz a terapia no modo pulsado que é o recomendado para 

pós-operatório por causa do seu efeito anti-inflamatório.

• Na semana seguinte a atendi três vezes na semana usando os aparelhos apenas uma vez, 

depois de 30 dias o abdômen ficou “lisinho” sem flacidez e sem marcas. 

• Foi um resultado bom para um processo difícil, tudo feito com muito estudo, cautela e 

cuidado. 
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ESSAS SÃO ALGUMAS MANOBRAS DE 
ESTIRAMENTO QUE DESFAZEM FIBROSES INICIAIS E 
ALONGAM FIBROSES ANTIGAS.
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OBRIGADA.

• Se você leu esse E-book até o fim é sinal de que realmente preocupa com sua performasse profissional e 

com os bons resultados para suas clientes. 

• Sei que é difícil as vezes tratar um pós cirúrgico com muitas intercorrências que não dependem de nós ,

pois para evita-las precisa começar as drenagens o quanto antes mas ainda tem muito médico que tem 

medo de encaminhar suas pacientes para drenagem logo nas primeiras horas de pós operado, preferem 

correr o risco de uma intercorrência do que o risco de encaminha para uma profissional que não é 

capacitada.

• Precisamos mudar essa imagem que ficou, para isso cada dia mais temos que aprender inovar e buscar 

coisas novas para melhorar os atendimentos e assim adquirir a confiança dos profissionais que nos indica 

uma cliente para cuidarmos.

• Pensando nisso e com mais de 30 anos de experiencia e já adquirido a confiança de vários profissionais que 

indicam os atendimentos logo nas primeiras 24 horas eu quero compartilhar minha experiencia com você.

14



ENTRE E CONFIRA A OPORTUNIDADE.

• Criei mais um treinamento que vai te ajudar, com certeza você já recebeu uma cliente com mais de 

20 dias de cirurgia já com fibroses instaladas e doloridas e não sabe bem o que fazer ou que sabe 

não esta funcionando.

• Já testei muitas técnicas e olhe eu tenho muita experiencia em cliente tardia no inicio eles mandavam 

era com 30 dias imagine!

• Para isso eu tive que desenvolver várias maneiras de atendimento para desfazer as diversas 

intercorrências e uma delas é uma das técnicas que uso pra desfazer fibroses da cintura criei um 

treinamento que vai te ajudar muito, pois em apenas uma sessão você já vai notar o resultado.

• Esse treinamento já esta disponível por um preço imperdível.

• As aulas são gravadas, você pode ver na pratica toda a aula.
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ESSAS SÃO APENAS ALGUMAS SUGESTÕES PARA TRATAR FIBROSE. 
AFINAL DE CONTAS QUEREMOS O MELHOR RESULTADO E PARA ISSO 
TEMOS QUE NOS CAPACITAR CADA VEZ MAIS. SEMPRE VOU DIVIDIR 
COM VOCÊ MINHAS EXPERIENCIAS.
SAIBA MAIS SOBRE O ASSUNTO.

• YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCbLxUcqsBvCQPQxZABYLuGg

• BLOG: http://lucienemartins.com.br/

• FACEBOOK : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000690446478

• FAN PAGE: https://www.facebook.com/lucieneluestetica/

• PODE COLOCAR AQIO UM BOTÃO PARA O CURSO PRATICO DE FIBROSE NA CINTURA
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