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PREFÁCIO

A procura pela realização de uma cirurgia plástica vai muito além do desejo de

uma melhora física. Por trás de uma alteração corporal, escondem-se, muitas

vezes, timidez excessiva, baixa autoestima, isolamento social, embotamento

afetivo, problemas conjugais, transtornos depressivos e até desejos de suicídio.

Portanto, sentir-se bela(o) e de bem com o seu corpo, é imprescindível para sua

saúde, para o seu bem estar físico, psíquico e social. Sua beleza é fundamental!

Espero poder contribuir ao máximo para a realização do seu sonho e poder

resgatar sua beleza, sua autoestima e elevar o seu ego para um patamar mais

elevado.

Boa leitura!



INTRODUÇÃO
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 ABDOMINOPLASTIA

O QUE É?
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A Abdominoplastia é a cirugia plástica abdominal através da qual remodelamos o
abdome das pacientes que encontram-se incomodadas com o aspecto atual do mesmo.
Seja em decorrência de gestacões ou de obesidade prévias, muitas pacientes apresentam
queixas relacionadas ao excesso de pele e flacidez da região abdominal, excesso de
gordura, que pode ser apenas localizado no abdome, mas também pode estar presente
em outras áreas, como dorso e axilas e fraqueza da musculatura abdominal, alterações
que em conjunto, causam grandes dobras   e um abaulamento ("pochete") abdominais
extremamente desagradáveis e inestéticos para estas pacientes. Essas alterações
incomodam no uso de roupas mais elegantes, roupas de banho, realização de exercícios
físicos, namoros, higienização, além de vários outros aspectos da vida pessoal, social,
amorosa e até profissional de algumas pacientes.



INDICAÇÕES
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 ABDOMINOPLASTIA

É INDICADA PARA
MIM?



5

A Abdominoplastia é indicada para pacientes que se sentem incomodadas com seu
abdome e apresentam as seguintes características:
_excesso de pele formando dobras na região do abdome, principalmente, abaixo do
umbigo;
_fraqueza e afastamento da musculatura abdominal (diástase), ocasionando um
abaulamento do abdome ("bola", "pochete"), principalmente , ao se sentar;
_estrias e excessos de gorduras localizadas, principalmente, na região abaixo do umbigo;
Nem todas as pacientes apresentam todas as características supracitadas e não há a
obrigatoriedade das mesmas para a realização da Abdominoplastia.
Existem variações técnicas da Abdominoplastia, como a Mini-Abdominoplastia, indicada
para pacientes que apresentam intensidades mais leves das características citadas
anteriormente, como menores quantidades  de pele e de gordura, por exemplo.
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Através da Abdominoplastia ressecam-se os excessos de pele e gordura  da região
abdominal, principalmente, da região abaixo do umbigo, e restabelecem-se a rigidez e
força da musculatura abdominal, remodelando-se  a musculatura abdominal através da
plicatura dos seus músculos.
Como resultado, obtém-se um abdome mais acinturado, mais plano, sem abaulamentos
inestéticos, com contornos bem definidos e proporcionais ao corpo, proporcionando
uma silhueta mais bela e elegante à paciente.
É uma cirurgia com elevado grau de satisfação pelas pacientes, conferindo melhora
expressiva da beleza e autoestima das mesmas, sendo, muitas vezes, o início de uma nova
etapa em suas vidas.



PRÉ-OPERATÓRIO
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 ABDOMINOPLASTIA

COMO ME PREPARO
PARA A CIRURGIA?
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O Pré-operatório é uma das etapas mais importantes para a obtenção de um bom
resultado pós-cirúrgico. Através de uma avaliação presencial, iremos obter todo o
histórico de saúde da paciente e saber detalhadamente cada uma de suas queixas. A
paciente será examinada em local apropriado e   saberá exatamente tudo o que será
realizado para a melhora dos seus incômodos. Receberá também uma lista completa dos
exames necessários  para a realização do seu procedimento indicado e terá todas as suas
dúvidas esclarecidas antes de ser submetida à cirurgia. Antes do agendamento, a
paciente será reavaliada quantas vezes forem necessárias para a elucidação de alguma
dúvida residual, avaliação dos exames pré-operatórios, realização de fotos pré-
operatórias e leitura e assinatura dos termos de consentimento.



POSSO FAZER LIPO JUNTO?
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 ABDOMINOPLASTIA

COMO SE DÁ A
ASSOCIAÇÃO DE

CIRURGIAS?
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Desde que a paciente manifeste o desejo e haja indicações, podemos associar algumas
cirurgias em um único procedimento. É muito comum a realização concomitante de
lipoaspiração/lipoescultura, colocação de próteses mamárias e abdominoplastia,
proporcionando uma melhora global do contorno corporal da paciente.
No entanto, a realização da associação de cirurgias só deve ser realizada se houver
indicações e se não comprometer a segurança da paciente, uma vez que o aumento do
número de cirurgias prolonga o tempo operatório e suas possíveis complicações. Sempre
iremos priorizar pela sua segurança!



PÓS-OPERATÓRIO
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 ABDOMINOPLASTIA

QUANDO RETORNO
ÀS MINHAS

ATIVIDADES?
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O período Pós-operatório é de fundamental importância para que os resultados
desejados sejam alcançados e para que as possíveis complicações sejam reduzidas ao
máximo.
É imprescindível que a paciente obedeça às orientações recebidas  em relação ao uso
adequado dos medicamentos, uso das malhas pós-operatórias, manejo dos curativos,
retornos para reavaliações e reabilitação pós-operatória com fisioterapeuta
devidamente indicada.
A Abdominoplastia não costuma causar dores nesse período e em cerca de 2 a 4 semanas
a paciente já está apta a retornar às suas atividades do cotidiano.
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