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  RESUMO 

 

A fibrose é uma complicação frequente em pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras 

e está relacionada a um processo cicatricial com o depósito excessivo de componentes da matriz 

extracelular, o que pode acarretar limitações funcionais, dor e insatisfação. Tratamentos 

fisioterapêuticos em aderências cirúrgicas têm possibilitado redução do tecido fibroso, melhora 

da funcionalidade e retorno precoce as atividades de vida diárias. Este estudo teve como 

objetivo analisar por meio de uma revisão sistemática as abordagens fisioterapêuticas indicadas 

para a prevenção e tratamento das fibroses e aderências em cicatrizes de primeira intenção. As 

bases de dados utilizadas foram SCIELO, PUBMED e LILACS. A qualidade metodológica dos 

artigos selecionados foi avaliada por meio da escala PEDro, sendo selecionados artigos com 

escala maior ou igual a 5. Dos 1251 artigos encontrados, somente 6 atenderam aos critérios de 

inclusão. Observou-se que a associação da drenagem linfática manual, taping, técnicas de 

liberação cicatricial e eletrotermofototerapia são eficazes para redução da fibrose, dor, e edema 

e melhora da mobilidade tecidual e ganho de amplitude de movimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; fibrose; aderência; cicatrização; terapia manual;    

microcorrentes; taping. 
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  ABSTRACT 

 

Fibrosis is a frequent complication in the postoperative period of plastic and reconstructive 

surgery and is related to a healing process with excessive deposition of extracellular matrix 

components, which can lead to functional limitations, pain and discomfort. Psychotherapeutic 

treatments in surgical adhesions have achieved the reduction of fibrous tissue, improved 

functionality and early return to daily living activities. This paper aims to analyze, through a 

systematic review, the physiotherapeutic techniques indicated for the prevention and treatment 

of fibrosis and adhesions in scars from first intention healing. The sources used were SCIELO, 

PUBMED and LILACS. The methodological quality of the selected articles was assessed using 

the PEDro scale, selecting those with a scale equal to or greater than 5. Of the 1251 articles 

found, only 6 met the inclusion criteria. It was noticed that the association of manual lymphatic 

drainage, taping, scar release techniques and electrothermophototherapy are effective in 

reducing fibrosis, pain and edema, improving tissue mobility and gaining range of motion. 

 

KEYWORDS: Physiotherapy; fibrosis; adhesion; wound healing; manual therapy; 

microcurrents; taping. 
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  1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Correia (2019), no ano de 

2017, no Brasil, foi registrada a estimativa 

de cerca de 150.000 cirurgias/mês feitas 

pelo Sistema Único de Saúde, e no mundo 

aproximadamente 234,2 milhões de 

procedimentos cirúrgicos são realizados 

anualmente (SOUZA et al. 2020). No que 

diz respeito à intervenção plástica, em 2019, 

foi identificada a realização de, 

aproximadamente, 1,5 milhões de cirurgias 

em território nacional, sendo este número 

responsável por classificar o país como líder 

no ranking de procedimentos cirúrgicos 

estéticos em todo o mundo, seguido pelos 

Estados Unidos (GOMES et al. 2021).  

Apesar de o desejo de melhorar a 

aparência tratar-se de uma necessidade 

inerente ao ser humano, deve-se levar em 

consideração que, como toda cirurgia, tais 

procedimentos têm potencial de 

desencadear complicações no pós-

operatório (GOMES et al. 2021). Machado 

e Lima (2021), afirmam que as 

complicações pós-cirúrgicas frequentes são 

os hematomas, infecções na ferida 

operatória, seromas, alterações cicatriciais 

(fibroses e aderências), deiscência, necrose   

cutânea   e   gordurosa, queloides, 

assimetrias, dormência   ou formigamento, 

sangramentos, entre outras. 

A fisioterapia Dermatofuncional 

tem sido amplamente recomendada pelos 

cirurgiões plásticos como procedimento de 

tratamento do pré, intra e pós-operatório, 

tendo contribuído com técnicas e recursos 

objetivando minimizar as lesões e sequelas 

decorrentes do trauma cirúrgico (SILVA et 

al. 2014).  

As abordagens terapêuticas têm 

finalidades diferentes em cada fase. No pré-

operatório tem-se por objetivo melhorar a 

circulação sanguínea e linfática da região a 

ser operada, desobstruindo possíveis 

congestionamentos, já no intraoperatório 

com técnicas de contenção por meio de 

bandagens elásticas o propósito é conter o 

edema e hemorragia (CHI et al. 2018). No 

pós-operatório a fisioterapia permite tratar 

edemas, equimoses e fibroses promovendo 

uma cicatrização mais rápida e de melhor 

qualidade, uma vez que organiza e orienta a 

deposição de colágeno (MACEDO, 2011). 

Cabe ao profissional fisioterapeuta 

avaliar o nível de fibroses, aderência e 

comprometimento funcional, e elaborar um 

plano de tratamento por meio de técnicas e 

recursos adequados (MIGOTTO, 2013). 

Sendo assim, o presente estudo tem 

por objetivos analisar e revisar as principais 

abordagens fisioterapêuticas para 

prevenção e tratamento das aderências 

cicatriciais provenientes do processo 

cirúrgico. 
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  2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo trata-se de uma 

revisão sistemática, por meio as bases de 

dados SCIELO (Scientific Eletronic 

Library   Online),  PUBMED    (National 

Libraty of Medicine) e LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde). Para tanto foram utilizadas as 

seguintes palavras-chave em português e 

em inglês “Fisioterapia”, “Fibrose”, 

“Aderência”, “Cicatrização”, “Terapia 

manual”, “Microcorrentes”, “Taping” e 

“Bandagens elásticas” com os Operadores 

Booleanos “E”, “AND” e “OR” para 

refinamento dos resultados. Para inclusão 

dos artigos foram utilizados como critérios: 

publicações nos últimos 10 anos (2011 a 

2021), que abordassem tratamentos 

fisioterapêuticos para aderências e fibroses. 

Foram excluídas teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, trabalhos de 

conclusão de curso, estudos de caso e 

revisões.  

A escala PEDro (Physiotherapy 

Evidence Database), ANEXO I, foi 

utilizada para avaliar a qualidade 

metodológica de cada artigo, sendo 

selecionados aqueles que apresentaram 

escala igual ou maior que 5. 

Todos os artigos selecionados para o 

estudo, após a leitura dos títulos e resumos, 

foram avaliados e pontuados seguindo os 

mesmos critérios da escala PEDro, por três 

avaliadoras independentes, e na 

discrepância entre elas, uma quarta 

avaliadora também era recrutada. 

Para análise comparativa ponderou-

se sobre as principais abordagens 

fisioterapêuticas indicadas para a prevenção 

e tratamento das fibroses e aderências em 

cicatrizes de primeira intenção. Para 

categorização das abordagens os artigos 

foram tabulados em autor, ano, pontuação 

na escala PEDro, título do artigo objetivo do 

estudo, metodologia, avaliação, resultados 

obtidos e conclusão do estudo. O programa 

utilizado para elaboração das tabelas e 

análise dos dados foi o Excel® (Microsoft 

Office Professional Plus 2019). 
 

  3. RESULTADOS 
 

A busca dos descritores nas bases de 

dados selecionadas resultou, conforme a 

figura 1, em um total de 1251 artigos. 

Destes, 1209 foram excluídos após a leitura 

de seus respectivos títulos, e 36 foram 

excluídos após a leitura dos resumos e por 

não atenderem aos critérios de inclusão, 

restando assim, 6 artigos para a revisão e 

discussão.  

Esses artigos foram classificados na 

escala PEDro, considerando o escore acima 

ou igual a 5 para um bom nível de 

evidência. Entre os artigos selecionados 4 

são da base PUBMED e 2 LILACS. 

O apêndice I mostra os artigos 

selecionados e suas respectivas abordagens.  
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Dentre os artigos selecionados as 

cirurgias mais realizadas foram em ordem 

de importância abdominoplastia e 

lipoaspiração (3), cesariana (2) e 

mastectomia (1). A amostra foi composta 

em sua totalidade por 79 participantes, 

mulheres abrangendo uma faixa etária de 18 

a 65 anos. Quanto as abordagens 

terapêuticas, o levantamento dos dados 

evidenciou que não existe uma única 

proposta de intervenção na prevenção e 

tratamento da fibrose e sim uma associação 

de terapias. Destaca-se a drenagem linfática 

manual com prática de atuação mais 

frequente entre os profissionais. O número 

de sessões variou entre 4 e 12 sessões.  

A frequência dos atendimentos foi 

realizada em 3 artigos (SERRA et al. 2019; 

KELLY et al. 2019; WASSERMAN et al. 

2016) uma vez na semana, em 2 artigos 

(CHI et al. 2018; MASSON et al. 2014) três 

vezes na semana e em 1 artigo (CHI et al. 

2016) duas vezes na semana. Quanto a 

duração das sessões, estas variaram entre 30 

a 90 minutos, sendo que em dois artigos 

(KELLY et al. 2019; WASSERMAN et al. 

2016) a terapia durou 30 minutos, um artigo 

(MASSON et al, 2014) 40 minutos, um 

(SERRA et al. 2019) 50, um (CHI et al. 

2018) 60 minutos e um (CHI et al. 2016) 90 

minutos de sessão.  

O período de intervenção 

permaneceu entre 4 até 15 sessões, dentre 

esses, 3 artigos realizaram o tratamento em 

quatro sessões, 1 em dez sessões, 1 em doze 

sessões e 1 em quinze sessões. Dos 6 

artigos, 3 realizaram como tratamento a   

drenagem linfática manual associada com 

terapias combinadas, como ultrassom 

terapêutico, LED vermelho, sendo que, dois 

desses artigos utilizaram o taping (com o 

corte de “fan” ou “polvo” para edema, corte  

“web” ou “basket” para fibroses e corte 

“hashtag” para equimoses)  associado a 

drenagem linfática manual.   

Os demais artigos (3) selecionados 

utilizaram como tratamento a liberação 

miofascial, massagem de cicatriz e 

liberação cicatricial. A forma de avaliação 

da fibrose na maioria dos trabalhos foi 

realizada por meio de um protocolo 

validado sobre os níveis de fibrose PANFIC 

(protocolo de avaliação dos níveis de 

fibrose cicatricial), palpação e 

fotodocumentação. A análise termográfica 

foi feita em um dos  experimentos. Quanto 

a variável dor, 2 publicações sobre algia na 

cicatriz crônica utilizaram como 

ferramentas avaliativas o questionário de 

dor e o algômetro de pressão digital.  

Em relação aos resultados finais os 

6 artigos analisados apresentaram uma 

melhora quanto ao nível de fibrose, redução 

da dor,  melhora  da  mobilidade  do  tecido,  

aumento na amplitude de movimento e nos 

casos de pós-operatório recente foi possível
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FIGURA 1 - Fluxograma de pesquisa dos artigos 

Fonte: Autores, 2021. 

 

observar uma diminuição no edema. 
 

  4. DISCUSSÃO 
 

Esta revisão sistemática mostrou 

que são  poucos  os  artigos  que  apresentam  

com rigor científico as abordagens 

fisioterapêuticas indicadas para a prevenção 

e tratamento das  fibroses  e  aderências  em  

 

cicatrizes de primeira intenção. Apesar 

disso, foram encontradas evidências de que 

as terapias manuais de drenagem e liberação 

miofascial, associadas ao taping, 

eletroterapia e terapia fotodinâmica são 

favoráveis a prevenção e tratamento das 

fibroses, dor, edemas, e melhora funcional 
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nas diferentes cirurgias estéticas e 

reparadoras. 

A fisioterapia Dermatofuncional 

tem um papel imprescindível na prevenção 

e tratamento de aderências, sendo essas as 

complicações mais prevalentes em cirurgias 

estéticas e reparadoras. Por essa razão, tem 

sido amplamente recomendada pelos 

cirurgiões plásticos nos procedimentos pré, 

intra e pós-operatório. (SILVA, et.al, 2014).  

Quanto aos fatores que predispõem 

a fibrose são comuns a direção das linhas de 

sutura contrárias às linhas de fenda da pele, 

infecção, hematoma, necrose e outros 

(LANGE, 2014), podendo levar a alterações 

mecânicas teciduais e neurofisiológicas. 

Além disso, Souza (2019), afirma que existe 

uma relação direta entre aderências 

cicatriciais e aumentos de substâncias 

relacionadas à dor crônica.  

Altomare e Machado (2006), 

atribuem as fibroses a um processo 

excessivo de cicatrização. As mesmas se 

iniciam através de um complexo de 

respostas defensivas e caracterizam-se pela 

presença de tecido cicatricial denso e 

frequentemente levam à formação de 

contraturas que podem limitar a função do 

indivíduo. 

Tais complicações comprometem o 

resultado estético da cirurgia, restringindo a 

mobilidade do paciente e podendo ainda 

causar quadros dolorosos e interferir na 

autoestima, na qualidade de vida e no bem-

estar do indivíduo (SILVA et al. 2014).  

A formação da fibrose está 

relacionada a uma alteração do processo 

cicatricial que ocorre a partir de um evento 

cirúrgico, seguido de um complexo de 

respostas defensivas para manter a 

homeostasia do organismo (SILVA et al. 

2014). Essa intercorrência no processo de 

cicatrização é causada devido ao depósito 

anormal, crescimento acelerado e 

desorganizado de fibras de colágeno no 

local da lesão (LOURO, 2012).  

A aderência cicatricial pode 

ocasionar distúrbios não fisiológicos de 

adaptação aos movimentos, gerando 

compensações e sobrecargas em outras 

estruturas. Antunes e Domingues (2008) 

confirmam a hipótese de que alterações 

posturais podem se desenvolver a partir de 

uma cicatriz, pois observaram que pacientes 

submetidos a cirurgias plásticas apresentam 

frequentemente cicatrizes hipertróficas 

somadas às alterações posturais. Dessa 

forma, os autores consideram que há uma 

significativa correlação entre as cicatrizes 

patológicas com alterações posturais 

(LEITE et al. 2020). 

A atuação fisioterapêutica possui 

um papel importante quanto a aceleração no 

processo de reabilitação, direcionada na 

prevenção e no tratamento das 

complicações pós cirúrgicas, com objetivo 
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de restaurar a funcionalidade (MIGOTTO e 

SIMÕES, 2013), prevenindo e/ou 

minimizando eventos pós-operatórios, 

complicações, disfunções físico funcionais, 

além de promover qualidade de vida 

(TACANI et al. 2013). Técnicas manuais, 

massagens terapêuticas, manobras de 

fricção e compressão, bandagens elásticas, 

alongamentos, dentre outras, são técnicas 

utilizadas no tratamento fisioterapêutico de 

aderência cicatricial (LOURO, 2012; SÁ, 

2020). 

Conforme os artigos tabulados 

comprovou-se que no estudo experimental 

de Chi et al. (2016) a utilização de um 

protocolo 10 sessões de terapia combinadas 

de drenagem linfática manual e o 

linfotaping foi eficaz no tratamento de 

fibroses secundárias ao pós-operatório de 

abdominoplastia e lipoaspiração de 

abdome. Outro estudo, do tipo ensaio 

clínico controlado, também de Chi et al. 

(2018), expõe evidências favoráveis de um 

protocolo de intervenção na fibrose por 

meio de recursos terapêuticos associados de 

drenagem linfática manual com o método 

Leduc, microcorrente, LED vermelho e 

aplicação de taping na área operada.  

Os achados demonstraram que a 

ocorrência de fibrose no grupo 

experimental foi significativamente menor 

do que no grupo controle. Apresentando 

também menor evento de edema intenso e 

equimose. Além disso, o exame da 

termografia foi predominantemente normal 

no grupo experimental.  

Os resultados encontrados nos 

estudos acima têm sido atribuídos na 

literatura pela ação do taping em suas 

diferentes formas, as quais tem como 

principais objetivos promover o 

redirecionamento da circulação linfática, 

reduzindo o edema nos locais onde este se 

encontra instalado. A tração exercida na 

faixa elástica propicia tensão e abertura dos 

filamentos de fixação e ancoragem 

favorecendo a contratilidade dos vasos 

linfáticos orientando assim, os exsudatos 

em direção aos ductos linfáticos, 

incrementando a circulação local. Todos 

esses efeitos já descritos por Chi et al. 

(2016), justificam a aplicação do 

linfotaping para prevenção e remoção de 

edemas.  

Segundo Amadio (2020), o taping 

linfático pode atuar sobre a 

microcirculação, é possível ocorrer um a 

drenagem do fluido estagnado e 

consequentemente melhora a coloração da 

cicatriz. Na fase proliferativa, de contração 

e remodelação do reparo cicatricial, o 

taping provoca sobre a cicatriz uma pressão 

positiva, e dessa forma, promove um 

realinhamento das fibras de colágeno, 

evitando assim o desalinhamento das 

células (AMADIO, 2020). Fato este, que 
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pode amparar uma cicatriz de melhor 

qualidade funcional e estética. 

Os protocolos da drenagem linfática 

manual associados a linfotaping se 

mostraram eficazes no tratamento da 

fibrose secundárias a cirurgias de 

abdominoplastia associadas ou não a 

lipoaspiração, conforme estudo 

experimental realizado por Chi et al. 

(2016). Dessa forma, deve-se iniciar o mais 

precoce possível, para evitar complicações 

pós-cirúrgicas como seroma, edema 

prolongado, equimoses refratárias e quadro 

álgico intenso. 

Em outra publicação revisada no 

presente estudo, Masson et al. (2014), 

associaram a terapia por drenagem linfática 

manual com o ultrassom terapêutico sobre a 

dor, o edema e a fibrose tecidual na 

lipoaspiração e lipo abdominoplastia pós-

tardio. Os dois grupos experimentais foram 

submetidos a 12 sessões de fisioterapia. Os 

desfechos demonstraram uma redução 

estatisticamente significativa da dor, edema 

e fibrose do tecido em ambos os grupos.  

A indicação do ultrassom no 

tratamento da fibrose não é consenso entre 

os autores. Para Borges (2006), a emissão 

do ultrassom na fase de remodelamento é 

indicada no modo contínuo, com frequência 

de 3 MHz e intensidade inferior a 1,6W/cm² 

por 2 minutos a cada 10 cm². Tal indicação 

pode ser atribuída aos efeitos do calor por 

conversão, ou denominado ainda calor 

profundo, o qual diminui a viscosidade dos 

líquidos e aumenta a extensibilidade do 

tecido colagenoso (MOURA, 2019). 

A intervenção por meio da liberação 

miofascial também foi descrita por 

Wasserman (2016), como abordagem 

fisioterapêutica segura para redução da dor 

crônica em cicatrizes de cesárea. Duas 

voluntárias foram submetidas a um 

protocolo de 4 sessões de liberação por 

meio de pressões profundas, trações e 

deslizamentos. Em 4 semanas, os 

pesquisadores observaram maior tolerância 

a pressão digital em todos os pontos da 

cicatriz, além da melhora da mobilidade do 

tecido em todas as direções. Após o 

tratamento as participantes relataram alívio 

principalmente na dor pré-menstrual. 

Quanto a retração da cicatriz sabe-se que as 

manobras de compressão-amassamento e 

fricção transversa profunda, reduzem as 

aderências cicatriciais, pois proporcionam 

maior mobilidade tecidual. Tais manobras 

mobilizam o tecido superficial em relação 

ao profundo, ou seja, liberaram aderência 

por ação mecânica nas traves fibróticas 

(AMADIO et al. 2020). 

A liberação tecidual funcional 

LTF® criada pela fisioterapeuta Mariane 

Altomare, vem empregando esse conceito 

no tratamento de aderências e fibroses, 

decorrentes de traumas teciduais como as 
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cirurgias plásticas (SILVA, 2017). A 

idealizadora do método, assegura que 

tensões mecânicas aplicadas ao tecido em 

cicatrização promovem uma organização 

dos feixes de colágeno de uma forma mais 

natural. Além disso, as manobras provocam 

um tensionamento contínuo e prolongado 

fazendo com que a cicatriz não permaneça 

em aderência, e seus tecidos se organizem, 

tornando o mesmo mais elástico e sem 

retrações.  

Sá (2020), em seu experimento 

considera essa a técnica mais efetiva e 

rápida para a prevenção e tratamento dessas 

condições. No ensaio clínico de Serra et al. 

(2019), os autores analisaram e compararam 

as abordagens de drenagem linfática 

manual e a liberação miofascial em 

mulheres após o câncer de mama. Os 

pesquisadores concluíram que o tratamento 

manual por meio da liberação oferece mais 

benefícios quanto a funcionalidade do 

membro superior (ombro e cintura 

escapular) e redução da dor, quando 

comparado a drenagem linfática manual. 

Quanto a analgesia a terapia manual modula 

a dor por ação nos mecanorreceptores, via 

ascendente e contra irritativa (GOSLING, 

2013). A ação nas vias reflexas da dor pode 

esclarecer a redução do quadro álgico nas 

cicatrizes tardias tratadas com técnicas de 

liberação miofascial.    

No estudo quase experimental de 

Kelly et al. (2019),  sobre as técnicas de 

mobilização tecidual para melhora da dor 

crônica e mobilidade cicatricial secundária 

a cirurgia abdominal, os autores atestaram 

por meio de questionário e do algômetro, 

que após 12 atendimentos houve uma 

redução significativa na sensibilidade 

abdominal a pressão.  

Tais evidencias corroboram com os 

achados de Wasserman (2016).  O autor 

comprovou que a liberação manual da 

cicatriz é eficaz na modulação da dor 

crônica em mulheres submetidas a cirurgia 

de cesárea. O provável efeito terapêutico, 

pode estar relacionado a mobilização da 

cicatriz, a qual proporciona o alongamento 

do tecido conjuntivo e diminuição de 

aderências, o que por sua vez otimiza o 

movimento fisiológico e subtrai o quadro 

álgico (SÁ, 2020). 

Para auxiliar no processo de 

obtenção de uma cicatriz funcional e 

esteticamente satisfatória, a utilização de 

terapias associadas pode e deve ser 

realizada.  Sendo assim, a microcorrente 

apresenta agentes físicos que causam 

repostas positivas para aceleração do 

processo cicatricial, as quais, decorrem da 

atuação dos efeitos fisiológicos e 

bioquímicos como a inflamação, síntese de 

colágeno, formação do tecido de granulação 

e reepitelização (VALENTE, 2020). 
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Para Martelli et al. (2016), o recurso 

eletro terapêutico desencadeia uma série de 

eventos, entre os quais, observa-se a 

proliferação fibroblástica, promovendo o 

aumento da síntese de colágeno, ações na 

contratilidade do tecido, neovascularização, 

incremento da síntese proteica, aumento da 

permeabilidade das membranas celulares e 

normalização da bioeletricidade tecidual. 

Portanto, sua aplicação é viável por não 

apresentar efeitos colaterais, ser de baixo 

custo e de fácil aplicação (SCHUH, 2017). 

Com base nos achados da pesquisa, 

os artigos revelam há necessidade do 

profissional fisioterapeuta, conhecer de 

forma aprofundada as fases do processo 

cicatricial para uma prescrição e 

intervenção mais assertiva. Assim como, o 

benefício da atuação precoce para 

prevenção das possíveis complicações. 
 

  5. CONCLUSÃO 
 

De acordo com os artigos revisados 

conclui-se que é possível prevenir e tratar 

fibroses e aderências em cicatrizes de 

primeira intenção em cirurgias plásticas 

estéticas e reparadoras.  

Verifica-se também que não há consenso 

entre os autores quanto a melhor abordagem 

e sim, que a associação de terapias tem sido 

descrita como mais frequentes. 

Dentre os principais protocolos de 

tratamento destacam-se a drenagem 

linfática manual associada a   aplicação de 

taping, as técnicas de liberações cicatriciais 

e a utilização de terapias associadas, como 

o LED vermelho fotodinâmico), ultrassom 

e microcorrentes (eletroterapia). 

Sugere-se novos estudos acerca das 

variadas abordagens fisioterapêuticas 

indicadas, para elaboração de diretrizes 

cientificas eficazes para a prevenção e 

tratamento das aderências em cicatrizes de 

primeira intenção. 
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