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Introdução: A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) define cirurgia plástica como especialidade 
cirúrgica capaz de reconstruir estruturas corporais, que apresentem alteração em sua forma ou função. O Brasil 
encontra-se em 2º lugar em relação aos procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 
As cirurgias plásticas podem ser divididas em estéticas, quando há o objetivo de aprimorar a aparência de uma 
determinada região, e reparadoras, com finalidade de correção e reconstrução. A Fisioterapia Dermatofuncional 
tem sido amplamente recomendada pelos cirurgiões como forma de tratamento das disfunções causadas pelas 
cirurgias plásticas, como: abdominoplastia; lipoaspiração; mamoplastia de aumento e redução; entre outras. 
Objetivos: Descrever a efetividade do uso de técnicas fisioterapêuticas no pós-operatório de cirurgias plásti-
cas. Método: Foi realizada uma revisão de literatura por meio de pesquisas nas bases de dados Scielo, Bireme 
e Lilacs, durante o período 2006 a 2016. Para a busca dos artigos nas bases, foram utilizados os descritores na 
língua portuguesa, inglesa e espanhola: cirurgias plásticas, fisioterapia e tratamento. Foram incluídos apenas 
artigos que estivessem intimamente relacionados ao tema deste estudo, com sua disponibilidade na íntegra e 
cujos descritores estivessem presentes no título do manuscrito e/ou resumo. Resultados: As cirurgias plásti-
cas podem propiciar uma transformação, levando as pessoas que se submetem a melhorarem sua auto-estima e 
bem-estar, uma das intervenções cirúrgicas trivialmente realizada é a abdominoplastia que consiste na correção 
estética da parede abdominal em indivíduos que apresentam gordura localizada, flacidez ou multiparidade; a 
lipoaspiração que não constitui método de emagrecimento e sim de remodelagem corporal, melhorando a forma 
e eliminando certas gorduras localizadas, Como também a mamoplastia através de três modalidades: mamo-
plastia de aumento, mamoplastia redutora e reconstrutora. A Fisioterapia dermatofuncional é uma grande aliada 
nesses procedimentos cirúrgicos, com maior área de atuação no período pós-operatório dividido em imediato, 
mediato e tardio. O tratamento fisioterapêutico é amplamente variável, tendo como recursos a drenagem linfática 
manual, massoterapia, liberação tecidual funcional, crioterapia, ultra-som, radiofrequência, endermoterapia e 
cinesioterapia. Conclusão: A busca pelos tratamentos estéticos vem crescendo constantemente através das 
abordagens das cirurgias plásticas, independente do avanço da idade. Portanto, a fisioterapia atua prevenindo 
e reabilitando complicações cirúrgicas, visando uma recuperação mais rápida, eficiente e funcional. 
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