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INTRODUÇÃO

Em alguns casos, não importa o quanto a pessoa se 

exercite ou quão boa seja sua dieta alimentar: a 

flacidez e os contornos irregulares permanecem ali! 

Fatores como o envelhecimento, danos causados 

pelo sol, gravidez, oscilações significativas no peso 

e até a genética podem contribuir para a falta de 

elasticidade do tecido cutâneo, o que resulta em 

excesso de pele em várias regiões do corpo. 

   

É para esses casos que existem os procedimentos 

de contorno corporal, para poder ajudar a 

solucionar esses problemas. 



TIPOS  DE  PROCEDIMENTOS

A abdominoplastia é um procedimento altamente individualizado, e deve 

ser feito para si, não para satisfazer os desejos de outra pessoa ou para se 

adaptar a qualquer tipo de imagem ideal. É um procedimento em que se 

remove o excesso de gordura e de pele e, na maioria dos casos, restaura os 

músculos enfraquecidos ou separados, criando um perfil abdominal mais 

suave e tonificado. 

Ter um abdômen liso e tonificado é algo que muitos de nós tentamos 

através de exercício físico e controle de peso. No entanto, às vezes, 

exercício físico e controle de peso não são suficientes para que alcancemos 

nossos objetivos. Mesmo pessoas com peso corporal e proporção normais 

podem desenvolver um abdômen protruido, frouxo e flácido. 

As causas mais comuns destas situações são: 

• Gravidez; 

• Envelhecimento; 

• Oscilações significativas no peso; 

• Hereditariedade; 

• Cirurgia prévia. 

Abdominoplastia



TIPOS  DE  PROCEDIMENTOS

Também conhecida como lipoescultura, a 

lipoaspiração remodela áreas específicas do corpo, 

removendo o excesso de depósitos de gordura, 

melhorando os contornos do corpo e a proporção. 

Apesar de boa saúde e da prática de exercício físico, 

algumas pessoas podem, ainda, ter um corpo com 

contornos desproporcionais devido a depósitos de 

gordura localizada. Estas áreas podem ocorrer 

devido a características genéticas, à falta de 

controle do peso ou de atividade física. 

A lipoaspiração pode ser usada para tratar acúmulos 

de gordura em várias partes do corpo, incluindo 

cintura, costas, braços, pescoço, coxas, parte medial 

do joelho, peito, queixo, podendo ser realizada de 

maneira isolada, mas também  associada a outros 

procedimentos da cirurgia plástica tais como a 

abdominoplastia e a mamoplastia. 

Lipoaspiração



PERGUNTAS  A  FAZER  AO  CIRURGIÃO
PLÁSTICO  ANTES  DA  CIRURGIA

Separamos uma lista de perguntas para que você esclareça todos os pontos que podem 

gerar dúvidas sobre esses procedimentos e que vale a pena conversar com o seu 

médico. 

Use esta lista como um guia durante a consulta. 

• Você é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? 

• Você foi treinado especificamente no campo da cirurgia plástica? 

• Quantos anos de treinamento em cirurgia plástica você teve? 

• Sou um bom candidato a este procedimento? 

• O que se espera de mim para que os melhores resultados sejam obtidos? 

• Onde e como será realizado o procedimento? 

• Qual técnica cirúrgica é recomendada para o meu caso? 

• Quanto tempo de recuperação posso esperar, e que tipo de ajuda vou precisar durante 

minha recuperação? 

• Quais são os riscos e as complicações associados ao meu procedimento? 

• Como são tratadas as complicações? 
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Procure um profissional que faça parte da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) ou 

da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), além disso, escolha o profissional que você 

confiaria para tratar qualquer intercorrência relacionada ao procedimento. 

O conteúdo apresentado, tem como base as normas éticas do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), devendo ser usado como fonte de informação e educação, destinada exclusivamente 

a pacientes. É vedada a sua reprodução. 

Nada aqui apresentado e comentado representa exclusividade de conhecimento ou técnica. 

Todas as imagens utilizadas foram retiradas ou baseadas em banco de imagens de uso 

licenciado, não se tratando de pacientes reais. Este conteúdo não pode ser distribuído para 

terceiros. 

Qualquer dúvida e/ou avaliação deve ser realizada em consulta formal e presencial, não 

devendo ser utilizados canais digitais ou afins para avaliação dos pacientes. 

Atenciosamente, 

Dr. Lucas Cancian - Cirurgião Plástico 
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