
Tudo o que precisa de saber 
antes e depois da operação

Redução do abdómen e flacidez
ABDOMINOPLASTIA



Se passa horas intermináveis   no 
ginásio e seguiu uma dieta saudável 
e equilibrada, mas ainda luta para 
conseguir uma barriga lisa, a solução 
pode ser uma abdominoplastia. 
Em certos casos o excesso de gordura 
e pele simplesmente não resultam 
com dietas ou exercício físico, 
especialmente na região abdominal. 
A razão para que esta gordura 
persistente e flacidez da pele se 
instalem pode estar relacionada com 
a perda de peso, gravidez ou simples 
resultado do envelhecimento. 

Para as mães recentes uma 
abdominoplastia pode fazer parte da 
sua lista de “Mamã Rejuvenescida” 
que irá  permitir uma reformulação do 
corpo. Uma mãe recente pode fazer 
um lift ao peito, retirar a prega da 
barriga e/ou aumentar o peito para 
voltar a recuperar a silhueta.

A abdominoplastia contribui para 
restaurar a sua auto-estima e
permitir que se sinta bem consigo 
mesma. Este ebook foi criado 
para ajudá-la a compreender a 
abdominoplastia.

A quem se destina 
este e-book?
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Esta é a decisão 
certa para mim?

Para decidir se abdominoplastia é a 
cirurgia ideal para si, deve considerar em 
primeiro lugar as razões porque quer ter a 
cirurgia.

Trata-se de algo que deve fazer por si mesma, 
não porque alguém lhe diz que precisa ou 
deve fazê-lo.

Embora possa considerar os pensamentos do 
seu parceiro, os seus próprios pensamentos 
sobre a abdominoplastia são, de longe, o 
fator mais importante. 

3

A melhor razão para
fazer uma 
abdominoplastia:
é porque você quer!



• Esforça-se muito para recuperar a sua barriga 
lisa após o nascimento de seus filhos, mas não 
consegue?

As estrias na área abdominal fazem com que 
se sinta triste quando se olha ao espelho?

• Vai notando que com a idade, é cada vez mais 

As razões para 
fazer uma 
abdominoplastia:
Esta são asrazões mais comuns para 
as pessoas virem ter connosco
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difícil é manter a área do estômago rija?
• Experimentou uma perda de peso significativa após a 
cirurgia para perda de peso e agora tem excesso de pele 
que faz com que sua área abdominal esteja horrível?

• Fazer exercício físico e dispende um esforço considerável 
em tonificar sua barriga, mas nunca obtem os resultados 
que procura?

• Segue uma dieta saudável equilibrada, mas a área 
abdominal simplesmente não responde como o resto do 
seu corpo?

Qualquer uma dessas razões são excelentes razões para se 
decidir por uma abdominoplastia. Contudo, é importante 
saber que este procedimento cirúrgico não substitui a 
perda de peso. Não é uma cirurgia mágica que irá tornar 
da noite para o dia uma pessoa que está muito acima do 
peso num ser super esbelto.

No entanto, se o seu caso é o de uma pessoa que tem o 
peso ideal - ou que dele esteja próximo - irá beneficiar 
enormemente de uma abdominoplastia.



A abdominoplastia pode também eliminar as 
estrias causadas pela gravidez, perda de peso 
ou de peso ganho. Mesmo se uma pessoa está 
com o peso corporal ideal, com pouca gordura 
abdominal, o excesso de pele pode causar 
uma aparência inestética. A abdominoplastia 
soluciona esta situação, removendo qualquer 
excesso de gordura, removendo o excesso 
de pele, e reajustando a pele tornando-a 
tonificada e firme.

As pessoas que apresentam pouca elasticidade 
da pele são candidatos à abdominoplastia. A 
pouca elasticidade da pele é bastante comum 
após o parto, perda de peso, ou envelhecimento. 
A abdominoplastia não só retira a pele extra, 
mas também reforça a pele que permanece, 
melhorando a sua elasticidade.

Há dois tipos de procedimentos:

 -  Abdominoplastia 
 - Mini Abdominoplastia

O tempo de relização de uma abdominoplastia 
irá variar de acordo com a paciente, sendo 
entre 2 a 4 horas, na maioria dos casos.

A Abdominoplastia completa é normalmente 
realizada sobre o efeito de anestesia geral. É 
realizada uma incisão na zona do abdómen 
que permite a remoção da pele extra e a gordura 
anexada. Os músculos abdominais também 
podem ser apertados, caso seja necessário, e se 
se registar uma separação da parede muscular 
abdominal, esta será corrigida.

Se houver estrias estas poderão ser removidas 
da forma mais completa possível, tendo o 
cuidado de deixar pele suficiente
para a elasticidade normal.

O que é a 
Abdominoplastia?
A abdominoplastia é uma cirurgia realizada 
com o objetivo de eliminar a pele extra e a 
gordura do abdómen.
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Abdominoplastia 
ou lipoaspiração:
Qual é a melhor 
solução?
A abdominoplastia apresenta resultados 
geralmente superiores à lipoaspiração 
porque esta apenas remove o excesso de 
gordura. Um paciente que realiza uma 
cirurgia de lipoaspiração abdominal 
precisa de ter uma boa elasticidade da pele 
para que esta se reajuste sem problemas, 
após a perda de gordura imediata.

Se um paciente tem excesso de pele, a 
lipoaspiração pode ser realizada para 
remover a gordura sob a pele. No entanto, 
o excesso de pele permanece após a 
cirurgia de lipoaspiração.

Com uma abdominoplastia, o tecido 
adiposo anexo à pele será removido 
juntamente com a pele, permitindo 
resultados que uma simples lipoaspiração 
nunca poderá alcançar. 

Em algumas abdominoplastias, particu-
larmente em casos onde existe gordura ab-
dominal extra que não está ligada à pele, o 
paciente pode precisar de um procedimento 
de lipoaspiração. As pacientes que querem 
melhorar o contorno corporal nos flancos 
também podem achar que a lipoaspiração 
pode combinar bem com um procedimen-
to de abdominoplastia. Este procedimento 
pode ser realizado ao mesmo tempo.

6



A consulta é importante por várias razões, mas 
para muitos pacientes o principal objectivo de uma 
consulta é aprender mais sobre o procedimento. 
A consulta é a oportunidade de fazer perguntas 
e discutir os objetivos com a cirurgia. Durante a 
consulta, o médico cirurgião plástico irá rever o 
histórico médico do paciente para se certificar de que 
é candidato à cirurgia.

Durante a consulta serão exibidas várias imagens de 
casos de sucesso, com o antes e o depois da cirurgia. 
Tal contribui para vislumbrar os resultados possíveis, e 
irá ajudar também a descrever suas metas ao médico, 
de uma forma visual.

Porque é importante 
ter uma consulta?
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A preparação para a cirurgia pode levar um 
par de semanas, ou mesmo vários meses.
Este perído depende, em parte, do estilo de 
vida atual e
do peso atual. Os pacientes que apresentam 
excesso de peso terão de perder peso antes 
da cirurgia,  pois a abdominoplastia tem 
melhores resultados quando realizada em 
pacientes que estão com peso saudável.

Outro aspetos da preparação:

1: Análises clínicas
2: Revisão da medicamentação
3: Pare de fumar

Preparação para
a operação

4: Prepara-se mentalmente para a cirurgia
5: Organize caminhadas

As análises clínicas são fulcrais na 
preparação para uma abdominoplastia. 
Trat-se de uma análise sanguínea de modo 
a se o paciente se encontra saudável para 
realizar a cirurgia.

É necessária uma revisão a todos os 
medicamentos que esteja a ser tomados 
atualmente e num passado recente. Nesta 
lista estão incluidos os medicamento de 
prescrição médica e de não prescrição 
médica, como por exemplo os suplementos 
naturais. Certos medicamentos, tais como 
aspirina não devem ser tomados nos dias 
anteriores à cirurgia.

Os fumadores devem comunicar sempre 
ao médico o seu hábito, antes da cirurgia. 
É fortemente recomendado parar de fumar 
pelo menos 30 dias antes da cirurgia. Pois 
este hábito é inibidor da capacidade de 
cura, além de ser prejudicial para a saúde 
em geral.

Após a cirurgia, não poderá conduzir.

Peça a um amigo ou familiar para, levá-la 
para casa, e ajudá-laa instalar-se após a 
abdominoplastia.

Certifique-se de preparar a casa para o 
período de recuperação. Coloque roupa 
lavada na cama, liberte espaço nas mesas 
de cabeceira para objetos essenciais como 
garrafas de água, livros,
e controles remotos de televisão. Tenha à 
disposição e em abundância alimentos 
frescos saudáveis   no frigorífico, assim não 
terá de se preocupar com compras durante 
o período de recuperação. Certifique-se 
de que a casa está limpa porque após a 
cirurgia não o poderá fazer.
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Para ter a recuperação ideal, é importante 
lembrar que acabou de realizar uma grande 
cirurgia e deverá tratá-la em conformidade. 
É imperioso seguir à risca todas as instruções 
dadas pelo cirurgião. 

Embora cada paciente seja diferente, a 
maioria dos pacientes regista os seguintes 
sintomas, nesta fase:

Pós-operatório,
O que esperar?
Assim que for levada para a sala de 
recuperação, a sua recuperação tem início.

tempo de recuperação
É de cerca de duas semanas para a maioria dos pacientes. 
É ideal fazer uma pausa prolongada do trabalho e das 
rotinas diárias para verdadeiramente repousar. Também 
dormir durante este tempo é um contributo para a 
recuperação. 

Inchaço
É normal ter algum inchaço após uma abdominoplastia. 
Assim é recomendado o uso de uma peça de vestuário 
de compressão as duas primeiras semanas, e vestuário 
de compressão como Spanx por mais quatro semanas 
depois da cirurgia. Tal ajudará a reduzir o inchaço e 
torná-lo mais confortável.

Medicação
Tomar antibióticos de forma correta e continuar a fazê-
lo até ao fim da medicação. Tal irá prevenir uma evetual 
infecção. A maioria das pessoas experimenta uma dor 
leve a moderada durante a recuperação precoce, esta 
pode ser controlada com medicamentos ou analgésicos. 
Não se deve esperar até sentir uma dor severa antes para 
tomar medicação para a dor. Ao tomar a medicação 
quando você precisa - mas antes de você se sentir 
incapacitado com a dor - é sempre melhor. 
Se você sentir prurido na área abdominal após a cirurgia, 
deverá utilizar um anti-histamínico como Benadryl para 
o alívio.

Dieta
Para manter os resultados é necessário fazer dieta, pois a 
abdominoplastia não é a resposta para a perda de peso. 
Trata-se de um procedimento que melhora drasticamente 
a aparência, mas caberá ao paciente realizar o trabalho 
de longo prazo, para manter um corpo saudável. Os 
pacientes que ganham uma quantidade significativa 
de peso a seguir uma abdominoplastia, muitas vezes, 
encontram-se na mesma posição em que estavam antes 
da cirurgia. Ou seja com a pele muito esticada e com 
excesso de gordura localizada na zona abdominal.

Cuidado na quantidade de alimentos ingeridos e controlo 
regular do peso são maneiras inteligentes para manter a 
estética da barriga e o resto do corpo.



11

Dr. Salema Garção
Diretor Clínico da MyClinique - Nutrição e Estética

CV Resumido

Formação Académica
2015 Especialista em Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética
2009-2014 Especialidade de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética
2001-2007 Licenciatura em Medicina, Fac. de Ciências Médicas de Lisboa

Actividade Clínica
Desde 2015 Assistente Hospitalar de Cirurgia Plástica Reconstrutica e 
Estética no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
Desde 2015 Assistente Hospitalar de Cirurgia Plástica Reconstrutica e 
Estética no Centro Hospitalar de Lisboa Norte - Hospital de Sta Maria
Desde 2015 Cirurgião Plástico do Hospital CUF Infante Sto e Clínica CUF 
Miraflores
Desde 2015 Cirurgião Plástico e Diretor Clínico de MyClinique- Nutrição e 
Estética
2014  Estágio na Unidade de Queimados do Hospital de Sta Maria em 
Lisboa
2013 Estágio de Cirurgia da Mão e Membro Superior na Clínica Francisco 
del Piñal, Santander, Espanha.
2013 Estágio de Cirurgia Estética da Face na Clínica Dr. Ibérico Nogueira
Desde 2010 Frequentou estágios de Estomatologia, Cirurgia Oncológica, 
Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral e Senologia
2008 Internado do Ano Comum, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Sociedades Científicas
Membro da Sociedade Portuguesa de Queimaduras
Membro da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva 
e Estética
Membro da Ordem dos Médicos



MYCLINIQUE EM LISBOA, UM ESPAÇO DEDICADO A SI

Da nossa equipa técnica e médica fazem parte esteticistas e fisioterapeutas qualificados, cirurgiões 
experientes, inscritos na Ordem dos Médicos portugueses, um nutricionista residente, também 

inscrito na respetiva Ordem. Todos com larga experiência e, que não se poupam a esforços para que 
quem nos visita e em nós confia sinta que valeu a pena!

INFORMAÇÃO, RIGOR E TRANSPARÊNCIA

Na MyClinique não temos soluções pré-concebidas. Cada caso é um caso. Por isso é preciso conhecer 
a situação de cada paciente, os seus objetivos, orientar para as soluções adequadas e informar com 
transparência e rigor. Entendemos que as decisões devem ser tomadas em perfeita liberdade, sem 

pressões e SEMPRE na posse de boa informação: técnica e financeira.

Ana Féria
Relações Públicas 
MyClinique - Nutrição 
e Estética

E caso ainda subsistam dúvidas, não hesite em esclarecê-las. 
A Ana Féria, a nossa Relações Públicas, terá muito gosto em 

prestar-lhe todos os esclarecimentos.
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