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GLUTEOPLASTIA 
  
Atualmente não se admite a cicatriz que não seja a do sulco interglúteo, ou seja, a cicatriz se  
localiza no sulco formado entre as bandas direita e esquerda da região glútea. A cicatriz passa  
por todas as suas fases evolutivas e após o 6º mês torna-se imperceptível ao ponto de ninguém  
notar que você se submeteu a esse tipo de ato cirúrgico.  
 
Existem as próteses redondas, e as ovais. As redondas são utilizadas praticamente em todos os  
tipos de nádegas porém as ovais são utilizadas nos casos em que os quadris são muito largos  
tendo que ser preenchido também nas laterais. Você já deve ter ouvido falar em prótese de  
poliuretano, texturizada, etc., mas no caso do bumbum também é utilizado o tipo liso, bem  
mais firme e consistente do que as próteses para implante nas mamas.  
 
Assim como no caso das mamas, existem vários tamanhos de próteses para os glúteos. Antes  
do ato cirúrgico, as próteses deverão ser "provadas" ainda no consultório para estabelecermos  
qual ou quais tamanhos se harmoniza melhor com o seu corpo. Geralmente levamos os dois  
números mais próximos ao seu tamanho e durante o ato cirúrgico optamos por aquela que  
melhor "esculpir" os seus glúteos. Lembramos sempre que o número das próteses é dado de  
acordo com o seu volume. Por exemplo, a prótese de nº 200 possui 200 ml de silicone e assim  
sucessivamente.  
 
Apesar de o resultado imediato ser muito bom, somente no "período tardio" é que atingiremos  
a forma definitiva. Veremos a seguir as diversas fases evolutivas até alcançarmos o resultado  
almejado:  
 
PERÍODO IMEDIATO: vai até o 2º mês. Neste período apesar dos glúteos se apresentarem com  
aspecto muito bom, sua forma e volume estarão aquém do resultado planejado. A região se  
tornará bastante endurecida que nada mais é do que a formação da cápsula fibrosa em volta  
das próteses. Veremos o que é isto mais adiante.  
 
PERÍODO MEDIATO: vai do 2º ao 4º mês. Neste período os glúteos apresentam uma evolução  
que tende à forma definitiva. Existe um maior ou menor grau de "inchação", dependendo  
sempre da evolução de cada  pessoa. O aspecto cicatricial encontra-se em plena fase de  
transição. Apesar da euforia da maioria das pacientes já neste período o resultado ainda não é  
o esperado.  
 
PERÍODO TARDIO: vai do 4º ao 6º mês ou mais. É o período em que os glúteos atingem seu  
aspecto definitivo (cicatriz, forma, consistência, volume, sensibilidade, etc.).  
As próteses são colocadas sob um músculo muito forte e resistente que se chama Músculo  
Glúteo Máximo, portanto, ao toque, a sensação é a mesma daqueles casos que não tem  
próteses, mesmo que a cápsula fibrosa seja muito forte.  
 
 



Todo corpo estranho ao organismo (como as próteses, por exemplo), provoca ao seu redor a  
formação de uma capa que envolve todo esse corpo que é chamada de cápsula fibrosa. A  
retração exagerada desta cápsula é que determina certo grau de endurecimento da região,  
sentida quando palpada, sobretudo nos primeiros meses (período imediato). Um pequeno  
percentual de casos pode apresentar certas deformidades locais devido a retração muito forte  
da cápsula fibrosa que poderá  ceder com massagens pós-operatórios.  
 
 
A retração da cápsula nunca reflete imperícia do cirurgião, mas sim de um comportamento 
anômalo do organismo das pacientes que as apresentam. Felizmente esses casos são 
excepcionais ficando as maiorias com a forma satisfatória. 
 
Por se tratar de corpo estranho, o organismo "isola" a prótese revestindo-a com a cápsula  
fibrosa descrita acima. O silicone é um material inerte, ou seja, não provoca reação do tipo  
rejeição. Como as próteses são colocadas sob o músculo e ainda assim são fechadas pela  
cápsula fibrosa, não há o risco de elas saírem do lugar.  
 
Além de tudo o que foi descrito acima, as próteses glúteas são as mais duras que existem  
exatamente para que não se rompam quando acontecer um acidente do tipo queda.  
É verdade porém que injeções no bumbum não deverão ser mais utilizadas. A agulha da  
seringa pode provocar perfuração da prótese, portanto está proibido tomar injeção nos 
glúteos, substituindo-se pelos braços ou pelas coxas. Num caso de emergência, jamais será 
aplicada injeção nos glúteos pois nesses casos a medicação será sempre administrada pelas 
veias.  
 
Você poderá se sentar até no mesmo dia da cirurgia se você quiser, tomando alguns cuidados  
especiais. Porém durante 15 dias você só poderá dormir de bruços. Nem de lado pode.  
Raramente esse tipo de cirurgia causa sérias complicações. Isso se deve ao fato de se preparar  
adequadamente cada paciente, além de ponderarmos sobre a conveniência da utilização ou 
não de outras cirurgias concomitantes.  
 
Você não deve se esquecer que, até que se atinja o resultado desejado, a cirurgia passará por  
diversas fases já vistas. Se lhe ocorrer a preocupação no sentido "desejar atingir o resultado  
definitivo antes do previsto", não faça disto motivo de sofrimento: tenha a devida paciência,  
pois seu organismo se encarregará espontaneamente de dissipar os transtornos que poderão  
aparecer. É evidente que toda e qualquer preocupação de sua parte deverá ser transmitida ao  
seu cirurgião. 
 
Fonte: http://www.umartinelli.com 


