
• Lipoaspiração, também chamada de lipoescultura, é um procedimento cirúrgico estético com objetivo
de remover gordura de diferentes regiões do corpo. Diversos locais do corpo servem de depósito para as
células adiposas (células de gordura), sendo que a maior parte dessas células é depositada no
subcutâneo. O grau de adiposidade de um indivíduo depende de diversos elementos, dentre eles
encontra-se os fatores genéticos e o tipo de alimentação.

• Entre as técnicas usadas na lipoaspiração, o cirurgião pode optar pela remoção da gordura por meio de
um tubo de metal oco, chamado cânula. Ele é inserido no tecido adiposo e uma bomba faz a sucção, a
vácuo, das células de gordura. A lipoaspiração é considerada pequena se aspirar entre 300 e 500 ml de
gordura. Lembrando, que o máximo aspirado deve ser de 7% da gordura corporal.

• O objetivo da lipo é um melhor contorno corporal e diminuição de retenção de líquido. Esses benefícios
podem ser conferidos em longa duração, porém, mesmo após a técnica é importante continuar com uma
dieta saudável e com a prática regular de atividade física. Normalmente, o resultado definitivo da
lipoaspiração é observado em até 6 meses após a cirurgia, mas em 80% dos casos, pode ser visto já
após 4 meses.

• Principais Técnicas:

• Lipoaspiração: É a técnica cirúrgica que retira gordura localizada abaixo da pele. Visa melhorar o
contorno corporal e não é recomendada para pacientes que estejam muito acima de seu peso ideal, uma
vez que não tem o objetivo de emagrecimento.

• Lipoescultura: A lipoescultura também busca melhorar a silhueta, removendo gordura de áreas com
excesso. A diferença é que na lipoescultura essa gordura retirada é recolocada no paciente, em regiões
nas quais se deseja obter maior volume, como glúteo e quadril, o que ajuda a alcançar um modelo
corporal mais harmônico.

• Vibrolipoaspiração ou vibrolipo: Como na lipoaspiração tradicional, o objetivo da vibrolipo é retirar os
excessos de gordura. Nesta técnica é utilizado, além das cânulas, um vibrolipoaspirador, aparelho que faz
a cânula vibrar, facilitando a penetração no tecido gorduroso.

• Lipo a laser ou laserlipo: Técnica atualmente pouco utilizada devido ao risco de queimaduras na pele.
Na lipo a laser se coloca um feixe de laser juntamente com a cânula, visando a quebra das células de
gordura.

• Fontes:

• https://www.infoescola.com/medicina/lipoaspiracao/

• https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/lipoaspiracao-tecnicas-cirurgicas/33085

Aluna: Vanessa Graupner
Orientador: Prof. Esp. Carlos Vanderlei Pukaleski
Curso de Massoterapia

LIPOASPIRAÇÃO


