
Um guia completo para você tirar 

todas suas dúvidas!

LIPOASPIRAÇÃO



A lipoaspiração é uma das cirurgias plásticas 

mais procuradas pelas pacientes que estão 

insatisfeitas com seu contorno corporal, devido ao 

excesso de gorduras localizadas em locais como 

abdômen, coxas, papada e culotes. 

A cirurgia consiste na infiltração subcutânea de uma 

solução de soro fisiológico contendo anestésico 

local para melhorar a sensação de dor pós-

operatória e adrenal ina que, por ser um 

vasoconstritor, diminui consideravelmente o 

sangramento, diminuindo riscos e otimizando a 

recuperação após o procedimento. 

Após a infiltração da solução, as áreas demarcadas 

previamente são aspiradas por cânulas finas 

que, com movimentos contínuos de vai-vem do 

cirurgião, conseguem desprender e retirar a 

gordura desta região, promovendo um novo 

contorno corporal.
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O QUE É A LIPO?



A escolha do médico e a consulta médica são muito 

importantes para o sucesso desta cirurgia, pois apesar 

de parecer um procedimento simples, deve ser 

respeitado. 

Existem várias escolhas a serem consideradas e 

princípios que devem ser obedecidos rigorosamente. 

Somente após a consulta médica, com o exame 

físico e a análise do completo histórico da 

condição clínica, o cirurgião plástico capacitado e 

experiente consegue tirar as dúvidas do paciente, 

planejar de forma realista e executar corretamente o 

procedimento para que se chegue ao resultado 

esperado. Além disso, é durante a consulta que a 

paciente pode conhecer seu médico e estabelecer uma 

relação de confiança com ele, imprescindível para as 

cirurgias estéticas.

O objetivo deste guia, é sanar todas as suas dúvidas 

sobre a lipoaspiração e garantir que você tenha 

mais segurança sobre a cirurgia que escolheu.

A IMPORTÂNCIA DA

CONSULTA!
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PARA QUEM É INDICADA?

Essa cirurgia é melhor indicada quando a paciente 

dispõe de boa saúde, apresenta no máximo 20% 

acima do seu peso ideal e deseja acabar de vez com 

a gordura localizada que teima em não sair mesmo 

com dieta saudável e um programa de exercícios.

O objetivo da lipoaspiração é definir e melhorar 

o contorno corporal, não emagrecer. A 

primeira medida de segurança é calcular 

corretamente o volume máximo de gordura a ser 

retirado. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta 

que a gordura retirada não deve ultrapassar 5%  a  

7% do peso corporal.

Em quais regiões posso fazer lipoaspiração? 

As áreas mais comuns são o abdome, costas, cintura, 

flancos (“pneuzinhos” laterais do abdome), coxas, 

culotes, braços e “papada” (abaixo do queixo).

 3



LIPO EMAGRECE?

Muitos ainda acreditam que a lipoaspiração pode ser um 

recurso para quem deseja emagrecer, mas isso não 

procede. Na verdade a cirurgia não é indicada para 

tratamento da obesidade e não se constitui em um 

procedimento para perder peso. 

A lipoaspiração é sim uma ótima técnica que pode ser 

realizada em várias regiões do corpo com o intuito de 

eliminar as “gorduras localizadas", mas não de apenas 

emagrecer como um todo. 

Frequentemente precisamos solicitar que o paciente 

emagreça antes da cirurgia, se apresentar sobrepeso, 

para que possamos otimizar o resultado da sua cirurgia, o 

levando a um nível de satisfação que não pode ser 

alcançado quando se está bastante acima do peso. Dessa 

forma, o que procuramos com a intervenção é a 

melhora do contorno corporal dentro de suas 

características individuais, sendo pouco importante 

o quanto de peso se perdeu na cirurgia, mas sim como as 

formas se tornaram mais harmoniosas. 
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TIPOS DE LIPO

VIBROLIPO

A Vibrolipo visa a associação de um aparelho 

e spec í fi co  que  rea l i z a  movimentos 

vibratórios circulares e de vai-vem, com 

cânulas finas, proporcionando ao cirurgião 

movimentos mais delicados e precisos.

 Com isso, evitamos os movimentos 

bruscos e traumáticos da lipo tradicional, 

permitindo assim um resultado mais confortável 

e preciso na modelagem do corpo.

As vantagens dessa técnica são menor 

tempo cirúrgico, menor traumatismo tecidual 

com menor sangramento, propiciando um pós-

operatório de recuperação mais suave..
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Vaser é um aparelho que utiliza energia ultrassônica e, por 

ressonância, as ondas literalmente geram um impacto da 

água sobre os adipócitos, rompendo os mesmos sem 

danificar os tecidos vizinhos, fazendo com que o 

procedimento seja muito seguro e eficaz.

O Vaserlipo é o que temos de mais moderno na 

lipoaspiração. Associando-se esta tecnologia ao 

Vibrolipo, oferecemos resultados mais agradáveis, suaves e 

previsíveis, com o mínimo de dor e recuperação mais rápida, 

quando comparado à lipoaspiração tradicional.

É especialmente indicado na lipoescultura e na 

lipoaspiração de definição, quando conseguimos 

moldar de uma forma mais delicada o contorno corporal. 

E por que é importante preservar esses outros 

tecidos? Se os vasos sanguíneos, tecido conjuntivo e os 

nervos não forem danificados, o resultado é um mínimo de 

dor e hematomas e a preservação de tecidos que dão 

estrutura, suporte e elasticidade à pele, favorecendo a 

cicatrização, proporcionando boa retração da pele e 

consequente resultado final.
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TIPOS DE LIPO

VASERLIPO



A lipoescultura é uma técnica que consiste em se fazer a 

lipoaspiração nos acúmulos de gordura e, após o 

tratamento adequado com equipamento apropriado, 

aplicar-se a gordura removida através da 

lipoaspiração em outros locais, que possuem falta 

de volume e ficariam mais agradáveis com este 

complemento. 

Áreas como a região glútea, lateral do quadril (para 

aumentar a região glútea e corrigir depressões) ou a face 

(para preencher as rugas e repor volume facial perdido) 

são as mais beneficiadas com esta técnica, que tem a 

grande vantagem de usar um "preenchimento 

natural" do próprio  paciente, diminuindo muito os 

riscos de um preenchimento sintético. 

Essa cirurgia é portanto recomendada para pessoas que 

possuem depressões em certas regiões do corpo e 

excesso em outras. Ou seja, removendo-se de onde tem, 

para colocar onde falta.
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TIPOS  DE LIPO

LIPOESCULTURA



A lipoescultura de definição ou LipoHD, traz belos 

traços de fisioculturismo em um contorno corporal 

que tem potencial de beneficiar-se com esta 

técnica, definindo-se algumas regiões como 

grupos musculares, depressões e contornos ósseos, 

etc.

Temos várias nuances e graus de definição 

desde mais suaves até mais marcadas e isto 

depende muito do bom senso do cirurgião plástico 

em entender e prever o que mais vai combinar com 

o biotipo próprio da paciente, fazendo aparecer um 

belo contorno e não uma marcação artificial. 

Quando bem usada traz ótimos resultados.
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TIPOS DE LIPO

LIPO DE DEFINIÇÃO



POSSO VOLTAR A 

ENGORDAR?

Uma vez retirados os adipócitos (células de 

gordura), eles não voltam naquele lugar. No 

entanto, as células de gordura que não foram 

removidas podem aumentar. Isto acontece caso 

você não tenha uma dieta equilibrada. 

Sendo assim, caso a pessoa ganhe peso, irá 

engordar menos nos locais lipoaspirados 

do que engordaria se não tivesse se submetido à 

lipoaspiração, mas pode perder contorno e o 

resultado da sua cirurgia. 

Por isso é importante a manutenção do peso após 

o procedimento para manutenção do resultado.

O Cirurgião plástico está esculpindo o paciente 

durante a cirurgia beseado no que vê naquele 

momento. Variações pós-operatórias de peso 

alteram esta percepção de formas e contornos.
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Uma das preocupações dos pacientes é em 

relação às cicatrizes. 

As cicatrizes da lipoaspiração são 

pequenas, chegando de 3 a 5 milímetros, 

colocadas em pontos estratégicos, em sulcos e 

dobras, como dentro do umbigo ou no no sulco 

do bumbum, para que fiquem bem escondidas. 

Geralmente as cicatrizes ficam de boa qualidade 

e pouco perceptíveis.
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TIPO DE ANESTESIA

A anestesia utilizada pode ser a local, o bloqueio 

regional (raqui e peridural) ou a anestesia geral. O 

tipo de anestesia a ser escolhido pode variar de 

acordo com o caso de cada paciente. O 

profissional especialista, que é o médico 

anestesista, irá tirar todas as dúvidas do paciente 

em uma avaliação pré-operatória, que é a 

consulta pré-anestésica.

CICATRIZES



COMO MANTER A FORMA?

A cirurgia plást ica ,  sozinha,  não opera 

transformações milagrosas, ela integra um plano 

de bem-estar, que inclui atividade física e dieta 

alimentar equilibrada. 

Para manter a forma após a cirurgia é preciso 

seguir algumas recomendações, como:

- Mantenha uma alimentação saudável e 

equ i l ib rada .  Ev i te  f r i tu ras  e  a l imentos 

industrializados, dê preferência aos legumes, 

vegetais e às frutas. 

Um acompanhamento com um nutricionista 

poderá ajudar na mudança de hábitos.

- A prática de exercício físico é essencial. 

Não se esqueça de se movimentar! Além dos 

exercícios para queimar calorias, também é 

importante focar exercícios para área operada.
No entanto aguarde a liberação do seu médico para 

iniciar QUALQUER tipo de atividade física.
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DÚVIDAS FREQUENTES

12

1) Qual a diferença entre lipoaspiração e 

lipoescultura?

A lipoaspiração envolve a remoção de gordura com uma 

cânula. A cânula é uma haste de metal com orifícios na 

extremidade que estão ligados a um sistema de sucção a 

vácuo. 

A  l ipoescu l tu ra  imp l i ca  uma combinação  de 

procedimentos, incluindo a remoção de gordura de 

diferentes partes do corpo e enxertia dessa gordura em 

outra região, mais comumente, nos glúteos  ou face.

2)Quando posso notar o resultado definitivo?

O resultado começa a aparecer com algumas semanas e se 

define em três a seis meses.

3)Quando posso retomar minhas atividades 

rotineiras?

Normalmente, de 07 a 14 dias após a cirurgia.

4)Devo ficar internada por quanto tempo?

A internação depende da extensão da área aspirada e do 

tipo de anestesia (local com sedação, peridural, geral) 

aplicada, mas pode variar entre 12  e 24 horas .



PÓS-OPERATÓRIO

O sucesso da sua cirurgia requer cuidados pós-operatórios 

atenciosos. Por isso é importante seguir a risca todas 

as recomendações médicas, para evitar um pós-

operatório doloroso e com complicações futuras, como as 

famosas fibroses pós lipoaspiração

As fibroses são traves de cicatriz interna, que se formam 

naturalmente em maior ou menor grau após uma 

lipoaspiração. A variação da intensidade depende muito de 

como a técnica é aplicada e, principalmente, a tendência de 

cada paciente em formá-las.  

O Dr. Daniel Volpato coloca à sua disposição toda a sua 

equipe de assistência dando dicas, orientações e suporte 

para que você passe por todo este processo que envolve a 

cirurgia, desde a consulta inicial, agendamento e 

confirmação, cuidados a serem tomados no período que 

antecede o procedimento, pós-operatório imediato 

com home care de enfermagem para troca de 

curativos e auxílio no primeiro banho geral, até o pós-

operatório tardio. Tudo com a maior segurança, carinho e 

informação correta. 

Fazemos de tudo para que a sua experiência seja a mais 

tranquila possível na realização do seu sonho.
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VOCÊ SE SENTE PRONTA?

Se você se sente pronta para realizar essa cirurgia, 

procure saber se o cirurgião plástico em questão é 

membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica e somente após essa confirmação agede 

sua consulta!  Esse é o primeiro passo para garantir 

uma cirurgia segura e um resultado satisfatório!

Procure seu cirurgião: www.cirurgiaplastica.org.br

Lembre-se :  esse  guia  tem caráter 

informativo e não substituí sua consulta 

com um cirurgião plástico.
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http://www.cirurgiaplastica.org.br


Daniel Volpato - Cirurgião Plástico
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