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Resumo 
 
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo realizar um 

levantamento bibliográfico, baseado em resultados publicados, sobre a utilização do 

ultrassom com frequência no pós-operatório com o intuito de minimizar a incidência 

das fibroses. A lipoaspiração é uma das modalidades de cirurgias plásticas mais 

realizadas no Brasil como procedimento estético para retirada de gordura em 

pacientes saudáveis, com a finalidade de reduzir o acúmulo de gordura localiza 

través de um aparelho se sucção ou seringas. Essa cirurgia estética tem como 

principal sequela no seu pós-operatório, o processo de fibrose cicatricial, decorrente 

do processo de cicatrização tecidual. O uso do ultrassom no pós-operatório da 

lipoaspiração que estimula a cicatrização, resultando em um período curto de pós 

operatório, cuja melhora da textura da pele, ausência de nodulações fibróticas no 

tecido subcutâneo, redução do edema e minimização de aderências teciduais são 

significativas. O método utilizado para esta pesquisa foi exploratória e bibliográfica. 

Palavras-Chaves: Lipoaspiração; Pós-Operatório; Ultrassom. 

 

1. Introdução 
 

Nos últimos anos, pelo desejo de obter um corpo perfeito aliado ao ditatura da 

beleza, tem aumentado o número de pessoas que procuram a cirurgia plástica para 

corrigir ou melhorar alguns aspectos físicos, que ocasionam baixa-estima e também 

a inconformidade  com o  próprio corpo, pois a  busca pelo belo e a  forma ideal  vem  
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aumentando significativamente a procura de procedimentos estéticos e cirúrgicos 

com o intuito de um corpo harmonioso e saudável. O ato cirúrgico constitui uma 

agressão tecidual que, mesmo bem direcionado, pode prejudicar a funcionabilidade 

destes tecidos. Embora pareça desnecessário para alguns cirurgiões, o atendimento 

fisioterapêutico pré-operatório da cirurgia plástica é de extrema importância na 

reabilitação do paciente operado.¹ 

Dentre as cirurgias mais procuradas pelas mulheres, a lipoaspiração tem sido 

umas das principais, pois dão o resultado satisfatório, além da rápida recuperação, 

além de resolver a contento as brigas com o corpo “imperfeito”.  Estão presentes 

flacidez cutânea, acúmulo localizado de gordura e diástase dos músculos reto 

abdominais, causando efeitos negativos psicológicos, fisiológicos e estéticos nos 

pacientes. A lipoaspiração surgem como soluções para estes problemas.² 

Com isso, essa pesquisa tem como problema norteador, identificar: Qual a 

contribuição do ultrassom no processo de aceleração cicatricial no pós-operatório de 

lipoaspiração? 

E atualmente a lipoaspiração corresponde a uma técnica simples, rápida, 

pouco dispendiosa e, quando bem indicada, apresenta excelentes resultados. O 

período do pós operatório, pode ser utilizado diversos procedimentos de tratamento, 

e uma delas é a utilização do ultrassom no processo de aceleração cicatricial. O 

tratamento fisioterapêutico no pós- cirurúrgico possibilita: melhora significativa na 

textura da pele, ausência de nodulações fibróticas no tecido subcutâneo, redução do 

edema, diminuição de possíveis aderências teciduais, bem como rapidez na 

recuperação das áreas com hipoestesias. Não só possibilita uma redução das 

prováveis complicações, como também retorna o paciente mais rapidamente ao 

exercício das suas atividades de vida diária.³ 

As fibroses são cicatrizes internas aonde foram realizadas lipoaspiração. O 

organismo responde ao processo inflamatório enviando inúmeras células 

reparadoras ao local, assim com o decorrer dos dias essa região começa endurecer 

se não forem realizados os procedimentos pós-operatórios necessários. Os 

hematomas desidratam, mas os coágulos se mantêm na região aumentando as 

chances de fibroses. A proposta da pesquisa foi abranger os estudos mais recentes 

sobre a lipoaspiração e a técnica da ultrassom utilizada no pós operatório, o qual 

tem auxiliado de maneira significativa o processo de cicatrização da área que sofreu 
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a incisão. A lipoaspiração tem ganhado muita popularidade e por isso espera-se 

contribuir para a pesquisa. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 LIPOASPIRAÇÃO 

 No início do século XIX, com o reforço dado pela mídia, houve uma mudança 

da visão estética, onde a magreza passou a ser padrão ideal de beleza. Isso porque 

as pessoas estão cada vez mais buscando um padrão de beleza padronizado pela 

mídia do corpo estruturalmente bem formado. As mulheres utilizam de 

medicamentos, dietas, exercícios e até de intervenções cirúrgicas. A partir daí, a 

constante busca por intervenções cirúrgicas tem crescido de forma vertiginosa. Os 

homens também buscam as cirurgias plásticas por ser uma forma rápida, eficaz e 

sem tanto esforço para se manter nos padrões ideias da beleza.⁴ 

 Uma das intervenções cirúrgicas habitualmente realizadas é lipoaspiração, 

que consiste na remoção de gordura subcutânea, por meio de cânulas submetidas a 

uma pressão negativa e introduzida por pequenas incisões na pele. Atualmente, a 

lipoaspiração está entre os procedimentos cirúrgicos mais frequentes na cirurgia 

plástica. O primeiro protótipo de cânulas de aspiração utilizando-se curetas ligadas a 

um aspirador provido de motor foi utilizado na década de setenta. A grande evolução 

deve-se a introdução do método para gordura localizada, o qual utiliza cânulas 

acopladas a equipamentos de sucção com alto poder de vácuo, as quais são 

associadas ã administração de soluções e movimentos radicais.⁵ˉ¹⁴ 

 No entanto, a eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente do seu 

planejamento cirúrgico. A preocupação com os cuidados no pós-operatório tem 

demonstrado fator preventivo de possíveis complicações e promoção de um 

resultado estético mais satisfatório. As complicações mais graves são: o seroma 

necrose, embolia, ou elevados índices de fibrose.⁴ˉ⁶ 

 Como já sabemos, a lipoaspiração é realizada como procedimento estético 

para retirada de gordura em pacientes saudáveis, com a finalidade de reduzir o 

acúmulo de gordura localiza. A lipoaspiração vem sendo aperfeiçoada, segundo 

estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que está entre as maiores 

entidades de cirurgia do mundo, relata, em conjunto com a pesquisa Datafolha, que 

são realizadas 629 mil cirurgias plásticas por ano, sendo 73% delas estéticas. 
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Dentre esses procedimentos, 20% são representados pela lipoaspiração, ficando 

apenas atrás da mamoplastia de aumento.⁷ 

 A lipoaspiração sendo uma das principais cirurgias estéticas tem como 

principal sequela no seu pós-operatório, o processo de fibrose cicatricial, decorrente 

do processo de cicatrização tecidual. Mesmo sem uma fundamentação cientifica, 

mas baseada em resultados publicados, o ultrassom tem sido utilizado com 

frequência no pós-operatório com o intuito de minimizar a incidência das fibroses. 

Recomenda-se o uso do ultrassom no pós de lipoaspiração nos seguintes 

parâmetros de modulação: fase aguda, com presença de dor, edema, e inflamação 

aguda, ultrassom pulsado e na fase subagudo-crônica ultrassom contínuo.¹³ 

 

2.2 PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

No momento que a pele tem sua integridade alterada, inicia-se o processo 

complexo que envolve a organização de células, sinais químicos e matriz 

extracelular com o objetivo de reparar o tecido. Por sua vez, o tratamento de feridas 

busca o fechamento rápido da lesão de forma a se obter cicatriz funcional e 

esteticamente satisfatória. Para tanto é indispensável melhor compreensão do 

processo biológico envolvido na cicatrização de feridas e regeneração tecidual.⁸ 

O conhecimento dos complexos eventos fisiológicos da cicatrização de feridas 

é de grande importância. Logo, a regeneração é a restauração perfeita da 

arquitetura do tecido pré-existente, na ausência de formação de cicatriz, e embora 

seja o tipo ideal no universo de cicatrização de feridas, ela só é observada no 

desenvolvimento embrionário, organismos inferiores ou em determinados tecidos 

como ossos e fígado. Na cicatrização de feridas a exatidão da regeneração é 

trocada pela velocidade de reparo.⁹ 

O processo de cicatrização tem sido convenientemente dividido em três fases 

que se sobrepõem de forma contínua e temporal: inflamatória, proliferativa (que 

incluem reepitelização e de remodelagem, síntese de matriz e neovascularização) e 

de maturação.⁹ 

Durante a fase inflamatória, ocorrem hemostasia, migração de leucócitos e 

início de cascata de reparação tecidual. Inicialmente, em resposta a agentes 

inflamatórios, há diminuição do afluxo sanguíneo pela vasoconstrição. Com 

extravasamento de sangue dos vasos lesionados, plaquetas são ativadas pelas 

substâncias da matriz extracelular que envolve o endotélio, fazendo com que tenha 
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início os processos de adesão e agregação celular. Ao mesmo tempo, o fibrinogênio 

sérico é clivado pela trombina resultante das vias de coagulação.¹⁰ 

A resposta vem com a formação de monômeros de fibrina que se polimerizam 

pela ação do fator XIII, para que, junto com plaquetas, forme-se um tampão 

hemostático e não haja mais perda de sangue. Essas plaquetas são essenciais 

também para secretar múltiplos mediadores, incluindo fatores de crescimento, 

liberados na área lesada. Induzidas pela trombina, ainda sofrem a degranulação 

plaquetária e liberam vários fatores de crescimento, como o derivado de 

plaquetas.⁸ˉ¹⁰ 

 A resposta inflamatória, que perdura cerca de três dias, e na qual ocorre a 

migração sequencial das células para a ferida é facilitada por mediadores 

bioquímicos que aumentam a permeabilidade vascular, favorecendo a exsudação 

plasmática e a passagem de elementos celulares para a área a da ferida. Os 

mediadores bioquímicos de ação curta são a histamina e serotonina e as mais 

duradouras são a leucotaxina, bradicinina e prostaglandina.⁹ˉ¹⁰ 

 Os principais elementos celulares a alcançar o local da ferida são os 

neutrófilos e os monócitos, com a função de desbridar as superfícies da ferida e 

fagocitar as partículas antigênicas e corpos estranhos. O pico de atividade dos 

polimorfonucleares ocorre nas primeiras 24 horas após o trauma, seguindo-se de um 

maior aporte de macrófago durante os dias seguintes. O macrófago, também ativa 

os elementos celulares das fases subsequentes da cicatrização tais como 

fibroblastos e células endoteliais.⁹ˉ¹¹ 

 A segunda fase chamada de proliferativa é a fase responsável pelo 

fechamento da lesão propriamente dito. Compreende-se reepitelização, o que se 

inicia horas após a lesão, com a movimentação das células epiteliais oriundas tanto 

da margem como de apêndices epidérmicos localizados no centro da lesão; 

fibroblastos e angiogênese, que compõem o chamado tecido de granulação 

responsável pela ocupação do tecido lesionado. Na fase de remodelagem a 

cicatrização ocorre com a tentativa de recuperação da estrutura tecidual normal. É 

marcada por maturação dos elementos e alterações na matriz extracelular, 

ocorrendo o deposito de proteoglicanas e colágeno.⁸ 

 Com relação a ferida e quantidade de tecido lesado, as lesões cutâneas 

podem ter uma cicatrização por primeira ou por segunda intenção. Existem também 

alguns fatores locais ou sistêmicos que poder atrasar ou impedir a cicatrização, 



8 
 

como suporte nutricional inadequado, déficit na oxigenação tecidual, infecção, dentre 

outros. Qualquer alteração nesse processo de reparo leva à cicatrização patológica, 

como: cicatriz hipertrófica e quelóide. Gerando com isso alto custo com 

tratamentos.¹¹ 

 

2.3 ULTRASSOM  

 As emissões ultrassônicas foram descobertas em 1880 pelos irmãos Pierre e 

Marie Curie. Ao aplicar uma corrente elétrica sobre cristais de quartzo colocando 

entre duas placas metálicas, estes cientistas constataram a geração de uma 

vibração de alta frequência, posteriormente caracterizada como ultrassom. Todo 

este processo de transformação da energia mecânica ou vice-versa se denominou 

efeito piezoelétrico.¹² 

 O ultrassom tem sido utilizado com finalidade terapêutica, sendo que essa 

modalidade de energia, quando aplicada em animais e no homem, tem se revelado 

eficiente na resolução de muitas formas de lesões. Esse aparelho teve sua primeira 

aplicação com sucesso no final da década de 1940. Sendo que a partir daí sua 

evolução ocorreu rapidamente.¹⁴ 

 As ondas sonoras desse aparelho necessitam de um meio para se 

propagarem (liquido, solido e gasoso); ou seja, o som não se propaga no vácuo. 

Essa propagação depende principalmente de dois fatores: características de 

absorção do meio biológico e reflexão da energia ultrassônica nas interfaces 

teciduais. No tecido, onde a velocidade de propagação é maior, as moléculas estão 

mais próximas umas das outras. De modo que, uma pequena agitação em uma 

molécula afeta as outras moléculas circunvizinhas, favorecendo assim o 

deslocamento da onda sonora.¹³ 

 Sobre a absorção da onda ultrassônica, ela ocorre primariamente nas 

proteínas teciduais, embora elementos estruturais, tais como as membranas 

celulares, sejam responsáveis por um pequeno grau de absorção. Já a profundidade 

de penetração das ondas ultrassônicas varia de modo inverso à sua frequência. Os 

feixes ultrassônicos que estão situados na faixa terapêutica penetram de 3 a 5 

centímetros nos tecidos moles e foi observado que a frequência acima de 5 não 

ultrapassa a pele. Para essas ondas atingirem uma determinada região, depende de 

uma série de fatores a serem considerados, tais como: intensidade, frequência, 

regime de pulso área, dentre outros.¹⁴ 



9 
 

 As ondas ultrassônicas podem ser emitidas de modo contínuo durante toda a 

aplicação ou de forma interrompida (pulsada), intercalando pausas entre cada 

conjunto de pulsos. A origem do ultrassom é de forma contínua, sendo que somente 

há alguns anos é que se introduziu a forma pulsada permitindo seu emprego em 

situações antes contraindicadas. O uso do ultrassom na forma pulsada é uma 

necessidade para minimizar o efeito térmico tecidual e principalmente nos estágios 

inflamatórios mais precoces. Esta modalidade tem efeito positivo sobre a inflamação 

aguda e subaguda, dor de origem neuropática e o próprio edema.¹² 

 No modo contínuo os ciclos de frequência são acima de 100%, durante todo o 

tratamento. No pulsado, a voltagem é aplicada em rajadas, com ciclos de frequência 

menores que 100%. O contínuo apresenta efeito térmico dominante, enquanto o 

ultrassom pulsado apresenta efeito mecânico dominante. Isso pode gerar alguma 

confusão entre profissionais que utilizam o ultrassom em sua terapia, pois, para 

alguns, o modo pulsado é mais mecânico que o contínuo. Na verdade, o ultrassom 

contínuo possui efeito mecânico muito maior que o pulsado.¹³ˉ¹⁵ 

 A intensidade da energia emitida pelo o ultrassom é fator essencial para o 

sucesso de qualquer terapia, bem como o tempo de aplicação. A quantidade de 

energia sobre o tecido biológico depende da intensidade juntamente com o tempo de 

aplicação que, convenientemente, na terapia ultrassônica, varia entre 0,01 a 3Wcm² 

e emprega uma frequência de 1 a 3 MHz, com ciclos de ondas que variam de 20 a 

100%. Não existem dados científicos que indiquem a utilização de níveis de US 

acima de 1Wcm² para promover um efeito significativo em tecidos lesionados.¹⁵ 

 A regularidade do transdutor pode ser de 3MHz, sendo esta mais superficial, 

com profundidade de 1 a 2 cm, ou de 1 MHz que atinge tecidos mais profundos de 3 

a 5 cm. Com relação ao efeito térmico, vale ressaltar que é necessário que atinja 

uma determinada temperatura no tecido alvo, entre 40 e 45 C⁰, por 

aproximadamente 5 minutos. Se as temperaturas aplicadas ultrapassarem essa 

faixa, podem ocorrer danos celulares; e se elas forem inferiores a 40 C⁰, os efeitos 

terapêuticos desejáveis podem não ser obtidos.¹⁶ˉ¹⁷ 

 

2.3.1 Procedimentos de aplicação  

 O tecido biológico para obter a onda ultrassônica precisa eliminar a camada 

de ar entre o transdutor e a pele do paciente, porque o ar reflete quase toda a onda 

emitida. E para poder alcança-las usam-se agentes de acoplamento. A transferência 
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de energia poderá ocorrer de duas formas: no contato direto entre o cabeçote e o 

corpo ou pela aplicação submersa. Para o contato direto os materiais com maior 

eficiência são o gel hidrossolúvel e a água desgaseificada, dependendo do ensaio 

ou da área a ser irradiada. Então, se o aquecimento do tecido é o resultado do 

tratamento desejado, é indispensável eleger um meio de acoplamento que favoreça 

esse processo.¹⁴ˉ¹⁷ 

 O modo mais utilizado para transferir energia é o por contato direto com gel. 

O transdutor coberto por uma fina camada de gel é colocado diretamente sobre a 

pele, para obter o contato de toda superfície do transdutor com a pele. O gel evita a 

presença de bolhas de ar, aumenta o calor no tecido e minimiza sua dissipação.¹⁷ 

 A aplicação subaquática é indicada para as regiões de contornos irregulares, 

ou para áreas que não permitem o contato do transdutor com a pele. A água pode 

servir de meio de acoplamento uma vez que a onda ultrassônica apresenta boa 

condução neste meio. Existem algumas observações com relação ao material do 

recipiente que contém a água. Se for de plástico pode ser utilizado diretamente na 

terapia, se for recipiente metálico deve ser forrado com uma manta de borracha para 

evitar reflexões.¹⁴ 

 

2.3.2 Relação do tempo e área de tratamento 

 Existem vários estudos sobre a duração do tratamento que expressam 

conclusões diferentes. Porém, todas preconizam que a duração depende da 

dimensão da área a ser tratada e da intensidade. Mas existem algumas outras 

formas de mensurar valores para se chegar a um tempo aproximado de tratamento 

com ultrassom. E a forma empregada esta fundamentada na experimentação em 

cobaias, que evidenciaram o efeito máximo em dez minutos, sobre uma região que 

corresponde a quatro ERA’s. Quanto maior a ERA do transdutor, menor será o 

tempo da sessão de tratamento com ultrassom.¹²ˉ¹⁷ 

 

2.3.3 Efeitos fisiológicos e terapêuticos  

 Os efeitos fisiológicos são diversos, como: efeito mecânico, microcorrente 

acústica, aumento da permeabilidade da membrana, efeito térmico, vasodilatação, 

aumento do fluxo sanguíneo, aumento do metabolismo, ação tixotrópica, dentre 

outros. Mas o efeito mecânico, chamado de micromassagem celular, é o efeito 

responsável por quase todos os efeitos da terapia ultrassônica. Esses efeitos são 
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obtidos tanto no modo contínuo quanto no pulsado. No efeito terapêutico muitas 

investigações tem sido executadas a fim de elucidar a influência do US em 

compostos orgânicos e biológicos.¹²ˉ¹⁴ 

 Como modalidade terapêutica o US também tem sido empregado no 

processo de reparo tecidual, como no tratamento de feridas cutâneas. Estudos 

apontam aumento na síntese de colágeno, na proliferação de fibroblastos e na 

microcirculação local. Quando se fala na ação anti-inflamatória pelo uso do 

ultrassom, há um consenso no sentido de que ele possa acelerar a resposta 

inflamatória aguda, principalmente, associada ao reparo tecidual. Mas, quando esse 

efeito refere-se ao processo inflamatório crônico, há divergências de opiniões.¹⁸ˉ¹⁹ 

 

2.4 CONTRAINDICAÇÕES 

 Quando utilizado o ultrassom de 3 MHz e no modo pulsado várias 

contraindicações deixam de ter importância. Porém nas áreas com insuficiência 

vascular, pode haver contraindicações se houver aumento de temperatura, 

dificultando o arrefecimento da área pelo sangue. Aplicação no nível dos olhos, 

também não tem indicação, pois pode haver cavitação no liquido oftálmico, 

provocando lesão e ocasionando cegueira irreversível. Nos tumores malignos o US 

em modo contínuo sobre o tumor é capaz de aumenta-lo mais que o usado em modo 

pulsado.¹³ 

  

3. METODOLOGIA 

Tal pesquisa teve duração de 6 (seis) meses, de Novembro de 2016 a Abril 

de 2017. Tendo como base alguns artigos de revistas, sites como: scielo, bireme, 

além de livros da biblioteca da referida instituição, onde reuniu mais de 30 

levantamentos bibliográficos dentre os que foram citados, porém foi utilizado 21 

obras, as quais tiveram como ponto de partida o ano de publicação para que a 

referida pesquisa tenha dados atuais e com relevância social. O idioma utilizado foi 

o português. O cronograma da pesquisa seguiu uma sequência, para que tivesse 

uma fundamentação coerente, o qual foi imprescindível para o desenvolvimento do 

trabalho, seguindo como base descrever sobre a lipoaspiração, posteriormente, o 

processo de cicatrização e por último, relacionar com a utilização da ultrassom, 

descrevendo seus benefícios e como ocorre tal processo que fundamenta a referida 
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pesquisa, relacionado aos efeitos do ultrassom no processo de aceleração cicatricial 

no pós-operatório de lipoaspiração. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os paradigmas da beleza vêm se alterando no decorrer dos anos, busca-se 

intensamente a busca do belo, pois o conceito de beleza hoje se difere muito do que 

era considerado a alguns anos trás. E para alcançar essa beleza, com a evolução da 

ciência, umas das técnicas para se eliminar gordura, tem sido a lipoaspiração. Assim 

como relata Leão²º, o contorno corporal submete-se a um padrão estético e 

funcional que varia a cada época e é muito relevante em nossos dias. Deformidades 

e disfunções deste contorno causam limitações nos relacionamentos afetivos e 

sociais das pessoas. Assim, a cirurgia do contorno corporal visa devolver-lhes a 

auto-estima decorrente de uma imagem corporal positiva. 

O ultrassom tem sido utilizado com finalidade terapêutica, e foi verificado que 

as ondas sonoras desse aparelho necessitam de um meio para se propagarem 

(liquido, solido e gasoso), ou seja, o som não se propaga no vácuo. Essa 

propagação depende principalmente de dois fatores: características de absorção do 

meio biológico e reflexão da energia ultrassônica nas interfaces teciduais. No tecido, 

onde a velocidade de propagação é maior, as moléculas estão mais próximas umas 

das outras. De modo que, uma pequena agitação em uma molécula afeta as outras 

moléculas circunvizinhas, favorecendo assim o deslocamento da onda sonora, pois 

de acordo com Brandt de Macedo & Mara de Oliveira²¹ afirmam que a eficiência de 

uma cirurgia plástica não depende somente do seu planejamento cirúrgico, mas 

também da intervenção e cuidados pré e pós-operatórios, o que tem demonstrado o 

fator preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado estético 

muito mais satisfatório. 

 Como modalidade terapêutica o ultrassom também tem sido empregado no 

processo de reparo tecidual, como no tratamento de feridas cutâneas. Estudos 

apontam aumento na síntese de colágeno, na proliferação de fibroblastos e na 

microcirculação local. Quando se fala na ação anti-inflamatória pelo uso do 

ultrassom, há um consenso no sentido de que ele possa acelerar a resposta 

inflamatória aguda, principalmente, associada ao reparo tecidual. Mas, quando esse 

efeito refere-se ao processo inflamatório crônico, há divergências de opiniões. Tendo 

em vista que, de acordo com Macedo e Oliveira²¹, as intenções da utilização do 
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ultrassom na pós-cirurgia plástica é a aceleração da cicatrização, alcançar força 

tênsil normal e até mesmo a prevenção de cicatrizes hipertróficas e quelóides. O uso 

do ultrassom proporciona significante aumento no número de fibroblastos, 

alinhamento ideal para contração da ferida e aceleração da fase inflamatória e 

contração da ferida. Para a aceleração do reparo tecidual da pele recomenda-se o 

uso do ultrassom no modo pulsado (Relação 1:5, 20%), utilizando uma freqüência 3 

MHZ, com intensidade abaixo de 0,5 W/cm², na fase proliferativa (3 dias após a 

lesão), efeito térmico do ultra-som pulsado de intensidade de 0,5 W/ cm2, com 

aumento de 30% da quantidade de colágeno. 

Brandt de Macedo & Mara de Oliveira²¹ afirmam que a eficiência de uma 

cirurgia plástica não depende somente do seu planejamento cirúrgico, mas também 

da intervenção e cuidados pré e pós-operatórios, o que tem demonstrado o fator 

preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado estético muito 

mais satisfatório. 

Assim sendo, a eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente do 

seu planejamento cirúrgico, e para contribuição significativa da cicatrização, é 

recomendado o uso do ultrassom no pós de lipoaspiração nos seguintes parâmetros 

de modulação: fase aguda, com presença de dor, edema, e inflamação aguda, 

ultrassom pulsado e na fase subagudo-crônica ultrassom contínuo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Como já sabe-se, a lipoaspiração é realizada como procedimento estético 

para retirada de gordura em pacientes saudáveis, com a finalidade de reduzir o 

acúmulo de gordura localiza.  

No entanto, não basta apenas a intervenção do procedimento, é fundamental 

também um cuidado no pós operatório, e um dos procedimentos adotados e que tem 

sido eficiente nos resultados, é a ultrassom, pois tem ajudado nesse processo de 

cicatrização, com o intuito de minimizar a incidência das fibroses. 

Esta pesquisa permitiu uma compreensão acerca da atuação do 

procedimento da ultrassom no pós operatório da cirurgia de lipoaspiração, ajudando 

de maneira significativa no processo de cicatrização. 
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