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TÉCNICA DE VIBROLIPOASPIRAÇÃO TRAZ MAIS SEGURANÇA E MELHORES
RESULTADOS PARA AS CIRURGIAS DE LIPOASPIRAÇÃO
Utilização de cânulas vibratórias para a retirada da gordura garante
resultados mais precisos e pós-operatório menos doloroso, além de diminuir
as chances de complicações durante e depois da operação
Quase todo mundo tem uma gordurinha sobrando aqui e ali, daquelas que não somem
com dieta nem com exercícios físicos. Mas, apesar desse excesso incomodar bastante,
muita gente ainda morre de medo da cirurgia de lipoaspiração, tanto por possíveis
complicações na anestesia, quanto por dores no pós-operatório, ou mesmo por medo
de o resultado não ficar tão bom quanto o esperado. Mas uma nova técnica de
lipoaspiração pode ajudar, e muito, a encorajar aqueles que temem a cirurgia. Trata-se
da vibrolipoaspiração, que permite resultados melhores, oferece menos risco ao
paciente, menor incômodo no período pós-operatório e retorno mais rápido às
atividades cotidianas.
O grande diferencial da vibrolipoaspiração é a utilização de cânulas muito finas, com
mecanismos vibratórios, para a retirada da gordura. “Com a cânula vibrando ao
penetrar na gordura, o trauma no tecido é muito menor. O resultado disso é menos
dor no pós-operatório e menores chances de irregularidades, já que as cânulas
vibratórias oferecem maior precisão durante o procedimento”, explica o cirurgião
plástico André Freitas Colaneri, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica.
Outra importante vantagem do procedimento, destacada pelo médico, é o fato de que,
com a diminuição do trauma no tecido gorduroso, o sangramento provocado também é
muito menor, o que reduz bastante os riscos de complicações durante e após a
cirurgia, como tromboses e hematomas. Além disso, como o desconforto no pósoperatório é menor, ele passa mais rápido, permitindo que o paciente volte à vida
normal em até sete dias após a operação, cerca de metade do tempo demandado
pelas lipoaspirações tradicionais.
Diante de todas essas vantagens, muitos cirurgiões experientes estão optando por
utilizar somente a técnica de vibrolipoaspiração nas cirurgias. É o caso do Dr. André,
que não aplica mais a lipoaspiração tradicional em seus pacientes. “A
vibrolipoaspiração é, inclusive, melhor e mais eficaz do que outros procedimentos
menores de retirada de gordura, como as minilipos, que, por serem feitas com
anestesia local, sem sedação e em mais de um dia, podem expor os pacientes a dores
durante a cirurgia e oferecem maiores riscos de irregularidades e assimetrias entre as
partes lipoaspiradas em dias diferentes”, explica o especialista.
Independentemente da técnica utilizada na lipoaspiração, é fundamental ressaltar, no
entanto, que a perícia do cirurgião plástico é que será determinante para o sucesso e

os bons resultados do procedimento. “Por isso, antes de passar pela operação, o
paciente deve se certificar de que o médico é credenciado como cirurgião plástico pelo
Conselho Federal de Medicina, pois eles são os únicos que podem realizar
lipoaspirações”, recomenda o Dr. André Freitas Colaneri. Ele acrescenta, ainda, que
visitar o local onde será feita a cirurgia, para verificar as condições de higiene e infraestrutura, assim como fazer uma busca pelo nome do médico na Internet, à procura
de possíveis relatos de pacientes operados por ele, também são medidas importantes
a serem tomadas em nome da segurança.

