
L I P O D E A L T A 

D E F I N I Ç Ã O 



Se você tem acúmulo de gordura em algumas partes do seu corpo que não desaparece 
com exercícios regulares ou uma dieta saudável, você pode ser um bom candidato para 
um procedimento de lipoescultura de alta definição. Os candidatos a lipo devem estar 
próximos da meta de peso, pois o procedimento não substitui a perda de peso. Muitos 
homens e mulheres se submetem à lipoescultura como um toque final para sua perda 
de peso para ajudar a acentuar e apertar sua figura mais magra e esbelta.

Eu sou um bom candidato para o procedimento?

A duração do procedimento de lipoescultura depende dos usos da técnica e da(s) 
área(s) a ser(em) tratada(s). Pode levar de 1 a 4 horas e geralmente é feito em 
ambulatório, para que você possa ir para casa assim que o procedimento estiver 
concluído.

Quanto tempo dura o procedimento?

A experiência de cada indivíduo com a recuperação da lipoescultura varia de acordo 
com a(s) área(s) tratada(s), o tipo de lipoaspiração realizada e a resposta do seu corpo à 
cirurgia. Em geral, você pode esperar hematomas e inchaço ao redor da área de 
tratamento que podem durar várias semanas. Você provavelmente sentirá alguma dor 
após a cirurgia,

O que esperar da recuperação?

Qualquer cirurgia envolve algum grau de cicatrização, e isso inclui a lipoescultura. No 
entanto, as cicatrizes resultantes da lipoaspiração costumam ser bem pequenas, pois a 
incisão só precisa ser grande o suficiente para que a cânula faça seu trabalho de moldar 
os contornos do corpo. O número de incisões depende do tamanho da área de 
tratamento. O médico tem um cuidado especial para colocar as incisões o mais 
discretamente possível. Com os devidos cuidados, suas cicatrizes podem cicatrizar a 
ponto de ficarem invisíveis, dificilmente detectáveis.

Terei cicatrizes?

Nas primeiras 48 horas após a cirurgia, evite carnes e frutos do mar, laticínios e 
alimentos ácidos. Lembre-se de ter uma dieta leve. O processo inicial de recuperação 
requer uma ingestão adequada de calorias e proteínas para promover os processos de 
cicatrização e reparação. Portanto, é importante incluir uma dieta balanceada e 
adequada às necessidades individuais.

Devo seguir uma dieta especial?

Depende principalmente de dois fatores:



1. O tipo de cirurgia. Com cirurgias faciais minimamente invasivas, procedimentos de 
lipoescultura de alta definição você pode retornar ao trabalho em aproximadamente 8 
dias. Em grandes operações, como a lipectomia, você deve esperar 15 dias.

2. Depende do tipo de trabalho que você faz, se você trabalha em uma mesa ou 
escritório, será mais fácil retornar ao trabalho se você trabalhar ao ar livre ou se for 
obrigado a fazer atividades físicas, pode precisar de mais tempo de recuperação .

Posso me exercitar após o procedimento?

Isso depende. Antes de retornar ao exercício após a lipoaspiração, os pacientes devem 
consultar seus cirurgiões para orientações específicas e individuais para a recuperação 
da lipoaspiração. Dr. Hoyos e Dr. Laura incentivam os pacientes a iniciar uma rotina de 
caminhada moderada três a quatro dias após a lipoaspiração. O exercício suave após a 
lipoaspiração é uma defesa importante contra coágulos sanguíneos nas pernas e outras 
complicações pós-cirúrgicas.

• Você pode começar a se exercitar na academia lentamente após 6 semanas. Você 
pode trabalhar alguns abdominais

• Exercício que você pode fazer: correr de acordo com o que o corpo permite, bicicleta 
elíptica, caminhada rápida,

• Levantar pesos pode pressionar consideravelmente as incisões e suturas. É por isso 
que é uma boa ideia começar a levantar pesos lentamente após 6 semanas, mas 
lentamente. Faça repetições leves

• Após dois dias de cirurgia, você pode começar a andar. Depois de duas semanas, você 
pode começar com exercícios aeróbicos leves. LEMBRE-SE QUE CADA CORPO reage de 
forma diferente, então você deve ser paciente, ouvir seu corpo e entender suas 
limitações.

o que acontece com a água após o procedimento?

Beba quantidades adequadas de água, chá, sucos de frutas ou refrigerantes para evitar 
a desidratação. Evite ingerir bebidas alcoólicas por 48 horas antes da cirurgia e 48 horas 
após a cirurgia.

Quando posso ir para uma praia ou piscina?

Compareça e exponha-se ao sol após 3 meses da cirurgia

Se fiz uma lipoaspiração e ganhei peso, quanto tempo devo esperar pra fazer outra 
cirurgia?

Deve esperar mais de 01 ano

Quando posso ter sexo depois da lipoaspiração?



Se você fez lipoaspiração sob o queixo, na parte de trás dos joelhos ou na parte superior 
dos braços, pode estar pronto para retomar a relação sexual em poucos dias. Mas se o 
excesso de gordura fosse removido de grandes áreas das coxas, o abdômen e/ou 
traseiro, você pode ter que esperar de uma semana a dez dias. Antes disso, seu corpo 
estará sensível e isso pode tornar a experiência dolorosa. Não há nada de sexy nisso. 
Você também não quer comprometer o processo de cura ou seu resultados finais.

Quando posso sair a noite?

A exposição ao frio ou a outras condições ambientais adversas pode causar dor, 
especialmente após procedimentos como plásticas no nariz ou cirurgias de contorno 
corporal. Recomenda-se usar roupas quentes para evitar efeitos colaterais 
desagradáveis p  or pelo menos um mês após a cirurgia.

Quais são as tarefas das enfermeira no pós cirurgico?

Sua enfermeira pode administrar seus medicamentos e ajudá-lo com o tratamento de 
feridas, tubos de drenagem, etc. Eles também podem fornecer assistência nas atividades 
da vida diária, como tomar banho, vestir-se ou preparar refeições, tarefas domésticas

muito leve, lavanderia (cintas e espumas)
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