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Saúde

RESUMO

A gordura localizada é um importante fator que pode desencadear sérios problemas de saúde como doenças coronarianas, hipertensão, diabetes 
dentre outros. Devido ao acúmulo de gordura localizada, as pessoas têm aumentado a procura pelo o tratamento estético, na tentativa de 
diminuir o volume através de recursos que facilitem o processo. A eletrolipólise é uma técnica destinada ao tratamento das adiposidades 
localizadas, através das aplicações de vários pares de agulhas finas de acupuntura no tecido subcutâneo. Caracterizada pela corrente galvânica, 
atua diretamente na membrana dos adipócitos e dos lipídios acumulados, que consequentemente produz sua destruição e favorece sua posterior 
eliminação. O estudo teve como objetivo analisar o efeito da Eletrolipólise em adiposidade abdominal em mulheres adultas; caracterizar a 
população alvo do estudo; comparar o uso da eletrolipólise entre praticantes de atividades físicas e não praticantes de atividades físicas e 
identificar a satisfação do recurso terapêutico entre as participantes. Tratou-se de uma pesquisa experimental e de intervenção realizada na 
clínica escola do Centro Universitário Estácio do Ceará - FisioFic, no período de agosto a outubro de 2015 após aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa sob protocolo nº 1.254.111. Inicialmente todas as participantes responderam o questionário Baecke para mensurar atividade física 
habitual em mulheres adultas. Além do questionário as participantes preencheram uma ficha de avaliação contendo identificação, história da 
doença atual, satisfação pessoal, hábitos de vida, história patológica pregressa, antecedentes familiares, fatores alimentícios, exploração física, 
reavaliação e nível de satisfação do participante. Foi utilizada uma balança mecânica Balança Mecânica 130 Kg Supermedy para medir o peso 
corporal e foram registradas fotos comparativas, com câmera do celular Zenfone 5, ASUS para avaliar antes e depois e agulhas de acupuntura 
finas (0,25 mm) e longas (5 a 15 cm). Foram submetidas a um protocolo de 5 sessões de eletrolipólise com duração de 40 minutos. Após a 
conclusão das sessões foi feita uma reavaliação. A população foi composta de 10 participantes mulheres adultas de faixa etária de 20 a 30 anos de 
idade, destas 50% praticavam atividade física. A utilização da eletrolipólise associada ou não a atividade física sugere resultados eficazes na 
redução da adiposidade abdominal localizada. As pacientes praticantes de atividade física apresentaram maiores redução de peso, redução do 
IMC e redução de medidas cinco centímetros abaixo da cicatriz umbilical. As não praticantes de atividade física tiveram a maior redução na 
medida da cicatriz umbilical e cinco centímetros acima da cicatriz umbilical. Conclui-se que a atividade física otimiza o efeito lipólise dos 
adipócitos, assim gerando uma redução geral de gordura, além também da redução da região estimulada.
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