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RESUMO
Considerando que voluntarias apresentam queixa de gordura abdominal, o trabalho exposto objetivou dosar triglicerídeos
totais na circulação sanguínea de pacientes com gordura abdominal e analisar se a indicação estética encontra-se de
acordo com o sinal clínico e laboratorial das pacientes. Portanto, foi realizada a determinação do perfil lipídico em 10
pacientes do sexo feminino da clínica de estética do Centro Universitário de Maringá-Pr. A dosagem dos triglicerídeos
(TG) foi realizada em aparelho Labmax através do método enzimático-colorimétrico. As informações relacionadas quanto
aos hábitos de vida e dados antropométricos como índice de massa corporal (IMC), perimetria e dobras cutâneas foram
obtidas através do questionário impresso. As analises dos resultados foram descritos de forma quantitativa e qualitativa
usando o programa Microsoft Excell 2008 onde foram tabulados os resultados da dosagem de triglicerídeos e testes de
significância estatística menor ou igual a 0,05. Os resultados mostram que a média de peso corporal foi de 72,1kg,
enquanto que a média de IMC é de 28,06 sendo classificados como sobrepesos e todas as voluntárias apresentam
através da bioimpedância corporal índice de massa de gordura corporal acima dos 40%. Em relação á dosagem de
triglicerídeos a maioria  das voluntárias da pesquisa encontra-se com valores dentro  da normalidade, enquanto que
apenas uma voluntária apresenta valor acima do desejado. Com base nos resultados não houve relação entre os valores
de triglicerídeos sanguíneos com a presença de gordura abdominal e nem com o tipo de tratamento ou recurso estético.  

PALAVRAS-CHAVE: Fatores de risco; Sobrepeso; Tratamentos estéticos.

1 INTRODUÇÃO

A gordura localizada é caracterizada devido ao acúmulo de gordura no tecido adiposo, sendo
considerada uma hipertrofia dos adipócitos. Contudo, há pesquisas abrangentes que indicam que o
excesso  de  gordura  principalmente  no  abdômen,  pode  levar  ao  desenvolvimento  de  algumas
doenças associadas aos triglicerídeos como a hiperlipidemia (MACEDO et al., 2013). 

O acúmulo de gordura corporal também é considerado um fator de risco para a população em
relação  ao  desencadeamento  de  algumas  doenças  como:  câncer,  diabetes,  cardiovascular,
esteatose hepática não alcoólica  (PUJOL, 2011).  Além de a gordura abdominal ser um problema
mundial, envolve ainda outro tipo de gordura que é a gordura visceral que está localizada ao redor
dos órgãos vitais, sendo que esta pode levar a uma síndrome metabólica. (PINHO et al., 2013).

A prevalência de casos de aterosclerose, diabetes e morte cardíaca acontece em pessoas
sobrepesas,  principalmente  quando  a  obesidade  se  mantém localizada  na  região  do  abdômen,
passa  a  adquirir  um  reflexo  negativo,  tanto  na  questão  metabólica  quanto  na  cardiovascular
(PITANGA, 2011; ROCHA et al., 2013).

Os  procedimentos  estéticos  utilizados  para  gordura  envolvem  alguns  cremes  redutores,
massagens modeladoras, equipamentos de eletroterapia, ultrassom, tratamentos invasivos e não
invasivos, possuindo cada um sua finalidade, tendo em vista que as massagens clássicas podem
ajudar na redução de medidas e edemas que acabam atingindo a circulação sanguínea fazendo com
que o sangue circule de forma adequada (TACANI et al., 2010). 

Os recursos eletrotermofoterapêuticos voltados para a estética, indicados para excesso de
gordura corporal trabalham com intuito de aumentar o metabolismo celular e corporal, promovendo a
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lipólise local da gordura acumulada ou a implosão das células de gordura (adipócitos) como é o caso
da cavitação instável, lipocavitação ou ultracavitação (BORGES, 2015).

Diante disso, este projeto foi desenvolvido e teve por objetivo  dosar triglicerídeos totais na
circulação  sanguínea  de  pacientes  com  gordura  abdominal  e  analisar  se  a  indicação estética
encontra-se de acordo com o sinal clínico e laboratorial dos pacientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram desta pesquisa 7 pacientes, todas do sexo feminino que estavam realizando
procedimento estético para tratamento de gordura localizada na região abdominal  na clínica de
estética do Centro Universitário Cesumar. Foram considerados como critério de inclusão a pesquisa,
ser  do  sexo  feminino,  apresentar  gordura  na região  abdominal,  estar  realizando  procedimentos
estéticos para gordura na clínica de estética do Centro Universitário Cesumar e permanecer 14
horas em jejum para a realização dos exames. Como critério de exclusão, foi vetado mulheres que
interromperam o tratamento estético para gordura localizada ou que não estavam em tratamento
estético para gordura durante nossa pesquisa.

A adesão das pacientes ocorreu de modo voluntário mediante a explicação sobre a pesquisa
e leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Antes da coleta de
sangue as  voluntárias  preencheram um questionário  impresso para  a  obtenção de informações
referentes á: hábitos de vida, e dados antropométricos como: IMC, perimetria e dobras cutâneas.

Em seguida, foi realizada a punção de 5mL do sangue venoso de cada paciente conforme as
recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBAC) (ANDRIOLO et al., 2010). O
sangue coletado foi acondicionado em tubos contendo ativador de coágulo e gel separador e 30
minutos após o acondicionamento do sangue no tubo, foi realizada a centrifugação da amostra para
obtenção  do  soro  e  realização  das  dosagens  bioquímicas.  As  amostras  de  soro  foram
acondicionadas em caixas térmicas impermeáveis com gelo seco, para transporte até o laboratório
onde ocorrerão as análises. 

A determinação do triglicerídeo foi  realizada em aparelho Labmax 240 através do método
enzimático-colorimétrico.  Para  interpretação  do  perfil  lipídico,  foram  utilizados  os  valores  de
referência preconizados através da bula Triglicérides liquiform da Labtest c. 

As  análises  dos  resultados  foram  descritos  de  forma  quantitativa  e  qualitativa  usando
programa Microsoft Excell 2008 onde foram tabulados os resultados da dosagem de triglicerídeos.
Os  cruzamentos  de  informações  foram  feitos  em  relação:  triglicerídeo  x  gordura  abdominal;
triglicerídeo x índice de massa corporal (IMC); triglicerídeo x idade; triglicerídeo x dobras cutâneas
(DC) onde será empregado o teste de significância estatística (Teste T Student) adotando o valor de
p menor ou igual a 0,05. 

Esta pesquisa foi realizada mediante a autorização do Comitê de ética número 2.067.738.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da avaliação inicial  das voluntárias da pesquisa, observa-se através dos dados da
tabela 1, que a média de idade foi de 42 a 68 anos; a maioria não apresenta doenças associadas e
há  um  predomínio  do  uso  de  medicamento;  a  maioria  relata  irregularidade  no  funcionamento
intestinal; média de peso corporal de 72,1kg; média de IMC de 28,06 classificados como sobrepeso;
e todas apresentam através da bioimpedância corporal índice de massa de gordura corporal acima
dos 40%. De acordo com os dados da tabela 2, a maioria das voluntárias apresentam níveis de
triglicerídeos  dentro  dos  valores  de  referência  (<150  mg/dl)  preconizados  através  da  bula
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Triglicérides liquiform da Labtest,  sendo que somente  uma voluntária  apresenta  valor  acima do
normal. Estes dados avaliativos iniciais ressalta a importância da abordagem clinica e emocional de
pacientes acima do peso ou com obesidade corporal.

Tabela 1: Avaliação estética das voluntárias da pesquisa

Pacientes 1 2 3 4 5 6 7

Idade 49 43 42 53 45 68 53

Queixa 
principal

Gordura 
abdominal

Barriga 
prioridade

Dores de 
cabeça e no
músculo 
trapézio

Gordura 
localizada

Redução no
abdômen

Gordura 
abdominal

Gordura 
abdominal

Doenças 
associadas

Não Não Sim Não Não Sim Não

Medicamentos Não Sim Sim Sim Não Sim Sim

Realiza 
tratamentos 
estéticos/ já 
realizou?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Está com 
restrição 
alimentar

Sim Não Sim Sim Sim Sim Não 

IMC 
(peso/altura2)

34,26 28,31 26,10 28,43 25,37 28,49 25,48

% de gordura 
corporal 

48,1% 40,4% 35,1% 42% 33,2% 41% 44,3%

Perimetria 
abdômen 

93 95 76 91 89 105 87

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2: Avaliação quantitativa de triglicerídeos das voluntárias da pesquisa

Paciente 
 

1

 

2

  

3

  

4 5
 

6

  

7

Triglicerídeo
(mg/dl)

27 76 136 125 53 217 113

Fonte: Dados da pesquisa

Os tratamentos realizados em cada voluntária na área da estética foram: paciente 1 realizou
radiofrequência e lipocavitação; paciente 2 realizou detox, modeladora, eletrolipólise com agulha 50
minutos;  paciente  3  fez  detox  drenagem,  esfoliação,  modeladora,  manta  térmica,  endermologia,
lipocavitação, manthus; paciente 4 executou a ficha de avaliação, detox, massagem, lipocavitação,
massagem  modeladora;  paciente  5  praticou  esfoliação,  manta,  modeladora,  radiofrequência,
lipocavitação;  paciente  6  realizou  esfoliação;  manta  térmica,  drenagem  manthus,  modeladora,
eletrolipoforese, manthus e a paciente 7 realizou radiofrequência e lipocavitação.

A técnica de lipocavitação é o tratamento estético que pode alterar os níveis de triglicerídeos,
pois, o processo de emissão das ondas no tecido adiposo produzem bolhas que se desenvolvem em
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tamanhos provocando oscilação, sendo que quando o líquido é incorporado á alta pressão pode
acontecer à implosão destas bolhas formadas no tecido adiposo. A energia disponibilizada acaba
levando  a  abertura  dos  poros  nas  membranas  plasmáticas  concentradas nas  células  do  tecido
subcutâneo  e  assim  favorecem  o  extravasamento  dos  triglicerídeos  para  fora  dos  adipócitos
(TOSCAN;  ZANOL,  2017).  Contudo,  este  aumento  de  triglicerídeo  em  pacientes  que  realizam
lipocavitação não foi observado neste estudo, porém sugere-se que novos estudos principalmente
de  comparação  de  níveis  de  triglicerídeos  antes  e  depois  da  aplicação  da  lipocavitação  sejam
realizados. 

4 CONCLUSÃO

Diante dos resultados encontrados na pesquisa, não se encontrou relação entre os valores de
triglicerídeo sanguíneo com a presença de gordura abdominal e nem com o tipo de tratamento ou
recurso estético realizado pelas voluntárias da pesquisa.

Porém sugere-se que mais trabalhos com o tema sejam realizados, com uma amostra maior
de voluntários para que uma analise estatística possa ser  realizada de forma significativa,  mas
ressalta-se  a  importância  do  trabalho,  pois  entendesse  que  alguns  protocolos  estéticos
principalmente a lipocavitação, ultracavitação, mesoterapia; zerona; laser para gordura pode elevar a
quebra de triglicerídeo dos adipócitos sobrecarregando os triglicérides circulantes no organismo.
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