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Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós 

mesmos. 

 

Friedrich Nietzsche  
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RESUMO 

 

O aumento de gordura na área abdominal é comum em brasileiras que 

procuram por métodos estéticos para reduzir a circunferência da cintura. A 

mesoterapia é uma técnica minimamente invasiva que consiste em terapia 

intradermica local através de múltiplas injeções. Essa técnica é utilizada para 

tratamentos como recontorno corporal e rejuvenescimento da face. O risco 

cardiovascular depende tanto do perfil metabólico quanto da massa corporal e 

adiposa do indivíduo. O tecido adiposo branco é um órgão metabolicamente 

ativo e é responsável pela produção de adipocinas. Existem indivíduos de peso 

normal com perfil cardiometabólico não saudável ou saudável e indivíduos 

obesos com perfil cardiometabólico saudável e não saudável. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento da literatura acerca do 

impacto da mesoterapia sobre o metabolismo e fatores de risco cardiovascular. 

A literatura relata existirem dois tipos de mesoterapia utilizadas para o 

recontorno corporal estético: a ablativa e a lipolítica. A mesoterapia lipolítica 

baseia-se na ativação da lipólise dos adipócitos e a mesoterapia ablativa 

baseia-se na sua destruição, utilizando substâncias como, por exemplo, o 

deoxicolato de sódio e a fosfatidilcolina. Uma única injeção de deoxicolato pode 

gerar alterações como aumento leve do triglicerídeo sérico e aumento 

significativo da proteína C reativa. Os estudos em humanos apresentam 

resultados estéticos satisfatórios. Conclui-se com a presente revisão que mais 

estudos são necessários para avaliar os impactos sistêmicos da destruição do 

tecido adiposo subcutâneo pela mesoterapia. 

 

Palavras chave: mesoterapia, triglicerídeo, risco cardiovascular, tecido 

adiposo, estética.  
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ABSTRACT 

 

Increased fat in the abdominal area is common in Brazilians who seek aesthetic 

methods to reduce waist circumference. Mesotherapy is a minimally invasive 

technique consisting of local intradermal therapy through multiple injections. 

This technique is used for treatments such as body contouring and facial 

rejuvenation. Cardiovascular risk depends on metabolic profile and body and 

adipose tissue mass of the individual as well. White adipose tissue is a 

metabolically active organ and it is responsible for the production of adipokines. 

There are individuals of normal weight with unhealthy or healthy 

cardiometabolic profile and obese individuals with healthy and unhealthy 

cardiometabolic profile. Therefore, the aim of this study was to review the 

literature about the impact of mesotherapy on metabolism and cardiovascular 

risk factors. The literature reports that there are two types of mesotherapy used 

for aesthetic body contouring: ablative and lipolytic. Lipolytic mesotherapy is 

based on the activation of adipocyte lipolysis and ablative mesotherapy is 

based on adipocyte destruction by substances such as sodium deoxycholate 

and phosphatidylcholine. A single injection of deoxycholate may lead to mild 

increase in serum triglyceride and significant increase in C-reactive protein. 

Studies in humans show satisfactory aesthetic results. In conclusion, more 

studies are needed to assess the systemic impacts of subcutaneous adipose 

tissue destruction by mesotherapy. 

 

Keywords: mesotherapy, triglyceride, cardiovascular risk, adipose tissue, 

aesthetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O excesso de tecido adiposo está diretamente associado a 

complicações cardiometabólicas e hemodinâmicas, que levam ao risco de 

aparecimento de doenças cardiovasculares aterogênicas, hipertensão arterial, 

resistência à insulina e diabetes tipo 2 (Gonçalves, 2005). O acúmulo de 

gordura na região do tronco e abdome (padrão androide) em mulheres tem 

aumentado por causa das mudanças ocorridas nas últimas décadas 

relacionadas aos hábitos alimentares e de vida, indicando uma exposição cada 

vez mais intensa ao risco cardiovascular. Pesquisas recentes têm destacado o 

aumento da obesidade abdominal na população feminina brasileira (Almeida, 

2008). Atualmente, na busca de um padrão estético social, é notório o aumento 

de mulheres que utilizam terapias estéticas, a fim de minimizar as disfunções 

das características somáticas de distribuição de gordura desencadeada pelos 

estrógenos, sem consciência do real risco a que se submetem para alcançar 

tais ideais (Gonçalves, 2005). 

É notória a grande busca por procedimentos estéticos principalmente 

entre as mulheres, deixando o Brasil em segundo lugar no ranking dos países 

do mundo que mais realizam procedimentos estéticos, perdendo apenas para 

os Estados Unidos da América (Isaps, 2017). Observa-se que as pessoas 

insatisfeitas com a sua aparência tendem a procurar os serviços de estética a 

fim de se sentirem mais confortáveis com o seu corpo. Ser atraente garante ser 

julgado de forma mais favorável em sociedade do que não ser considerado 

atraente. Por exemplo, indivíduos mais atraentes são julgados mais inteligentes 

e amigáveis do que os menos atraentes. Não somente a aparência facial, como 

também a imagem corporal, contam para a imagem do indivíduo, sendo assim 

indivíduos magros são considerados mais bonitos do que indivíduos acima do 

peso ou obesos. Sendo a aparência de tanta importância, o indivíduo possui 

duas importantes atitudes relacionadas a imagem corporal. Trata-se do 

investimento de tempo e energia (cognitivo, emocional e comportamental) que 

o indivíduo desprende em sua imagem e também do grau de insatisfação 
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desse indivíduo com a sua imagem. A combinação desses fatores leva o 

indivíduo a mudar a sua aparência (Sarwer, 2016). 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Fazer um levantamento da literatura acerca do impacto da mesoterapia 

sobre o metabolismo e fatores de risco cardiovascular. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Apresentar os fatores de risco cardiovascular e o papel do triglicerídeo 

• Discutir o papel do tecido adiposo no metabolismo 

• Buscar as substâncias utilizadas na mesoterapia 

• Levantar estudos que investiguem o risco cardiovascular em 

procedimentos mesoterápicos 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES E FATORES DE 

RISCO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) como a hipertensão arterial e a 

aterosclerose são doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) cada vez mais 

frequentes na população brasileira e prevalentes em países desenvolvidos. 

Elas representam a maior causa de morbidade e mortalidade no mundo e no 

Brasil. Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, em 2013, as DCNT foram a 

causa de aproximadamente 72,6% das mortes. Isso configura uma mudança 

nos índices de doenças e se apresenta como um novo desafio para os 

gestores de saúde. Isso se deve em especial ao grande impacto das DCNT na 

morbimortalidade e na qualidade de vida dos indivíduos afetados, a maior 

possibilidade de morte prematura e os efeitos econômicos adversos para as 

famílias, comunidades e sociedade em geral (Saúde, 2005). 

Observa-se nas últimas duas décadas no Brasil uma mudança no perfil 

das doenças que acometem sua população devido a dois processos. O 

primeiro denomina-se “transição demográfica”, no qual observa-se uma 

diminuição nas taxas de natalidade, fecundidade e um aumento na expectativa 

de vida, o que gera um aumento na proporção de indivíduos idosos em relação 

a outras faixas etárias. O segundo, denominado “transição epidemiológica”, é 

caracterizado por uma mudança importante no perfil de morbimortalidade 

decorrente de diferenças socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde. 

A transição epidemiológica também decorre de outros fatores como, por 

exemplo, a urbanização, o acesso aos serviços de saúde, aos meios de 

diagnóstico e a mudanças culturais expressivas ocorridas nas últimas décadas 

(Saúde, 2005). 

Em geral, as doenças cardiovasculares (DCV) estão associadas a 

fatores de risco que são divididos em dois grupos: modificáveis e não 
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modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são a alimentação, as 

dislipidemias (hipercolesterolemia e/ou hipertrigliceridemia), obesidade, 

pressão alta, tabagismo, etilismo, excesso de gordura abdominal e 

sedentarismo. Já os fatores de risco não modificáveis são a idade, o sexo e a 

genética. A combinação desses fatores aumenta proporcionalmente as 

chances de desenvolvimento de DCV. A alimentação tem um papel importante 

tanto na prevenção quanto no desenvolvimento das DCV (Andrade, 2010). 

O acúmulo de gordura na região do abdome (padrão andróide) em 

mulheres tem aumentado por causa das mudanças ocorridas nas últimas 

décadas relacionadas aos hábitos alimentares e de vida, indicando uma 

exposição cada vez mais intensa ao risco cardiovascular. Pesquisas recentes 

têm destacado o aumento da obesidade abdominal na população feminina 

brasileira (Almeida, 2008). O risco de desenvolvimento de resistência à insulina 

aumenta muito se associado à obesidade abdominal quando comparado à 

indivíduos com peso estável. A circunferência abdominal é o índice 

antropométrico recomendado mais representativo da gordura intra-abdominal e 

de aferição mais simples e reprodutível. O ponto de corte estabelecido para a 

circunferência abdominal (CA) ― 102 cm para homens e 88 cm para mulheres 

― tem sido questionado por não se adequar a populações de diferentes etnias. 

Em alguns estudos, níveis mais baixos ― 94 cm para homens e 80cm para 

mulheres ― são considerados mais apropriados. Recomenda-se para 

mulheres com CA entre 80-88 cm e homens entre 94-102 cm um 

monitoramento mais frequente dos fatores de risco para doenças coronarianas 

(Crossetti e Kirsten, 2016). 

A síndrome metabólica é um transtorno complexo representado por um 

conjunto de fatores de risco cardiovascular usualmente relacionados à 

deposição central de gordura e à resistência à insulina. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, os fatores de risco mais importantes para a 

morbimortalidade cardiovascular são: hipertensão arterial sistêmica, 

hipercolesterolemia, dieta inadequada, sobrepeso e/ou obesidade, inatividade 

física e tabagismo. A maioria desses fatores de risco se relaciona com a 

alimentação e possui grande impacto no aparecimento da síndrome metabólica 

(Figura 1). A intolerância à glicose e/ou resistência insulínica, em conjunto com 
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duas ou mais alterações descritas a seguir, podem indicar a presença de 

síndrome metabólica: hipertensão arterial sistêmica (HAS) (pressão arterial 

[PA] sistólica ≥ 160 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 90 mmHg), triglicerídeos (TG) ≥ 

150 mg/dL e/ou lipoproteína de alta densidade (HDL) < 35 mg/dL (< 39 mg/dL 

para mulheres), índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 e/ou relação cintura 

quadril aumentada e presença de microalbuminúria (excreção ≥ 20 μg/mL) 

(Crossetti e Kirsten, 2016). 

 

 

Figura 1 – Condições para agravamento da síndrome metabólica. Fonte: Síndrome 

metabólica, 2016. 

 

3.2 TRIGLICERÍDEO COMO FATOR DE RISCO 

CARDIOVASCULAR 

 

As principais fontes de energia do organismo humano são os 

macronutrientes, onde inclui-se os carboidratos, os lipídeos e as proteínas. A 

primeira fonte a ser utilizada são os carboidratos na forma de glicose presentes 

na corrente sanguínea ou na forma de glicogênio. A partir dos carboidratos 

ingeridos, primordialmente na forma de polissacarídeos, estes se transformam 

em glicose. O principal papel do metabolismo dos carboidratos é gerar energia 

e também armazená-la. A segunda fonte são os lipídeos armazenados na 

forma de triglicerídeos que fornecem grande quantidade do ATP e são muito 
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energéticos, além de gerar corpos cetônicos como subproduto metabólico. A 

terceira e última fonte, sendo a menos preferencial, são as proteínas. As 

proteínas são processadas em aminoácidos para serem utilizadas na síntese 

de proteínas constituintes do organismo. O organismo humano não estoca 

proteínas como faz com lipídeos e glicose, o que leva a degradação de todo o 

excesso de aminoácidos resultando em bases nitrogenadas que são 

convertidas em ureia (Nelson, 2014). 

O armazenamento da glicose ocorre no fígado, músculos e cérebro 

(pouca quantidade) na forma de glicogênio. Quando há excesso de glicose, ele 

é convertido em ácidos graxos, o que permite o seu armazenamento na forma 

de triglicerídeos nos adipócitos, o que pode levar a um acúmulo de tecido 

adiposo. O aumento geral no consumo de calorias, especificamente de 

carboidratos refinados e frutose, é evidente e se correlaciona positivamente 

com o aumento alarmante da síndrome metabólica (Crossetti e Kirsten, 2016). 

Dietas ricas em carboidratos ajudam na redução de peso por gerarem 

saciedade, porém dietas com altos níveis desse macronutriente podem exercer 

efeitos adversos nos lipídios circulantes no sangue. Pode haver aumento dos 

níveis de triglicerídeos e, concomitantemente, diminuição dos níveis de HDL, 

sendo ambos fatores de risco importantes para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. O consumo elevado de carboidratos também está associado 

com a alta prevalência de sobrepeso e obesidade. O excesso no consumo de 

frutose também leva à anormalidades como ganho de peso, resistência à 

insulina e hiperlipidemia, contribuindo para a obesidade e distúrbios 

metabólicos (Crossetti e Kirsten, 2016). 

O metabolismo lipídico ocorre no fígado. Os lipídios provem de duas 

fontes: alimentos ingeridos e reserva orgânica (tecido adiposo) e estão 

geralmente sob a forma de triglicerídeos. O armazenamento de ácidos graxos 

na forma de triglicerídeo é o mais eficiente e quantitativamente mais importante 

do que o de carboidratos na forma de glicogênio. Quando hormônios sinalizam 

a necessidade de energia para o metabolismo, promove-se a liberação destes 

triglicerídeos com o objetivo de convertê-los em ácidos graxos livres, os quais 

serão oxidados para produzir energia (Crossetti e Kirsten, 2016). 
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O triglicerídeo é transportado no sangue ligado a lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL). O acúmulo de VLDL no plasma leva a 

hipertrigliceridemia (Figura 2) decorrente da diminuição da hidrólise dos 

triglicerídeos dessa lipoproteína pela lipase lipoprotéica ou do aumento da 

síntese de VLDL. Esse acúmulo pode gerar lesão na camada íntima das 

artérias (endotélio), levando a formação da placa aterosclerótica. O depósito de 

lipoproteínas na parede arterial ocorre de maneira proporcional à concentração 

dessas lipoproteínas no plasma (Sposito et al., 2007). 

Níveis elevados de triglicerídeo no soro estão associados a quatro 

condições patogênicas que aceleram o desenvolvimento da aterosclerose: 

diminuição dos níveis de HDL no soro; aumento das lipoproteínas 

remanescentes; pequena elevação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e; 

aumento das condições trombogênicas. Isso sugere que a hipertrigliceridemia é 

uma das causas da aterosclerose. A síntese elevada de triglicerídeos leva à 

maior metabolização do mesmo, mas não à diminuição da produção de VLDL, 

que aparecem maiores e com maior quantidade de triglicerídeos. O aumento 

dos triglicerídeos está associado ao risco de doenças cardiovasculares, sendo 

este maior em mulheres do que em homens. Os triglicerídeos são um fator de 

risco independente para as doenças cardiovasculares e há urgente 

necessidade de baixar os níveis de triglicerídeos no plasma, diminuindo assim 

o risco de doenças cardíacas (Schiavo, 2003). 

O triglicerídeo sintetizado em excesso, resultante do grande aporte de 

glicose proveniente da alimentação que não foi armazenada na forma de 

glicogênio, é retido no fígado através da lipogênese de novo e resulta em 

esteatose (Nelson, 2014). A esteatose hepática é definida pela presença de 

gordura no fígado, principalmente triglicerídeos, o que pode exceder em até 5% 

o peso deste órgão. Entre os mecanismos da etiopatogenia da afecção 

estariam alterações na oxidação das gorduras no fígado ou a redução na 

exportação de VLDL a partir do órgão (Martelli, 2015). Além do fígado, também 

ocorre acúmulo de gordura ectópica no pâncreas e tecido muscular, o que 

contribui para as complicações metabólicas do organismo como um todo 

(Badoud, 2017). 
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Figura 2 – Soro lipêmico. Soro de um paciente com triglicerídeo de 880 mg/dL. Fonte: Soro 

lipêmico, 2017. 

 

3.3 TECIDO ADIPOSO: DISTRIBUIÇÃO E FUNÇÃO 

 

O tecido adiposo recebeu pouca atenção dos cientistas até 

recentemente. No entanto, ele emergiu como um tecido colaborativo em um 

órgão ativo, o órgão adiposo, que contribui significativamente para a regulação 

da homeostase do corpo (Cinti, 2012). O tecido adiposo é encontrado em 

depósitos subcutâneos e viscerais, sendo simétrico e espalhado por todo o 

organismo. Cada depósito subcutâneo está envolvido por uma cápsula de 

tecido conjuntivo que proporciona um plano de clivagem para dissecção, a qual 

é servida de vasos sanguíneos e nervos específicos, principalmente 

noradrenérgico (Frontini et al., 2010). 

O tecido adiposo tem duas funções principais: estocar moléculas 

altamente energéticas que servirão como fonte de energia durante os intervalos 

sem alimentação (neste caso, o tecido adiposo branco [TAB]) e estocar as 

mesmas moléculas altamente energéticas para a produção de calor (neste 

caso, o tecido adiposo marrom [TAM]). Dessa forma, dependendo do tipo de 

tecido adiposo, ele pode tanto acumular energia (TAB) quanto dissipá-la na 

forma de calor (TAM). Mais recentemente foi descoberto que o tecido adiposo 

também possui função endócrina (Cinti, 2012). 
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O volume total do órgão adiposo também é dependente do equilíbrio 

entre as atividades do TAB e TAM (Cinti, 2012). O TAB é subdividido em dois 

compartimentos: um central visceral (abdome/tronco) e outro periférico 

subcutâneo (quadril e gordura gluteofemoral) (Lafontan, 2013) (Figura 3). Além 

dessas duas principais funções do tecido adiposo, o TAB subcutâneo possui 

atividade termo isolante, assim como regula os compartimentos hídricos do 

organismo pela produção de receptores C e peptídeo natriurético atrial (ANP) e 

angiotensinogênio, mostrando sua importante função metabólica para o 

organismo (Cinti, 2012). 

 

 

Figura 3 – Depósitos de gordura. Imagem de tomografia abdominal em corte horizontal 

mostrando depósitos de gordura subcutânea à esquerda e visceral à direita. Fonte: Depósitos 

de gordura, 2013. 

 

O tecido adiposo pode conter três tipos de adipócitos, o adipócito 

branco, o adipócito marrom e o adipócito bege. Eles são morfologicamente 

distintos e são classificados de acordo com a sua coloração no tecido. Ambos 

têm a função de armazenar lipídeos na forma de triglicerídeos no citoplasma 

em vesículas lipídicas. Entretanto, os adipócitos marrons formam numerosas 

pequenas vesículas, enquanto os adipócitos brancos formam apenas uma 
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grande vesícula lipídica. Não existe um limite anatômico entre essas células, 

assim estes dois tipos de adipócitos podem ser observados no mesmo local 

(Cinti, 2012). 

O suprimento de fibras nervosas ao órgão adiposo é diferente nas áreas 

marrom e branca, onde o primeiro é mais inervado do que o segundo. Nas 

áreas marrons, existem fibras noradrenérgicas nos lóbulos gordurosos (nervos 

parenquimatosos), correndo junto a vasos sanguíneos (até o nível das 

estruturas pré-capilares e pós-capilares) e diretamente em contato com 

adipócitos (Cinti, 2012). 

Os adipócitos marrons usam as mesmas moléculas altamente 

energéticas (ácidos graxos) para produzir calor (termogênese). Esta função é 

preenchida pela atividade de uma única proteína, a proteína desacopladora 1 

(UCP1), expressa exclusivamente por adipócitos marrons nas mitocôndrias. O 

sinal para a ativação do adipócito marrom é uma temperatura abaixo da 

termoneutralidade (20-22° C para seres humanos), que induz a ativação do 

sistema nervoso simpático. Esses neurônios da cadeia simpática atingem 

diretamente os adipócitos castanhos no órgão adiposo (Cinti, 2012). 

Os adipócitos bege são uma linhagem diferente de adipócitos 

distinguindo do branco e marrom, porém apresenta características desses dois 

tipos. Eles também podem surgir da transdiferenciação de adipócitos brancos 

pré-existentes. Esse “bronzeamento” do tecido adiposo branco é 

potencialmente causado por fatores produzidos pelo tecido muscular 

esquelético durante a atividade física, tecido adiposo e fígado que agem de 

forma endócrina ou parácrina. Fatores que promovem o “bronzeamento” do 

tecido adiposo como interleucina 6, ácido 3-aminoboisírico, fator de 

crescimento de fibroblasto-21 e peptídeos natriuréticos estão alterados durante 

ou após atividade física, o que sugere que a atividade física está relacionada 

com esse “bronzeamento”. Os adipócitos brancos passam a expressar proteína 

de desacoplamento (UCP1) (presente nos adipócitos marrons) o que os 

caracteriza como bege. Esse tipo de adipócito é metabolicamente ativo, 

contribuindo tanto na termogênese quanto na saúde metabólica (Aldiss, 2017). 
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Nos adipócitos brancos, a maior parte do citoplasma é ocupada pela 

gota de lipídeo e apenas uma borda fina de citoplasma é visível. Mitocôndrias 

alongadas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, vesículas 

e outras organelas são geralmente visíveis por microscopia eletrônica de 

transmissão. Muitas vesículas pinocitóticas estão presentes na proximidade da 

membrana plasmática e uma lâmina externa envolve a célula. O objetivo 

principal dos adipócitos brancos é ser um depósito de moléculas altamente 

energéticas (ácidos graxos na forma de triglicerídeos) que podem fornecer 

combustível ao organismo durante os intervalos entre as refeições. Quando o 

intervalo é prolongado por semanas, o tecido adiposo branco representa um 

tecido de sobrevivência (Cinti, 2012). 

Outra função importante do tecido adiposo branco é a produção de 

hormônios relacionados à saciedade. Em 1994, foi descoberta uma outra 

função primária dos adipócitos brancos: a produção de leptina, um hormônio 

capaz de influenciar o comportamento animal em relação à ingestão alimentar. 

Este hormônio também induz a dispersão de energia (via ativação do TAM) e 

tem propriedades gonadotróficas. Diversas outras funções foram reconhecidas 

para o TAB como, por exemplo, a produção de vários fatores conhecidos como 

adipocinas, as quais controlam várias funções importantes do organismo, entre 

elas o metabolismo de glicose e lipídios, coagulação sanguínea, pressão 

arterial e modulação de hormônios esteróides (Cinti, 2012). 

Os mecanismos neurais cruciais para o ritmo circadiano se sustentam 

em um diálogo com o tecido adiposo para controlar a homeostase dos 

estoques de energia e seu metabolismo. Hormônios circulantes como a insulina 

e outros sinais originários do tecido adiposo, incluindo metabolitos como ácidos 

graxos e adipocinas (leptina, adiponectina, proteína 4 de ligação ao retinol 

[RBP4] e apelina) circulam proporcionalmente a quantidade de gordura 

corporal e enviam mensagens para o cérebro que, em resposta, envia sinais 

para regular a ingestão de alimentos e o metabolismo das reservas energéticas 

(Lafontan, 2013). 

A adiponectina é uma proteína circulante produzida pelo tecido adiposo 

que tem papel na regulação do metabolismo de lipídeos e da glicose. Níveis 
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aumentados de adiponectina estão associados a redução do peso corporal, da 

hiperglicemia e da hiperinsulinemia, levando à melhoria da sensibilidade para a 

insulina; níveis baixos de adiponectina estão associados a redução do HDL, 

hipertrigliceridemia e aumento de partículas LDL pequenas. A adiponectina 

possui propriedades antiaterogênicas (p. ex., diminui a expressão da adesão 

molecular, adesão de monócitos às células endoteliais, formação de células 

espumosas e proliferação e migração das células musculares lisas) e 

antidiabéticas (aumento da sensibilidade à insulina, oxidação de ácidos graxos 

livres, diminuição da produção hepática de glicose e triglicerídeos 

intracelulares) (Gil, 2007). 

Quando o tecido adiposo deixa de armazenar lipídeos de forma eficiente, 

eles são redirecionados para órgãos não adiposos. Essa acumulação ectópica 

de lipídios em células que não são adipócitos promove lesão lipotóxica à estas 

células, o que pode resultar em resistência à insulina, apoptose e inflamação 

(Lafontan, 2013). O acúmulo ectópico de gordura localiza-se principalmente no 

fígado mas também no pâncreas e músculo esquelético (Badoud, 2017) (Figura 

4). 

A circunferência abdominal aumentada se dá tanto pelo aumento da 

gordura visceral, quanto pelo aumento da gordura subcutânea. Essas duas 

gorduras apresentam propriedades diferentes (Gil, 2007).Os compartimentos 

do tecido adiposo apresentam diferentes valores de expressão de adipocinas. 

O tecido adiposo visceral é mais sensível a lipólise via catecolaminas e 

receptores β-adrenérgicos, é mais resistente à ação da insulina e secreta 

maiores concentrações de adipocinas ligadas a processos pró-inflamatórios (p. 

ex., resistina, angiotensina I, resistina, PAI-1, PCR, IL-6), seguido do tecido 

adiposo subcutâneo abdominal e do tecido adiposo subcutâneo gluteofemoral. 

Outras adipocinas, como a leptina e a proteína estimulante de acilação, são 

expressas em maior quantidade no tecido adiposo subcutâneo tanto abdominal 

como gluteofemoral. Isso demonstra que o tecido adiposo visceral é o mais 

metabolicamente ativo em relação a citocinas pro-inflamatórias do que o tecido 

adiposo subcutâneo (Hermsdorff, 2004). 
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A produção de fatores inflamatórios, citocinas, hormônios, prostaciclinas 

e fatores de crescimento pelo tecido adiposo visceral produz uma série de 

fatores que contribuem para o risco cardiovascular associado à obesidade 

visceral: dislipidemia aterogênica, disfunção endotelial, hipertensão arterial, 

resistência à insulina, intolerância à glicose (ou mesmo diabetes), hiperfiltração 

renal, albuminúria, aumento da resposta inflamatória e atividade pró-trombótica 

(Gil, 2007) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Obesidade visceral. Mecanismo explicando desenvolvimento e perigo da 

obesidade visceral. Adaptado de Obesidade visceral, 2008. 

 

3.4 PADRÕES CORPORAIS E RISCO 

CARDIOMETABÓLICO 

 

O risco cardiovascular depende tanto da massa corporal quanto do perfil 

metabólico (Rachel P. Wildman, 2015). Entre os adultos dos EUA, 29,2% dos 

homens obesos e 35,4% das mulheres obesas (um total de aproximadamente 

19,5 milhões de adultos) possuem um perfil saudável em termos de fatores de 

risco cardiometabólico. Em contraste, 30,1% dos homens com peso normal e 
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21,1% das mulheres de peso normal (um total de aproximadamente 16,3 

milhões de adultos) possuem alterações cardiometabólicas (Rachel P. 

Wildman, 2015). 

Embora a obesidade seja principalmente considerada um fator de risco 

cardiometabólico primário para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doença 

cardiovascular, diversas evidências mostram que nem todos os indivíduos 

obesos desenvolvem doenças cardiometabólicas e nem todos os indivíduos 

magros possuem perfil cardiometabólico saudável. Este paradoxo destaca a 

noção de que o excesso de peso corporal não é o único determinante das 

complicações relacionadas à obesidade (Badoud, 2017). Com isso, começou-

se a investigar dois padrões corporais distintos, o obeso metabolicamente 

saudável ― também conhecido como “obesidade sem complicações” ―, e o 

indivíduo com peso normal que expressa alterações cardiometabólicas 

geralmente associadas a obesidade (Rachel P. Wildman, 2015). 

Os fenótipos de padrão corporal podem ser determinados de acordo 

com a quantidade de alterações cardiometabólicas apresentadas pelo 

indivíduo. As alterações consideradas são a pressão arterial elevada, 

triglicerídeos e níveis de glicose elevados, resistência à insulina, inflamação 

sistêmica e nível reduzido de HDL. Os fenótipos de padrão corporal seriam 

definidos com base na combinação do IMC (peso normal, excesso de 

peso/sobrepeso e obesidade) com o número de alterações cardiometabólicas 

apresentadas pelo indivíduo: 0 a 1 alterações, metabolicamente saudável; 2 ou 

mais alterações, metabolicamente alterado (Rachel P. Wildman, 2015), 

associado a circunferência abdominal (Badoud, 2017). 

As alterações cardiometabólicas mais comuns relatadas em indivíduos 

de peso normal são a sensibilidade à insulina reduzida e a dislipidemia e o 

maior percentual de gordura corporal em comparação aos indivíduos magros 

saudáveis com IMC equivalente. Acredita-se que o aumento da porcentagem 

de gordura corporal nesses indivíduos seja a causa subjacente de sua 

hiperinsulinemia. Nos magros com alterações metabólicas, também se relata 

um perfil lipídico no sangue semelhante ao de indivíduos obesos com 

alterações cardiometabólicas, caracterizado por níveis elevados de triglicerídeo 
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e LDL e redução do HDL quando comparados aos indivíduos magros 

saudáveis de IMC semelhante. Importante salientar que os indivíduos de peso 

normal com alterações cardiometabólicas parecem ter um perfil de risco 

cardiometabólico semelhante ao dos indivíduos obesos com alterações 

cardiometabólicas, apesar do seu IMC ser significativamente inferior (Badoud, 

2017) (Figura 5). 

Acredita-se que o aumento na quantidade de gordura visceral no 

indivíduo de peso normal seja a causa das alterações cardiometabólicas, já 

que o tecido adiposo visceral é responsável pelo aumento da resistência à 

insulina e inflamação. Evidências comprovam que indivíduos de peso normal 

com alterações cardiometabólicas possuem maior depósito de gordura visceral 

do que indivíduos de peso normal metabolicamente normais. A mesma questão 

se aplica aos obesos. Indivíduos obesos metabolicamente saudáveis possuem 

menor depósito de gordura visceral do que obesos com alterações 

cardiometabólicas, o que leva a conclusão de que a preservação das funções 

cardiometabólicas está atribuída a menores depósitos de gordura visceral 

(Badoud, 2017). 

O obeso metabolicamente saudável é aquele indivíduo que têm um IMC 

comparável aos indivíduos obesos com alterações cardiometabólicas (ou seja, 

>30 kg/m2), mas apresentam pouco ou nenhum sinal de complicações 

cardiometabólicas. Os obesos metabolicamente saudáveis são tipicamente 

sensíveis à insulina e possuem um perfil lipídico sérico normal, nível de 

glicemia e insulina de jejum normais e valores mais baixos de hemoglobina 

glicosilada em comparação com os obesos com alterações cardiometabólicas 

(Badoud, 2017) (Figura 5). 

Por outro lado, os indivíduos obesos metabolicamente saudáveis 

apresentam perfil lipídico entre os níveis do magro saudável e do obeso com 

alterações cardiometabólicas. Em comparação com indivíduos obesos com 

alterações cardiometabólicas, os obesos metabolicamente saudáveis com uma 

percentagem semelhante de gordura corporal têm níveis menores de 

triglicerídeo e níveis mais altos de HDL, bem como níveis reduzidos de 

colesterol total e LDL. Sendo assim, os obesos metabolicamente saudáveis 
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têm menos risco cardiovascular do que os com obesos com alterações 

cardiovasculares de IMC semelhante (Badoud, 2017). 

Foi observado que entre os indivíduos de peso normal, a prevalência de 

fatores de risco cardiometabólico foi maior em idosos, homens, ex-fumantes ou 

fumantes atuais e aqueles com maior circunferência da cintura. Entre os 

indivíduos com sobrepeso e obesidade, adultos com mais idade, ex-fumantes e 

aqueles com maiores circunferências da cintura foram menos propensos a 

expressar o fenótipo metabolicamente saudável (Rachel P. Wildman, 2015). 

Também observa-se que a idade mais avançada, tabagismo e maior 

circunferência da cintura se associam com o fenótipo de metabolismo alterado, 

enquanto o consumo moderado de álcool e atividade física foi associada ao 

fenótipo de metabolismo saudável (Rachel P. Wildman, 2015). 

 

Figura 5 – Padrões corporais e perfil metabólico. À esquerda, indivíduos de peso normal 

metabolicamente não saudável (PNMNS) e suas características. À direita, indivíduos obesos 

com metabolismo saudável (OMS) e suas características. Adaptado de Badoud, 2017. 
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3.5 MESOTERAPIA E ESTÉTICA 

 

A mesoterapia é uma técnica médica desenvolvida em 1952 pelo médico 

francês Dr. Michel Pistor para o tratamento da dor e de distúrbios vasculares. 

Pistor começou injetando procaína por via intravenosa para tratar um asmático. 

Ele descobriu que embora a condição original não melhorasse, a audição do 

paciente melhorava. Com a intenção de reforçar o efeito, Pistor injetou 

pequenas doses de procaína de 3 a 5 mm de profundidade na orelha do 

paciente. A partir daí dezenas de pacientes surdos procuraram Pistor para o 

tratamento. Além disso, observou-se que outras condições associadas como, 

por exemplo, o eczema do canal auditivo, dor da articulação temporo 

mandibular e zumbido também foram beneficiadas (Sivagnanam, 2010). 

Pistor citou o termo "mesoterapia" em sua primeira publicação da técnica 

em 1958. Ele definiu o termo como sendo o tratamento do mesoderma (a 

camada germinativa primária que se desenvolve em tecido conjuntivo, músculo 

e sistema circulatório), referindo-se aos efeitos da procaína local sobre um 

número tão vasto de tecidos. A mesoterapia alavancou a utilização da via 

intradérmica como via de tratamento médico, até então não muito explorada 

(Sivagnanam, 2010). 

A mesoterapia é uma técnica minimamente invasiva que consiste em 

terapia intradérmica local com fármacos ou outras substâncias bioativas 

administradas em pequenas quantidades através de múltiplas injeções 

dérmicas, onde o local de injeção corresponde à área da condição patológica 

(Figura 6). Quando utilizada corretamente, a mesoterapia é eficaz no 

tratamento de condições musculoesqueléticas dolorosas, insuficiência linfática 

venosa crônica, paniculopatia fibrosclerótica edematosa (mais comumente 

conhecida como celulite), vacinação intradérmica e no manejo do 

envelhecimento da pele facial. A mesoterapia consiste no princípio de que o 

fármaco injetado forma micro depósitos sendo liberado lentamente no local alvo 

(Mammucari, 2017). 
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A mesoterapia tem sido utilizada como um procedimento cosmético para 

ajudar no recontorno do corpo, sendo assim a mesoterapia não é um 

tratamento para a obesidade. Portanto, os melhores resultados são observados 

em indivíduos que estão próximos ao seu peso desejável e que buscam a 

remoção de pequenas áreas específicas de gordura corporal. Um uso adicional 

da mesoterapia lipolítica é dirigir áreas do corpo onde a gordura é 

preferencialmente perdida durante um programa da perda do peso. Isto é 

particularmente útil em mulheres que possuem um formato corporal em pera, 

onde os quadris e as coxas são maiores, sendo assim áreas resistentes à 

mobilização de gordura (Jayasinghe et al., 2013). A mesoterapia oferece uma 

alternativa menos invasiva e não cirúrgica para recontorno corporal em relação 

a cirurgia de lipoaspiração que é invasiva e oferece riscos cirúrgicos além da 

necessidade de internação (Walker e Lee, 2015). 

A mesoterapia é um procedimento seguro utilizado para tratamento de 

celulite, perda de peso, queda de cabelo, recontorno corporal e 

rejuvenescimento da face e pescoço. Os pacientes costumam sentir resultados 

imediatos como perda de dois tamanhos no manequim e aumento da qualidade 

da pele, o que gera muita satisfação além de sentirem pouca dor e não 

necessitar de período de recuperação. Essa técnica tem sido utilizada na 

Europa e América do Sul a alguns anos. Apesar de existirem poucas 

evidencias científicas acerca do uso da mesoterapia para a lipólise, a 

mesoterapia cresceu enormemente nos últimos anos, se tornando um método 

comum na medicina estética (Kutlubay, 2011). 
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Figura 6 – Mesoterapia submentoniana. Procedimento popularmente conhecido como 

lipopapada enzimática para reduzir gordura dessa região utilizando deoxicolato. Fonte: 

Mesoterapia submentoniana, 2012. 

 

Existem dois tipos de mesoterapia utilizados com a finalidade estética 

para a redução de acúmulo de tecido adiposo. O primeiro tipo baseia-se na 

estimulação da lipólise em células de gordura e o segundo tipo baseia-se na 

destruição das células de gordura usando um detergente. A mesoterapia 

baseada na estimulação da lipólise é conhecida como “simulação lipolítica”, 

enquanto a mesoterapia baseada na destruição de adipócitos usando um 

detergente é conhecida como “ablativa” (Jayasinghe et al., 2013). 

 

3.5.1 Simulação Lipolítica 

 

A mesoterapia lipolítica baseia-se na ativação da lipólise dos adipócitos. 

A mesoterapia para estimulação lipolítica foi inicialmente baseada em 

observações empíricas. O processo bioquímico da lipólise foi definido nos 

últimos 20 anos. Estudos mais recentes avaliaram os fatores que regulam e 

afetam este processo lipolítico. Existem pelo menos três mecanismos gerais 

pelos quais a lipólise pode ser aumentada: inibição da fosfodiesterase ou do 

receptor de adenosina, ativação do receptor β-adrenérgico e inibição do 

receptor α-2 adrenérgico (Jayasinghe et al., 2013). 
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Acredita-se que a aminofilina, o isoproterenol ou forskolina e a 

yohimbina atuam sobre os três diferentes caminhos de sinalização lipolítica 

correspondentemente (Figura 7). Entende-se que a distribuição de gordura de 

uma pessoa é determinada pelos limiares lipolíticos relativos dos adipócitos em 

diferentes locais do corpo. Sabe-se agora que um maior número de receptores 

α-2 adrenérgicos são encontrados em adipócitos nos quadris e nas coxas de 

mulheres e que estes receptores α-2 adrenérgicos inibem a lipólise (Jayasinghe 

et al., 2013). 

Intracelularmente, a aminofilina é uma fosfodiesterase e um bloqueador 

não seletivo do receptor de adenosina. A inibição da fosfodiesterase faz com 

que os níveis de AMPc aumentem, inibindo a sua degradação. O receptor de 

adenosina bloqueado impede a inibição da adenilato ciclase através de 

proteínas G inibidoras. Por sua vez, o isoproterenol é uma catecolamina 

sintética de ação direta, semelhante à epinefrina, que ativa os receptores β-

adrenérgicos de forma não seletiva. Isto aumenta a atividade da adenilato 

ciclase através de proteínas G estimuladoras. A forskolina é um extrato de 

ervas usado como um vasodilatador. Ele é por vezes utilizado para tratar a 

hipertensão arterial, a asma e o glaucoma. Intracelularmente, a forskolina é um 

ativador do receptor β-adrenérgico que ativa a adenilato ciclase de forma 

semelhante ao isoproterenol. Por fim, a yohimbina aumenta o fluxo sanguíneo 

periférico e é usado para tratar a impotência. Intracelularmente, a yohimbina 

bloqueia preferencialmente os receptores α2, o que impede a inibição da 

adenilato ciclase através de proteínas G inibitórias (Jayasinghe et al., 2013). 

 



22 
 

 
 

 

Figura 7 –Simulaçãolipolítica.A aminofilina, o isoproterenol, a forskolina e a yohimbina ativam 

a lipólise aumentando as concentrações de adenosina monofosfato cíclico(AMPc). Eles 

aumentam a atividade da adenilato ciclase ou inibem a degradação de AMPc. O aumento dos 

níveis de AMPc intracelular ativa a proteína quinase A, o que aumenta por sua vez a atividade 

da lipase sensível àhormônio (HSL), resultando na degradação dos triglicerídeos e na liberação 

de ácidos graxos e glicerol da célula. Fonte: Jayasinghe et al., 2013. 

 

Os anestésicos locais que são inibidores de canais de sódio, como 

classe, inibem a lipólise nos adipócitos. Assim como as observações originais 

feitas por Pistor com a procaína, os anestésicos tópicos têm sido 

rotineiramente incluídos na mesoterapia. Anestésicos inibidores de canais de 

sódio desacopladores da adenilato ciclase de HSL não devem ser utilizados na 

mesoterapia (Jayasinghe et al., 2013). 

A mesoterapia lipolítica tem menos efeitos colaterais locais quando 

comparado a mesoterapia ablativa. Assim, ela pode ser usada em áreas não 

seguras para a injeção ablativa como, por exemplo, o espaço infra orbital. As 

desvantagens da mesoterapia lipolítica incluem visitas mais frequentes no 

tratamento, porque a perda de gordura só dura enquanto o limiar lipolítico é 

reduzido. Quando as injeções são interrompidas, o limiar lipolítico normal 

recomeça e a distribuição de gordura volta ao que é característico da pessoa 

(Jayasinghe et al., 2013). 
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3.5.2 Mesoterapia Ablativa 

 

A mesoterapia ablativa baseia-se na destruição de adipócitos usando 

substâncias detergentes. Esta técnica é geralmente executada utilizando uma 

formulação de fosfatidilcolina e deoxicolato de sódio, ou mais recentemente 

deoxicolato de sódio sozinho. Outros termos para a mesoterapia ablativa 

incluem lipodissolução, adipólise, adipocitólise, lise de adipócito, terapia 

adipolítica e necrose de gordura. Não há um protocolo padrão para a 

mesoterapia ablativa. A maioria das recomendações são dadas por 

pesquisadores individuais baseadas em sua própria experiência clínica, 

demonstrando assim uma necessidade de mais estudos sobre o tema. A 

mesoterapia ablativa é mais duradoura, porque a gordura é destruída e 

substituída por tecido cicatricial. Entre as desvantagens da mesoterapia 

ablativa predominam sintomas locais como inflamações, formação de 

cicatrizes, dor transitória e edema (Jayasinghe et al., 2013). 

 

3.5.2.1 Deoxicolato de Sódio 

 

O deoxicolato de sódio (Figura 8) é um detergente de ácido biliar 

endógeno que emulsiona lipídios dietéticos no trato gastrointestinal humano 

(Dayan et al., 2016). Ele é utilizado para dissolver membranas celulares pela 

formação de micelas e é componente de diversos medicamentos injetáveis a 

base de óleo para dissolvê-los (Yagima Odo et al., 2007). Do ponto de vista 

químico, o deoxicolato de sódio pode existir em quatro formas: micelas, 

vesículas, monômeros ou cristais. O deoxicolato de sódio em monômero ou em 

forma de cristal leva diretamente a danos nas células, contudo em forma de 

micela o deoxicolato de sódio mobiliza as gorduras liberadas pelos adipócitos. 

Na mesoterapia ablativa, a forma na qual o deoxicolato de sódio será utilizado 

dependerá principalmente da sua concentração (Jayasinghe et al., 2013). 
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O deoxicolato de sódio destrói adipócitos por mecanismo inespecífico de 

lise relacionado à concentração de proteínas e lipídeos celulares. As 

concentrações fisiológicas de albumina ou de tecidos ricos em proteínas (por 

exemplo, músculo ou pele) inativam a lise celular mediada pelo deoxicolato de 

sódio. Uma vez que o tecido adiposo é mais pobre em proteína do que a 

maioria dos tecidos corporais, ele é altamente sensível a lesão mediada pelo 

deoxicolato de sódio resultando em uma boa tolerância clínica (Thuangtong et 

al., 2010). O deoxicolato de sódio foi identificado como mediador primário da 

lise dos adipócitos no composto fosfatidilcolina/deoxicolato de sódio (Rotunda 

et al., 2005). 

 

 

Figura 8 – Kybella. O seu princípio ativo é o ácido deoxicólico. Ele é utilizado para a 

redução da gordura submentoniana (“papada”). Fonte: Kybella, 2015. 
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3.5.2.2 Fosfatidilcolina 

 

Fisiologicamente, a fosfatidilcolina atua no corpo de três formas 

importantes: ela emulsiona a gordura dietética na bile como parte do processo 

de digestão, atua como um componente das apolipoproteínas que são 

essenciais para o metabolismo do colesterol e atua como um componente 

essencial das membranas celulares. A fosfatidilcolina é um composto dietético 

do qual o corpo produz acetilcolina e surfactante para os alvéolos pulmonares. 

A formação de cálculos biliares, a doença hepática gordurosa e a fibrose 

também são atribuídas à fosfatidilcolina (Jayasinghe et al., 2013). 

A fosfatidilcolina é geralmente utilizada em associação com o 

deoxicolato de sódio em um composto conhecido como Lipostabil (Nattermann-

Aventis Pharma, Frankfurt, Alemanha) (Figura 9). Por ser um lipídeo muito 

viscoso, a fosfatidilcolina requer um detergente para solubilizá-lo o 

suficientemente para utilização como uma preparação injetável. O deoxicolato 

de sódio é frequentemente utilizado para este fim e foi incluído na solução 

comercialmente disponível utilizada pelo Dr. Rittes. As áreas geralmente 

tratadas com esse composto para fins estéticos são a infraorbital, parte interna 

das coxas, abdome, área submentoniana e parte superior dos braços. O 

Lipostabil também é utilizado no tratamento de dislipidemias e embolias 

gordurosas (Jayasinghe et al., 2013). 

O mecanismo pelo qual a fosfatidilcolina age na mesoterapia levando a 

redução de gordura localizada permanece obscuro. Os mecanismos propostos 

incluem a emulsificação e o transporte de triglicerídeos a partir dos adipócitos, 

a abertura de membranas celulares por ação detergente e a estimulação da 

atividade lipase. Dessa forma, existe a necessidade de mais estudos nessa 

área a fim de elucidar qual o real mecanismo de ação da fofatidilcolina na 

mesoterapia (Gupta et al., 2009). 

Nenhum produto utilizado na mesoterapia tem atualmente uma 

aprovação da Federação de Alimentos e Drogas (FDA, Food and Drug 

Administration) como tratamento cosmético. Devido ao aumento do uso da 
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mesoterapia cosmética, deve-se dar ênfase a estudos que demonstrem a 

segurança e a eficácia necessárias para tal aprovação, e o uso deve ser 

limitado até a aprovação da FDA ser obtida. Dessa forma, nota-se a 

necessidade de mais estudos na área a fim de demonstrar a segurança e a 

eficácia dos métodos e produtos presentes no mercado. O governo brasileiro 

proibiu o uso de fosfatidilcolina na mesoterapia para a redução de gordura 

cosmética, devido a preocupações com a sua segurança e eficácia. Novos 

estudos sobre a mesoterapia são fundamentais para a liberação do uso da 

fosfatidilcolina no Brasil (Jayasinghe et al., 2013). 

Um dos riscos da mesoterapia é a infecção causada por micobactérias. 

Um caso de infecção em um salão de beleza com 39 mulheres reporta que o 

número de lesões por paciente variou de 3 a 20. As lesões foram endurecidas, 

pápulas eritematosas variando em tamanho de 0,5 a 6 cm, algumas das quais 

progrediram em furúnculos flutuantes com supuração, filtração e cicatrização 

(Jayasinghe et al., 2013). 

 

 

Figura 9 – Lipostabil. Seu princípio ativo é a combinação da fosfatidilcolina com deoxicolato. 

Utilizado para diminuição da gordura infraorbicular. Fonte: Lipostabil, 2012. 
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3.6 EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

 

Uma única aplicação de deoxicolato de sódio é capaz de induzir uma 

resposta inflamatória local natural com atração de macrófagos para o local a 

fim de eliminar restos celulares (Walker e Lee, 2015). Além do infiltrado 

inflamatório, os triglicerídeos liberados são evidentes no tecido tratado 

(Thuangtong et al., 2010). Essa inflamação associada a necrose do tecido 

adiposo subcutâneo é mais intensa quando aplicado o deoxicolato sozinho do 

que no composto deoxicolato/fosfatidilcolina. Assim como a fibrose resultante 

da cicatrização do tecido lesado é mais organizada e menos intensa no uso do 

composto do que o deoxicolato sozinho (Kamalpour, 2016). Comumente, se 

reporta reações como dor, hematoma, anestesia, edema, inchaço, eritema, 

induração, parestesia, formação de nódulos, prurido, estanqueidade e calor 

(Fda, 2015; Kamalpour, 2016). 

Existem poucos estudos que abordem a ação sistêmica da liberação do 

conteúdo dos adipócitos. Uma única injeção de ATX-101 (nome comercial de 

uma formulação contendo ácido deoxicólico) aumentou levemente o 

triglicerídeo sérico e ácidos graxos livres e aumentou significativamente a 

proteína C reativa (PCR) e a IL-6 (Walker e Lee, 2015). Os autores relataram 

que não era significativo, mas este estudo foi conduzido por pesquisadores da 

Kythera Biopharmaceuticals, o que leva a um conflito de interesse na 

interpretação de dados. Em um estudo brasileiro, a DDC foi injetada a cada 14 

dias para um total de 4 sessões ao longo de oito semanas, e os autores não 

relataram alterações clinicamente significativas em testes laboratoriais (Yagima 

Odo et al., 2007). No entanto, os gráficos apresentados pelos autores 

demonstram um aumento na fosfatase alcalina circulante, triacilglicerídeo e um 

aumento expressivo do antígeno carcinoembriogênico (CEA) durante o 

seguimento do tratamento e seis meses depois, mas a análise estatística 

desses dados não é apresentada ou discutida (Yagima Odo et al., 2007). 

Estudos existentes em humanos tendem a mostrar resultado na perda 

de medidas, peso e percentual de gordura mostrando que a mesoterapia é bem 

tolerada, satisfatória e efetiva (Kutlubay, 2011). 



28 
 

 
 

Um estudo feito com terapia ultrassônica, que é amplamente utilizada 

para a redução de massa lipídica subcutânea, infere que essa terapia aumenta 

o risco para eventos cardiovasculares. Durante o estudo observou-se um 

aumento no nível sérico da glicose, triglicerídeos, colesterol total, LDL e 

pressão arterial, com diminuição de HDL (Gonçalves, 2005).  A mesoterapia 

utiliza-se do mesmo princípio de redução de massa lipídica subcutânea em 

indivíduos magros para remodelamento do contorno corporal por meio de 

aumento da permeabilidade da membrana dos adipócitos permitindo a saída 

dos triglicerídeos (lipolítica) ou levando os adipócitos à necrose por meio de 

substâncias detergentes (ablativa) (Jayasinghe et al., 2013) o que sugere um 

potencial de promover risco cardiovascular. 

No Brasil, em 2002, a ANVISA proibuiu o uso cosmético do Lipostabil 

devido a falta de estudos clínicos que comprovem sua segurança. Como foi 

elucidado que o deoxicolato é o composto ativo do Lipostabil, o FDA liberou o 

uso dessa substância sozinha vendida como Kybella para uso em gordura 

subcutânea submetal em adultos (Kamalpour, 2016). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi visto que o triglicerídeo sérico elevado sozinho possui grande risco 

cardiovascular e está associado a diminuição dos níveis de HDL no soro; 

aumento das lipoproteínas remanescentes; pequena elevação da lipoproteína 

de baixa densidade (LDL) e; aumento das condições trombogênicas, além de 

gerar lesão da camada íntima do endotélio levando a aterosclerose. O excesso 

de triglicerídeo armazenado nos depósitos viscerais e subcutâneos do tecido 

adiposo branco também é promotor de risco cardiovascular, já que seu 

acúmulo faz com que esses depósitos aumentem significativamente 

contribuindo para complicações metabólicas. Nos tecidos extra adiposos como 

fígado, pâncreas e músculo, o triglicerídeo armazenado em excesso também 

contribui para o risco cardiovascular por gerar depósito de gordura visceral que 

promovem aumento de adipocinas inflamatórias. 

A mesoterapia estética para contorno corporal tem como principal alvo o 

tecido adiposo subcutâneo visando sua eliminação. Observando a importância 

do tecido adiposo para o metabolismo, existem poucos estudos que abordem 

as consequências dessa alteração. Os estudos existentes sugerem que 

ocorrem alterações metabólicas, como aumento de lipídeos séricos e citocinas, 

ligadas a destruição do tecido adiposo, mas de forma inconclusiva e pouco 

aprofundada. É claro na literatura que durante a mesoterapia com deoxicolato 

ocorre liberação de triglicerídeo pelos adipócitos, porém seu metabolismo e 

remanejamento permanecem obscuros. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Observa-se na população um aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis, associado ao aumento do risco cardiovascular que é 

responsável pelo aparecimento dessas doenças, somado ao aumento da 

adiposidade abdominal junto da procura por procedimentos estéticos. Este 

cenário sugere que cada vez será mais comum a presença de pacientes com 

algum tipo de alteração cardiometabólica em clínicas ou consultórios estéticos 

procurando por serviços de emagrecimento. As evidências científicas atuais 

estão longe de serem suficientes para respaldar esse panorama e a literatura 

sobre o tema é escassa. Estudar o efeito sistêmico de procedimentos como a 

mesoterapia mostra-se ser cada vez mais importante tendo em vista o 

potencial risco cardiovascular do triglicerídeo que é alvo dessas terapias sendo 

liberado do adipócito. 
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