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Introdução. A insatisfação com imagem corporal e a imposição de padrões de beleza pela mídia e sociedade tem 
aumentado a procura por alternativas e recursos estéticos que promovam esse bem estar e melhora da autoestima. 
São muitos os recursos utilizados na fisioterapia dermatofuncional para reduzir medidas corporais, como a criolipólise, a 
cavitação e a eletrolipólise. Alguns autores afirmam que há aumento do metabolismo após a aplicação da eletrolipólise, 
porém não existem estudos que acompanhem a temperatura cutânea após protocolos de tratamento com este re-
curso. Objetivos. Avaliar a temperatura cutânea da região abdominal antes e após um protocolo de aplicação de 
eletrolipólise, exercício aeróbico e da associação entre eles. Método. Foi realizado um estudo de caso com três 
mulheres (Idade: 28 ± 3,61 anos; Peso: 73,13 ± 3,07 kg; IMC: 28,01 ± 1,74) sedentárias e com sobrepeso, aprovado 
no comitê de ética do CCS da UFPB sob CAAE 44645615.4.0000.5188. As voluntárias foram divididas aleatoriamente 
em três grupos: Eletrolipólise, no qual foi realizado protocolo de eletrolipólise por 60 minutos, com a introdução de qua-
tro agulhas de acupuntura (0,25x30) com 5 cm de distância entre elas na região infraumbilical, por meio do Neurodyn 
Sthetic, da marca Ibramed; Aeróbico, em que se realizou uma série de jumps em cama elástica a 77% da FCmáxima 
por 40 minutos; e Associação, no qual se realizou os dois protocolos na mesma sessão. Acompanhou-se a temperatura 
cutânea de todas as mulheres, por meio da câmera termográfica modelo T-360 (FLIR®, EUA) em ambiente com tem-
peratura, umidade e luminosidade controladas, antes e imediatamente após a sessão de tratamento.  Foi realizada uma 
Anova three-way com os dados, por meio do SPSS 16. Resultados. Os resultados demonstraram que não houve 
diferença significativa na temperatura pré e pós intragrupos (P>0,05). No entanto, observou-se que existiu diferença 
estatisticamente significativa intergrupos, sendo que o grupo Aeróbico apresentou temperaturas inferiores aos outros 
dois. Conclusão. Para a presente amostra, as mulheres submetidas a protocolos de eletrolipólise apresentaram 
temperaturas cutâneas mais elevadas que a mulher que realizou o exercício aeróbico, no entanto, não se observou 
diferença significativa na temperatura entre as avaliações. Sugere-se ampliação do tamanho amostral, a fim de verificar 
se a eletrolipólise promove alteração da temperatura por aumento de metabolismo local.
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