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EFEITO IMEDIATO DA ULTRACAVITAÇÃO NA GORDURA 
LOCALIZADA

Immediate effect of Ultracavitation on localized fat

Stephani Krause Cardoso1;Vanda Cristina Galvão Pereira2; Ana Carolina Brandt de Macedo3

RESUMO

Introdução: Para eliminar a gordura localizada existem 
diversos tipos de tratamentos, dentre eles a ultracavitação. Ob-
jetivo: verifi car os efeitos da ultracavitação na região abdominal 
de mulheres. Metodologia: foram selecionadas 16 participantes, 
sexo feminino, idade entre 35 e 45 anos, altura entre 1,55 cm e 
1,65 cm, peso entre 55 e 65 kg, sedentárias, apresentando de-
pósito adiposo na região abdominal e fl ancos. As participantes 
foram divididas em dois grupos: o grupo controle (n=8) (GC) e o 
grupo ultracavitação (GUC) (n=8) submetido a uma única sessão 
de ultracavitação. Foi realizada uma avaliação fi sioterapêutica, 
através de uma fi cha específi ca. No exame físico foi realizado a 
perimetria e adipometria. Resultados: na adipometria o  GC não 
obteve alterações e o GUC obteve redução nos valores (9,46% 
abdominal e 5,15% em fl ancos). Comparando-se a média de 
perda de medida na adipometria da região abdominal e supra 
ilíaca do GC com o GUC encontrou-se diferença signifi cativa 
(p<0,05). Na perimetria o GC não apresentou alterações dos 
valores na pré e pós-avaliação. No GUC, algumas participantes 
diminuíram os valores e outras mantiveram os valores na pré e 
pós-avaliação sem diferença signifi cativa (p<0,05). Comparando 
a média da perda de medida da perimetria na cicatriz umbilical, 
na supra-umbilical e infra- umbilical de GC com GUC foi encon-
trada diferença signifi cativa em todas as comparações (p<0,05). 
Conclusão: sugere-se que a ultracavitação pode ser utilizada 
para tratamento da gordura localizada em região abdominal.

Palavras-chave: gordura abdominal, terapia por ultras-
som, fi sioterapia.

ABSTRACT

Introduction: There are a several types of treatments to 
eliminate the located fat, one of them is the ultracavitation 
method. Objective: to check the effects of ultracavitation in 
the abdominal area of women. Methods: 16 female participants 
were selected, aged 35 and 45, with a height between 1.55 cm 
and 1.65 cm, weight between 55 and 65 kg, sedentary, with fat 
deposits in the abdomen and fl anks area. The subjects were divi-
ded in two groups: control group (n = 8) (CG) and ultracavitation 
group (GUC) (n = 8) was subjected to a single Ultracavitation 
session. Physical therapy evaluation, through a specifi c evalu-
ation form was carried out. In the physical examination was 
performed perimetry and adipometry. Results: adipometry in the 
GC did not get change and the GUC achieved a reduction in the 
amounts (9.46 % and 5.15 % abdominal fl ank). Comparing the 
measured loss in average adipometry the abdominal region and 
suprailiac of the GC to GUC it was found a signifi cant difference 
(p < 0.05). Perimetry in the GC had no change of values in the 
pre and post- evaluation. At GUC, some participants decreased 
values and other values kept in pre and post-assessment with no 
signifi cant difference (p < 0.05). Comparing  the  average  girth  
measured  loss  in  the  umbilical  scar,  in    the supraumbilical 
and infraumbilical was not found any signifi cant difference in 
all comparisons ( p < 0.05). Conclusion:it is suggested that the 
ultracavitation can be used to treat localized fat in the abdominal 
region.

Keywords: abdominal fat, ultrasonic therapy, physical 
therapy.
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INTRODUÇÃO

Nos tempos atuais a busca incessante pelo corpo perfeito 
cresce cada vez mais no mundo. Vários métodos vêm sendo 
adotados para atingir tal objetivo: dietas, medicamentos, cirurgias 
plásticas, recursos terapêuticos, entre outros. No entanto se faz 
necessário compreender que cada pessoa possui um biotipo cor-
poral, que são infl uenciados ou modifi cados por diversos fatores  
tais como: a herança genética, hábitos de vida, idade, alterações 
hormonais, entre outros1.

Quando há excesso de ingestão calórica, este é estocado na 
forma de gordura, sendo responsável pela formação da gordura 
localizada, que são depósitos resistentes ao emagrecimento, 
codifi cados geneticamente, e que mantêm as características 
familiares2.

Há pelo menos dois tipos de depósito de gordura: depósito 
geral que mobiliza-se com facilidade; e depósito hereditário 
onde se tem uma resistência ao emagrecimento. Nestes tipos 
de depósito o metabolismo é lento, e para isso são utilizados 
os tratamentos estéticos para gordura localizada. Os depósitos 
hereditários podem ser classifi cados em três formas: andróide, 
o qual tem acúmulo de gordura nos braços, região abdominal e 
costas, mantendo os quadris e pernas magros; ginóide, na qual 
o acúmulo de gordura ocorre em nádegas,  pernas  e  tem-se  a  
formação  de  culotes,  mantendo  os     braços, abdômen e costas 
magros e a forma mista: na qual tem acúmulo de gordura nos 
quadris, braços e a formação de culotes3.

Existem diversos tipos de tratamento para gordura loca-
lizada como a carboxiterapia, endermoterapia, radiofrequência, 
ultrassom,  ultracavitação, entre outros.

A ultracavitação é uma onda de ultrassom com frequência 
abrangendo a vibração do tecido adiposo, ou seja, entre 28 a 
80khz. Essas ondas ultrassônicas vão produzir microbolhas de 
gás ou de vapor que serão submetidas a consideráveis pressões 
negativas ou positivas. As microbolhas estarão próximas ao tecido 
subcutâneo que também responderão a frequência do ultrassom, 
sofrerão rompimento e por estarem próximas ao adipócito farão 
com que fragmente sua membrana promovendo o extravasamento 
da gordura. Este tratamento deve ser realizado com cautela e não 
deve ser utilizado em pacientes com o nível de colesterol elevado, 
triglicerídeos, insufi ciência renal  ou hepática, por causa deste ex-
travasamento de gordura, pode aumentar ainda mais esses níveis. 
A ultracavitação é indicada para pacientes que  apresentem apenas 
a gordura localizada, não sendo um tratamento para obesidade  

mórbida e deve sempre estar associado a uma atividade física4.
Este equipamento está dividido em três tipos: ultracavita-

ção focalizado (1MHz), ultracavitação de baixa frequência (28 e 
80KHz) e ultracavitação de alta frequência(2.500 e 2.800MHz)4.

A maioria dos aparelhos encontrados no mercado são os 
de baixa frequência, que geram um ruído para o paciente e, de-
pendendo do equipamento, neles próprios. Este fenômeno ocorre 
pela transmissão da onda sobre a região óssea. O osso tem grande 
densidade, velocidade de  transmissão e impedância. Quando o 
aplicador está sobre o abdômen o ruído será menor e quando 
estiver sobre uma estrutura óssea o ruído será mais intenso. A 
potência também interfere na percepção destes ruídos4.

A aplicação da ultracavitação pode ser com o cabeçote 
transversalmente sobre a pele ou pinçamento da gordura realizado 
entre a mão e o cabeçote. Nos dois modos o cabeçote deve ser 
movido lentamente, da mesma maneira que o ultrassom comum 
é utilizado gel de contato para facilitar o deslizamento  e a pas-
sagem da onda. Deve ser realizada no máximo duas vezes por 
semana. O tempo de aplicação do aparelho dependerá da área 
corporal, de 1 a 2 minutos por Área de Radiação Efetiva (ERA), 
para paciente que apresentem um volume de gordura maior e 
em mais regiões é indicado que seja dividido em duas vezes na 
semana em áreas diferentes4.

A ingestão de água em abundância durante o tratamento 
favorecerá a eliminação da gordura extraída pela via renal e fezes, 
associada a uma dieta hipocalórica que também será favorável4.
Está é uma tecnologia nova que ainda não apresenta muitos 
estudos. Portanto, o objetivo do presente estudo foi verifi car os 
efeitos da ultracavitação na região abdominal de mulheres.

MÉTODOS

No presente estudo, do tipo transversal, ensaio clínico, 
foram selecionadas16 participantes do sexo feminino, com idade 
entre 35 e 45 anos, com altura entre 1,55 cm e 1,65 cm, entre 55 
e 65 kg, sedentárias, apresentando depósito adiposo na região 
abdominal e de fl ancos. Como  critério de inclusão foram mu-
lheres sedentárias e não fumantes. Como critério de exclusão 
foram mulheres que praticam atividade física, que faziam o uso 
de dispositivo intra-uterino e que foram submetidas a alguma 
cirurgia na região abdominal. O estudo foi realizado na clínica 
Corpus Face Esthetic Center.

As participantes foram divididas em dois grupos: o grupo 
1 foi o grupo controle (n=8) (GC) e o grupo 2 (n=8) foi o grupo 
submetido a uma única sessão de ultracavitação (GUC) (Figura 1).
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Primeiramente as participantes assinaram um termo de consen-
timento previamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa 
(CEO) do Centro Universitário Autônomo do Brasil – Unibrasil, 
sob o  parecer  952.859/2015. Após foi realizada uma avaliação 
fi sioterapêutica, através de uma fi cha de avaliação específi ca 
contendo dados de identifi cação, anamnese, exame físico e 
registro fotográfi co. No exame físico foi realizado a perimetria 
e adipometria.
A perimetria foi realizada através de fi ta métrica, na posição 
ortostática  e de frente à pessoa que efetuou as medidas. Foram 
medidas as seguintes circunferências do abdômen: supraum-
bilical, cicatriz umbilical e infraumbilical, os pontos foram 
demarcados com uma caneta demográfi ca, em relação ao umbigo 
3 cm  acima, 3 cm abaixo e cicatriz umbilical5.
A adipometria foi realizada na região  supra-ilíaca e abdominal,    
com o adipômetro clínico tradicional da marca Cescorf, segundo 
Pollock6(1985). As medidas da espessura foram realizadas no 
hemicorpo direito, com o paciente na posição ortostática. Foi 
feito fortemente o pinçamento de uma dobra de pele e gordu-
ra, utilizando o polegar e o indicador, destacando-a do tecido 
muscular. Aproximadamente 1,0 cm abaixo da dobra pinçada, 
foi introduzido a extremidade da pinça, que exerceu uma tensão 
constante, foi esperado de 2 a 3 segundos para a realização da 
leitura, a qual foi realizada em milímetros.  Para garantir maior 
confi abilidade nos dados, as mensurações foram realizadas 
pelo menos três vezes de forma não consecutiva, isto é, foram 
executadas todas as mensurações, e após anota-las, foi repetido 
a operação novamente. Para garantia de que as medidas fossem 

RESULTADOS

Após os dados coletados obteu-se a caracterização da 
amostra, informações demonstradas na tabela 1.

realizadas no mesmo lugar, foi feita a marcação  do  ponto  de  
medida  com  uma  caneta  demográfi ca7. Quando encontrada 
uma diferença signifi cativa (superior a 5%), entre o maior e o 
menor valor, foi realizado uma nova série. O valor médio foi 
utilizado como resultado das dobras cutâneas8.
Para o grupo ultracavitação (GUC), as participantes foram 
posicionadas em uma maca, foi espalhado o gel de contato em 
toda região abdominal e de fl anco, o aparelho foi programando 
em uma frequência de 90KHz, o tempo de aplicação foi 10 mi-
nutos para o abdômen e 5 minutos para cada lado dos fl ancos 
totalizando 20 minutos de aplicação de ultracavitação4.
O aparelho utilizado foi o Lipoline® A programação do equi-
pamento foi feito regulando no menu o tempo e o período que 
corresponde a frequência. Antes de iniciar a sessão foi verifi cado 
se a frequência está correta para comprovar a calibração e o 
funcionamento adequadamente do aparelho.
No grupo controle (GC) foi feito a avaliação e os pacientes 
permaneceram durante 20 minutos deitadas em uma maca, a 
mesma do GUC, porém sem a aplicação do aparelho. Após os 
20 minutos foram submetidos à reavaliação.
Após o término da sessão, as participantes foram encaminha-
das para uma reavaliação, para que fosse feito uma análise 
comparativa.
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Os valores obtidos na adipometria estão demonstrados na tabela 
2. No total da adipometria o GC não obteve alterações e o GUC 
obteve redução nos valores (9,46% abdominal e 5,15% em fl an-
cos), porém sem diferença signifi cativa (p>0,05). Comparando-
-se a média de perda de medida na adipometria da região abdo-

minal do GC (O mm)com o GUC (2 ± 0,38 mm) encontrou-se 
diferença signifi cativa (p<0,05). Em relação à região suprailíaca 
também foi encontrada diferença signifi cativa comparando o 
GC (0 mm) com o GUC(1, 5 ± 0,22 mm) (p<0,05).

Durante as avaliações e reavaliações utilizou-se também a pe-
rimetria, para mensuração da região do abdômen (tabela 3). O 
GC não apresentou alterações dos valores na pré e pós avaliação. 
No GUC, das oito participantes, cinco diminuíram os valores 
em todas as medidas, uma diminuiu o valor apenas na medida 
infra umbilical e duas mantiveram o valor na medida supra 
umbilical e diminuíram os valores das medidas infra umbilical e 
da cicatriz umbilical. Apesar dos valores terem diminuindo, não 

foi encontrado diferença signifi cativa (p>0,05). Comparando a 
média da perda de medida da perimetria na cicatriz umbilicalde 
GC (0 cm)vs GUC(1,75±0,29 cm), na supra umbilical de GC (0 
cm) vs GUC (1,12±0,25 cm) e na infra umbilical de GC (o cm) 
vs GUC (1,69±0,23 cm) foi encontrada diferença signifi cativa 
em todas as  comparações (p<0,05).
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DISCUSSÃO
Com o aumento do tecido adiposo ocorre uma desordem esté-
tica, uma vez que apenas dietas controladas não são sufi cientes 
para reduzir a gordura localizada do abdômen e dos fl ancos, de 
modo que tratamentos adicionais sejam necessários. Por este 
motivo, nos últimos anos, tem aparecido vários tratamentos 
alternativos não invasivos, a fi m de tratar a gordura localizada 
e corrigir certas imperfeições corporais, como radiofrequência, 
eletrolipoforese e ultracavitação, que são recursos tecnológicos 
da fi sioterapia   dermatofuncional que buscam tratar adiposidade 
localizada9, 10.
No presente estudo pode-se observar redução nas medidas ava-
liadas do GUC após a aplicação da ultracavitação. O GC não 
apresentou alteração dos valores pré e pós-avaliação, podendo 
ser explicado devido as participantes não terem sido submetidas 
a nenhum método que infl uenciasse na gordura localizada das 
mesmas.
Comparando os resultados obtidos no GC com os do GUC 
podem-se encontrar resultados signifi cativos na avaliação da 
perimetria e da adipometria. Com isso, podemos supor com os 
resultados obtidos que o tratamento  proposto trás benefícios, 

se comparado com o fato de não realizar nem um tratamento.
Os resultados obtidos são compatíveis com os encontrados na 
literatura. Em um estudo realizado por Silva et al9 mostraram 
resultados que confi rmam a efi cácia da ultracavitação, neste 
estudo foram analisadas 40 mulheres, submetidas a 8 sessões de 
ultracavitação, uma sessão por semana totalizando dois  meses  
de  tratamento.  O  equipamento  de  ultracavitação  utilizado  foi 
o modelo Liposonic. Na avaliação da adipometria os resultados 
pré-avaliação comparados com os da pós-avaliação diminuíram. 
Esta redução pode ser sufi ciente para que os pacientes obtives-
sem satisfação no que diz respeito à estética.
Teitelbaum  et  al11  demonstraram  em  seu estudo  a aplicação  
de uma única sessão de ultracavitação em 137 participantes, 
tratados na região de abdômen, fl ancos e coxas a redução média 
de 2 cm na circunferência abdominal.
Fatemi  e  Kane12   realizaram  a  aplicação  de  uma  única  sessão 
de ultracavitação, com o aparelho Liposonic, em 85 participan-
tes, aplicado em abdômen e fl ancos. Foi realizado uma avaliação 
antes da aplicação e de 8 a 14 semanas após a aplicação, cerca 
de 3 meses após a aplicação 70% dos participantes estavam 
satisfeitos com a redução da circunferência abdominal.
Moragaetal13  aplicaram o Ultrashape em 30 participantes, 
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três   sessões na região de abdômen, fl ancos, coxas, joelhos e 
mamas, o. Neste estudo, as participantes tiveram uma redução 
média de 3,95 ± 1,99 cm ao fi nal do tratamento. Outro estudo 
realizado por Shek et al14, utilizou o mesmo aparelho UltraSha-
pe, foram 53 participantes asiáticos, submetidos a três sessões 
de ultracavitação com mais ou menos um mês de intervalo da 
outra. Este autor relata que após um mês da primeira sessão, 
antes de ser realizado a  segunda já foi possível notar diminuição 
nos valores da circunferência abdominal e após as três sessões 
pode se observar diminuição na circunferência abdominal tanto 
na perimetria quanto na adipometria e também foi observado 
a perda de peso. Um dos indivíduos teve perda de 4,3 Kg ao 
longo do tratamento, apenas alguns dos indivíduos apresenta-
ram melhoria visual no contorno do corpo, porem o resultado 
no geral não foi satisfatório para os sujeitos participantes. Ele 
justifi ca isso dizendo que foram poucos resultados em relação 
ao tempo que foi investido. O autor descreve que os resultados 
obtidos neste estudo divergem signifi cativamente de outros 
estudos relatados anteriormente e afi rma que para os asiáticos 
do sul, a ultracavitação pode ser menos efi caz para o contorno 
corporal não invasivo.
Ronzio et al15 realizaram 4 sessões de ultracavitação, com o 
aparelho LipoActive, sendo 1 por semana, em uma única par-
ticipante do sexo feminino. Na ultima semana foram realizadas 
novas avaliações e foram encontradas reduções de medidas na 
adipometria, perimetria e na ecografi a. Este autor relata que os 
efeitos da cavitação são visíveis a longo prazo, cerca de três 
meses.
Milanese et al16 descreveram em um estudo realizado com vinte 
e oito participantes do sexo feminino, submetidas a 20 sessões 
de ultracavitação, sendo realizada duas sessões por semana du-
rante dez semanas, utilizando o equipamento Lipozero G39, na 
região glútea e coxa bilateral. Obteve um resultado de redução 
no índice de massa corporal (IMC), na massa de gordura e na 
espessura do tecido adiposo de glúteo e coxa. Concluindo que a 
ultracavitação é capaz de reduzir a espessura do tecido adiposo 
podendo ser um tratamento adequado se utilizado a longo prazo 
em indivíduos não obesos, com gordura localizada.
Bani et al17  relataram que os efeitos da ultracavitação na pele 
humana pode produzir uma redução de gordura subcutânea e 
diminuir o tamanho das células adiposas. Este estudo também 
fornece evidências sobre o mecanismo de ação da ultracavitação 
em adipócitos. A cavitação induz a  desestabilização do adipócito 
provocando a ruptura destas células, permitindo o vazamento de 
triglicerídeos e lipídeos para o espaço extracelular. Os resultados 
foram obtidos através de uma biópsia do tecido adiposo, em que 
o tamanho médio dos adipócitos subcutâneos foi signifi cativa-
mente reduzido quando comparado com as áreas não tratadas. 
Este efeito foi notado após um dia do último tratamento.
Niwa et al18 demonstraram que a ultracavitação promove a des-
truição seletiva da gordura bem abaixo da derme. Após a ruptura 
das células, o conteúdo composto principalmente de trigliceríde-
os, fi ca disperso no espaço intersticial e é transportado através do 
sistema linfático até o fígado. Esses triglicérides são lentamente 
metabolizados para ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos 
são transportados para o fígado onde serão processados de modo 
semelhante aos ácidos graxos provenientes de dieta. Hematomas 
e equimoses não foram encontrados neste estudo, demonstrando 
a ausência de ação da ultracavitação sobre os vasos sanguíneos. 
Portanto o autor afi rma que a redução de medidas que se obteve 
ao termino das sessões pode ser explicadas pelo efeito que a 

ultracavitação gera no organismo.
No presente estudo pode-se demonstrar que o uso da ultracavi-
tação foi um procedimento seguro, efi caz e bem tolerado para 
o auxílio da perda de medidas.Assim, essa tecnologia pode 
ser uma alternativa não invasiva para pacientes com gordura 
localizada.
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