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Resumo

A  lipodistrofia  localizada  é  uma  das  queixas  estéticas  mais  frequentes  em

consultórios  e  clínicas  em  todo  o  mundo.  Existem  várias  estratégias  para

tratamento dessa alteração. No entanto, a maioria, ou são de baixa eficácia ou são

invasivas, colocando em risco os pacientes. Nesse contexto, a ultracavitação de

baixa  frequência,  como  método  terapêutico  não  invasivo,  vem  mostrando

resultados clínicos satisfatórios no tratamento do contorno corporal.  Objetivando

descrever sobre os efeitos da ultracavitação de baixa frequência no tratamento de

lipodistrofia  localizada, realizou-se uma revisão bibliográfica em busca de artigos

nas  diferentes  bases  de  dados  como  as  bibliotecas  indexadas  de  artigos

científicos, SCIELO, MEDLINE, PUBMED, LILACS, COCHRANE e livros didáticos.

A  metodologia  utilizada  para  a  busca  cruzou  palavras  como  ultracavitação,

lipodistrofia e adiposidade localizada. Os resultados demonstram que o uso da

ultracavitação  de  baixa  frequência  para  o  tratamento  de  gordura  localizada

mostrou-se  eficaz na  redução  de  medidas,  auxiliando  a  esculpir  o  corpo,  com

baixíssima  ocorrência  de  efeitos  adversos  relacionados  ao  procedimento.  No

entanto,  é  recomendável  a  realização  de  ensaios  clínicos  randomizados  e

controlados com tamanho amostral  maior, visto que a maioria dos estudos são

ensaios clínicos prospectivos não controlados e estudos retrospectivos.
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1. Introdução 

Com a crescente procura por um corpo perfeito e com os avanços da medicina

aliado a  tecnologia,  já  existem técnicas não invasivas,  usadas pela fisioterapia

dermatofuncional, para corrigir certas imperfeições faciais ou corporais, tais como

os aparelhos de ultrassom que utilizam diferentes frequências e potências1.

Além de ter sua eficácia comprovada clinicamente, a ultracavitação vem ganhando

reconhecimento  no  meio  científico,  em função  dos  resultados  convincentes  de

grande número de pesquisas, principalmente estudos experimentais com animais

de laboratório,  que têm desvendado importantes etapas do seu mecanismo de

ação1.

Com  referência  ao  processo  histórico,  cabe  ressaltar  que  as  emissões

ultrassônicas foram descobertas em 1880 pelos irmãos Pierre e Marie Curie. Ao

aplicar uma corrente elétrica senoidal sobre um cristal de quartzo colocado entre

duas placas metálicas, estes cientistas constataram a geração de uma vibração de

alta frequência, posteriormente caracterizada como ultrassom2.

Com  relação  ao  tratamento  para  reduzir  a  quantidade  de  gordura  corporal,  é

comum tomar-se como exemplo, o clássico canto de um tenor que com certo tom

da sua voz fragmenta uma taça de cristal, simplesmente pelo processo físico de

ressonância,  ou  seja,  um  elemento  sólido  vibrará  ao  ser  impactado  por  um

determinado som na mesma frequência do som emitido pela voz do tenor cuja

vibração  poderá  fragmentá-lo.  Observou-se  que  as  membranas  dos  adipócitos

vibram com frequências próximas de 28 kHz até 80 kHz, sendo essas, as que

provavelmente deram origem aos equipamentos de ultracavitação sendo as mais

empregadas3.

A cavitação de adipócitos induzida pelo ultrassom tem sido demonstrada como

causadora da desestabilização da membrana plasmática e de rupturas focais do

citoplasma  daquelas  células,  além  de  vazamento  extracelular  de  triglicérides.

Esses  efeitos  são responsáveis  pelas  propriedades  lipo-redutoras  da  cavitação

induzida pelo ultrassom que foi relatada clinicamente4.

Uma  série  de  estudos  clínicos  prévios  realizados  em  Israel,  Europa  e  Japão

demonstraram  que  a  lipólise  promovida  pelo  ultrassom  de  baixa  frequência

consiste  em  procedimento  não  invasivo,  seguro  e  indolor  para  promover  o



remodelamento corporal nas regiões do abdômen, coxas e flancos; além disso, os

resultados obtidos foram mensuráveis e definitivos após um único procedimento5.

Há dois  principais  mecanismos que auxiliam na redução de tecido  adiposo.  O

primeiro  é  o  aumento  da  temperatura  local  que  atinge  56º  causando  necrose

coagulativa dos adipócitos e resultando em uma resposta de cicatrização onde os

macrófagos irão migrar  para a região e fagocitar os lipídios e restos celulares,

resultando em uma redução do tecido adiposo e do volume local. Já o segundo é a

cavitação, gerada por energia mecânica e que causa uma oscilação, crescimento e

colapso  de  bolhas  que  levam  ao  colapso  tecidual.  Estes  processos  têm  sido

confirmados  por  análises  histológicas  dos  adipócitos,  onde  os  mesmos

demonstraram  que  sofreram  lesões  mecânicas,  porém  não  há  provas  da

destruição celular por meio da energia térmica6.

Desta forma, este estudo visou analisar de forma objetiva os efeitos da intervenção

da ultracavitação de baixa frequência no tratamento de lipodistrofia localizada.

2.  O  sistema
tegumentar

O sistema tegumentar é constituído pela pele e tela subcutânea, juntamente com

os anexos cutâneos7.

O tegumento cobre toda a superfície do corpo e é constituído por uma porção

epitelial, a epiderme, e uma porção conjuntiva, a derme. Abaixo e em continuidade

com a derme está a hipoderme, tela subcutânea, que embora tenha a mesma

origem e morfologia da derme não faz parte da pele, a qual é formada apenas por

duas camadas. A hipoderme serve de suporte e união da derme com os órgãos

subjacentes, além de permitir a pele uma considerável amplitude de movimento7.

O tegumento, mesmo sem restringir a maleabilidade do corpo humano, constitui

uma  barreira  eficiente  contra  agressões  exógenas,  de  natureza  química  ou

biológica e impede a perda de água e de proteínas para o exterior. A pele também

age  como  órgão  sensorial,  participa  do  sistema  imunológico  e  exerce  outras

funções, como a regulação da temperatura corpórea, a produção de vitamina D3, a

excreção de eletrólitos e outras substâncias e confere uma proteção relativa contra

insultos físicos8.

2.1. A pele



O  órgão  cutâneo  é  constituído  de  duas  camadas  originais  de  dois  folhetos

germinativos distintos. A epiderme é o tecido epitelial  de superfície, derivado do

ectoderma cutâneo.  A derme é a  camada mais  profunda,  constituída  de tecido

conjuntivo  denso,  não  modelado,  derivado  do  mesoderma.  A  rede  de  tecido

conjuntivo embrionário ou mesênquima, derivado do mersoderma, forma o tecido

conjuntivo da derme9.

A epiderme contém os melanócitos, células que, através da estimulação produzida

pelos raios ultravioleta, produzem um pigmento chamado melanina, que é um dos

fatores responsáveis pela tonalidade da pele. A epiderme possui quatro camadas

distintas:10 

- Camada basal: é também conhecida como germinativa, pois, através de intensa

atividade  mitótica,  é  responsável  pela  renovação  das  células  da  epiderme.  O

formato das células é prismático ou cuboide10.

-  Camada  espinhosa:  apresenta  um  sistema  de  adesão  celular  através  de

tonofibrilas, que dá o formato espinhoso às células nela presentes. É formada por

células poligonais cuboides10.

- Camada granulosa: nela, o núcleo das células é central. Nessa camada através

da  secreção  de  uma  substância  intercelular  impermeabilizante,  não  ocorre  a

passagem de água10.

-  Camada córnea:  as células não possuem mais núcleos e organelas,  e  o seu

citoplasma está cheio de uma escleroproteína denominada queratina10. 

A derme é composta por tecido conjuntivo e origina-se do folheto mesodérmico. É

sobre a derme que a epiderme está apoiada. Na derme observam-se saliências que

acompanham  as  reentrâncias  da  epiderme,  permitindo  maior  adesão.  Essas

saliências são chamadas papilas dérmicas10.

A derme é formada por duas camadas sem limites distintos: (1) a camada papilar,

consistindo em numerosas papilas  que se  interdigitam com pregas epidérmicas

formando  a  junção  dermo-epidérmica.  A interface  juncional  é  estabilizada  por

hemidesmossomas que ancoram os queratinócitos basais à lâmina basal. O tecido

conjuntivo frouxo (fibroblastos, fibras colágenas e delgadas fibras elásticas) confere

ancoragem mecânica e nutrição à epiderme sobrejacente. (2) A camada reticular,

que contém espessos feixes de fibras colágenas e fibras elásticas grossas11.

2.2. A hipoderme



A hipoderme, ou camada subcutânea da pele, é uma continuação mais profunda da

derme.  Ela  é  formada  por  tecido  conjuntivo  frouxo  e  células  adiposas  que  se

organizam em uma camada de espessura variável, dependendo da sua localização

corporal11.

A hipoderme conecta frouxamente a pele e a fáscia dos músculos subjacentes, o

que  permite  aos  músculos  contraírem-se  sem repuxar  a  pele.  Dependendo  da

região e do grau de nutrição do organismo, a hipoderme pode ter uma camada

variável de tecido adiposo, sendo que nela se deposita a maior parte dos lipídios

nas pessoas obesas. A distribuição de gordura não é uniforme em todas as regiões

do corpo7.

Grandes quantidades de gordura estão armazenadas nos dois principais tecidos do

corpo, o  tecido adiposo e o fígado. O tecido adiposo é chamado normalmente de

depósito de gordura, ou simplesmente gordura tecidual. A principal função do tecido

adiposo consiste em armazenar os triglicerídeos até que se tornem necessários

para o suprimento de energia em outras partes do corpo. Outra função consiste em

proporcionar isolamento térmico ao organismo12.

Os  adipócitos  do  tecido  adiposo  são  fibroblastos  modificados  que  armazenam

triglicerídeos quase puros em quantidade de até 80% a 95% de todo o volume

celular. Os triglicerídeos no interior dos adipócitos se encontram geralmente sob a

forma líquida. Quando os tecidos são expostos ao frio por período prolongado, as

cadeias de ácido graxos dos triglicerídeos celulares, num período de semanas, se

tornam menores  ou  mais  insaturados,  de  modo  a  reduzir  seu  ponto  de  fusão,

permitindo  então  que  a  gordura  permaneça  num  estado  líquido.  Isso  é

particularmente  importante,  porque só  a  gordura  líquida  pode ser  hidrolisada e

transportada a partir dos adipócitos12.

2.3. Química básica das gorduras

Os triglicérides  (TG,  trigliceróis,  gorduras  neutras)  constituem o  reservatório  de

gorduras (depósitos  de gordura).  São ésteres de glicerol  de  três  ácidos graxos

(AG). Os AG são cadeias hidrocarbônicas longas com apenas um ácido carboxílico

em uma extremidade. Quanto mais longa a cadeia e quanto menor o número de

duplas ligações, menor o estado de fluidez do AG e do TG associado. Os AG mais

comumente ocorrentes no corpo são os ácidos palmítico, esteárico e oleico, com

cadeias  entre  14  e  16  átomos  de  carbono  no  comprimento.  Os  TG  são



metabolizados  completamente  até  glicerol  e  AG ou  incompletamente  até  AG e

mono ou diglicérides. A quebra dos TG (lipólise) é catalisada por várias enzimas

lipase em intestino, fígado e tecido adiposo13.

2.4. Metabolismo das gorduras no tecido adiposo

Glicerol e ácidos graxos são esterificados para formar gorduras de armazenamento

(lipogênese). Depois de uma refeição de carboidratos, as células gordurosas do

tecido adiposo, estimuladas pela insulina, captam a glicose plasmática abundante e

a convertem em glicerol e AG. O glicerol (um álcool) e os AG (ácidos) são então

esterificados para formar TG (lipogênese). As refeições gordurosas aumentam os

quilomícrons  no  sangue  –  partículas  lipoprotéicas  de  tamanho  muito  grande,

transportando no sangue os TG e o colesterol absorvidos. Dentro dos capilares do

tecido adiposo e do fígado, uma enzima chamada lipase lipoprotéica hidrolisa os

glicérides, liberando glicerol e AG. Estes são captados pelas células gordurosas e

reesterificados  para  formar  TG  de  armazenagem.  Os  TG  com  cadeias

suficientemente longas tendem a solidificar e assim são facilmente armazenados.

Reservatórios  aumentados  de  gorduras  sólidas  no  citoplasma  aumentam  o

tamanho das células   gordurosas,  as  quais  se  acumulam no espesso panículo

adiposo. Se em excesso, esta condição leva à obesidade13.

2.5. Regulação hormonal do metabolismo do tecido adiposo

O metabolismo de carboidratos no tecido adiposo está diretamente ligado às duas

funções básicas desse tecido: armazenar gordura (triacilgliceróis) e mobilizar ácidos

graxos  de  acordo  com a demanda calórica.  Ao  contrário  da  célula  hepática,  o

transporte  de  glicose  pela  membrana  do  adipócito  é  um  passo  limitante  da

utilização da hexose. O transportador predominante é o GLUT4, que é sensível à

insulina. Promovendo a síntese e a translocação para a membrana de moléculas de

GLUT4 presentes no retículo endoplasmático, a insulina estimula o transporte de

glicose  para  o  interior  da  célula,  onde  é  imediatamente  fosforilada.  A insulina

estimula o fluxo na via glicolítica e na via das pentoses, gerando NADPH para a

síntese de ácidos graxos.  Pelo  fato  de  o  adipócito,  ao  contrário  do  hepatócito,

possuir quantidades relativamente pequenas de gliceroquinase, o tecido adiposo é

muito  dependente do fluxo na via  glicolítica (e,  indiretamente,  da insulina)  para



fornecimento  do  glicerol-3-fosfato  necessário  para  a  esterificação  de  ácidos

graxos14.

Tal como ocorre no hepatócito, no tecido adiposo os ácidos graxos são sintetizado

de  novo  no  citosol  a  partir  de  acetil-CoA,  proveniente  em sua  maior  parte  da

descarboxilação  do  piruvato  (produzido  na  via  glicolítica  ou  a  partir  de  outros

metabólitos)  pelo  complexo  intramitocondrial  da  piruvato  desidrogesane.  Esse

processo é estimulado pela insulina, que além de aumentar o fluxo da via glicolítica,

ativa o sistema de piruvato desidrogenase e as enzimas acetil-CoA carboxilase e

glicogênio  sintase.  O  tecido  adiposo  pode  também  captar  ácidos  graxos  já

formados,  que  se  encontram  na  circulação  incorporados  em  triacilgliceróis  de

lipoproteínas (especialmente, no período digestivo, em quilomícrons e VLDL). Esta

captação é estimula pela insulina, ativando a lipase lipoprotéica, enzima localizada

na  membrana  basal  dos  capilares  próximos  do  adipócito,  que  hidrolisa  os

triacilgliceróis (TAGs) de lipoproteínas14.

Outro efeito importante da insulina é a inibição da mobilização de ácidos graxos do

tecido adiposo, que é devida a um aumento da fração de ácidos graxos que são

reesterificados após a lipólise (hidrólise dos triacigliceróis)  e  a uma redução da

velocidade de lipólise, devida ao efeito inibitório do hormônio na atividade da lipase

hormônio-sensível.  O glucagon e as  catecolaminas,  especialmente a adrenalina

secretada  pela  região  medular  da  adrenal,  ativam  a  lipase  hormônio-sensível,

sendo potentes estimuladores da lipólise. Durante muitos anos a lipase hormônio-

sensível  foi  considerada  a  única  enzima  reguladora  da  mobilização  de  ácidos

graxos do tecido adiposo. Entretanto, recentemente, uma nova enzima denominada

lipase dos triglicerídeos do adipócito (AGTL), ou desnutrina ou fosforilase A2ᶓ, foi

encontrada principalmente no tecido adiposo branco e marron, estando também

envolvida na regulação do depósito e da mobilização de lipídios do tecido adiposo14.

2.6. Regulação neural do metabolismo do tecido adiposo

Talvez pela falta de métodos mais sensíveis, não há até hoje evidências claras da

existência de uma inervação parassimpática do tecido adiposo. Comparada à de

outros tecidos, a inervação simpática do tecido adiposo é relativamente pequena, e

sua importância fisiológica foi posta em dúvida por muitos anos. Em situações de

aumento de demanda de substratos energéticos pelos tecidos periféricos, o tecido

adiposo contribui para atender a essa demanda ativando, através do simpático, o



processo de lipólise e mobilização de ácidos graxos. O simpático pode ativar a

lipólise agindo diretamente no adipócito ou indiretamente, inibindo a secreção de

insulina e estimulando a secreção de glucagon, e especialmente de adrenalina14.

Diversas  regiões  do  SNC fazem conexão  com o  sistema  nervoso  simpático  e

podem estar envolvidas no processo de ativação da lipólise pelo tecido adiposo:

núcleos  da  rafe  e  núcleo  do  trato  solitário  no  tronco  cerebral,  núcleos

supraquiasmático, dorsomedial e paraventricular do hipotálamo, área hipotalâmica

lateral e área pré-óptica medial. Independentemente de sua possível contribuição

para a ativação da lipólise no tecido adiposo, essas regiões centrais participam do

controle  de  outros  aspectos  do  metabolismo  energético.  Diversas  evidências

indicam que, além de sua ação lipolítica, o simpático estimula no tecido adiposo os

processos de diferenciação e proliferação de adipócitos. Esses processos ocorrem

com diferente intensidade nos diferentes depósitos de tecido adiposo, parecendo

ser controlados, pelas áreas centrais conectadas ao simpático14.

2.7. Os anexos cutâneos 

Na  pele  são  observadas  várias  estruturas  anexas:  os  pelos,  as  unhas  e  as

glândulas. Os pelos se originam de uma invaginação da epiderme, o folículo piloso.

As glândulas sebáceas são, com raras exceções, encontradas em todas as regiões

do corpo. Situam-se na derme e sua secreção é uma mistura complexa de lipídios,

cuja função é a lubrificação da pele, além da ligeira ação bactericida. As glândulas

sudoríparas encontram-se em quase todo o corpo. Dois folhetos epidérmicos mais

externos, a camada córnea e a camada lúcida, são intensamente corneificados,

formando as unhas7.

3. A lipodistrofia localizada

É o acúmulo de reservas energéticas no tecido adiposo, determinada pela ingestão

calórica  acima da necessária  ao metabolismo corporal.  Nas mulheres  os locais

preferenciais  para  o  acúmulo  de  tecido  adiposo  subcutâneo,  são  os  membros

inferiores  e  os  glúteos.  No  ser  humano  existem  dois  tipos  de  tecido  adiposo

denominados, multilocular ou pardo e unilocular ou branco. O tecido adiposo pardo

(TAP)  está  presente  em  maior  quantidade  no  recém-nascido  e  praticamente

inexistente no adulto, sendo responsável pela produção de calor e manutenção da

temperatura  corporal.  O  tecido  adiposo  branco  (TAB)  é  encontrado  em  maior



quantidade  no  ser  humano  adulto,  e  apresenta  como  função  principal  o

armazenamento e o fornecimento de energia, sob a forma de triacilgliceróis. Nos

seres  humanos  ele  corresponde  a  cerca  de  15% e  22%,  respectivamente,  em

homens e mulheres, com peso adequado, apresentando capacidade acentuada de

alteração de tamanho15.

Empiricamente o tecido adiposo tem sido assumido pelos cirurgiões como tecido

com duas camadas de gordura com diferenças entre seus lóbulos e divididas por

uma camada de tecido membranoso, cuja terminologia varia de acordo com os

atlas e livros-texto, sendo a expressão fascia superficialis a mais utilizada, embora

imprópria  e  inconsistente.  O  conhecimento  da  anatomia  do  tecido  adiposo

superficial  e profundo, denominado por alguns autores sistema facial  superficial,

permite que procedimentos mais racionais e efetivos sejam possíveis, embora sua

terminologia varie de autor para autor. Vários autores têm demonstrado, a partir de

estudos da anatomia da parede abdominal, que ela está organizada nas seguintes

camadas a partir da superfície: pele (epiderme e derme), tecido adiposo superficial

ou  areolar,  uma  camada  horizontal  fibrosa  de  tecido  conectivo  (camada

membranosa ou fascia  superficialis),  tecido adiposo profundo ou lamelar,  fáscia

profunda e músculos da parede abdominal16.

O  tecido  adiposo  profundo  está  presente  somente  em  determinadas  áreas  do

corpo: abdômen, flancos, região trocantérica, parte interna do terço superior das

coxas, joelhos e parte posterior dos braços. No ganho de peso é a responsável

pelas  deformidades  localizadas,  quando  proporcionalmente  aumenta  mais  em

espessura do que o tecido adiposo superficial16.

4. O ultrassom

No campo da fisioterapia, denominamos ultrassom (US) as oscilações cinéticas ou

mecânicas produzidas por um transdutor vibratório que se aplica sobre a pele com

fins  terapêuticos,  atravessando-a  e  penetrando  no  organismo  em  diferentes

profundidades. Devido a sua elevada frequência que ultrapassa um milhão de Hertz

por segundo (1-3 e 5 MHz), essa energia sai do campo da percepção do ouvido

humano2.



Os ultrassons são ondas mecânicas com uma frequência superior a 16.000Hz que

se  propagam  pelos  tecidos  com  um  movimento  ondulatório  produzindo

compressões e expansões periódicas17.

4.1. Transdutor do ultrassom 

Transdutor  da  onda  ultrassônica  é  o  termo  que  designa  todo  dispositivo  que

converte a energia eletromagnética em energia mecânica. Para que um transdutor

possa  gerar  e  emitir  a  onda  de  ultrassom  deverá  ser  dotado  de  material

piezoelétrico o qual poderá ser de diferentes composições, sendo que há poucos

anos  eram  basicamente  constituídos  de  cristais  de  quartzo.  Por  serem

extremamente  sensíveis  e  gerarem  frequências  abaixo  de  1  MHz,  foram

substituídos por outros materiais. Assim os minerais policristalinos ou simplesmente

compostos  cerâmicos,  por  serem  de  fácil  obtenção,  em  especial  o  Zirconato-

Titanato de Chumbo (ZTP) e o próprio Titanato de Bário são hoje os mais utilizados

nos  aparelhos  terapêuticos.  Para  que  esses  materiais  sejam  considerados

transdutores,  devem  sofrer  variação  nas  suas  dimensões  físicas  quando

submetidas a campos elétricos e assim tendo condições de promoverem ondas

ultrassônicas com diferentes frequências pré-definidas3.

4.2. Propriedades do Ultrassom

Algumas propriedades do ultrassom devem ser conhecidas pelo profissional que irá

manuseá-lo,  sendo  pelo  menos  três  as  que  terão  relação  com  o  próprio

funcionamento do equipamento e com o tempo de tratamento3.

A  primeira  propriedade  corresponde  ao  tamanho  da  cerâmica  geradora  de

ultrassom a qual  tem relação direta com o tempo que deve durar a sessão do

tratamento. O tamanho do transdutor é conhecido como E.R.A. (Effective Radiating

Area = Área Efetiva de Emissão). Deve ficar claro que o transdutor emitente da

onda ultrassônica sempre será menor que a proteção metálica que o envolve. O

tamanho dessa área de contato é medida em cm² e consequentemente terá relação

direta com o tempo do tratamento, ou seja, quanto menor a ERA maior o tempo que

tardará o tratamento ou vice-versa3.

A  segunda  propriedade  está  relacionada  com  a  intensidade  de  emissão  do

ultrassom  a  qual  não  é  uniforme  em  toda  a  superfície  do  transdutor.  Este

comportamento não homogêneo é expresso pelo Coeficiente de Não Uniformidade

do  Feixe  (Bean  Nonuniformity  Ratio  –  BNR).  A onda  ultrassônica  se  desloca



longitudinalmente, mas como a intensidade não é homogênea em toda a base do

transdutor  ela  acaba  formando  um  feixe  cônico  justamente  por  haver  maior

intensidade no centro do transdutor. Essa maior energia central é conhecida como

Hot  Spot  (ponto  quente)  sendo  essa  a  principal  razão  em manter  sempre  em

movimento lento o transdutor durante o tratamento3.

A terceira  propriedade relevante ao ultrassom é a sua calibragem que significa

medir a potência assinalada no equipamento com a potência emitida no transdutor.

Para aferir  essa emissão são empregadas balanças específicas disponíveis nas

oficinas  que  prestam  assistência  técnica  especializada.  Já  é  possível  ter

equipamentos de ultrassom dotados de calibragem automática incorporados no seu

próprio sistema3.

4.3. Energia, Potência e Intensidade

O feixe de ultrassom transporta uma determinada quantidade de energia produzida

pelo transdutor, denominada de potência a qual é medida em Watt (W), geralmente

identificada nos equipamentos cujos valores terão relação com a área do transdutor

(ERA) e podem chegar até 15 W. Quando esta potência é dividida pela superfície

do feixe (cm²),  a intensidade deste feixe passa a ter  uma relação devendo ser

expressa em W/cm². Assim, para sabermos a quantidade de onda ultrassônica que

está  chegando  a  cada  momento  numa  determinada  área,  temos  que  referir  à

intensidade ou densidade de potência.  Estas densidades variam na maioria dos

equipamentos de 0,1 a 2 ou até 3 W/(cm²) 2. 

O uso de intensidades de 0,5 W/cm² e menores tem como objetivo obter taxas

máximas de regeneração em tecidos como pele, tendões e ossos. As evidências

também mostraram que os níveis de ultrassom acima de 1,5 W/cm² têm um efeito

adverso  nos tecidos em regeneração.  Efeitos  térmicos significativos  podem ser

obtidos usando intensidades entre  0,5  e  1  W/cm².  O tratamento  abaixo  de 0,5

W/cm² deve ser usado para invocar mecanismos primariamente não térmicos18.

4.4. Efeitos biológicos do ultrassom

Os principais efeitos biológicos do ultrassom são decorrentes do efeito mecânico

produzido pela onda ultrassônica. Em geral os efeitos do ultrassom diminuem o

edema, proporcionam analgesia e aceleram a reparação tecidual19.

Os efeitos biofísicos do ultrassom são tradicionalmente divididos em térmicos e

não-térmicos, mas deve-se lembrar que ambos ocorrem ao mesmo tempo19.



- Efeitos térmicos: devem-se à absorção da onda ultrassônica pelo tecido, fato que

pode elevar a temperatura local. A taxa de absorção aumenta exponencialmente

com a frequência do ultrassom. Para se obter efeitos terapêuticos do ultrassom pelo

aquecimento sem lesão, a temperatura do tecido tem de se manter entre 40 e 50

graus Celsius (Cº) por aproximadamente cinco minutos. Esta temperatura produz

um temporário aumento de extensibilidade de estruturas colágenas, como tendões,

ligamentos e cápsulas articulares, diminuindo a rigidez articular e a dor. Produz uma

reação inflamatória, incluindo um temporário acréscimo da circulação sanguínea7.

A utilização da energia ultrassônica na intensidade de 1,0 Wcm², nas frequências

de 1 MHz e 3 MHz, com tempos de aplicação de 15 a 30 minutos, não promovem

alterações  na  temperatura  ou  no  pH,  quando  utilizadas  para  irradiação  de

bactérias7.

- Efeitos não térmicos: existem muitas situações em que o ultrassom produz efeitos

biológicos sem, contudo envolver mudanças significativas na temperatura (por ex.,

baixa intensidade média espacial  e temporal).  Há algumas evidências indicando

onde os mecanismos não térmicos parecem exercer um papel primário na produção

de  algum efeito  terapeuticamente  significante:  estimulação  da  regeneração  dos

tecidos,  reparo  de  tecidos  moles,  fluxo  sanguíneo  em  tecidos  cronicamente

isquêmicos, síntese de proteínas e reparo ósseo18.

- Cavitação e Ultracavitação: o ultrassom pode causar a formação de bolhas ou

cavidades com dimensões de micrômeros em fluidos contendo gases. Dependendo

da amplitude de pressão da energia,  as bolhas resultantes podem ser úteis  ou

perigosas.  Amplitudes  de  baixa  pressão  resultam  na  formação  de  bolhas  que

vibram  até  um  grau  em  que  são  produzidas  alterações  reversíveis  na

permeabilidade  das  membranas  celulares  perto  do  evento  cavitacional.  As

alterações na permeabilidade celular a vários íons, como o cálcio, podem ter um

efeito  profundo  na  atividade  da  célula.  As  amplitudes  de  alta  pressão  podem

resultar  em  um  evento  cavitacional  mais  violento  (geralmente  chamado  de

cavitação  transitória  ou  colapso).  Durante  esse evento,  as  bolhas  se  colapsam

durante a parte de pressão positiva do ciclo com tal ferocidade que são geradas

pressões  acima  de  1.000  Mpa  e  temperatura  acima  de  10.000  K.  Esse

comportamento violento pode levar à formação de radicais livres altamente reativos.

Embora  radicais  livres  sejam  produzidos  naturalmente  pelas  células  (por  ex.,

durante  a  respiração  celular),  eles  são  removidos  pelos  varredores  de  radicais



livres. A produção que ultrapassa o sistema natural de limpeza de radicais livres

pode, contudo, ser lesiva. Evitando um campo de ondas estacionárias e usando

intensidades  baixas  durante  a  terapia  é  improvável  que  a  cavitação  transitória

venha a acontecer18.

A cavitação  pode  ser  dividida  em  duas  categorias  gerais:  cavitação  estável  e

cavitação instável ou transiente. Cavitação estável  é uma forma pouco violenta,

estando associada com a vibração dos corpos gasosos que oscilam geralmente de

forma não linear,  dentro de um mesmo equilíbrio,  sendo que são relativamente

permanentes  e  podem  ficar  oscilando  por  muitos  ciclos  de  pressão  acústica.

Quando  tais  oscilações  volumétricas  estão  estabilizadas,  as  bolhas  de  gás

produzem um fluxo ou ondulações no meio, conhecidas como micro ondulações

acústicas7.

Uma variedade de bolhas ativas oscilantes pode ser classificada como cavitação

estável,  em resposta  a  regularidade  das  mudanças  de  pressão  induzidas  pela

passagem  das  ondas  ultrassônicas.  A cavitação  instável  ou  transiente  ocorre

quando  há  uma  violenta  implosão  de  bolhas,  se  o  pico  da  intensidade  for

suficientemente  alto.  Somente  a  cavitação  estável  pode  ser  considerada

terapêutica, visto que seus efeitos são basicamente não térmicos. Ao contrário, a

cavitação  instável  pode  promover  danos  teciduais  decorrentes  das  altas

temperaturas e pressões geradas em razão da liberação de energia no instante da

ruptura da bolha de ar. O colapso dessas bolhas libera energia que pode romper as

ligações moleculares, provocando a produção de radicais livres, íons de hidrogênio

e  íons  hidroxila,  altamente  reativos.  Os  radicais  livres  produzidos  ligam-se

rapidamente  a  outros  compostos  ou  solutos  presentes  na  água  (reações

secundárias)7. 

Os danos provocados pela cavitação instável podem ser evitados (minimizando a

possibilidade  de  formação  de  ondas  estacionárias),  bastando,  para  isso,

movimentar o cabeçote e/ou usar intensidade baixa durante a terapia20.

-  Força de Radiação: As forças de radiação (pressão acústica) podem deslocar,

distorcer e/ou reorientar partículas intercelulares, ou mesmo células, com relação

às  suas  configurações  normais.  O  feixe  ultrassônico  exerce  uma  pressão  de

radiação na membrana, que provavelmente contribui para o aumento da difusão de

eletrólitos através da membrana. Esta pressão dependa da intensidade do campo

ultrassônico,  da  orientação  da  membrana  relativa  à  direção  de  propagação  da



onda, da área de superfície na qual o feixe é aplicado e das propriedades elásticas

dos meios de contato7.

Evitando-se a cavitação instável,  a  força de radiação produz uma alteração na

permeabilidade da membrana celular, facilita o fluxo sanguíneo, o suprimento de

oxigênio  e  nutrientes,  aumenta  o  metabolismo  celular,  dentre  outros  efeitos

consequentes destas  alterações.  O mesmo autor  salienta que a intensidade do

feixe ultrassônico não é uniforme, e a distribuição não homogênea da energia no

fluido produz um micro fluxo, sendo este responsável pela diminuição da camada

de difusão, aumentando assim, a velocidade de difusão de eletrólitos através da

membrana.  O  efeito  final  das  ondas  sobre  as  células  depende  sobretudo  da

qualidade das vibrações e, em menor grau, da elasticidade do tecido, tanto mais

danificável quanto menos elástico7.

- Micro fluxo Acústico: muitos efeitos do ultrassom são permeados pelo incremento

da difusão de substâncias através das membranas. Ao atravessar os tecidos ou

suspensões biológicas, o feixe ultrassônico promove movimentos unidirecionais e

circulares  no fluido  biológico.  Esses movimentos  podem, por  um lado,  danificar

macromoléculas e células e por outro, alterar o ritmo de difusão de partículas e a

permeabilidade de membranas. O fluido componente de uma suspensão biológica

pode entrar em movimento circulatório, denominado micro fluxo acústico. A esse

efeito estão associadas tensões hidrodinâmicas grandes o suficiente para causar

danos  às  células  e  macromoléculas  suspensas.  O  micro  fluxo  é  a  circulação

constante  do  fluido  induzida  por  forças  de  radiação.  O  micro  fluxo  acústico  é

resultado  da  pressão  de  radiação  exercida  pela  onda  ultrassônica  quando  se

desloca  através  de  um meio  compressível  como uma suspensão  de  célula  ou

tecido7.

5. Ultrassom de baixa frequência

Desde o início da década de 1990 tem havido um interesse no uso do ultrassom

terapêutico  de baixa  frequência  no tratamento  de uma variedade de lesões de

tecidos moles. Tipicamente, essa modalidade opera a uma frequência em torno de

44-48 kHz, que é significativamente mais baixa do que a faixa usual de terapia de

1-3 MHz. Um benefício do uso de uma frequência tão baixa é que a profundidade

de penetração é grandemente aumentada e os riscos de ondas estacionárias são

minimizados18.



O interesse das pesquisas atuais  gira  em torno do uso do ultrassom de baixa

frequência,  devido  às  numerosas  aplicações  terapêuticas.  Entre  elas  incluem

sonoforese,  odontologia,  cirurgia  do  olho,  contorno  corporal  e  sonotrombólise

(eliminação de coágulos sanguíneos). A maioria das aplicações do ultrassom de

alta potência na indústria, também gira em torno dessa frequência21. 

O ultrassom terapêutico  de baixa frequência  pode ser  dividido  em alta  e  baixa

intensidade.  Tratamentos  de baixa  intensidade  geralmente  utilizam um feixe  de

ultrassom sem foco.  As  densidades  de  potencia  espaciais  e  temporais,  nestas

aplicações,  estão  na  faixa  de  0,125  a  3Wcm².  Aplicações  de  alta  intensidade

aplicam feixes de ultrassom fortemente focados e têm densidades de potência de

pico variando de cerca de 5Wcm² a vários milhares Wcm² 21.

O  tratamento  com  uso  do  ultrassom  de  baixa  frequência  é  um  procedimento

relativamente novo, que oferece redução dos depósitos de gordura indesejados, de

forma não invasiva e indolor22.

6. Mecanismo de Ação da Ultracavitação de Baixa Frequência na Lipodistrofia

Localizada

A ultracavitação tem recebido grande destaque na mídia atualmente como uma

modalidade  terapêutica  alternativa  aos  tratamentos  invasivos  das  principais

manifestações clínico-estéticas, devido ao aumento de triglicérides, armazenados

como depósitos de gordura localizada, causadas pelo processo de lipogênese. Para

o tratamento da adiposidade localizada se empregam equipamentos de ultrassom

que mediante elevadas intensidades de pico geram cavitação estável e instável,

criando  aberturas  transitórias  das  membranas  celulares,  por  essa  razão  são

chamados de ultracavitadores17. 

Este sistema foi  concebido para  utilizar  a  energia mecânica  (não térmica)  para

quebrar as células de gordura sem danificar estruturas próximas (pele, sangue e

vasos  linfáticos,  músculos  e  nervos  periféricos).  A  abertura  temporária  da

membrana  celular  produz  a  liberação  de  triglicérides  para  o  liquido  intersticial.

Posteriormente,  o  dano  dos  adipócitos  produz  sinais  quimiotáticos  ativando  os

mecanismos  inflamatórios  do  corpo,  compostos  essencialmente  de  macrófagos

com  neutrófilos  insignificantes,  células  plasmáticas  e  linfócitos  atraídos  para

fagocitar e transportar as células danificadas. Os triglicérides se dividem em ácidos

graxos livres (AGL) e glicerol (GL). Os AGL podem então ser oxidados nos tecidos



que necessitam de energia, para que seus produtos finais do metabolismo sejam

eliminados na urina, ao passar pelo sangue através dos rins; ou ser transportado

pelo fígado. O GL é transportado pelo fígado e transformado em triacilglicerol. O

fígado  não  faz  distinção  entre  os  ácidos  graxos  originados  dos  adipócitos

destruídos  pela  ultracavitação,  os  obtidos  do  metabolismo  fisiológico  ou  os

procedentes  da  alimentação.  Isto  significa  que  os  resíduos  são  eliminados,

naturalmente, resultando em redução do tecido adiposo23.

Atualmente,  existem  quatro  principais  técnicas  não  invasivas  para  reduzir  a

adiposidade  localizada:  laser  de  baixa  intensidade  (LIB),  criolipólise,  rádio

frequência e ultrassom de alta  intensidade focalizado (HIFU).  São técnicas que

causam o efluxo de triglicérides de células de gordura, resultando na redução do

tamanho, necrose ou apoptose dos adipócitos atingidos pelo tratamento24.

A cavitação  de  adipócitos  induzida  por  ultrassom tem sido  demonstrada  como

causadora da desestabilização da membrana plasmática e de rupturas focais do

citoplasma daquelas células, além de vazamento extracelular de triglicérides. Esses

efeitos são responsáveis pelas propriedades lipo-redutoras da cavitação induzida

pelo ultrassom de alta frequência25.

A  ação  do  Ultrassom  Focalizado  de  Alta  Intensidade  (HIFU)  envolve  energia

térmica, bem como a cavitação que causa ruptura e morte celular.  A lesão que

ocorre quando o HIFU é aplicado a tecidos vivos é o resultado de um processo

termomecânico. Como o nome indica, trata-se de dois mecanismos distintos, mas

inseparáveis. A energia do ultrassom, a qual é absorvida pelo tecido provocando

vibrações moleculares, resultando em geração de calor e um rápido aumento da

temperatura na zona focal. Além disso, as repetidas compressões e rarefações que

ocorrem devido às ondas de propagação do ultrassom através do tecido resultam

em poderosas forças de cisalhamento. Em nível celular resulta em aquecimento por

fricção.  Em  tecidos  vivos,  estes  repetidas  compressões  e  rarefações  causam

bolhas  microscópicas  que  formam  em  fluidos  biológicos  que  aumentam  de

tamanho, e oscilam até que implodem. As altas temperaturas podem ocorrer dentro

das bolhas, e as forças provocadas pelo colapso das bolhas podem causar a morte

celular por meio de processo mecânico26.

O  ultrassom com intensidade  e  pulsos  baixos,  quando  usado  com objetivo  de

estimular a atividade metabólica no tecido adiposo subcutâneo, a fim de avaliar a

eficácia desta técnica no aumento da firmeza do tecido conjuntivo e na melhora da



estrutura e da textura da pele. Houve um aumento da permeabilidade celular em

curto prazo, o que estimulou a troca das substâncias das células de gordura e a

ativação de enzimas que dividem a gordura. Os efeitos protetores e terapêuticos

das ondas acústicas são complexos e incluem a estimulação da lipólise, a liberação

de produtos tóxicos de oxidação lipídica aldeídicos, a redução do estrese oxidativo,

o  reforço  de  antioxidantes,  uma  melhor  síntese  de  colágeno  e  a  melhoria

mensurável e visível da condição da pele23.

7. Indicações e contra-indicações do ultrassom de baixa frequência 

Como  qualquer  outro  procedimento  não-invasivo  é  necessário  uma  adequada

seleção  dos  pacientes  e  uma  correta  manipulação  do  equipamento.  A

recomendação ideal é para pacientes saudáveis, acima de 18 anos de idade, com

peso  normal  ou  sobrepeso  (índice  de  massa  corporal  <  30  kg/m²)  e  gordura

subcutânea localizada de pelo menos 1,5 cm de espessura na área a ser tratada. O

ultrassom focalizado não é recomendado para redução de peso ou para pacientes

com expectativas irreais em relação ao procedimento27.

As principais contra-indicações são: gestantes, lactentes e mulheres que pretendem

engravidar; presença de marca passo ou outro implante eletromagnético; pacientes

com histórico  de hepatite  ou  portador  de  outra  doença hepática;  alterações no

sistema imunológico ou inflamatório. As áreas de tratamento contra-indicadas são:

áreas ósseas,  tatuagens,  lesões pigmentadas,  cicatrizes  ou dermatites,  gordura

localizada com espessura inferior a 1,5 cm no teste de pregas cutâneas, hérnia

abdominal ou diástase do reto abdominal27.

8. Metodologia 

A metodologia empregada é totalmente baseada na revisão bibliográfica de livros e

artigos científicos de diversos autores, teses e dissertações disponíveis ao domínio

público,  durante o período de 1995 a 2015 que discutem a temática,  utilizando

também como ferramenta  de pesquisa,  a  internet,  tendo como palavras  chave:

Ultracavitação; HIFU; Tratamento; Lipodistrofia localizada; Ultrassom focalizado de

alta intensidade. 

9. Resultados e Discussão 

9.1. Resultados



Os resultados atuais indicam que o ultrassom induz uma cavitação na pele humana

que pode provocar uma redução substancial de gordura subcutânea e redução do

tamanho das células  adiposas,  confirmando prévia  observação clínica  do efeito

liporedutor  acentuado  da  técnica.  Este  estudo  também  fornece  evidencias

circunstanciais para o mecanismo de ação do ultrassom nos adipócitos25.

Os resultados não variam significativamente  de acordo com a área tratada.  As

regiões  do  dorso  e  infraglútea  apresentaram  melhores  resultados,  entretanto

apenas cinco pacientes foram tratados e submetidos a apenas uma sessão. Mais

de 80% dos pacientes consideraram seus resultados satisfatórios, entretanto 10 de

120 pacientes não apresentaram melhora. Avaliações fotográficas antes e após o

tratamento  demonstram  redução  significativa  na  gordura  localizada  das  áreas

tratadas. Sete pacientes relataram dor transitória durante o tratamento relacionada

principalmente à proximidade de regiões ósseas (como costelas e crista ilíaca).

Uma paciente apresentou bolhas em decorrência de problemas técnicos com o

transdutor, mas que se resolveu em uma semana5.

9.2. Discussão

O ultrassom pode ser usado na medicina como um método de diagnóstico, quando

utilizado em imaginologia, ou como uma modalidade terapêutica a qual emite ondas

de ultrassom focalizado de modo a entregar energia concentrada em um volume

focal, a uma profundidade precisa no tecido subcutâneo. Este sistema foi projetado

para usar a energia mecânica (não térmica) para romper as células de gordura sem

danificar  estruturas  vizinhas  (pele,  vasos  sanguíneos  e  linfáticos,  músculos  e

nervos periféricos). No tratamento da adiposidade localizada, ocorre uma cavitação

estável  e  instável,  realizando  aberturas  transitórias  das  membranas  celulares,

denominadas ultracavitacionais, produzindo a abertura dos triglicerídeos ao liquido

intersticial23.

A resposta clínica após a ultracavitação torna-se evidente após duas semanas e o

resultado total é alcançado após três meses. Em duas publicações, 367 pacientes

que  receberam  um  único  tratamento  com HIFU  (Ultrassom  Focalizado  de  Alta

Intensidade)  para  o  abdômen  e  flancos  tiveram  uma  média  de  redução  na

circunferência  da  cintura  que  variam  de  4,2  a  4,7cm  doze  semanas  após  o

procedimento.  Os  efeitos  pós-procedimento  incluem  desconforto  médio  a



moderado,  equimoses  e  edema.  Esses  efeitos  geralmente  foram  leves  e

transitórios28.

O  que precisa  ser  considerado é que o  ultrassom focado pode proporcionar  a

ruptura do adipócito, semelhante ao estado de jejum, ação das catecolaminas e

presença de citocinas inflamatórias. O fígado e o tecido adiposo são os principais

órgãos que sintetizam os ácidos graxos. Dessa forma, é importante considerar que

o aumento de ácidos graxos livres no plasma é proporcional à lipólise e podem

exercer  um potencial  efeito  tóxico no organismo,  ou ainda,  contribuírem para a

síntese  de  “novos”  triglicerídeos.  Questiona-se  também  a  utilização  do  termo

“lipólise” bem como a participação das enzimas lipolíticas nesse contexto. No caso

do  ultrassom focalizado,  a  ruptura  do   adipócito  é  induzida  mecanicamente  e,

portanto,  pode  ser  diferente  dos  atuais  mecanismos  propostos  nos  processos

fisiológicos de lipogênese e lipólise27.

A redução  de  medidas foi  mais  importante  do  que  a  perda de peso,  porém a

redução de medidas ocorreu em todas as pacientes independentemente da perda

de peso. Isso mostra que houve diminuição real do panículo adiposo nos locais

tratados  vindo  ao  encontro  do  objetivo  do  estudo:  avaliação  do  resultado  para

gordura localizada29.

A redução da espessura de gordura na área tratada sem a concomitante redução

de peso apresenta fortes indícios de que a espessura de gordura reduzida é devido

ao tratamento. Melhorias no contorno corporal foram visíveis em todos os pacientes

após três procedimentos6.

A  avaliação  da  perimetria  pré  e  pós-tratamento  apresentou  resultados  que

confirmam a eficácia do tratamento com ultrassom cavitacional de alta frequência.

Os  valores  da  plicometria  diminuíram indicando  que  houve  uma diminuição  da

adiposidade localizada da zona tratada. A análise estatística dos valores obtidos

mediante  ecografia  demonstrou  uma  redução  significativa  da  adiposidade

localizada30.

Em estudo com 19 pacientes não foram observados efeitos sistêmicos adversos

como  mal  estar  geral,  sintomas  gastrointestinais,  circulatórios  ou  neurológicos.

Também não foi observado nenhum caso de queimadura durante as aplicações31.

10. Conclusão



Os resultados sugerem que o Ultrassom de Baixa Frequência tem se mostrado

favorável  como  estratégia  terapêutica  não  invasiva  para  o  tratamento  da

lipodistrofia localizada e seus diversos níveis de apresentação do quadro clínico. No

entanto,  muitos  estudos  demonstram  lacunas  relevantes  quanto  a  pesquisas

clínicas relacionadas ao uso do ultrassom de baixa frequência e a falta de grupos-

controle adequados, para analisar diferentes situações.

A  variabilidade  de  técnicas  de  aplicação  do  ultrassom  utilizadas  e  a  não

objetividade de alguns estudos também contribui para a não confiabilidade plena

sobre  os  efeitos  do  ultrassom  de  baixa  intensidade  na  lipodistrofia  localizada,

levantando ainda mais questões sobre como interpretar tais estudos. De modo que

ainda há muitas controvérsias sobre a eficácia do ultrassom no tratamento para

lipodistrofia localizada.

Essas controvérsias alimentaram o desenvolvimento de pesquisas científicas nessa

área, principalmente nas últimas décadas. A compreensão dos processos lipolíticos

e  lipogênicos,  assim  como,  o  mecanismo  de  ação  do  ultrassom,  possibilita  a

obtenção  de  resultados  favoráveis  para  o  tratamento  direcionado  à  gordura

localizada. 

O  resultado  dessas  pesquisas  permite  a  aceitação  no  meio  científico,  de  dois

mecanismos de ação do ultrassom de baixa frequência: a energia é liberada na

forma de calor (efeito menor) e ondas de pressão (efeito principal). Dentro dessa

perspectiva,  considera-se  que  sua  ação  ocorre  em nível  celular,  pois  como as

membranas das células de gordura não têm a capacidade estrutural de suportar

tais vibrações, o efeito  da cavitação promove facilmente sua quebra,  poupando

tecido nervoso, muscular e vascular. Apesar dessas descobertas ainda há escassez

de  análises  sistemáticas  sobre  a  adequação  do  uso  do  ultrassom  de  baixa

frequência testado nessas pesquisas clínicas.

Assim,  fica  evidente  a  necessidade  de  mais  pesquisas,  em  geral  com  melhor

metodologia para os futuros estudos com recursos terapêuticos como o ultrassom

de baixa frequência para o tratamento da lipodistrofia localizada. 
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