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RESUMO 

A busca por métodos não invasivos para redução de gordura, com menores 

taxas de morbidade e tempo de recuperação mais curto, tem aumentado entre 

homens e mulheres. Cada vez mais no mercado de estética, novos tratamentos 

e equipamentos são disponibilizados comercialmente, porém, sem uma 

preocupação em relação a comprovação científica de resultados e da eficácia 

dessas terapias. O ultrassom é uma técnica antiga usada em medicina como 

método diagnóstico ou como modalidade terapêutica. Caracteriza-se pela 

emissão de energia, com a propagação ocorrendo através de tecidos até 

profundidades de vários milímetros. Tem sido um dos tratamentos mais 

procurados na estética, com sua utilização em baixa frequência para redução da 

gordura localizada. A escassez de evidência da eficácia da ultrassom 

cavitacional na redução da adiposidade localizada, e ausência de pesquisas 

utilizando a análise histológica para avaliação do estresse oxidativo, as 

metaloproteinases e o teor de fibras de colágeno em tecidos submetidos a essa 

técnica, foram os principais motivos para realização do presente estudo que 

trata-se de um ensaio clínico randomizado autocontrolado e cego. A coleta foi 

realizada entre os meses de maio de setembro de 2019. Este estudo teve como 

objetivo avaliar o efeito da aplicação da cavitação por ultrasom no tecido adiposo, 

com enfâse nas alterações sobre a celularidade e número de adipócitos, 

produção de fibras de colágeno, avaliação do estresse oxidativo e atividade das 

metaloproteinases presentes no tecido.Cada voluntária foi submetida à duas 

sessões de ultrassom cavitacional, com baixa frequência 27Khz e potência de 

90w em um dos lados da região abdominal infra umbilical, que foi sorteado pela 

fisioterapeuta dermatofuncional treinada, ficando o outro lado do abdômen como 

controle. A amostra foi composta por seis voluntárias, com média de idade de 40 

anos, submetidas a dermolipectomias eletivas. No bloco cirúrgico, a 

pesquisadora (cega) coletava o tecido abdominal retirado pelo cirurgião, 

devidamente identificado com lado direito e esquerdo, e levava para o laboratório 

para elaboração das lâminas, que passaram por análise histológica e 

morfométrica dos adipócitos, para isso, foi utilizada a técnica de coloração pela 



 
 

Hematoxilina-Eosina (H.E.) e analisados em microscópio de luz, para a 

contagem do número de células. A análise do diâmetro dos adipócitos foi 

realizada através do software ImageJ, versão 1.44. Para avaliar o teor de fibras 

colágenas, as amostras foram submetidas à coloração de Tricômico de Mallory.  

O estresse oxidativo foi avaliado por meio da peroxidação lipídica, estimada 

através da medida dos níveis de substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), e dos níveis da glutationa reduzida (GSH). Por fim, a expressão e 

atividade das metaloproteinases foram avaliadas por meio de zimografia. Com 

esse estudo, foi possível verificar que o uso do ultrassom para cavitação não 

promoveu diferença estatística (p 0,077) na prega cutânea abdominal, redução 

do diâmetro dos adipócitos (p 0,066) e no número dessas células (p 0,072). 

Porém, evidenciou-se diferença estatisticamente significativa na redução do 

estresse oxidativo (p 0,027) sinalizando ser uma técnica que pode viabilizar a 

diminuição do volume do tecido gorduroso abdominal. O estudo também mostrou 

redução das fibras de colágeno no tecido gorduroso, com a redução das 

metaloproteinases 2 (p 0,027) e 9 (p 0,023). 

 

Palavras Chaves: Tecido adiposo Pardo; Terapia por ultrassom; Cavitação 
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ABSTRACT 

 

The search for non-invasive methods for reducing fat, with lower rates of 

morbidity and shorter recovery time, has increased among men and women. 

Increasingly in the aesthetics market, new treatments and equipment are made 

commercially available, however, without a concern in relation to scientific proof 

of results and the effectiveness of these therapies. Ultrasound is an old technique 

used in medicine as a diagnostic method or as a therapeutic modality. It is 

characterized by the emission of energy, with the propagation occurring through 

tissues to depths of several millimeters. It has been one of the most sought after 

treatments in aesthetics, with its use at low frequency to reduce localized fat. The 

scarcity of evidence of the effectiveness of cavitational ultrasound in reducing 

localized adiposity, and the absence of research using histological analysis to 

assess oxidative stress, metalloproteinases and the content of collagen fibers in 

tissues submitted to this technique, were the main reasons for this. conducting 

the present study, which is a randomized, self-controlled, blinded clinical trial. The 

collection was carried out between the months of May of September 2019. This 

study aimed to evaluate the effect of applying ultrasound cavitation to adipose 

tissue, with an emphasis on changes in cellularity and number of adipocytes, 

production of collagen fibers, assessment of oxidative stress and activity of 

metalloproteinases present in the tissue. she underwent two sessions of 

cavitational ultrasound, with low frequency 27KHz and power of 90w on one side 

of the infra-umbilical abdominal region, which was drawn by the trained 

dermatofunctional physiotherapist, with the other side of the abdomen as a 

control. The sample consisted of six volunteers, with a mean age of 40 years, 

who underwent elective dermolipectomy. In the operating room, the researcher 

(blind) collected the abdominal tissue removed by the surgeon, duly identified 

with the right and left sides, and took it to the laboratory to prepare the slides, 

which underwent histological and morphometric analysis of the adipocytes. the 

Hematoxylin-Eosin (HE) staining technique and analyzed under a light 

microscope, for counting the number of cells. The analysis of the diameter of the 



 
 

adipocytes was performed using the ImageJ software, version 1.44. To evaluate 

the collagen fiber content, the samples were submitted to Mallory's Trichomic 

stain. Oxidative stress was assessed by means of lipid peroxidation, estimated 

by measuring the levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), and 

the levels of reduced glutathione (GSH). Finally, the expression and activity of 

metalloproteinases were evaluated by means of zymography. With this study, it 

was possible to verify that the use of ultrasound for cavitation did not promote 

statistical difference (p 0.077) in the abdominal skin fold, reduction in the diameter 

of the adipocytes (p 0.066) and in the number of these cells (p 0.072). However, 

there was a statistically significant difference in the reduction of oxidative stress 

(p 0.027), signaling that it is a technique that can make it possible to decrease 

the volume of abdominal fat tissue. The study also showed a reduction in collagen 

fibers in fatty tissue, with a reduction in metalloproteinases 2 (p 0.027) and 9 (p 

0.023). 

Key Words: adipose tissue; Ultrasonic therapy; Cavitation 
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RESUMEN 

La búsqueda de métodos no invasivos para la reducción de grasas, con menores 

tasas de morbilidad y menor tiempo de recuperación, ha aumentado entre 

hombres y mujeres. Cada vez más en el mercado de la estética, se comercializan 

nuevos tratamientos y equipos, sin embargo, sin preocuparse por la prueba 

científica de los resultados y la eficacia de estas terapias. La ecografía es una 

técnica antigua utilizada en medicina como método de diagnóstico o como 

modalidad terapéutica. Se caracteriza por la emisión de energía, cuya 

propagación se produce a través de los tejidos hasta profundidades de varios 

milímetros. Ha sido uno de los tratamientos más solicitados en estética, con su 

uso a baja frecuencia para reducir la grasa localizada. La escasez de evidencias 

de la efectividad de la ecografía cavitacional en la reducción de la adiposidad 

localizada, y la ausencia de investigaciones con análisis histológico para evaluar 

el estrés oxidativo, las metaloproteinasas y el contenido de fibras de colágeno 

en los tejidos sometidos a esta técnica, fueron las principales razones para ello. 

el presente estudio, que es un ensayo clínico ciego, autocontrolado y 

aleatorizado. La recolección se realizó entre los meses de mayo a septiembre de 

2019. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de 

cavitación ecográfica al tejido adiposo, con énfasis en cambios en la celularidad 

y número de adipocitos, producción de fibras de colágeno, evaluación del estrés 

oxidativo y actividad de las metaloproteinasas presentes en el tejido. ultrasonido 

cavitacional, con baja frecuencia 27KHz y potencia de 90w en un lado de la 

región abdominal infraumbilical, que fue dibujado por el fisioterapeuta 

dermatofuncional capacitado, con el otro lado del abdomen como control. La 

muestra estuvo formada por seis voluntarios, con una edad media de 40 años, 

que fueron sometidos a dermolipectomías electivas. En el quirófano, el 

investigador (ciego) recogió el tejido abdominal extraído por el cirujano, 

debidamente identificado con los lados derecho e izquierdo, y lo llevó al 

laboratorio para preparar los portaobjetos, los cuales fueron sometidos al análisis 

histológico y morfométrico de los adipocitos. Técnica de tinción con hematoxilina-

eosina (HE) y analizada al microscopio óptico, para contar el número de células. 



 
 

El análisis del diámetro de los adipocitos se realizó mediante el software ImageJ, 

versión 1.44. Para evaluar el contenido de fibra de colágeno, las muestras se 

sometieron a la tinción Trichomic de Mallory. El estrés oxidativo se evaluó 

mediante la peroxidación lipídica, estimada midiendo los niveles de sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) y los niveles de glutatión reducido 

(GSH). Finalmente, se evaluó la expresión y actividad de las metaloproteinasas 

mediante zimografía. Con este estudio se pudo verificar que el uso de ultrasonido 

para cavitación no promovió diferencia estadística (p 0.077) en el pliegue 

cutáneo abdominal, reducción en el diámetro de los adipocitos (p 0.066) y en el 

número de estas células ( p 0,072). Sin embargo, hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en la reducción del estrés oxidativo (p 0.027), lo 

que indica que es una técnica que puede permitir disminuir el volumen de tejido 

adiposo abdominal. El estudio también mostró una reducción de las fibras de 

colágeno en el tejido graso, con una reducción de las metaloproteinasas 2 (p 

0,027) y 9 (p 0,023). 

 

Palabras clave: tejido adiposo pardo; Terapia por ultrasonido; Cavitación 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1- Tecido adiposo e fibras de colágeno 

 

O tecido adiposo é uma forma especializada de tecido conjuntivo, formado 

por células chamadas adipócitos, encontrando-se isolado ou agrupado em 

grandes áreas do corpo.  Em pessoas de peso normal, o tecido adiposo 

corresponde a 20-25% do peso corporal da mulher e 15-20% no homem, 

apresentando estrutura, localização, cor, função, inervação, vascularizaçâo e 

celularidade própria1.  

É considerado o maior depósito corporal de energia, sendo os adipócitos 

céluas especializadas no armazenamento de triglicérides. As células hepáticas 

e o músculo esquelético também acumulam energia, mas sob a forma de 

glicogênio. Como os depósitos de glicogênio são menores, os grandes depóstios 

de triglicerídeos do tecido adiposo tornam-se as principais reservas de energia 

do organismo1 , 2 .  

Cada célula adiposa é envolvida por uma lâmina basal, e sua membrana 

plásmática mostra numerosas vesículas de pinocitose. O tecido adiposo pode 

ser classificado em dois tipos, o tecido adiposo amarelo (unilocular) e tecido 

adiposo pardo (multilocular). O tecido unilocular apresenta septos de conjuntivo, 

que contém vasos e nervos. Desses septos partem fibras reticulares, colágeno 

III, que vão sustentar as células adiposas. O tecido multilocular só tem presença 

no recém-nascido, com função auxiliar na termorregulação. O subcutâneo é 

então, todo envolvido por gordura amarela, porém com quantidade diferente por 

regiões, sendo influenciada pelo sexo e idade, modela a superfície, sendo em 

parte responsável pelas diferenças de controno entre o corpo da mulher e do 

homem1-3 (Figura 01). 
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Figura 01: Fotomicrografia de tecido adiposo multiocular (parte inferior) com suas células 
características contendo núcleos esféricos centrais e multiplas gotículas de lipídios no citoplasma. Para 
comparação, a parte superior da fotomicrografia mostra o tecido unilocular. Pararrosalina e azul-de-
toluidina. Aumento médio. (Imagem: Junqueira e Carneiro 2004) 

 

 

Os lipídios armazenados nas células adiposas são principalmente 

triglicerídeos, que são ésteres de ácidos graxos e glicerol. Os triglicerídeos 

originam-se da absorção de alimentos, da síntese nas próprias células adiposas, 

a partir da glicose oriundos do fígado, e transportadas até o tecido adiposo sob 

a forma de triglicerídeos constituintes das lipoproteínas de pequeno peso 

molecular ou VLDL (Very Low Density Lipoproteins). Além disso, muito dos 

carboidratos ingeridos são convertidos em trigicerídeos e depois armazenados, 

e posteriormente, usados sob a forma de ácidos graxos como energia, tendo a 

sua primeria etapa para utilização dos triglicerídeos em energia, a sua hidrólise 

em ácido graxo e glicerol. Então, estes são transportados no sangue para os 

tecidos ativos, onde são oxidados virando energia1 e 4.  

Os ácidos graxos são metabolizados pelas mitocôndrias e o glicerol na via 

gliceral. Sempre que a quantidade de carboidratos ingerida é maior que a de uso 

imediato ou a que pode ser armazenada em forma de glicogênio, o excesso é 

rapidamente transformado em triglicerídeos e então armazenado no tecido 

adiposo3 (Figura 02).  
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Figura 02: Imagem ilustrativa do adipócito preenchido por triglicerídeos e o metabolismo de 

geração de energia. Disponível em https://blogfisioterapia.com.br/, acesso 30/12/2019. 

 

 O excesso de ingestão calórica, e pouco gasto energético gera um saldo 

de hipertrofia ou hiperplasia do adipócito, levando a obesidade, e além dela, a 

influência genética e a ação hormonal podem levar ao depósito de tecido 

gorduroso em determinadas partes do corpo, porém este acúmulo pode ocorrer 

mesmo em indivíduos sem excesso de peso, quando é chamada de gordura 

localizada. As dietas, atividade física e mudança no estilo de vida melhoram o 

quadro de obesidade, mas muitas vezes não solucionam volumes de gordura 

acumuladas em regiões específicas como abdômen, flancos e coxas5. 

O contínuo aumento dos níveis de lipídios na corrente sanguínea, e, 

consequentemente, seu acúmulo no tecido adiposo, pode causar efeitos 

deletérios aos tecidos6, devido a sua relação com o aumento das espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e diminuição dos componentes antioxidantes 

levando ao estresse oxidativo7. Além disso, pode desencadear uma cascata 

inflamatória, de modo que, interleucinas, citocinas e enzimas modificadoras de 

matrizes intercelulares interagem com diversos tipos celulares promovendo 

alterações que levam à formação de células espumosas, estrias gordurosas e 

da placa ateromatosa8.   

O estresse oxidativo é um desequilíbrio bioquímico no qual a produção de 

EROs excede a capacidade antioxidante natural. A instalação do processo de 

estresse oxidativo acontece quando há um desequilíbrio entre compostos 

oxidantes e antioxidantes, em favor da geração excessiva de radicais livres ou 

em detrimento da velocidade de remoção desses. Tal processo conduz à 

https://blogfisioterapia.com.br/
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oxidação de biomoléculas, com consequente perda de suas funções biológicas 

e/ou desequilíbrio homeostático, cuja manifestação é o dano oxidativo potencial 

contra células e tecidos. A cronicidade do estresse oxidativo tem relevantes 

implicações sobre o processo etiológico de numerosas enfermidades crônicas 

não transmissíveis, entre elas a obesidade9,10.  

Como marcadores do estresse oxidativo, a glutationa reduzida (GSH) atua 

de maneira importante na proteção celular contra mudanças no quadro oxidativo 

e na defesa contra xenobióticos, apresentando entre as suas funções, a proteção 

contra a peroxidação lipídica, agindo como um antioxidante, estando com sua 

atividade aumentada quanto melhor estiver a resposta antioxidante. Já o TBARS 

(substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico), é um potente biomarcador da 

peroxidação lipídica, usado para dosar os aldeídos, substâncias que se 

destacam como metabólitos secundários da oxidação de lipídeos, dentre esses, 

o malondialdeído é um dos mais abundantes9,11,3,12.  

Na obesidade, em resposta as alterações no número e/ou tamanho dos 

adipócitos, além da tensão mecânica imposta aos adipócitos, o tecido adiposo é 

rapidamente e dinamicamente remodelado durante sua expansão e 

regressão13,14. Este remodelamento é caracterizado pela superprodução dos 

componentes da matriz extracelular, tais como colágeno, laminina e 

fibronectina15 e se faz importante na modulação de vários processos biológicos, 

incluindo a adipogênese, a migração e reparação celular16. 

 Os três principais tipos de fibras do tecido conjuntivo são as colágenas, 

as reticulares e as elásticas, que são formadas por proteínas que se polimerizam 

formando estruturas muito alongadas. As fibras colágenas e as fibras reticulares 

são formadas pela proteína colágeno e as fibras elásticas são compostas 

principalmente pela proteína elastina. O colágeno tem como principal função 

estruturar os tecidos, e está presente em seus vários tipos na pele, osso, 

cartilagem, músculo liso e lâmina basal1. 

Uma das camadas da pele, a derme, é composta principalmente por 

fibroblastos, que produzem colágeno tipos I e III e fibras elásticas, na matriz 

extracelular. Os colágenos são os componentes estruturais mais abundantes da 

matriz extracelular, não só suportam a arquitetura dos tecidos, mas também as 

funções celulares, incluindo a adesão celular, a migração, a diferenciação, a 

morfogênese e a cicatrização de feridas17.  Existem mais de 24 tipos de 
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colágenos conhecidos, os colágenos fibrilares (tipos I, II, III, V e XI) os que 

apresentam cadeias denominadas α que se associam de tal forma a constituírem 

uma tripla hélice, sendo que suas extremidades não assumem a configuração 

helicoidal e favorecem a interação entre os colágenos e outros elementos que 

compõem a matriz extracelular18.  

O colágeno não fibrilar (tipo IV), reúne-se em uma rede plana e é o 

principal componente de todas as lâminas basais maduras. Outros componentes 

como a elastina por exemplo, formam uma extensa rede entrelaçada de fibras e 

camadas e, podem ser estendidas e retraídas, concedendo elasticidade à matriz. 

Já a fibronectina e a laminina são glicoproteínas de matriz com múltiplos 

domínios que permitem a aderência da célula a matriz. A interação fisiológica 

entre os adipócitos e as diversas proteínas que compõem a matriz extracelular 

estão associadas as consequências metabólicas da obesidade. O excesso de 

deposição de colágenos causa dano tecidual crônico sob condições patológicas 

e é definido como uma condição fibrótica18. 

Durante os processos de expansão e regressão do tecido adiposo, 

alterações de celularidade e de matriz extracelular são contínuos e necessários 

para manutenção do tecido19,20. Este remodelamento é mediado pelos sistemas 

fibrinolítico plasminogênio e plasmina, pelas metaloproteinases de matriz 

(MMPs), desintegrina e metaloproteinases (ADAMs) e pelos inibidores teciduais 

de metaloproteinases (TIMPs)4.  

As metaloproteinases foram relatadas pela primeira vez em 1962, por 

Jerome Gross e Charles Lapière, quando encontraram em enzima ativa que em 

cultura de pele degradava colágeno tipo I 21. Essas enzimas são a maior classe 

de enzimas responsáveis pela degradação da matriz extracelular (MEC), 

conjuntamente, as MMPs são capazes de degradar todas as proteínas dessa 

matriz 22. Por esse motivo, essas enzimas estão envolvidas em vários processos 

patológicos sistêmicos23.  São classificadas em cerca de 25 proteínas, dentre 

elas as gelatinase B (MMP-9) e gelatinase A (MMP-2) que são dois membros 

relacionados a família MMP que degrada colágeno desnaturado ou gelatinas 24. 

A MMP-9 é derivada principalmente de monócitos e macrófagos, tendo atividade 

predominante na mobilização dos macrófagos teciduais 25.  

As MMPs são imprescindíveis em todos os estágios da cicatrização, além 

da capacidade de degradação, apresentam habilidade para sintetizar colágeno 
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e outros membros da MEC, com uma atuação importante na remodelação da 

ferida26. Suas atividades são controladas pelos inibidores das metaloproteinases 

(TIMPs), que são moléculas endógenas, sendo de suma importância para o seu 

controle, pois na ausência desses inibidores ocorrem complicações orgânicas27.  

 

1.2- Terapia por ultrassom 

A gordura localizada (GL) é um dos maiores desafios no tratamento da 

estética corporal. Trata-se de uma deposição excessiva de tecido gorduroso em 

locais específicos do corpo como culote e flancos28. 

O tratamento da gordura localizada permanece bastante controverso, 

incluindo diferentes tipos de tratamento desde os menos invasivos até a 

lipoaspiração2,5,6,28. Esta técnica cirúrgica permite ótimos resultados no 

tratamento da gordura localizada, porém envolve inúmeras complicações como 

irregularidade, necrose cutânea, e as pontencialmente mais letais como 

embolias pulmonares, embolia gorda, sepse, necroses, fasceíte e perfuração de 

órgãos abdominais5,6,8,13,29 e 30.  

A busca por métodos não invasivos para redução de gordura, com 

menores taxas de morbidade e tempo de recuperação mais curto, tem 

aumentado entre homens e mulheres. A atração dos pacientes por tratamentos 

com menor risco e menor tempo de repouso provoca um mercado da estética 

em constante efervescência, com novos tratamentos e equipamentos sendo 

lançados em ritmo frenético, porém ainda com pouca preocupação em relação a 

comprovação científica de resultados e do nível de evidência destas terapias31.  

Neste cenário, existem disponíveis diversos equipamentos com 

tecnologias distintas como resfriamento do tecido, aquecimento, infusão de gás, 

ondas de choque ou mecanismo de vibração, como a Ultracavitação que usa a 

tecnologia do ultrassom 31,32.  

  O ultrassom é uma técnica usada em medicina como método 

diagnóstico ou como modalidade terapêutica33, sendo que as imagens baseadas 

em ultrassom são utilizadas há várias décadas para o diagnóstico clínico. A 

forma terapêutica foi relatada como dependendo da emissão de energia, com a 

propagação ocorrendo através de tecidos até profundidades de vários 
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centímetros, e foi usado como uma ferramenta cirúrgica não invasiva para tratar 

tumores, incluindo os do fígado, próstata e útero 34.  

 Utilizado na Fisioterapia como forma terapêutica, como um dos 

principais recursos físicos, observa-se que o ultrassom é uma fonte de energia 

com grande capacidade de tratamentos com variações por meio dos 

componentes emissores, que são os cabeçotes ou transdutores ou programação 

de energias, que podem variar de acordo com a empresa. Tem sido usado para 

reabilitação de lesões musculoesqueléticas com o ultrassom de 1Mhz, como 

também nos tratamentos estéticos com baixa frequência para redução da 

gordura localizada ou também com  equipamentos específicos para os 

tratamentos de rejuvenescimento com influência na contração e neoformação 

das fibras de colágeno, levando-se em consideração que quanto menor a 

frequencia, maior é a profundidade atingida, o que em relação à potência 

encontra-se o contrário, quanto maior a potência, maior o efeito mecânico da 

cavitação34,35.  

Segundo Agnes, 2016, no contexto das energias utilizadas, o ultrassom 

se enquadra nas ondas mecânicas ou elásticas, que ao atingir os tecidos 

biológicos, produzirá principalmente efeitos mecânicos, térmicos, químicos e de 

cavitação, que são efeitos interligados, onde praticamente um é consequência 

do outro, dependendo da intensidade e modo de emissão da energia, ou seja, 

quanto mais intensa a emissão, mais significativos serão esses efeitos35. 

          O ultrassom pode ser fabricado para ser utilizado de forma focalizada, 

chamado Ultrassom Focalizado de Alta intensidade (HIFU) (figura 02A), com 

direcionamento de calor mais forte e pontual, ou na forma de Cavitação, em que 

as ondas são propagadas de forma mais aberta (figura 03B)36. 

 

 

Figura 03: Imagem ilustrativa da forma de Ultrassom focalizado (A) e a forma de cavitação (B). Moreno-

Moraga, et, al, 200733 
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Quando aplicado na pele da face, o ultrassom utilizado é o focado, que 

provoca um efeito de compactação significativa de fibras colágenas e elásticas 

na derme reticular, enquanto que alterações menos importantes ocorrem na 

derme papilar. Os efeitos globais desta técnica variam dependendo da energia 

e da frequência de modulação. Clinicamente, a resposta do tratamento quando 

usada alta frequência é de redução da flacidez cutânea, de forma segura, não 

invasiva e eficaz37. Porém, pouco se estuda sobre essa ação em nível do 

colágeno na região corporal, pois a maior parte dos estudos se restringe a avaliar 

seu efeito na gordura localizada da região abdominal33, 34, 36,38.  

Já a cavitação é um termo comum muito usado e importante na prática do 

ultrassom, um fenômeno físico que acontece com a produção de ondas 

ultrassônicas se baseia no processo capaz de gerar, aumentar e implodir 

cavidades de vapor e gases em um líquido, por meio de formação de bolhas. 

Está fundamentada nos princípios físicos da ressonância, em que a membrana 

adiposa vibra na mesma frequência da onda emissora, assim, frequências entre 

20Khz e 50Khz produzem vibrações na membrana adipocitária, que somadas à 

produção de microbolhas ao seu redor terão o poder de danificá-las. Isso 

ocasiona importante liberação de triglicérides no tecido intersticial adipocitário35.  

Como definição, a cavitação pode ser estável ou transitória dependendo 

da amplitude ou intensidade da pressão da energia gerada. Na estável, ocorrem 

micro bolhas de gás e vapor que se formam, mantendo-se íntegras e não 

implodem, esse processo pode ser aplicado para fibroses, por permanecem 

intactas, neste caso as ondas mecânicas são dinâmicas e uniformes35-44. Já a 

cavitação transitória a pressão das micro bolhas é elevada nas ondas 

ultrassônicas que se rompem e implodem, gerando danos teciduais, decorrentes 

das altas temperaturas e pressões42; 45.  

Embora seja um dos tratamentos com maior procura, há escassa 

demonstração científica de comprovação da eficácia do ultrassom no tecido 

adiposo. Quando se fala em resultados de tratamentos para gordura localizada, 

um fato que chama a atenção é a forma de avaliação e reavaliação, para 

comprovação dos resultados. Há uma prática comum entre os especialistas de 

realização da medida circunferencial, porém apesar de objetiva, está sujeita a 

muitos erros, como posicionamento inadequado, ajuste de compressão maior ou 

menor da fita no ato da medição, podendo até sofrer interferência da 
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respiração46. A fotografia é uma outra forma, passando também por erros de 

interpretação ou de padronização no momento de repetir o ensaio pós-

tratamento, interferindo na avaliação da melhora clínica46,47.  

 A escassez de evidência da eficácia do ultrassom cavitacional na redução 

da adiposidade localizada, e ausência de pesquisas utilizando a análise 

histológica para avaliação do estresse oxidativo, as metaloproteinases e o teor 

de fibras de colágeno em tecidos submetidos a essa técnica, foram os principais 

motivos para realização do presente estudo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Este estudo avaliou o efeito da aplicação da cavitação por ultrasom no 

tecido adiposo, com enfâse nas alterações sobre a celularidade e número de 

adipócitos, produção de fibras de colágeno, avaliação do estresse oxidativo e 

atividade das metaloproteinases presentes no tecido.   

 

3. MÉTODO 

   

3.1- Tipo do estudo 

Trata-se de um Ensaio clínico randomizado autocontrolado e cego, que 

avaliou o efeito da cavitação na adiposidade localizada e fibras de colágeno. 

 

3.2- Local de estudo 

Este estudo foi realizado na cidade do Recife, capital Pernambucana, na 

Clínica particular Iplastica (Clínica de Cirurgia Plástica Integrada LTDA) que 

realiza em média 180 cirurgias plásticas por ano em todos as áreas do corpo, e 

destas aproximadamente 17% são dermolipectomias eletivas. A coleta foi 

realizada entre os meses de maio de setembro de 2019. O laboratório utilizado 

para preparo e análise das lâminas foi o Laboratório de histologia do 

departamento de Morfologia e Fisiologia (DMFA) da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco.  

 

3.3- Amostra 
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A amostra foi composta por 6 voluntárias, do gênero feminino com média 

de idade de 40,1 (±3,5) anos, saudáveis, não fumantes, e todas haviam tido pelo 

menos um filho e no máximo 2 e que iriam fazer cirurgia plástica abdominal. 

           

           3.3.1- Recrutamento dos participantes 

 

As voluntárias foram convidadas a participar da pesquisa pela 

pesquisadora no dia em que ia ao cirurgião plástico agendar a cirurgia de 

dermolipectomia abdominal, já com os exames que comprovavam condições de 

saúde favoráveis à intervenção cirúrgica. A pesquisadora explicou a pesquisa a 

cada uma delas, com seus objetivos e detalhes da realização da técnica, e todas 

foram avaliadas com o preenchimento da ficha clínica, mensuração da prega 

cutânea abdominal com adipômetro, mas só as que se enquadravam nos 

critérios de inclusão da pesquisa, leram e após concordarem com o termo de 

consentimento livre e esclarecido, já realizavam a primeira sessão de cavitação 

por ultrassom com uma profissional fisioterapeuta dermatofuncional treinada. 

 

                  
          3.3.2- Cegamento e randomização 
 

Tratando-se de um estudo randomizado e cego, os dois lados foram 

avaliados de forma similar, e apenas a profissional que executou a técnica 

(fisioterapeuta dermatofuncional treinada) e a voluntária sabiam qual lado foi 

tratado. Para garantir o cegamento e randomização da pesquisa, a 

Fisioterapeuta treinada recebia dois envelopes, que continham em cada um 

deles o lado do abdômen que deveria receber a intervenção da cavitação por 

ultrassom com a palavra direita ou esquerda, a fisioterapeuta sorteava um dos 

envelopes lacrado, e então executava a técnica do lado que o envelope indicava. 

Essa informação só era de conhecimento da Fisioterapeuta treinada e da 

voluntária no ato da terapia, pois o aparelho emite um barulho ao estar em 

contato com a pele, não sendo possível cegar também a voluntária.  A 

pesquisadora permanecia cega até a finalização da análise histológica, 

contagem das células adiposas e análise do colágeno do tecido gorduroso, 

sendo retirado o cegamento apenas com os dados calculados, para escrita dos 

resultados. 
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           3.3.3- Critérios de inclusão e exclusão 
 
 

Foram incluídas na pesquisa voluntárias saudáveis, com indicação 

médica para técnica de dermolipectomias eletivas, com gordura abdominal, com 

cirurgia agendada e que não estivesse realizando tratamentos estéticos na área 

abdominal antes da cirurgia. Foram excluídas da amostra, aquelas com histórico 

prévio de dermolipectomia, lipoaspiração na área, cirurgia bariátrica, portadores 

de esteatose hepática, portadoras de dispositivo eletrônico implantado ou as que 

não sentiram-se á vontade de participar.  

 
           3.4 Técnica de tratamento realizada 

 

Cada voluntária foi submetida às 2 sessões de cavitação na região 

abdominal infra umbilical, com intervalo de uma semana. O aparelho utilizado foi 

o Power Cavit Plus de 27 kHz da Stetic Line, devidamente calibrado pela 

empresa fabricante, e foi realizado no lado do abdômen que foi sorteado, não 

havendo intervenção alguma no lado contralateral, mantendo-o como 

autocontrole. Como garantia de proteção do lado controle, foi deixado um espaço 

preservado entre os lados de 2 cm, como segurança para evitar difusão da 

energia para o lado não tratado (lado controle), espaço este definido apesar de 

haver pouca dissipação de energia de forma horizontal quando o transdutor está 

acoplado ao tecido.   

Durante o procedimento de cavitação por ultrassom, a voluntária 

permaneceu em decúbito dorsal na maca com travesseiros apoiando a cervical 

e outro abaixo dos joelhos. Após higienização do local com algodão e álcool 

70%, foi colocado no local a ser tratado gel condutor. O aparelho foi acoplado no 

lado do abdômen a ser tratado, e a fisioterapeuta treinada aplicou a técnica com 

movimentos circulares lentamente permanecendo 3 minutos em cada área que 

corresponda ao tamanho da ERA do cabeçote (Figura 04).  
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Figura 04. Registro da pesquisadora da aplicação da cavitação por ultrassom com o aparelho 

power cavit plus da stetic line em uma das voluntárias. 

 

A frequência do equipamento é baixa, de 27Khz, considerada seletiva 

para o tecido gorduroso, e a potência utilizada foi de 90 Watts. Visando uma 

maior fidedignidade nos resultados, e anulação da influencia do limiar de cada 

paciente, optamos por usar o mesmo equipamento, mesmo transdutor e 

padronização de 90J/ cm² por ser confortável. Pois, observamos que poucos 

trabalhos discutem a fluência e potência que devem ser utilizadas para um 

melhor resultado, alguns relatam que vão de acordo com a sensibilidade dos 

pacientes. Um estudo realizado com 12 voluntários revelou que a maior fluência 

total entregue esteve associada a uma maior redução na circunferência da 

cintura41. Nos trabalhos mais recentes é possível encontrar metodologias com 

energias que variam de 57J/cm² no mínimo e máximo 177J/cm² 41-43, diante 

disso, optamos por padronizar a entrega de 90J/cm²  como padrão para todas 

as voluntárias, por ser suportável a todos os indivíduos, independente da 

sensibilidade, evitando viés na pesquisa.  

Durante a sessão, as voluntárias escutavam um som fino e constante, pois 

os equipamentos lipocavitacionais são de baixa frequência, e como a faixa 

audível para o ouvido humano vai de 20Hz a 20KHz, os equipamentos 

lipocavitacionais atuam na faixa de 20KHz a 40KHz, o paciente submetido ao 

tratamento consegue ouvir um ruído que não causa nenhum dano, no nosso 

caso a Frequência foi de 27Khz, além disso as voluntárias poderiam sentir um 

aquecimento do local, mas sem queixas de dor, e após a sessão elas poderiam 

retornar as suas atividades diárias imediatamente.  

 Todas as voluntárias poderiam deixar a pesquisa em qualquer momento, 

caso sentissem necessidade. As sessões aconteceram duas semanas antes da 

cirurgia de dermolipectomias eletivas, quando foram realizadas 2 sessões com 
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intervalo de 8 dias. Elas passaram por todas as etapas que antecedem à cirurgia 

plástica, com consulta ao anestesista, exames de sangue. 

 
           3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 No dia da cirurgia, a pesquisadora esteve no bloco cirúrgico, e 

acompanhou o cirurgião plástico no momento da retirada do retalho de tecido 

infraumbilical (fig. 5 e 6), devidamente identificado com Direita e Esquerda. As 

peças de tecido retiradas pelo cirurgião durante a cirurgia, ainda no bloco 

cirúrgico, foram imediatamente imersas em formol tamponado à 10%, ainda com 

a peça inteira, e no laboratório foram fotografadas com Câmera Canon T5 lente 

18x55mm. (Figuras 07)  

 

Figura 5: Registro da pesquisadora, 
do descolamento do retalhoo tecidual com a 
utilização do bisturí elétrico 

 

Figura 6: Registro da pesquisadora, retalho 
marcado com a letra E indicando o lado 
esquerdo, antes de ser descolado e retirado. 

 

 
  A figura 7 ilustra os retalhos, por meio das fotos realizadas, logo após a 

retirada no bloco cirúrgico e antes de serem feitas as amostras.  Na Figura 7A, 

temos o retalho do lado esquerdo, que na voluntária número 02 foi o lado 

controle, que não recebeu tratamento prévio com Ultrassom de Cavitação em 

detrimento da randomização, e o lado direito, que recebeu as duas sessões 

prévias do protocolo da pesquisa (Figura 7B). Quando observamos os retalhos 

da voluntária nº06, o lado tratado está na Figura 7C e o não tratado 7D. Ainda 

na figura 7, as imagens E e F foram feitas por baixo do retalho, superfície paralela 

a pele de uma das voluntárias que apresentava um volume menor de tecido 

adiposo.  

A  
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Figura 7: Registro da pesquisadora das peças do tecido adiposo abdominal 

imediatamente após retirada das voluntárias, uma visão macroscópica. A, D e E são lados de 

tecidos não tratados, enquanto que B, C e F são os lados tratados. Sendo A e B a mesma 

voluntária; C e D uma outra voluntária e E e F a vista do tecido de uma outra voluntária.  

 

Posteriormente, foram realizados os cortes com bisturi para preparo das 

amostras e separação em potes identificados com o nome da voluntária e o lado, 

sem identificar o lado tratado. Os cortes foram feitos no centro de cada peça, 

para uniformidade em todos os cortes o tecido, que foram mantidos no formol 

por 24hs e em seguida mantidos embebidos em álcool á 70%.  

 

No laboratório as amostras iniciaram o processo de preparo das lâminas 

para e avaliação histológica, o tecido foi clivado e submetido à técnica histológica 

de inclusão em parafina. Em seguida, os blocos foram cortados e submetidos a 

técnica de coloração pela Hematoxilina-Eosina (H.E.), em seguida, as lâminas 
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foram analisadas em microscópio de luz. A análise do diâmetro dos adipócitos 

foi realizada através do software ImageJ, versão 1.44. Para avaliar o teor de 

fibras colágenas, as amostras foram submetidas à coloração de Tricômico de 

Mallory, que proporciona a visualização e analise quantitativamente as fibras 

colágenas do tecido conjuntivo, conferindo a coloração azul a todas estas fibras, 

porém não permitindo a diferenciação entre os tipos.  O estresse oxidativo foi 

avaliado por meio da peroxidação lipídica, estimada através da medida dos 

níveis de substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS),e dos níveis da 

glutationa reduzida (GSH). Por fim, a expressão e atividade das 

metaloproteinases foram avaliados por meio de zimografia, onde após a 

revelação, a membrana foi digitalizada e as bandas analisadas pelo programa 

ImageJ para determinar a densitometria óptica. 

 

3.5.1- Análise histológica e morfométrica do tecido adiposo 
 

Fragmentos do tecido adiposo abdominal foram dissecados e fixados em 

solução contendo formalina a 10% tamponada por 24 horas. Posteriormente, as 

amostras foram submetidas à desidratação em soluções de concentração 

crescente de etanol (70%, 80%, 90% e 100%), diafanizados pelo xilol, 

impregnados e incluídos em parafina. Os blocos foram cortados em cortes 

semiseriados com micrótomo ajustado para 5µm. Assim, os cortes obtidos foram 

colocados em lâminas histológicas untadas previamente com albumina. Após, 

foram mantidas em estufa regulada à temperatura de 37ºC, por 24 horas para 

secagem. Os preparados histológicos foram submetidos à técnica de coloração 

pela Hematoxilina-Eosina (H.E.) e analisados em microscópio de luz. As lâminas 

foram fotografadas por meio de uma câmera digital (Moticam 2300) acoplada ao 

microscópio óptico (Nikon E-100). Sob foco fixo e clareza de campo, foram 

capturados 10 campos por lâmina do mesmo corte com aumento final de 100 e 

400x.  

Para a morfometria do tecido adiposo, foi determinado o número de 

adipócitos através da captura de imagens por meio de câmera de Vídeo Sony®, 

acoplada ao microscópio, as quais foram submetidas ao aplicativo Morfometria 

de Linhas, calibrado em micrômetros, associado ao do programa ImagemLab 

2000 para Windows. Na captura, foram utilizadas cinco lâminas de cada grupo, 
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sendo medidos cinco campos em lâmina. Além disso, utilizou-se uma ocular 

integradora, segundo a metodologia de Souza et al. (2003)45, contendo 100 

pontos distribuídos geometricamente. A ocular integradora foi acoplada a um 

microscópio de luz com objetiva de 40x. A análise do diâmetro dos adipócitos foi 

realizada através do software ImageJ, versão 1.44. 

 

3.5.2- Análise do colágeno  

        Para avaliar o teor de fibras colágenas, principalmente III, fragmentos do 

tecido adiposo abdominal foram dissecados e fixados em solução contendo 

formalina a 10% tamponada por 24 horas. Posteriormente, as amostras foram 

submetidas à técnica de rotina de histologia e coradas com Tricômico de Mallory, 

que proporcionou visualizar e analisar quantitativamente as fibras colágenas do 

tecido conjuntivo, conferindo a coloração azul a todas estas fibras, porém não 

permitindo a diferenciação entre os tipos. Em seguida, cinco imagens, com a 

mesma ampliação, foram analisadas para a quantificação do colágeno por meio 

do software Gimp 2.6. As avaliações foram realizadas com o auxílio de um 

microscópio Leica DM500 acoplado com câmera Leica ICC50GD e software LAS 

EZ 4.3. 

 

3.5.3- Expressão e atividade da MMP-2 e MMP-9 

Os marcadores foram detectados nas membranas e imunoprecipitados, 

respectivamente, utilizando anticorpos específicos. As proteínas da amostra 

foram separadas utilizando SDSPAGE (10%) e transferidas para membranas de 

difluoreto de polivinilideno (PVDF). A ligação não específica foi impedida por 

incubação das membranas com 5% de leite sem gordura diluído em TBS (pH 

7,6) durante 1 h. As membranas foram sondadas com os anticorpos primários 

correspondentes (diluição 1:500) durante 1 h à temperatura ambiente durante 

agitação suave, lavadas três vezes com TBS contendo Tween 20 a 0,1%, 

expostas ao anticorpo secundário, lavadas e visualizadas utilizando ECL ™. 

Após a revelação, a membrana foi digitalizada e as bandas analisadas pelo 

programa ImageJ para determinar a densitometria óptica de cada microponto de 

tonalidade escura na foto.  

 

3.5.4 - Marcadores do estresse oxidativo do tecido adiposo 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000300698&lng=pt&tlng=pt#B22
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A peroxidação lipídica foi estimada através da medida dos níveis de 

substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS)12, um potente biomarcador 

da peroxidação lipídica, enquanto a glutationa reduzida, um marcador da defesa 

antioxidante do organismo, foi determinada através da mensuração de 

grupamentos sulfidrilas não proteicos46 Para isso, fragmentos do tecido adiposo 

foram macerados em KCl, 1, 15% numa proporção de 10 ml/1g até completa 

homogeneização do material coletado. O homogenato foi transferido para um 

tubo de ensaio, ao qual foi adicionado 2mL de regente (0,375% ácido 

tiobarbitúrico e 75% ácido tricloroacético) para cada mL da mistura. Os tubos em 

duplicata foram lacrados e aquecidos em banho maria (100 °C) durante 15 

minutos. O sobrenadante foi separado e a absorvância medida a 535 nm47. 

 

 

3.6 Tratamento dos dados 

 

As mensurações obtidas por meio da avaliação histomorfométrica foram 

inicialmente avaliadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação do 

padrão de distribuição dos dados e, posteriormente pelo teste U de Mann- -

Whitney (distribuição não normal) com o intuito de se verificar possíveis 

diferenças entre os grupos. Para tanto, foi adotado o nível de significância de 5% 

ou p< 0,05. 

 

3.7 Procedimentos éticos 

Foi cadastrado na Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNINASSAU para análise, recebendo o parecer favorável de 

aprovação nº 2.490.165 em 7 de fevereiro de 2018. As voluntárias leram e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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4-RESULTADOS 
 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM NO TECIDO 

GORDUROSO ABDOMINAL 
 

Nara Raquel Silva Porto*; André Oliveira Paggiaro ** ; Laíse de Souza Elias*; 
Marcela Soltinho Flórido***; Viviane Fernandes de Carvalho .** 

 
RESUMO  

 
A cavitação é uma prática do ultrassom terapêutico, que tem sido muito 

utilizado na estética como tratamento da gordura localizada. Porém, diante da 

escassez de pesquisas sobre o efeito do ultrassom cavitacional no tecido 

gorduroso, e a falta de evidência científica do seu efeito no colágeno, o presente 

estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado autocontrolado e cego, e teve 

como objetivo avaliar o feito da cavitação no tecido gorduroso por meio da 

análise histológica e morfométrica dos adipócitos, avaliação do estresse 

oxidativo, análise histoquímica do colágeno e da atividade das 

metaloproteinases. Seis voluntárias, com média de idade de 40 anos, com 

dermolipectomias eletivas agendadas, foram submetidas à duas sessões de 

ultrassom cavitacional de baixa frequência 27Khz e potência de 90J/cm2, em um 

dos lados da região abdominal infra umbilical, definido por sorteio, tendo o outro 

lado como autocontrole. O tecido passou análise histológica e morfométrica dos 

adipócitos, mensuração do estresse oxidativo, bem como a análise histoquímica 

do colágeno e atividade das metaloproteinases. Com esse estudo, foi possível 

verificar que o uso do ultrassom para cavitação não promoveu diferença 

estatística (p 0,077) na prega cutânea abdominal, redução do diâmetro dos 

adipócitos (p 0,066) e no número dessas células (p 0,072). Porém, evidenciou-

se diferença estatisticamente significativa na redução do estresse oxidativo (p 

0,027) sinalizando ser uma técnica que pode viabilizar a diminuição do volume 

do tecido gorduroso abdominal. O estudo também mostrou redução das fibras 

de colágeno no tecido gorduroso, com a redução das metaloproteinases 2 (p 

0,027) e 9 (p 0,023). 

 

Palavras Chaves: Tecido adiposo Marrom; Terapia por ultrassom; Cavitação 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF ULTRASOUND CAVITATION ON 
ABDOMINAL FATTY TISSUE 

 

Nara Raquel Silva Porto*; André Oliveira Paggiaro ** ; Laíse de Souza Elias*; 
Marcela Soltinho Flórido***; Viviane Fernandes de Carvalho .** 

 
ABSTRACT 

Cavitation is a therapeutic ultrasound practice that has been widely used in 

aesthetics as a treatment for localized fat. However, given the scarcity of research 

on the effect of cavitational ultrasound on fat tissue, and the lack of scientific 

evidence of its effect on collagen, this study is a blind, self-controlled randomized 

clinical trial aimed at evaluating of cavitation in fatty tissue by histological and 

morphometric analysis of adipocytes, oxidative stress assessment, histochemical 

analysis of collagen and metalloproteinases activity. Six volunteers, with an 

average age of 40 years, with scheduled abdominoplasty, were submitted to two 

sessions of low frequency cavitation ultrasound 27Khz and power of 90J / cm2, 

in one of the data from the infra-umbilical abdominal region, defined by lot. other 

side as self-control. The tissue underwent histological and morphometric analysis 

of adipocytes, measurement of oxidative stress, as well as histochemical analysis 

of collagen and metalloproteinases activity. With this study, it was possible to 

verify that the use of ultrasound for cavitation did not promote statistical difference 

(p 0.077) in the abdominal skin fold, reduction of adipocyte diameter (p 0.066) 

and number of these cells (p 0.072). However, there was a statistically significant 

difference in the reduction of oxidative stress (p 0.027) signaling to be a technique 

that can enable the reduction of abdominal fat tissue volume. The study also 

showed a reduction in collagen fibers in fatty tissue, with a reduction in 

metalloproteinases 2 (p 0.027) and 9 (p 0.023). 

 

KEYWORDS: Brown adipose tissue; Ultrasound therapy; Cavitation 
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, Recife-PE- Brazil. 

 



21 
 

 

1- INTRODUÇÃO

 

Os adipócitos são células que compôem o tecido adiposo, uma forma 

especializada do tecido conjuntivo, presente em grandes áreas do corpo, com a 

função de armazenamento de energia. Sua classificação pode ser em dois tipos, o 

tecido adiposo unilocular (amarelo) e tecido adiposo multilocular (pardo)1-2, porém 

há uma predominância no tecido subcutâneo de gordura amarela, com deposição 

diferente em cada região, sofrendo influência genética, do sexo e da idade3.   

As dietas, atividade física e mudança no estilo de vida melhoram o quadro 

de obesidade, mas muitas vezes não solucionam volumes de gordura acumuladas 

em regiões específicas como abdômen, flancos e coxas3. Sendo a gordura 

localizada (GL) um dos maiores desafios no tratamento da estética corporal, pois 

trata-se de uma deposição excessiva de tecido gorduroso em locais específicos do 

corpo como culote e flancos.  O tratamento da gordura localizada permanece 

bastante controverso, incluindo diferentes tipos de tratamento, desde os menos 

invasivos até a lipoaspiração2,4-8.  

O mercado de equipamentos da área da estética busca constantemente 

novas técnicas e métodos não invasivos para redução de gordura, com menores 

taxas de morbidade e tempo de recuperação mais curto, para um público cada vez 

mais misto quanto ao sexo, porém, ainda com uma escassez de evidências 

científica para os tratamentos lançados9. 

           Uma das técnicas mais procuradas é o ultrassom e suas variações, que 

inicialmente foi utilizada na medicina como método diagnóstico, também foi usado 

como uma ferramenta cirúrgica não invasiva clínica para tratamentos, 

posteriormente na reabilitação feita pela fisioterapia, e já há anos vem sendo 

utilizada na estética, com emissão de energia propagada através de tecidos, 

dependendo da frequência, pode atingir tecidos profundos10.     

 A Cavitação é um termo comum muito usado e importante na prática do 

ultrassom, um fenômeno físico que acontece com a produção de ondas 

ultrassônicas se baseia no processo capaz de gerar, aumentar e implodir cavidades 

de vapor e gases em um líquido, por meio de formação de bolhas. Está 

fundamentada nos princípios físicos da ressonância, em que a membrana adiposa 
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vibra na mesma frequência da onda emissora, assim, frequências entre 20Khz e 

50Khz produzem vibrações na membrana adipocitária, que somadas à produção 

de microbolhas ao seu redor terão o poder de danificá-las. Isso ocasiona importante 

liberação de triglicérides no tecido intersticial adipocitário, porém com poucas 

comprovações dos seus resultados11, 12.  

Diante da escassez de pesquisas sobre o efeito do ultrassom cavitacional no 

tecido gorduroso e a falta de evidência científica do seu efeito no colágeno, o 

presente ensaio clínico teve como objetivo avaliar o feito da cavitação no tecido 

groduroso por meio da análise histológica e morfométrica dos adipócitos, avaliação 

do estresse oxidativo, análise histoquímica do colágeno e da atividade das 

metaloproteinases. 

 

2- MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 Tipo do estudo 

 

Trata-se de um Ensaio clínico randomizado autocontrolado e cego, que visou 

avaliar o efeito da cavitação na adiposidade localizada, recebendo o parecer 

favorável de aprovação nº 2.490.165 em 7 de fevereiro de 2018. 

Este estudo foi realizado na cidade do Recife-PE, em uma clínica 

especializada em cirurgias plásticas, e foi utilizado para preparo e análise das 

lâminas o Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia e Fisiologia 

(DMFA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

 

2.2 Amostra  

 

A amostra foi composta por 6 voluntárias, do gênero feminino com média de 

idade de 40 (±3,5anos), saudáveis, não fumantes, duas delas bebem vinho 

socialmente e todas haviam tido pelo menos um filho e no máximo 2. 

 

2.3 Recrutamento 

 

As voluntárias foram convidadas a participar da pesquisa pela pesquisadora 

no dia em que ia ao cirurgião plástico agendar a cirurgia, já com os exames que 
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comprovavam condições de saúde favoráveis à intervenção cirúrgica. A 

pesquisadora explicou a pesquisa a cada uma delas, com seus objetivos e detalhes 

da realização da técnica, e todas foram avaliadas com o preenchimento da ficha 

clínica, mensuração da prega cutânea abdominal com adipômetro, mas só as que 

se enquadravam nos critérios de inclusão da pesquisa, leram e após concordarem 

com o termo de consentimento livre e esclarecido, já realizavam a primeira sessão 

de cavitação por ultrassom com a fisioterapeuta dermatofuncional treinada. 

 

2.4 Cegamento e randomização 

 

 Tratando-se de um estudo randomizado e cego, em que os dois lados foram 

avaliados de forma similar, e apenas a profissional que executou a técnica 

(fisioterapeuta dermatofuncional treinada) e a voluntária sabiam qual lado foi 

tratado. Para garantir o cegamento e randomização da pesquisa, fisioterapeuta 

dermatofuncional treinada recebia dois envelopes, que continham em cada um 

deles o lado do abdômen que deveria receber a intervenção da cavitação por 

ultrassom com a palavra direita ou esquerda, a fisioterapeuta sorteava um dos 

envelopes lacrado, e então executava a técnica do lado que o envelope indicava.  

A pesquisadora permanecia cega até a finalização da análise histológica, contagem 

das células adiposas e análise do colágeno do tecido gorduroso, sendo retirado o 

cegamento apenas com os dados calculados, para escrita dos resultados. 

 

2.5 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas na pesquisa voluntárias com gordura abdominal e com 

cirurgia de dermolipectomia eletiva agendada para no mínimo de duas semanas 

após o primeiro contato com a pesquisadora. Sendo excluídas da amostra aquelas 

que tinha histórico de submissão anterior do mesmo tipo de cirurgia ou de 

lipoaspiração na área ou ainda cirurgia bariátrica, bem como os portadores de 

esteatose hepática, que faziam uso de dispositivo eletrônico implantado ou as que 

não se sentiram à vontade de participar.  

        

            2.6 Procedimentos de coleta de dados  
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Cada voluntária foi submetida à 2 sessões de cavitação na região abdominal 

infra umbilical, com intervalo de uma semana. O aparelho utilizado foi o ultrassom 

de cavitação o Power Cavit Plus de baixa frequência 27 kHz da Stetic Line, 

devidamente calibrado pela empresa fabricante, e foi realizado no lado do abdômen 

que foi sorteado (lado Tratado), não havendo intervenção alguma no lado 

contralateral, mantendo-o como autocontrole (lado não tratado). Como garantia de 

proteção do lado controle, foi deixado um espaço preservado entre os lados de 2 

cm, considerada uma margem segura para evitar difusão da energia para o lado 

não tratado (lado controle). 

Cada sessão durou em torno de 5 minutos de tratamento, durante o 

procedimento a voluntária permaneceu em decúbito dorsal na maca com 

travesseiros apoiando a cervical e outro abaixo dos joelhos, após higienização do 

local com algodão e álcool 70%, foi colocado no local a ser tratado gel condutor. O 

aparelho foi acoplado no lado do abdômen a ser tratado, e a fisioterapeuta treinada 

aplicou a técnica com movimentos circulares lentamente permanecendo 3 minutos 

em cada área que corresponda ao tamanho da ERA (superfície de transmissão) do 

cabeçote. A potência utilizada foi de 90 Watts com fluência de 90J/cm2 como padrão 

para todas as voluntárias, por ser suportável a todos os indivíduos, independente 

da sensibilidade, evitando viés na pesquisa. Durante a sessão, elas escutavam um 

som fino e constante e poderiam sentir um aquecimento do local, mas sem queixas 

de dor, e após a sessão elas poderiam retornar as suas atividades diárias 

imediatamente. 

  As peças de tecido retiradas pelo cirurgião (figura 01), ainda no bloco 

cirúrgico, devidamente identificados como lado direito e esquerdo, foram 

imediatamente imersas em formol tamponado à 10%, ainda com a peça inteira, e 

no laboratório foram fotografadas com Câmera Canon T5 lente 18x55mm. 

Posteriormente, foram realizados os cortes com bisturi para preparo das amostras 

e separação em potes identificados com o nome da voluntária e o lado, sem 

identificar o lado tratado. Os cortes foram feitos no centro de cada peça, para 

uniformidade em todos os cortes o tecido, que foram mantidos no formol por 24hs 

e em seguida mantidos embebidos em álcool á 70%. 
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Figura 01: Registro da pesquisadora, do descolamento do retalho tecidual com a utilização 
do bisturí elétrico 

 

2.7 Análise histológica e morfométrica do tecido adiposo 

 

Fragmentos do tecido adiposo abdominal foram dissecados e fixados em 

solução contendo formalina a 10% tamponada por 24 horas. Posteriormente, as 

amostras foram submetidas à desidratação em soluções de concentração 

crescente de etanol (70%, 80%, 90% e 100%), diafanizados pelo xilol, impregnados 

e incluídos em parafina. Os blocos foram cortados em cortes semiseriados com 

micrótomo ajustado para 5µm. Assim, os cortes obtidos foram colocados em 

lâminas histológicas untadas previamente com albumina. Após, foram mantidas em 

estufa regulada à temperatura de 37ºC, por 24 horas para secagem. Os preparados 

histológicos foram submetidos à técnica de coloração pela Hematoxilina-Eosina 

(H.E.) e analisados em microscópio de luz. As lâminas foram fotografadas por meio 

de uma câmera digital (Moticam 2300) acoplada ao microscópio óptico (Nikon E-

100). Sob foco fixo e clareza de campo, foram capturados 10 campos por lâmina 

do mesmo corte com aumento final de 100 e 400x.  

Para a morfometria do tecido adiposo, foi determinado o número de 

adipócitos através da captura de imagens por meio de câmera de Vídeo Sony®, 

acoplada ao microscópio, as quais foram submetidas ao aplicativo Morfometria de 

Linhas, calibrado em micrômetros, associado ao do programa ImagemLab 2000 

para Windows. Na captura, foram utilizadas cinco lâminas de cada grupo, sendo 

medidos cinco campos em lâmina. Além disso, utilizou-se uma ocular integradora, 

segundo a metodologia de Souza et al. (2003)13, contendo 100 pontos distribuídos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000300698&lng=pt&tlng=pt#B22
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geometricamente. A ocular integradora foi acoplada a um microscópio de luz com 

objetiva de 40x. A análise do diâmetro dos adipócitos foi realizada através do 

software ImageJ, versão 1.44. 

 

          2.8 Marcadores do estresse oxidativo do tecido adiposo 

 

A peroxidação lipídica foi estimada através da medida dos níveis de 

substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS)14, um potente biomarcador da 

peroxidação lipídica, enquanto a glutationa reduzida, um marcador da defesa 

antioxidante do organismo, foi determinada através da mensuração de 

grupamentos sulfifrilas não proteicos15. Para isso, fragmentos do tecido adiposo 

foram macerados em KCl, 1, 15% numa proporção de 10 ml/1g até completa 

homogeneização do material coletado. O homogenato foi transferido para um tubo 

de ensaio, ao qual foi adicionado 2mL de regente (0,375% ácido tiobarbitúrico e 

75% ácido tricloroacético) para cada mL da mistura. Os tubos em duplicata foram 

lacrados e aquecidos em banho maria (100 °C) durante 15 minutos. O 

sobrenadante foi separado e a absorvância medida a 535 nm16. 

 

2.9  Análise histoquímica do colágeno  

 

           Para avaliar o teor de fibras colágenas, fragmentos do tecido adiposo 

abdominal foram dissecados e fixados em solução contendo formalina a 10% 

tamponada por 24 horas. Posteriormente, as amostras foram submetidas à técnica 

de rotina de histologia e coradas com Tricômico de Mallory. Em seguida, cinco 

imagens, com a mesma ampliação, foram analisadas para a quantificação do 

colágeno por meio do software Gimp 2.6. As avaliações foram realizadas com o 

auxílio de um microscópio Leica DM500 acoplado com câmera Leica ICC50GD e 

software LAS EZ 4.3. 

 

2.10. Expressão e atividade da MMP-2 e MMP-9 

 

Os marcadores foram detectadas nas membranas e imunoprecipitados, 

respectivamente, utilizando anticorpos específicos. As proteínas da amostra foram 

separadas utilizando SDSPAGE (10%) e transferidas para membranas de difluoreto 
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de polivinilideno (PVDF). A ligação não específica foi impedida por incubação das 

membranas com 5% de leite sem gordura diluído em TBS (pH 7,6) durante 1 h. As 

membranas foram sondadas com os anticorpos primários correspondentes 

(diluição 1:500) durante 1 h à temperatura ambiente durante agitação suave, 

lavadas três vezes com TBS contendo Tween 20 a 0,1%, expostas ao anticorpo 

secundário, lavadas e visualizadas utilizando ECL ™. Após a revelação, a 

membrana foi digitalizada e as bandas analisadas pelo programa ImageJ para 

determinar a densitometria óptica de cada microponto de tonalidade escura na foto.  

 

2.11 Análise estatística 

 

As mensurações obtidas por meio da avaliação histomorfométrica foram 

inicialmente avaliadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação do 

padrão de distribuição dos dados e, posteriormente pelo teste U de Mann- -Whitney 

(distribuição não normal) com o intuito de se verificar possíveis diferenças entre os 

grupos. Para tanto, foi adotado o nível de significância de 5% ou p< 0,05. 

 

3- RESULTADOS 

A amostra foi composta por 6 voluntárias, do gênero feminino com média de 

idade de 40 (±3,5anos), saudáveis, não fumantes, duas delas bebem vinho 

socialmente e todas haviam tido pelo menos um filho e no máximo 2, que foram 

orientadas a não realizar procedimentos estéticos na região abdominal antes da 

cirurgia (Tabela 01).  

 

Tabela 01: Dados característicos das voluntárias que compuseram a amostra. 

Medidas Média das Voluntárias 

Média de idade 40,1 ± 3,54 

Altura 169 ± 0,2 

Peso 66,3 ± 3,82 

IMC 23 ± 0,98 

Nº de gestações 2 ± 1 

Wilcoxon-Mann-Whitney (P0,05) 

 

Quando comparadas as médias da prega cutânea do antes e após 

tratamento dos lados, observou-se uma redução média de 4,14 mm no lado tratado 
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e no lado sem tratamento foi observada uma diferença de 0,50mm em apenas uma 

das voluntárias, as demais tiveram suas medidas de prega cutânea mantidas do 

lado não tratado, não apresentando diferença estatisticamente significativa (Tabela 

02). 

Tabela 02: Média da prega abdominal das voluntárias  

Medidas Média das Voluntárias 

Média da prega abdominal antes (lado sem 

tratamento) 

45,33 (±7,73)  
 

Média da prega abdominal antes (lado tratado) 45,33 (±7,52) 
 

Média da prega abdominal após 2 sessões 

(lado sem tratamento) 

45,22 (±7,88) (p 0,084) 

Média da prega abdominal após 2 sessões 

(lado tratado) 

39,66 (±7,31) (p 0,077) 

Wilcoxon-Mann-Whitney (P0,05) 

 

Morfologicamente, a análise histológica do tecido adiposo abdominal não 

apresentou diferença estatisticamente significante, mas, entretanto, a avaliação 

das lâminas permitiu observar alterações nos adipócitos do lado tratado, estes se 

apresentavam com tamanho reduzido (Figura 2C e 2D) quando comparados aos 

adipócitos do lado sem tratamento (Figura 2A e 2B).  Em concordância a tais 

resultados, a análise morfométrica do tecido adiposo do lado com tratamento 

demonstrou uma redução do diâmetro dos adipócitos e coalescência quando 

comparados aos adipócitos do lado sem tratamento, apresentando o lado não 

tratado média de diâmetros de 41,7 e o lado tratado com média de 27,3. Já quando 

a análise foi quanto ao número de adipócitos, esse dado não apresentou diferença 

significativa quando comparado os lados (Tabela 3). 
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Figura 2: Fotomicrografias de amostras do tecido adiposo abdominal. Lado sem tratamento (Figura 2A e 2B) 

- notar a presença de adipócitos (setas) em hipertrofia (asterisco). Lado com tratamento (Figura 2C e 2D) – 

Notar a presença de adipócitos em coalescência (setas) e com menor conteúdo lipídico (asterisco). Escala 

de barras: 50µm. 

 

Tabela 3. Análise morfométrica do tecido adiposo dos lados sem tratamento e com tratamento  

Lados     Lado sem 

tratamento 

Lado com 

tratamento 

         P 

Diâmetro dos adipócitos 41,7 ± 3,62  27,3 ± 3,82 0,066 

Número de adipócitos 45,3 ± 4,12                    40,3 ± 4,67 0,072 

A análise do estresse oxidativo no tecido adiposo dos grupos 

experimentais foi avaliada a partir dos marcadores oxidativos teciduais, o ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e os níveis de glutationa (GSH) (Tabela 4).  A partir das 

A B 

D C 

* 

* 
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análises, foi possível observar uma diferença estatística significativa entre os 

grupos experimentais, onde foi observado um aumento dos níveis de GSH do 

tecido adiposo do grupo II quando comparado ao grupo I. Em contrapartida, foi 

possível identificar uma redução dos níveis de TBARS no tecido adiposo do 

grupo II quando comparado ao grupo I. 

 

Tabela 4. Médias e desvio padrão dos níveis de GSH e TBARS (nmol/mg de proteína) no tecido 

adiposo dos lados experimentais 

Lados Lado sem tratamento Lado com tratamento          P 

GSH 0,633 ± 7,44 0,880 ± 5,76 0,045 

TBARS 123,02 ± 8,56 
73,00 ± 6,71 

0,0271 

 

A análise histoquímica para quantificação das fibras colágenas evidenciou 

uma redução das fibras colágenas no lado que recebeu o tratamento (nº 2) quando 

comparadas ao lado sem tratamento (Gráfico 1), dado confirmado com a 

Fotomicrografia das fibras colágenas do tecido abdominal dos tecidos 

experimentais com a coloração por Tricômico de Mallory, e apesar desse teste não 

fazer a diferenciação do tipo de colágeno, e análise das lâminas ter sido feita no 

tecido gorduroso, há provável predominância do colágeno tipo III compondo a 

estrutura (Figura 03).    

 

Gráfico 1: Quantificação das fibras colágenas do tecido adiposo dos tecidos experimentais. Onde 

o nº I representa os lados não tratados e o nº 2 os lados submetidos a cavitação por ultrassom. 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Kruskal-

Wallis com post-hoc Dunn (p<0,05). 
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Figura 3: Fotomicrografia das fibras colágenas do tecido abdominal dos tecidos experimentais. 

Coloração por Tricômico de Mallory. A: Lado sem tratamento. B. Lado após tratamento. Notar o teor 

de fibras colágenas (em azul) dos grupos experimentais.  

 

Analisando as metaloproteinases, foi observada uma redução da sua 

atividade no lado que foi submetido ao tratamento por ultrassom, quando 

comparado ao lado não tratado (Tabela 05).  

 

Tabela 5. Atividade das metaloproteinases 2 e 9 (MMP-2 e MMP-9) do tecido adiposo dos tecidos 

experimentais.  

Metaloproteinases     Lado não tratado Lado com tratamento   P 

MMP-2 267 ± 40  189 ± 36 0,027 

MMP-9 15 ± 4,32                    9,24 ± 2,27 0,023 

 

A B 
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4- DISCUSSÃO 

 

Embora o ultrassom seja um dos tratamentos com maior procura, há 

escassa demonstração científica de comprovação da eficácia da ultrassom no 

tecido adiposo. A maior parte das publicações utiliza metodologias de avaliação 

com parâmetros de subjetividade ou pouco padronizadas17, neste cenário, a 

análise histológica é fundamental para resultados mais fidedignos.  

Nossos resultados, apesar de quanto ao volume e número de adipócitos 

não ter tido diferença estatisticamente significativa, provavelmente pelo número 

de voluntárias ou talvez pela necessidade de um número maior de lâminas 

analisadas, demonstraram uma redução do volume dos adipócitos, que pode ser 

explicado pelo esvaziamento dessas células após submissão ao tratamento, o 

que também foi encontrado em pesquisa realizada em Florence, na Italia, com 

três grupos, não homogêneos, que avaliou em um grupo a biópsia do tecido ex-

vivo submetido à ultrassom após ser retirado em procedimento de 

dermolipectomia. O segundo grupo teve o tecido submetido à ultrassom antes 

da retirada do fuso de pele e um terceiro grupo avaliado após 4 sessões também, 

porém com adipometria e sem biópsia. A microscopia ótica e análise 

morfométrica dos explantes de pele ex-vivo, em 3 voluntários, mostrou que o 

tratamento com ultrassom induziu a redução de 23% no tamanho dos adipócitos, 

o que também foi encontrado no segundo grupo18,19.  

Os níveis de TBARS (o ácido tiobarbitúrico) marcador do estresse 

oxidativo, mostraram-se reduzidos nos lados tratados, em relação ao lado 

controle, indicando uma possível redução da gordura, uma vez que o TBARS 

apresenta níveis mais altos quanto mais gordura estiver presente. Já a atividade 

antioxidante esteve aumentada no tecido pós-tratamento, com elevação do 

GSH.  Esse dado, somando-se ao esvaziamento dos adipócitos encontrado, 

pode ser relacionado a lipólise provocada pela cavitação, disponibilizando os 

triglicerídeos estocados nos adipócitos para os tecidos em forma de ácido graxo 

e glicerol. A redução do estresse oxidativo também foi observado em estudo 

realizado na Universidade de Cruz Alta (Unicruz), no Rio Grande do Sul (Brasil), 

que avaliou 16 mulheres obesas mórbidas cinco dias antes e 180 dias após o 

procedimento cirúrgico bariátrico, enquanto que o grupo controle foi de 16 

mulheres não obesas. Os níveis das substâncias reativas ao TBARS foi um dos 
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parâmetros avaliados no plasma dessas pacientes. Os obesos no referido 

estudo, mostraram altos níveis de TBARS antes da cirurgia bariátrica em 

comparação com o grupo controle, e uma redução após o procedimento, 

indicando que o volume adiposo influencia nas reações oxidativas do tecido 20.  

No presente estudo, houve a redução do colágeno no tecido tratado, indo 

de encontro com artigos que relatam o uso do ultrassom para os tratamentos de 

rejuvenescimento, visando a contração e neoformação das fibras de colágeno 

21, porém vale lembrar que o equipamento e técnica utilizada no presente 

trabalho, não tem o objetivo de tratar flacidez tissular ou estimular colágeno, 

tratando-se de uma cavitação para tecido adiposo. As afirmações da literatura 

de que quando aplicado na pele da face, o ultrassom provoca um efeito de 

compactação significativa de fibras colágenas e elásticas na derme reticular, 

referem-se ao uso do ultrassom focalizado, com os efeitos que variam 

dependendo da energia e da frequência de modulação22. 

 Diante do fato da maior parte dos estudos se restringirem a avaliar o 

efeito do ultrassom cavitacional na gordura localizada e ausência de estudos que 

analisam a ação da cavitação em nível do colágeno na região corporal17, 21-23, o 

nosso estudo buscou analisar o colágeno presente no tecido adiposo, 

comparando os lados, encontrando então uma menor concentração dessas 

células no tecido tratado, podendo indicar que a técnica pode ser utilizada para 

o tratamento de fibroses, uma vez que estas são caracterizadas pelo excesso de 

colágeno1.  

Dentre as principais funções da MMP-2 e 9, podemos destacar a 

degradação de laminina e de colágeno IV, sendo estes responsáveis por compor 

a lamina basal de tecidos. A laminina dá ancoragem à superfície celular e então, 

permite o acúmulo de colágeno IV e outros componentes da lamina basal, além 

disso, a MMP-2 desempenha um papel importante no agrupamento de 

adipócitos 24,25. Uma explicação para a redução do colágeno observada no 

presente estudo pode está associada à redução das metaloproteinases, estas 

têm sua expressão aumentada com o aumento do tecido adiposo, resultando em 

uma elevação da degradação de alguns componentes da matriz extracelular, e 

um maior acúmulo na deposição de colágenos, gerando fibrose no tecido 

adiposo26, sendo assim, em nosso estudo como houve redução do diâmetro do 
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adipócito e redução da atividade das metaloproteinases, consequentemente, 

ocorreu a redução da deposição de colágeno.  

Vale salientar que a atividade das MMPs pode ser regulada por vários 

fatores como citocinas, hormônios, fatores de crescimento, estresse de 

cisalhamento e estresse oxidativo27. O estresse oxidativo ativa as MMPs, 

especialmente a MMP-2, e esta aumento na atividade e nos níveis de MMP-2 

pode causar deposição excessiva de colágeno e elastina, contribuindo, assim, 

para a fibrose tecidual28. Portanto, levando em consideração que o estresse 

oxidativo aprimorado é uma das principais vias ativadoras das MMPs 29, e que 

nossos resultados demonstraram uma redução do estresse oxidativo, podemos 

assim justificar a redução da atividade das MMP-2 e MMP-9, e, 

consequentemente, redução dos níveis de colágeno. 

 

5- CONCLUSÃO 

Com esse estudo, foi possível verificar que o uso do ultrassom para 

cavitação promoveu a redução da prega cutânea do lado tratado, diminuição do 

diâmetro dos adipócitos sem que houvesse a redução considerável do número 

dessas células, porém sem diferença estatisticamente significante. Evidenciou-

se a redução do estresse oxidativo mensurado por meio da redução do nível do 

TBARS e aumento do GSH, que representa uma redução da gordura no tecido, 

sinalizando ser uma técnica que viabiliza a diminuição do volume do tecido 

gorduroso abdominal. O estudo também mostrou redução das fibras de colágeno 

presentes no tecido estudado, com a redução das metaloproteinases. 
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5- CONCLUSÕES DA TESE 

A presente tese concluiu que o ultrassom para cavitação é uma técnica 

eficiente na redução da gordura localizada abdominal, pois se evidenciou 

diferença estatisticamente significativa na redução do estresse oxidativo, 

mensurado por meio da redução do nível do TBARS e aumento do GSH, que 

representa uma redução da gordura no tecido abdominal. Também houve uma 

redução das fibras de colágeno presente no tecido estudado, com a redução das 

metaloproteinases. E apesar da comparação da prega cutânea e diâmetro dos 

adipócitos não ter apresentado diferença estatística significante, observou-se 

uma redução nesses parâmetros do lado do tecido tratado com ultrassom, sem 

que houvesse a redução considerável do número das células adiposas. 
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APÊNDICES 

 
 
 

APÊNDICE I 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DERMATOFUNCIONAL 
Nome: _____________________________________________Idade: ______ 

Data de Nasc: ____/_____/____                      Profissão:__ 

___________________ 

Endereço: _________________________Bairro:________Cidade:__ 

____________ 

Email: ________________ Telefone: ( ) 

_______________/___________________ 

DADOS CLÍNICOS 

Área Tratada ___________________________________________________ 

H.A : Sim (    )    Não  (     )   D.M:  Sim (    )   Não (     ) Peso: ____________ 

Altura: ____________  

Padrão de Deposição de Gordura:  (     ) Ginecóide     (     ) Andróide  

Tabagismo: Sim (     )   Não (     )        Etilismo: Sim (     )   Não (     ) 

Atividade Física: Sim (    )   Não (     )  Tipo: _____________________ Freq. 

________________ História de Esteatose:    Sim (     )      Não (      ) 

Dieta:   Sim (     )      Não (     )          Acompanhamento nutricional:  Sim (    )    

Não (    ) 

Alteração Endócrina: (   ) Hipotireoidismo  (   ) Hipertireoidismo  Outras: 

__________________   Menstruação:  (     ) Regular    (     ) Irregular  

Nº de Gestação ________ nº de filhos _______Medicação em uso_________ 

Perimetria  

Abdomem 

Arquivo com foto: Sim (     )   Não  (     ) 

 AVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO 

Prega umbilical   

5cm  acima    

5cm abaixo   

Plicometria: __________  
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APENDICE II 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A senhora está sendo convidado a participar, como voluntária, da 

pesquisa: Avaliação do efeito da cavitação por ultrassom no 

tecido gorduroso abdominal, que se refere a uma pesquisa de 

Doutorado, sob responsabilidade do professor Dr. André Paggiaro orientador de 

Nara Raquel Silva Porto. No caso do seu aceite em participar, favor assinar ao 

final do documento. Sua participação não é obrigatória, e a qualquer momento, 

a senhora poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a 

instituição. 

A presente pesquisa tem como objetivo, analisar alterações histológicas 

provocadas pela cavitação no adipócito e nas fibras de colágeno.  

Em relação aos riscos, estes são mínimos, podendo estar ligados a algum 

constrangimento que sinta ao está despida para avaliação das medidas, como 

se trata da utilização de um equipamento de eletroterapia, a senhora pode sentir 

incômodo com o calor, podendo decidir retirar-se da pesquisa, porém a 

possibilidade de ocorrer algum problema é pequena. 

Como benefícios todas as voluntárias receberão atendimento da 

fisioterapia gratuitamente no pós-operatório, com drenagem linfática manual, 

liberação tecidual ou outros recursos que possa ser necessário para sua 

reabilitação no total de 10 sessões. Devido à existência de poucos estudos sobre 

a cavitação na adiposidade localizada e suas repercussões sistêmicas, este 

estudo torna-se ainda mais importante pois trará dados que poderão preservar 

a saúde dos pacientes submetidos a esse tipo de tratamento ou torná-lo mais 

seguro. 

Se houver outra dúvida ou explicação adicional, estarei livre para 

esclarecimentos como pesquisadora responsável Nara Porto. Se você tiver 

alguma consideração ou indagação sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNINASSAU. 

Situado no endereço Rua Guilherme Pinto, 40, Bairro das Graças- Recife-PE. A 
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pesquisadora responsável pode ser contatada através do número (81) 

996685073 ou no seguinte endereço eletrônico naraporto.fisio@gmail.com. 

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE. 

Eu fui informado dos objetivos e da justificativa desta pesquisa, de 

maneira clara e detalhada. Recebi informações especificas sobre cada 

procedimento no qual estarei envolvido em relação à pesquisa. Todas as dúvidas 

foram respondidas com clareza, e sei que poderei solicitar novos 

esclarecimentos a qualquer momento. Além disso, sei que novas informações 

serão fornecidas durante o desenvolvimento da aplicação dos questionários, 

portanto, terei liberdade de retirar meu consentimento de participação na 

pesquisa, quando assim me convier. 

Li e entendi as informações procedentes descrevendo este estudo e todas 

as minhas dúvidas em relação ao estudo e à minha participação foram 

respondidas satisfatoriamente. Declaro ainda, que tomei conhecimento dos 

termos recebendo cópia dos mesmos, e aceitei participar de forma voluntária e 

consciente desta pesquisa, sem receber nenhum tipo de benefício financeiro. 

 

Recife,_____de ________________de  2019. 

________________________________________________  

(Assinatura da voluntária) 
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Anexo 1- Autorização institucional 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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