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RESUMO 

 

Introdução: O Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade – HIFU tem sido uma das opções 

de tratamento para a lipodistrofia localizada, utilizando como base os efeitos mecânicos e 

térmicos para promover a lipólise. Porém, apesar de seu uso em clínicas ser frequente, os 

efeitos agudos sobre a composição corporal ainda não são relatados na literatura. Objetivo: 

Avaliar os efeitos agudos da HIFU associado a exercício físico aeróbico e anaeróbico na 

composição corporal da região abdominal de mulheres saudáveis. Métodos: Para isso, foi 

aplicado um protocolo de tratamento em 15 mulheres (70,1±3,56kg, 1,62±0,06m, 

±26,81±1,16kg/m2), divididas aleatoriamente em dois grupos: Grupo HIFU + Exercícios 

(GUEX), submetido a três sessões de HIFU de 28Watts de potência, com Frequência de 

1,8MHz, tempo de disparo de 2 segundos, na região infra-abdominal, com posterior 

realização de um protocolo de atividade física a 70% da frequência cardíaca máxima; e Grupo 

Placebo + Exercícios (GPEX), que teve o mesmo protocolo que o GUEX, porém foi realizado 

com o equipamento desligado, sendo um grupo placebo. Todas as voluntárias foram 

submetidas a três avaliações, uma no T0 (antes do primeiro dia de tratamento); uma no T1 

(antes do segundo dia de tratamento) e uma no T2 (antes do terceiro dia de tratamento). Para 

tanto, foram realizadas medidas de circunferência da região tratada, de dobra cutânea 

(abdominal e supra-ilíaca), fotografias digitais e medidas de composição corporal (balança de 

bioimpedância Tanita). As análises foram realizadas por meio do pacote estatístico SPSS-

20,0, utilizando o teste Anova para medidas repetidas para verificar as diferenças 

significativas entre grupos e avaliações, sendo considerado para ambos o nível de 

significância (P≤0,05). Resultados: Não houve alteração significativa em nenhuma das 

medidas antropométricas (P>0,05) ou das de composição corporal (P>0,05) para nenhum dos 

grupos de tratamento. Conclusão: O protocolo proposto utilizando o HIFU não foi um 

recurso eficiente para obter um efeito agudo na redução da lipodistrofia localizada para a 

presente amostra.  

 

Palavras-chave: Emagrecimento; Composição corporal; Terapia por Ultrassom. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: High Intensity Focused Ultrasound - HIFU has been one of the treatment 

options for localized lipodystrophy, based on mechanical and thermal effects to promote 

lipolysis. However, although its clinical use is frequent, the acute effects on body composition 

are not yet reported in the literature. Objective: To evaluate the acute effects of HIFU 

associated with aerobic and anaerobic physical exercise on the body composition of the 

abdominal region of healthy women. Methods: A treatment protocol was applied in 15 

women (70.1 ± 3.56kg, 1.62 ± 0.06m, ± 26.81 ± 1.16kg / m2), randomly divided into two 

groups: Group HIFU + Exercise (GUEX), submitted to three sessions of HIFU of 28 Watts of 

power, with Frequency of 1.8MHz, time of firing of 2 seconds, in the infra-abdominal region, 

with subsequent accomplishment of a protocol of physical activity to 70% of maximum heart 

rate; and Group Placebo + Exercise (GPEX), which had the same protocol as the GUEX, but 

was performed with the equipment turned off, being a placebo group. All volunteers 

underwent three evaluations, one at T0 (before the first day of treatment); one at T1 (before 

the second day of treatment) and one at T2 (before the third day of treatment). In order to do 

so, circumference measurements of the treated, skin fold (abdominal and supra-iliac), digital 

photographs and body composition measurements (Tanita bioimpedance balance) were 

performed. The analyzes were performed using the SPSS-20.0 statistical package, using the 

Anova test for repeated measures to verify the significant differences between groups and 

evaluations, considering both the level of significance (P≤0.05). Results: There was no 

significant change in any of the anthropometric measures (P> 0.05) or body composition (P> 

0.05) for any of the treatment groups. Conclusion: The proposed protocol using HIFU was 

not an efficient resource to obtain an acute effect in the reduction of localized lipodystrophy 

for the present sample. 

 

Keywords: Weight loss; Body composition; Ultrasound Therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil atualmente é o segundo colocado em procedimentos estéticos no mundo². 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), foram realizadas no 

Brasil mais de 830 mil cirurgias plásticas estéticas em 2016, sendo a lipoaspiração uma das 

principais cirurgias realizadas¹¹. Porém, nos últimos dois anos, a procura por procedimentos 

estéticos não cirúrgicos aumentou 390%, em 2014 era de 17,4% e em 2016 passou a ocupar 

47,5%¹. Uma das principais queixas que levam as pessoas a buscarem estes procedimentos 

estéticos é o acúmulo de tecido adiposo subcutâneo em determinadas regiões, conhecido 

como lipodistrofia localizada
4,5

. A Fisioterapia Dermatofuncional possui vários recursos não 

invasivos, que contribuem para a diminuição da lipodistrofia localizada, entre eles, o 

Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade
3,6

.  

O Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU – High Intensity Focused 

Ultrasound) é uma abordagem para o tratamento da lipodistrofia localizada, que promove a 

utilização de altas intensidades de energia focalizada, com o objetivo de destruir adipócitos, 

diminuindo a espessura do tecido adiposo subcutâneo, consequentemente, reduzindo 

medidas
7
. Para isso, utiliza dois mecanismos: o efeito mecânico, que realiza os fenômenos da 

cavitação, microtransmissão e forças de radiação
17,18

; e o efeito térmico que utiliza uma 

energia ultrassônica convergente e gera lesão tecidual em um ponto focal, induzindo 

vibrações moleculares que aumentam a temperatura
8,15,16

. Durante a aplicação, o Ultrassom 

proporciona a emissão de ondas de pressão que entram no meio e se expandem ao sair, essas 

repetidas compressões e refrações podem causar bolhas microscópicas que crescem em 

tamanho e oscilam até que implodem, promovendo a necrose dos adipócitos, que provoca o 

rompimento da membrana da célula adiposa, esse rompimento proporciona a liberação de 

triacilglicerídeos, que são o conteúdo da célula, os quais serão eliminados pelos 

macrófagos
7,9,10,19

. Assim, o conteúdo adipocitário, por este processo, é naturalmente 

conduzido via sistema vascular e linfático para o fígado, onde são metabolizados de maneira 

fisiológica¹¹
,
¹³. 

Na clínica é comum se observar promessas do efeito imediato do Ultrassom 

Focalizado de Alta Intensidade, ou seja, a redução de medidas a partir das primeiras sessões. 

No entanto, mesmo que estudos clínicos comprovem que o HIFU provoca a destruição de 

células adipocitárias e tenham demonstrado a diminuição de medidas após o tratamento em 

longo prazo
12,14

, existe uma escassez de estudos que enfatizem os efeitos agudos do 

tratamento, observando quando ocorre o início desse efeito. Desta forma, é de grande 
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interesse a elaboração de novas pesquisas que comprovem aplicabilidade do Ultrassom 

Focalizado de Alta Intensidade, com relação diminuição da composição corporal estando o 

tratamento associado ao exercício físico, e evidenciando seu efeito agudo, ou seja, a partir de 

que momento essa perda de gordura tem início. 

Assim, surge o seguinte questionamento: o Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade 

quando associado ao exercício físico é eficaz na redução de medidas antropométricas e 

porcentagem de gordura abdominal em mulheres com sobrepeso já nas primeiras sessões? 

Tem-se como hipótese que o HIFU potencializa a redução de medidas antropométricas e 

promove a modificação da composição corporal desde a primeira aplicação. O objetivo deste 

estudo é avaliar os efeitos agudos do ultrassom focalizado de alta intensidade associado ao 

exercício físico aeróbico e anaeróbico, nas medidas antropométricas e de composição corporal 

da região abdominal em mulheres jovens. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, triplo cego, randomizado e paralelo, com 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no Laboratório da Liga de Estudos em 

Fisioterapia Dermatofuncional do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da 

Paraíba. Tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde sob o Protocolo No. 2.191.022 e CAAE 70429517.6.0000.5188. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por sujeitos que se inscreviam em uma lista de espera na 

Clínica Escola de Fisioterapia. Após uma primeira triagem, utilizando os critérios de inclusão 

da pesquisa, se recrutava o voluntário, convidando-o para participar da pesquisa. Todos os 

participantes foram instruídos quanto aos procedimentos da pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando com a participação no estudo, 

conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Declaração de 

Helsinki. 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: ser sexo feminino, faixa etária entre 20 a 

40 anos, sedentárias, com sobrepeso (25,0 ≤ IMC ≤ 29,9), plicometria abdominal e suprailíaca 

igual ou superior a 1,5 cm, indivíduos saudáveis (normotenso, sem alterações 

osteomioarticulares que limitassem a realização de atividade física, sem distúrbios de 



13 
 

equilíbrio e patologias neurológicas, cardíacas, pulmonares, altos níveis de colesterol, 

esteatose hepática, insuficiência renal ou hepática). Os critérios de exclusão foram mulheres 

que não comparecerem a duas sessões seguidas, ou que não completassem os procedimentos 

de avaliação, ou ainda que alterarem seus hábitos alimentares por qualquer motivo. 

Inicialmente o tamanho amostral foi calculado pelo software G*Power 3.1 (38),
 
com base nos 

procedimentos sugeridos por Beck (39). Observou-se que um N 24 indivíduos seriam 

suficientes para fornecer 80% do poder estatístico, com um α = 0,05. Foram recrutadas 96 

mulheres, sendo que destas, 64 não se enquadraram nos critérios de inclusão, 12 não 

possuíam horário disponível e 5 desistiram do tratamento. Assim a amostra foi composta por 

número 15 voluntárias (24,07±4,60anos, 69,90±4,34kg, 1,62±0,06m, 26,81±1,16kg/m2), 

alocadas aleatoriamente (randomization.com) em dois grupos de tratamento: grupo HIFU + 

Exercícios (GUEX), e o grupo Placebo + Exercícios (GPEX) (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma da amostra 

 

Os grupos eram homogêneos entre si com relação aos dados antropométricos 

(P>0,05), conforme pode-se verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação das médias dos dados amostrais (Teste t para amostras independente) 

Dados amostrais GUEX GPEX t  P 

Idade (anos) 23,62±5,53 24,57±3,64 -0,40 0,70 

Massa corporal (Kg) 70,1±3,56 69,6±5,40 0,16 0,87 

Estatura (m) 1,62±0,56 1,61±0,65 0,26 0,80 

IMC (kg/m
2
) 26,9±1,32 26,6±1,37 0,42 0,68 

Avaliados para elegibilidade (n=96) 

Excluídos (n=64) 

- Não atendem aos critérios de inclusão 

(n=64) 

 

Randomizados (n=32) 

Inclusão 

Alocados para tratamento 

associado do HIFU com 

atividade física (n=16) 

Alocados para tratamento associado 

do HIFU placebo com atividade 

física (n=16) 

Alocação 

Perda de segmento (n=8) 

- Sem horários compatíveis (n=6) 

- Não completaram a avaliação (n=2) 
 

Perda de segmento (n=9) 

- Sem horários compatíveis (n=6) 

- Não completaram a avaliação (n=3) 
 

Analisados (n=8) 

Segmento 

Analisados (n=7) 
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Nota: IMC=Índice de Massa Corporal 

 

2.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

2.2.1 Avaliação 

 

Todas as voluntárias foram submetidas a um processo avaliativo idêntico, que 

ocorria antes das três primeiras sessões (T0, T1 e T2), realizado por um avaliador externo 

cego, que não sabia em qual grupo elas estavam alocadas. Inicialmente as voluntárias foram 

submetidas a uma avaliação clínica, composta pela identificação onde eram colhidos dados 

pessoais; anamnese com perguntas relativas ao histórico de procedimentos estéticos corporais 

e de medicamentos, prática de atividade física. Após isto, se realizava uma avaliação 

antropométrica, por meio da medida de circunferência e das dobras cutâneas abdominal e 

supra-ilíaca, além de avaliação da composição corporal, por meio da bioimpedância. 

Para a avaliação da estatura foi utilizado o estadiômetro da balança antropométrica 

Filizola com capacidade para 150kg. As participantes foram instruídas a permanecerem de pé, 

com a coluna vertebral alinhada, calcanhares juntos, olhando para frente e com a barra de 

metal repousando no topo de sua cabeça. 

Para a realização das medidas de circunferência era utilizada uma fita métrica, com a 

voluntária em ortostatismo, com os membros superiores cruzados à frente do corpo (cotovelos 

fletidos e antebraços sobrepostos), se realizava a medição da cintura e quadril, e também era 

realizada a marcação de três áreas: a cicatriz umbilical, cinco centímetros acima e cinco 

centímetros abaixo da cicatriz umbilical, assim era realizada a medição de cada área. As 

medidas das dobras cutâneas abdominais e supra-ilíacas eram realizadas com um plicômetro 

clínico da marca CERSCOF, realizado com a voluntária na posição ortostática, membros 

superiores cruzados a frente do corpo (cotovelos fletidos e antebraços sobrepostos), as 

medidas da espessura foram realizadas no hemicorpo direito, foi feito o pinçamento de uma 

dobra da pele e gordura, utilizando o polegar e o indicador, destacando-a do tecido muscular. 

Aproximadamente 1,0 cm abaixo da dobra pinçada, foi introduzida a extremidade do 

plicômetro e foi esperado 2 a 3 segundos para a realização da leitura. Se realizava a medição 

da dobra cutânea três vezes e se considerava a média.  

Para a medição da composição corporal, as voluntárias eram orientadas a realizar 

jejum de no mínimo duas horas, não usar estimulantes, substâncias com cafeína, não realizar 

consumo de álcool ou de grande quantidade de água, nem tomar banho quente ou sauna horas 
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antes da avaliação. Eram posicionadas no centro da balança em posição ortostática, vestidas 

com o mínimo possível (biquíni), sem nenhum metal, com os pés descalços, sem nenhum 

resíduo de suor ou impureza, apoiados sobre o eletrodo de metal; segurando os eletrodos com 

os braços estendidos lateralmente ao corpo. A avaliação foi realizada em uma balança de 

bioimpedância da marca Tanita, modelo InnerScan BC-568, a qual revela resultados de massa 

corporal, metabolismo basal, idade corporal, porcentagem de água corporal, massa óssea, 

gordura visceral, gordura e massa muscular total, de membros superiores, membros inferiores, 

cabeça e tronco das voluntárias.  

Em seguida, foram realizados registros fotográficos da região abdominal, utilizando 

uma câmera (Sony Cyber-shot 14.1 megapixels). A imagem foi captada em local pré-

determinado, com a câmera paralela ao chão e a 100 cm da região abdominal. A voluntária 

vestida o mínimo possível (biquíni), foi posicionada em bipedestação, posição ortostática com 

membros superiores levemente abduzidos em 45 º e demarcação no chão para a colocação dos 

pés, nesta posição eram captadas duas imagens da região anterior e posterior da voluntária. 

Também era posicionada em bipedestação com os membros superiores à frente do corpo 

(cotovelos fletidos e antebraços sobrepostos) e demarcação no chão para o posicionamento 

dos pés, assim eram captadas duas imagens uma da lateral esquerda e outra da lateral direita. 

Ao todo, foram captadas quatro imagens por sessão, consequentemente doze imagens por 

voluntária, todas com o fundo branco, iluminação indireta e com a câmera a 90º da região 

abdominal.  

 Ao final do tratamento as imagens colhidas nas avaliações e reavaliações foram 

apresentadas a um avaliador externo cego, profissional da Liga de Estudos em Fisioterapia 

Dermatofuncional. As imagens foram fornecidas aleatoriamente, de modo que o avaliador não 

sabia que grupos estava analisando ou se as fotos pertenciam a avaliação ou reavaliações. Foi 

solicitado que o avaliador pontuasse em uma Escala de 0 a 10 o quanto percebia a diminuição 

visualmente das medidas abdominais. A fim de avaliar o efeito do HIFU pelo avaliador 

externo nos itens solicitados, foi definido que as pontuações seriam classificadas de acordo 

com os intervalos em: 0 – sem melhora, 1 – 3 Melhora insuficiente, 4 – 6 Melhora mediana, 7 

– 9 Melhora excelente e 10 Redução total da aparência de lipodistrofia. 

Por fim, foi feito o acompanhamento semanal dos hábitos alimentares por meio de 

uma ficha, na qual se questionaram os hábitos de ingestão calórica das voluntárias, a fim de se 

acompanhar quaisquer mudanças na alimentação e garantir que as voluntárias não alteraram 

seus hábitos alimentares durante a pesquisa. 
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2.2.2 Protocolo de tratamento 

  

As voluntárias foram alocadas aleatoriamente, por meio do software online 

randomization.com, em dois grupos: 

Grupo HIFU + EA (GUEx): As voluntárias desse grupo foram submetidas, durante 1 

semana, a três sessões de tratamento com Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade com o 

aparelho Sonofocus da marca Ibramed/Brasil, na região infra abdominal (uma área de 16 cm 

X 5 cm), com uma frequência de 1,8 MHz, potência de 28 W, com três passadas em cada 

ponto e tempo de disparo de 2 segundos (recomendado pelo fabricante). Após a aplicação do 

HIFU realizaram 30 minutos de atividade aeróbica (dança orientada por vídeos retirados da 

internet) e 4 séries de exercício de prancha, com duração de 15 segundos cada, e descanso de 

15 segundos, com intensidade de 60% da frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca 

foi controlada por meio de oxímetro (modelo 2500A, da marca Nonin), e se manteve entre 60-

80% da frequência máxima. 

Grupo PL+ EA (GPEx): As voluntárias desse grupo foram submetidas, durante 1 

semana, a três sessões de tratamento placebo de Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade 

com o aparelho Sonofocus da marca Ibramed, na região infra abdominal (uma área de 16 cm 

X 5 cm). Para tanto, o aparelho tinha os parâmetros ajustados - frequência de 1,8 MHz, 

potência de 28 W com de três passadas em cada ponto e tempo de disparo de 2 segundos 

(recomendado pelo fabricante), porém não foi acionado o botão “Start”, ou seja, não havia 

emissão da energia ultrassônica. Todos os procedimentos foram, portanto, iguais ao GUE, à 

exceção da não emissão da energia ultrassônica. Em seguida, realizaram o mesmo protocolo 

se 30 minutos de atividade aeróbica (dança orientada por vídeos retirados da internet) e 4 

séries de exercício de prancha, com duração de 15 segundos cada, e descanso de 15 segundos. 

A frequência cardíaca foi controlada por meio de oxímetro (modelo 2500A, da marca Nonin), 

e se manteve entre 60-80% da frequência máxima. 

 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados por meio de um pacote estatístico para as ciências sociais 

– SPSS, versão 20, onde as variáveis desfecho foram as medidas de circunferência e as 

informações de composição corporal (massa muscular, percental de gordura do tronco e 
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cabeça), fornecidos pela bioimpedância, enquanto que as variáveis independentes foram o 

grupo de intervenção avaliação (T0, T1 e T2). 

Após a verificação da normalidade dos dados e homogeneidade das variâncias, pelos 

testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente, e para enfim realizar o teste de 

comparação, foram realizadas Anova (two-way) para medidas repetidas, com teste post hoc 

de Bonferroni. Em todas as análises se adotou um nível de significância α = 0,05. 
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3. RESULTADOS 

 

Inicialmente se comparou as médias das medidas antropométricas (Tabela 2), por meio de uma Anova para medidas repetidas entre os 

grupos e entre as avaliações. Observou-se que não houve mudanças significativas entre os grupos e avaliações para nenhum dos dados 

antropométricos.  (P≤0,05) 

 

Tabela 2: Comparação das médias das medidas antropométricas (Anova medidas repetidas) 

Medida/Grupo 

 
GUEX GPEX Valor de P 

(Entre as avaliações) 
Valor de P 

(Entre os 

Grupos) AV1 AV2 AV3 AV1 AV2 AV3 AV1-

AV2 

AV1-

AV3 

AV2-

AV3 

Massa Corporal 70,0±3,56 69,8±3,4 69,7±3,0 69,6±5,3 69,6±5,8 69,4±5,8 1,00 0,60 1,00 0,90 
IMC 26,9±1,32 26,6±1,52 26,4±1,47 26,6±1,03 26,7±0,83 26,7±0,90 1,00 0,60 1,00 0,91 
Dobra cutânea abdominal 37,26±8,09 36,05±7,26 36,01±6,46 37,38±6,94 35,66±6,51 36,06±5,36 0,15 0,24 1,00 0,98 

Dobra cutânea supra-ilíaca 29,7±7,30 26,6±5,4 26,4±5,02 28,9±9,44 26,8±5,67 26,0±5,31 0,20 0,60 1,00 0,92 
Perimetria supra umbilical 84,5±4,9 83,5±4,4 80,6±7,1 85,9±2,8 85,3±2,6 84,9±2,1 0,24 0,40 0,62 0,22 
Perimetria cicatriz umbilical 92,6±2,89 92,7±2,71 92,0±3,42 94,1±3,32 93,2±3,76 93,0±3,75 0,88 0,48 0,75 0,65 
Perimetria infra umbilical 95,7±2,80 95,2±3,24 93,4±4,97 94,1±4,48 94,8±3,53 94,5±3,86 1,00 1,00 1,00 0,86 
Perimetria cintura 81,2±2,76 81,2±2,97 80,8±2,77 83,0±1,39 82,6±1,59 82,1±1,61 0,30 0,68 0,30 0,22 
Perimetria quadril 104,7±4,11 104,3±3,48 103,9±3,98 103,6±2,93 102,5±4,22 102,7±4,58 0,12 0,41 0,30 0,42 

Legenda: AV1- Avaliação; Av2- Primeira reavaliação; Av3- Segunda reavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Com relação à composição corporal, também não se observou diferenças significativas entre as avaliações ou os grupos (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Comparação das médias das medidas de composição corporal (Anova medidas repetidas) 

Medida/Grupo GUEX GPEX Valor de P 

(Entre as avaliações) 

Valor de P 

(Entre os 

Grupos) AV1 AV2 AV3 AV1 AV2 AV3 AV1-

AV2 

AV1-

AV3 

AV2-

AV3 

Metabolismo corporal 2310,5±166,6 2263,2±129,5 2295,7±130,4 2311±199,5 2170,4±126,3 2220±179,3 0,67 0,13 0,23 0,46 

Idade corporal 36,8±5,66 36,1±5,19 36,6±4,66 40,6±8,63 43,4±4,85 40,8±6,96 1,00 1,00 1,00 0,73 

Massa óssea 2,43±0,20 2,38±0,14 2,41±0,15 52,2±7,90 49,1±4,81 49,1±3,79 0,43 0,17 1,00 0,61 

Água corporal 50,8±3,41 49,3±1,23 50,4±1,67 52,2±7,90 49,1±4,81 49,1±3,79 0,65 0,21 0,67 0,99 

Gordura visceral 3,75±0,88 3,37±0,91 3,37±0,74 3,85±0,69 4,28±0,75 3,71±0,95 1,00 0,36 0,36 0,26 

Gordura Cabeça e tronco 31,2±5,21 31,7±4,55 30,3±4,16 34,1±5,89 32,5±6,96 33,0±5,07 1,00 1,00 1,00 0,41 

Gordura total 35,0±2,14 36,0±4,71 35,2±4,66 38,7±3,41 38,5±5,36 38,0±5,97 1,00 1,00 1,00 0,14 

Legenda: AV1- Avaliação; Av2- Primeira reavaliação; Av3- Segunda reavaliação. 
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Figura 2: Fotos das três avaliações, uma ao lado da outra, devidamente identificadas 

 

Nota: A1) Avaliação. A2) Primeira reavaliação. A3) Segunda reavaliação. 

 

Na avaliação das imagens, o avaliador externo não identificou diferença significativa, 

a qual pudesse mostrar alterações a olho nu, em nenhuma das voluntárias. Utilizando a escala 

de pontuação (0-10) definida para a análise dessas imagens, todas as voluntárias foram 

classificadas em 0 – sem melhora, corroborando com os resultados anteriores analisados no 

presente estudo. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Até o momento, se conhece apenas um estudo que buscou avaliar os efeitos agudos do 

Ultrassom Focalizado de Alta Frequência²¹, no entanto, sem estar associado ao exercício 

físico e sem realizar avaliação em três momentos das variáveis antropométricas e de 

composição corporal das voluntárias, o que comprova a característica inovadora da concepção 

desse estudo. Com base nos resultados para esta amostra, não se observou nenhuma redução 

significativa nas medidas antropométricas e de composição corporal para nenhum dos grupos 

após três sessões de tratamento. Acredita-se que este fato ocorre principalmente ao tempo de 

avaliação após as intervenções, que não refletem o efeito a longo prazo do HIFU, 

demonstrando que não há um efeito agudo imediato visível para essas medidas. 

A utilização Ultrassom Focalizado de Alta frequência na redução de medidas se 

justificaria, pois, segundo Coleman
28

, assim como Santos e Félix
25

, afirmam que as ondas 

ultrassônicas criam ciclos de compressão criando uma grande quantidade de nanobolhas, as 

quais acumulam energia, crescem se tornam instáveis e implodem nas cavidades do líquido
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intersticial do tecido adiposo, levando a necrose e apoptose das células de gordura, 

estimulando a ativação da lipólise, provocando um processo inflamatório, que leva um tempo 

para se resolver, e após a sua resolução iniciar a perda de gordura, por esse motivo o HIFU 

proporciona a diminuição de medidas e espessura da camada adiposa, mas isso ocorre a longo 

prazo, não acontecendo em sua fase aguda. Como o ultrassom promove a necrose 

adipocitária, e provoca um processo inflamatório, a redução de medidas só ocorreria após a 

recuperação desse processo
23

. Assim, parece que esses resultados não são tão significativos e 

visíveis a olho nu na fase aguda do tratamento, conforme os resultados clínicos aqui 

apresentados.  

 Vários outros estudos retratam análises de uma única ou mais aplicações, mas cujas 

reavaliações aconteceram em intervalos de tempo maiores após o tratamento e não associados 

ao exercício físico, diferente do que é proposto neste estudo. Brito et al.
26

, observando o efeito 

de cinco sessões de aplicação do HIFU no tecido adiposo abdominal com uma amostra de 22 

mulheres voluntárias com sobrepeso, divididas em dois grupos G1 (não praticantes de 

atividade física) e G2 praticantes de atividade física, com intervalos de uma semana entre as 

sessões, avaliando a perimetria, plicometria e medidas de composição corporal, reavaliando 

após a última sessão, demonstraram que houve redução significativa do percentual de 

gordura. Da mesma forma, Siqueira e Maia
22

, avaliando 20 voluntárias submetidas a um 

protocolo de HIFU com 12 sessões, realizadas 3 vezes por semana, reavaliando após a última 

sessão, também demonstraram redução significativa. Isso se justifica, pois, o ultrassom 

promove a lipólise pela necrose celular, promovendo uma lesão tecidual provocando um 

processo inflamatório e após toda a recuperação desse processo e estimulação da perda 

calórica, que acontecerá a redução de medidas, ou seja, após as primeiras três sessões 

realmente não se evidencia essa diminuição das medidas antropométricas, e sim dias após 

quando ocorre a resolução de todo o processo inflamatório
23

. 

Esses resultados se confirmam nas medidas de composição corporal, pois nas 

reavaliações não se identificou nenhuma tendência a diminuição ou aumento das variáveis, 

corroborando com as análises deste estudo, que revelou dados não significativos nessas 

medidas para nenhum dos grupos, mostrando que nas primeiras sessões não houve alteração 

na quantidade de gordura nas regiões tratadas. 

Alguns estudos mostram a análise da composição corporal, após uma ou várias 

sessões, mas novamente, não evidenciam a fase aguda nem estão associados ao exercício 

físico, assim realizando suas reavaliações em intervalos de tempo maiores, a exemplo do 

estudo realizado por Kane
24

, que pesquisou um total de 57 mulheres e 28 homens com idade 
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média de 43,8 anos (22 a 69 anos), os quais foram submetidos a um único tratamento 

consistindo de duas
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passagens sobre áreas do abdômen e flancos, usando uma energia média nível de 134,8 J / 

cm
2
. Estes autores observaram diminuição da circunferência da cintura, em média de 4,6 ± 2,4 

cm, porém a reavaliação ocorreu 12 semanas após a aplicação, mostrando que o processo de 

lipólise ocorre, mas a longo prazo, não proporcionando redução de medidas na fase aguda. 

Niwa
27

 com uma amostra de 120 paciente (17 homens e 103 mulheres) submetidos a um 

protocolo de três sessões de HIIFU, usando parâmetros fixos de frequência 200±30kHz com 

um intervalo de quatro semanas entre as sessões, e reavaliação realizada após a última sessão, 

observou uma redução média de 4,95cm, 4,88 cm e 3 cm para as regiões do abdome. Esses 

resultados evidenciam a diminuição na composição corporal vários dias após a fase aguda do 

tratamento. 

Com relação às fotos das voluntárias, os resultados apenas confirmam os já 

encontrados anteriormente neste estudo, pois os avaliadores externos não perceberam 

nenhuma tendência a redução em todas as áreas tratadas nas avalições e reavaliações. Esse 

achado não corrobora com Bani
20

 que afirma a eficácia do tratamento com o Ultrassom 

Focalizado de Alta Intensidade na lipodistrofia localizada, mas vale destacar, que seu estudo 

não evidencia seus os efeitos na fase aguda do tratamento. 

Deve-se ressaltar que o estudo apresentou limitações que ocorreram ao decorrer do 

mesmo, o tamanho amostral reduzido o qual não cumpriu com o que foi preconizado no 

G*Power 3.1 (38), prejudicando a análise de dados. A perda amostral onde ocorreram 

algumas desistências por motivos externos a pesquisa, grande divergência na literatura em 

relação aos parâmetros utilizados no HIFU, dificultando comparar resultados, e também só 

foram realizadas avaliações durante as três primeiras sessões de tratamento e poderiam ter 

sido realizadas ao longo de todas as sessões, para observar a existência de alterações 

significativas a partir de algum momento durante todo o tratamento. Assim, sugere-se a 

ampliação do N amostral, a fim de melhorar a validade interna dos resultados do presente 

estudo, bem como as reavaliações a longo prazo buscando observar o início dessa perda de 

gordura.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que, para a presente amostra, não se identificou efeitos agudos na redução 

de medidas antropométricas ou de composição corporal após a aplicação de um protocolo de 

três sessões de HIFU associado a exercícios físicos. Este estudo tem relevância na aplicação 

clínica, por fornecer evidências para o fisioterapeuta acerca da necessidade de ter cautela 
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quanto ao prognóstico e planejamento da quantidade de sessões necessárias para se obter 

satisfação em um tratamento para redução de medidas corporais.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezada Senhora:  

Esta pesquisa está intitulada como “EFEITO AGUDO DO ULTRASSOM FOCALIZADO 

DE ALTA INTENSIDADE NA LIPODISTROFIA ABDOMINAL DE MULHERES COM 

SOBREPESO: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO”, e está sendo 

desenvolvida pela aluna Bruna Coely Monteiro de Melo, acadêmicas do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof.(a) Dra. Palloma Rodrigues de Andrade. 

O objetivo do estudo é avaliar os efeitos do ultrassom focalizado de alta intensidade associado a 

exercício físico nas medidas antropométricas da região abdominal e seu impacto na autoimagem de 

mulheres com sobrepeso. O presente estudo tem como característica elaborar um protocolo de 

redução de gordura localizada usando um aparelho de ultrassom focalizado de alta intensidade 

(Sonofocus®) associado a exercício aeróbico e anaeróbico, visando prevenir ou melhorar problemas 

secundários ao sobrepeso, melhorar a estética corporal e promover melhora da qualidade de vida 

dos participantes.  

Os procedimentos de avaliação serão: Levantamento de dados sociodemográficos e clínicos; 

Acompanhamento das medidas antropométricas e da composição corporal utilizando uma balança 

de bioimpedância; Medição da espessura das dobras cutâneas por meio de um plicômetro; Registro 

de imagem fotográfica; Aplicação de questionário de autoimagem. A avaliação será realizada antes 

do tratamento, repetida imediatamente após a última sessão e 7 dias após o último atendimento. A 

senhora será alocada aleatoriamente para um grupo de intervenção, podendo ser para o Grupo 1, no 

qual será realizado protocolo de exercícios (dança e fortalecimento dos músculos abdominais) 

associado a terapia ultrassônica (Ultrassom focalizado de alta intensidade), ou para o Grupo 2, no 

qual será realizado protocolo de exercícios (dança e fortalecimento dos músculos abdominais) 

associado ao placebo de terapia ultrassônica. Serão realizadas seis sessões, ao longo de 3 semanas 

(2 sessões por semana). Só será informado qual tratamento recebido na 3° avaliação, para que a 

alocação seja sigilosa. Caso a senhora tenha sido alocada para o grupo 2, ao final da pesquisa, 

receberá a terapia ultrassônica de alta intensidade. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome e demais dados pessoais serão mantidos em sigilo. 

Serão excluídas mulheres que não comparecerem a duas sessões seguidas, ou que não 

completarem os procedimentos de avaliação, ou ainda que alterarem seus hábitos alimentares por 

qualquer motivo. 

 

 

Comitê de Ética 

em Pesquisas e 

Seres Humanos 

– (3216-7791) 

 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 
_____________________ 

Rubrica da Voluntária 

 

 

 

 

 

 
Impressão Dactiloscópica da Voluntária 
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Como toda pesquisa e intervenção em estética, os procedimentos envolvem alguns riscos, a 

saber: desconforto por aquecimento da região, riscos de queimaduras, riscos associados à prática 

dos exercícios, e aumento de lipídeos circulantes, caso não se pratique exercícios após a aplicação 

do Ultrassom. Solicitamos que refira durante todo o tratamento suas sensações térmicas, e durante 

os exercícios controlaremos a frequência cardíaca e pressão arterial, a fim de manter a segurança 

durante todo o procedimento. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a senhora não é 

obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano. 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados aos participantes e poderão ser publicados 

em revistas ou eventos científicos. As informações obtidas serão mantidas sob sigilo, sendo 

estritamente confidenciais e somente serão utilizadas para estes fins. Sua participação é voluntária e 

muito importante. Se você precisar de qualquer esclarecimento adicional sobre a pesquisa, estes 

serão fornecidos em qualquer tempo do curso da pesquisa. A Sra. terá conhecimento do endereço e 

telefones dos pesquisadores para entrar em contato, caso julgue necessário. (Contato dos 

pesquisadores: Dr. Palloma Andrade- (83) 9314-4319, Bruna Coely Monteiro de Melo – (83) 

999336442 acadêmica de Fisioterapia UFPB). 

 A senhora receberá uma cópia deste formulário. Se em qualquer momento sentir que houve 

infração dos seus direitos, deverá contatar o Comitê de Ética em Pesquisas e Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde da UFPB (3216-7791) ou a professora Palloma Andrade, para 

respostas sobre qualquer questão da pesquisa e de seus direitos. 

       Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da 

pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento. 

 

João Pessoa, ________de ________________2017. 

 

Assinatura da Voluntária:______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Contato dos pesquisadores: 

*Orientadora: Dra. Palloma R de Andrade; (83) 993144319/pallomandrade@gmail.com 

*Acadêmica: Bruna Coely Monteiro de Melo:  

(83) 999336442. / brunamelo7@live.com 

Departamento de Fisioterapia-UFPB; Telefone: 083-3216-7183. 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS: 

Campus I – Cidade Universitária - Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar – CCS. Fone: (83) 3216 7791. E-

mail: eticaccsufpb@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão Dactiloscópica 

da Voluntária 

mailto:993144319/pallomandrade@gmail.com
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APÊNDICE B: FICHA DE AVALIAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

FICHA DE AVALIÇÃO 

Data: ___/___/____ 

1. Identificação  

      Nome: _____________________________________________________________ 

      D.N.:    ___/___/_____      Idade: _____ anos      Cor/raça: ____________________ 

      Sexo:    F ( ) M (  )           Estado civil:____________________________________ 

      Escolaridade: ______________________________Profissão: __________________                            

      Endereço:___________________________________________________________ 

      Bairro: ___________________________ Cidade: ____________________________ 

      Telefone: ___________________________________________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________ 

2. Anamnese  

 Pratica alguma atividade física?    (    ) Sim    (    ) Não 

 Você toma algum medicamento?  (     ) Sim    (    ) Não  

Qual? _______________________________________________________________ 

 Já realizou algum procedimento estético corporal?    (   ) Sim   (    ) Não 

Quais? ______________________________________________________________ 

 Realizou alguma cirurgia plástica na região abdominal?     (    ) Sim     (    ) Não  

Se sim, especificar há quanto tempo e qual o tipo de cirurgia: 

____________________________________________________________________ 

 Condições prévias recentes ou atuais: 

( ) Lesões articulares e/ou musculoesqueléticas; 

(  )Problemas ósseos; 

(   ) Hipertensão; 

(   ) Problemas cardíacos; 
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(   ) Hérnia umbilical; 

(   ) Vertigem; 

(   ) Epilepsia; 

(   ) Lombalgia aguda; 

 (   ) Outras. Especificar: _________________________________________________ 

3. Exame físico  

Caracterize a região abdominal do voluntário (aspecto frouxo, contornos irregulares, 

presença de gordura localizada e onde se predomina, ptose da região infra umbilical 

e/ou em flancos, presença de fibroedema gelóide...) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

4. Dados antropométricos: 

Peso: ____________ Kg 

Altura: ___________ m 

IMC: _____________ kg/m2    

Classificação: (  )Normal  (  )Sobrepeso  (  )Pré-obeso (  )Obesidade – Grau: ________ 

 

5. Plicometria  

Dobra cutânea abdominal:   ____________ mm  

Dobra cutânea suprailíaca:   ____________ mm 

6. Perimetria: 

Supra-umbilical (5cm): ______ cm 

Cicatriz umbilical: ______ cm 

Infra-umbilical (5cm): ______ cm 

Cintura: ______ cm 

Quadril: ______ cm
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7.       Medidas de composição corporal (BALANÇA): 

 

Peso: ______         Massa óssea: ______ kg 

 

Metabolismo basal: ______ cal  

Idade corporal: ______ anos 

Água corporal: ______% 

Gordura visceral: ______ 

 

 

Gordura (%)     Massa Muscular (kg) 

Braço direito: ______    Braço direito: ______ 

Braço esquerdo: ______   Braço esquerdo: ______ 

Perna esquerda: ______    Perna esquerda: ______ 

Perna direita: ______    Perna direita: ______ 

Cabeça e tronco: ______   Cabeça e tronco: ______ 

TOTAL: ______    TOTAL: ______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C: FICHA DE REAVALIAÇÃO 

 

FICHA DE REAVALIAÇÃO  (  )   DATA:  ___/____/____ 

 

Nome: 

 

1. Dados antropométricos: 

Peso: ____________ Kg  

Altura: ___________ m 

IMC: _____________ kg/m2    

Classificação: (  )Normal   (  )Sobrepeso   (   ) Pré-obeso  (    ) Obesidade – Grau: 

______ 

 

2. Plicometria  

Dobra cutânea abdominal:   _________ mm  

Dobra cutânea suprailíaca:   _________ mm 

 

3. Perimetria: 

Supra-umbilical (5cm): ______ cm 

Cicatriz umbilical: ______ cm 

Infra-umbilical (5cm): ______ cm 

Cintura: ______ cm 

Quadril: ______ cm 

 

4.       Medidas de composição corporal (BALANÇA): 

 

Peso: ______         Massa óssea: ______ kg 

 

Metabolismo basal: ______ cal  

Idade corporal: ______ anos 

Água corporal: ______% 

Gordura visceral: ______
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 Gordura (%)     Massa Muscular (kg) 

Braço direito: ______    Braço direito: ______ 

Braço esquerdo: ______   Braço esquerdo: ______ 

Perna esquerda: ______    Perna esquerda: ______ 

Perna direita: ______    Perna direita: ______ 

Cabeça e tronco: ______   Cabeça e tronco: ______ 

TOTAL: ______    TOTAL: ______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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 APÊNDICE D: FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

Data: ____/____/____ 

Nome: ________________________________________________________________ 

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 

Refeições Horário Qualitativo 
Discriminação dos 

alimentos 

Café da manhã 

 

 

 

 

  

Lanche 

 

 

 

 

  

Almoço 

 

 

 

 

  

Lanche 

 

 

 

 

  

Jantar 

 

 

 

 

  

Ceia 

 

 

 

 

  

 

Total de calorias: ___________________ 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE E: FICHA DE MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FICHA MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDÍACA 

 

Voluntária: _______________________________________ 

FCmax: ______________________ 

FC deve manter-se em: _____________ 

 

1° SESSÂO 

FC inicial bpm 

5’ bpm 

10’ bpm 

15’ bpm 

20’ bpm 

25’ bpm 

 30’ bpm 

 

2° SESSÂO 

FC inicial bpm 

5’ bpm 

10’ bpm 

15’ bpm 

20’ bpm 

25’ bpm 

30’ bpm 

 

3° SESSÂO 

FC inicial Bpm 

5’ Bpm 

10’ Bpm 

15’ Bpm 

20’ Bpm 

25’ Bpm 

30’ Bpm 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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