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RESUMO 

 O presente artigo tem como objetivo analisar os níveis séricos de colesterol e 

triglicérides após o uso de Ultrassom de alta potência, além de verificar a redução 

das medidas corporais em região abdominal. A gordura corporal, embora 

desempenhe funções importantes no corpo humano, quando em excesso pode 

causar sérios distúrbios para a saúde, além de ser indesejável nos padrões estéticos 

da sociedade contemporânea. Trata-se de um estudo de caso envolvendo três 

mulheres com idade média de 20 anos, com queixa de gordura localizada em região 

abdominal. Foi aplicado uma única sessão visto que a pesquisa está em andamento. 

Os dados foram analisados através do exame liptograma, com resultados parciais, 

que após uma única aplicação de Ultrassom em região abdominal, não obteve 

resultados favoráveis no exame de Liptograma. Porém houve uma diminuição de 

medidas abdominais em média de 0,66 cm por pessoa. 

 INTRODUÇÃO 

 A gordura é definida como o total de lipídios existentes no organismo, sendo 

esta substâncias químicas indissolúveis na água e dissolúveis em substâncias 

orgânicas. Existem várias formas de lipídios no organismo humano, porém os 

triglicerídeos apresentam maior quantidade. Outras formas de lipídeos abrangem 

menos de 10% de toda gordura corporal existente, entre outras formas, estão os 

fosfolipídios os esteroides e o colesterol (BOLAN, 2009). 

 Guirro e Guirro (2004) relatam que a gordura localizada é um aumento de 

volume do tecido adiposo de uma região através da hiperplasia dos adipócitos ou 

mesmo a hipertrofia. Adiposidade acontece em áreas específicas sendo diretamente 

relacionadas ao número de adipócitos. 

 A gordura corporal, embora desempenhe funções importantes no corpo 

humano, quando em excesso pode causar sérios distúrbios para saúde, além de ser 

indesejável nos padrões estéticos da sociedade contemporânea. O acúmulo de 

gordura se dá pelo balanço energético positivo, onde há mais energia ingerida do 

que consumida. Existe ainda um conjunto de fatores individuais, fisiológicos, 

psicológicos, hormonais, sociais e ambientais envolvidos neste processo ( BOLAN, 

2009; BORGES, 2011). 



 A terapia Ultrassônica entende-se tratamento mediante vibrações mecânicas 

com uma freqüência superior a 20.000 Hz. As freqüências do Ultrassom usadas 

terapeuticamente oscilam entre 1 MHz e 3 MHz, porém o tratamento com 3Mhz é 

indicado para tecidos superficiais,  enquanto que o tratamento com Ultrassom de 

1MHz é indicado para tecidos mais profundos. Como as patologias estéticas atingem 

tecidos superficiais como a pele, predominantemente o tecido conjuntivo (derme), 

produzindo alterações circulatórias e mecânicas do tecido, não necessita de uma 

penetração muito grande das ondas mecânicas. No entanto o Ultrassom de 3MHz é 

o mais indicado para o tratamento dessas patologias (BORGES, 2010; BARBOSA, 

2013). 

 Portanto o efeito térmico decorre da absorção das ondas mecânicas pelo 

tecido, convertidas em calor. Esse aumento da temperatura tecidual ocasionará um 

aumento do fluxo sanguíneo local, aumento da permeabilidade da membrana e na 

distensibilidade das fibras colágenas, levando a um aumento da capacidade de 

regeneração de tecidos lesados e da elasticidade tecidual, além de aumentar a 

permeabilidade cutânea a princípios ativos. Porém, o Ultrassom está sendo muito 

utilizado para o tratamento de gordura localizada em clinicas estéticas, no modo 

contínuo, produzindo efeito térmico (ARCARI; HENSCHEL; 2007). 

OBJETIVO 

 Analisar os níveis séricos de colesterol e triglicérides após o uso de ultrassom 

de alta potência, além de verificar a redução das medidas corporais em região 

abdominal. 

METODOLOGIA 

 O presente artigo trata-se de um estudo de caso envolvendo  três mulheres 

com queixa de gordura localizada, as mesmas não apresentam alterações 

metabólicas e hepáticas, não mantendo hábitos alimentares saudáveis, sedentárias, 

nulíparas, não hipertensas, não diabéticas, não etilistas e não tabagistas. As 

pacientes apresentam gordura localizada em região de abdome. Com idade média 

de 20 anos, peso médio de 58,6 Kg, altura média 1,64cm e IMC com média de 21,8. 

Foi verificado bioimpedância, espessura e perimetria antes e depois do tratamento. 

Foi elaborado e assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. Para a 



realização da pesquisas utilizou-se dos seguintes materiais: coleta de amostra de 

sangue para verificar níveis de HDL, LDL (colesterol e triglicerídeos), 01 

equipamento de ultrassom avatarcuatro 3MHZ da marca KLD, gel carbopol, 

espátula, cubeta, toalha, lençol, bioimpedência, adipometro, fita métrica, câmera 

digital para fotos marca Sony – modelo W520 para registro das imagens. O 

atendimento foi realizado no laboratório no de estética corporal da Fundação 

Educacional de Fernandópolis, no extremo noroeste paulista. Para a coleta de dados 

foi utilizada a ficha de avaliação corporal. Baseado no modelo das Clínicas 

Integradas da FEF. Foram realizadas três coletas de amostras de sangue, através 

do exame de Liptograma, sendo a primeira, antes da aplicação do Ultrassom, no 

mesmo dia foi realizado apenas uma sessão de Ultrassom. No entanto as coletas 

subseqüentes foram realizadas 24 e 96 horas após a aplicação. Foram registradas 

fotos antes e após o tratamento de GL com Ultrassom. 

DESENVOLVIMENTO  

 Na primeira etapa foi  realizado a anamnese coleta de dados pessoais, IMC, 

bioimpedância e perimetria. Na segunda etapa foi coletado sangue venoso das 

pacientes em jejum para a realização de Liptograma. Na terceira etapa, aplicou-se 

gel carbopol em região de abdome, utilizou-se o Ultrassom Avatar 3MHZ por 20 

minutos com os seguintes parâmetros: Paciente Nº01- Espessura GL:2.0cm2 – 

1.8W/cm2 a 27 Watts, feixe de modulação 96Hz, ciclo ativo 30%; Paciente Nº02 – 

espessura GL: 2.5cm2-2.3W/cm234Watts, feixe de modulação 96HZ, ciclo ativo 30%; 

Paciente Nº03 – espessura GL: 4.0cm2-3.0W/cm2a 45Watts, feixe de modulação 

96HZ, ciclo ativo 30%. Na quarta etapa verificou-se a perimetria abdominal e 

orientou-se também a coleta de sangue venoso após 24h e 96h do tratamento. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Observou que após uma única aplicação de Ultrassom em região abdominal, 

não obteve resultados favoráveis no exame de Liptograma. Porém houve uma 

diminuição de medidas abdominais em média de 0,66 cm por pessoa. 
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