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RESUMO
A Sonoforese tridimensional é um método inovador de diminuição da adiposidade, o qual une os benefícios do ultrassom
à corrente Australiana. O objetivo do estudo foi analisar a ação do aparelho Heccus atuando na adiposidade localizada
promovendo lipólise e melhora da circulação, reduzindo medidas e melhorando o contorno corporal. Foi realizada uma
série de casos, na Clínica de Fisioterapia localizada no Centro Universitário Unicesumar e participaram da pesquisa 3
mulheres entre 20 a 30 anos, sedentárias, sem restrição alimentar e estudantes, com depósito de gordura na região
abdominal. As pacientes foram submetidas a 10 sessões de tratamento durante cinco semanas com tempo de duração
dependente do tamanho (área) de gordura presente, utilizando o aparelho Heccus Turbo® (Ibramed). A intensidade do
equipamento foi regulada de acordo com o tamanho do panículo adiposo, avaliado pela Plicometria antes das sessões.
Para comprovação dos resultados realizou-se a Ultrassonografia clínica inicial e final do tratamento calculando-se a
média de adiposidade em cada paciente, Paciente1 tendo média antes do tratamento 1,7cm e após o tratamento
1,46cm, Paciente2 tendo média antes 4,92cm e após tratamento 4,75cm e Paciente3 tendo média antes do tratamento
4,0cm e após tratamento 3,92cm. Pode-se concluir com a presente pesquisa que o tratamento Fisioterapêutico utilizando
terapia combinada, resultou emredução na camada de gordura, reduzindo assim as medidas e o contorno corporal.
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INTRODUÇÃO

A sociedade atual está sempre em busca de um padrão de beleza estruturalmente bem
formado, fazendo com que principalmente o público feminino, na busca pelo "corpo perfeito" recorra
a métodos e técnicas com uma expectativa cada vez maior de bons resultados. Para Guirro e Guirro
(2007) o estado de saúde do indivíduo, sexo, idade, alimentação e clima são os fatores primordiais
para determinar a aparência final da pele.
Segundo Paulsen e Waschke (2013) a pele é formada pela Epiderme (epitélio de
revestimento) e pela Derme (tecido conectivo subjacente com inúmeras funções). A junção das duas
estruturas é mantida graças a uma série de estruturas e de proteínas. Abaixo da derme, de acordo
com Miranda Neto (2012) encontra-se o a tela subcutânea formada por tecido conjuntivo frouxo,
gordura e fibras elásticas, formando uma camada variável de tecido adiposo, chamada de panículo
adiposo. Na adiposidade encontrada em determinadas áreas do corpo há predominância de células
adiposas e essas células, podem ser encontradas em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo
ou isoladas (JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. 2013).
Para Guirro e Guirro (2007) ser a maior reserva corporal de energia potencial, fazer a
proteção dos órgãos vitais, isolar o estresse térmico do ambiente, transportar vitaminas lipossolúveis
(vitaminas A, D, E e K) e reservar água são umas das principais funções da gordura corporal. Mas
quando o armazenamento de gordura é decorrente do grande consumo e baixo gasto energético,
gera um deposito de gordura no tecido (BORGES, 2010).O aumento da incidência de sobrepeso na
população está associado a várias hipóteses, começando pela falta de atividade física, o aumento
da ingestão de calorias e alimentos industrializados, ambiente de trabalho, fatores genéticos,
hormonais, socioeconômicos e psicossociais (GARDNER, D.G.; SHOBACK, D. 2013). Sabe-se da
enorme procura por técnicas que reproduzam os efeitos da lipoaspiração sem ter que,
necessariamente passar por procedimentos cirúrgicos. Muitos deles são conhecidos pela sociedade
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e ganham popularidade por sua segurança e relativa e melhora no contorno corporal (NIWA et al.
2010).
A Sonoforese tridimensional trata-se de um método inovador de diminuição da adiposidade, o
qual une os benefícios do ultrassom à corrente Australiana. O ultrassom pode ser utilizado de duas
formas distintas, as quais a energia ultrassônica sendo focada serve para concentrar a energia no
tecido subcutâneo fazendo lipólise (quebra de gordura sem lesionar as estruturas próximas) e a
energia não focada expõe a pele e o tecido subcutâneo em igual extensão, a qual é usada em
exames de imagem segundo Moragaet al. (2007). O ultrassom também é utilizado para determinar,
de maneira não invasiva, a quantidade de tecido adiposo abdominal, substituindo a Tomografia
computadorizada por apresentar menores riscos à saúde e ser mais barato, confirmado por
Radominskiet al. (2000).
Já a corrente Aussie ou corrente Australiana para Sant'ana (2010) trata-se de uma corrente
elétrica terapêutica alternada com frequência portadora na faixa de 1 kHz e modulação em baixa
frequência, realizando vibrações com o objetivo de promover fortalecimento muscular. A aplicação
concomitante entre corrente Aussie e ultrassom no mesmo local é denominada de terapia
combinada. Sendo analisados os benefícios estéticos clínicos dessa terapia combinada à indústria
desenvolveu um equipamento chamado Heccus que utiliza essa programação Sonoforese
tridimensional.
O presente estudo teve como objetivo analisar a ação da Sonoforese tridimensional atuando
na adiposidade localizada, promovendo a lipólise e melhora da circulação assim reduzindo medidas
abdominais e melhorando contorno corporal, através da análise da Ultrassonografia clínica.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma série de casos, na Clínica de Fisioterapia localizada no Centro Universitário
Unicesumar. Participaram da pesquisa 3 pacientes, voluntárias do sexo feminino, na faixa etária de
20 a 30 anos, estudantes, sedentárias, sem restrição alimentar e que possuíam adiposidade
localizada
em
abdome.
Foram excluídas da pesquisa pacientes que não se enquadravam nos critérios citados acima,
estavam em período gestacional, apresentavam patologias ginecológicas, tumores, processos
infecciosos, problemas venosos graves e implantes metálicos próximos ao feixe ultrassônico.
No início do estudo, as pacientes passaram por uma avaliação clínica e foram submetidas a 10
sessões de tratamento durante cinco semanas, com tempo de duração de cada sessão dependente
do tamanho (área) de gordura presente, com a utilização do aparelho Heccus Turbo® (Ibramed) em
alta frequência, o qual foi aplicado com o auxílio de um gel condutor, que permite ação dos feixes
ultrassônicos. Deslizando-o sobre o abdome com movimentos lentos e circulares por toda a área
tratada. A intensidade do equipamento foi regulada de acordo com o tamanho do panículo adiposo,
avaliado pela Plicometria antes de cada sessão. Todas as participantes, após as 10 (dez) sessões
de tratamento realizaram uma ultrassonografia clínica de alta frequência, o qual foi realizado antes
do início das sessões também, para analisar se houve redução da quantidade de adiposidade
presente na parede abdominal, comparando os resultados finais com os obtidos na primeira
avaliação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 1: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da "paciente 1”

Figura 2: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da "paciente 2"

Figura 3: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da "paciente 3"

Na presente pesquisa foi possível observar através de exames de Ultrassom clínicos
realizados antes e ao final do tratamento nas pacientes tratadas, que houve redução das medidas de
gordura em região abdominal como apresentadas nas figuras 1, 2 e 3.
Resultado semelhante obteve Neves et al. (2008) que observou uma redução de medidas
abdominais através da associação do ultrassom e técnicas de massagem, utilizando cremes
específicos que estimulam a circulação sanguínea.E ao final do tratamento os resultados mostraram
que houve redução de medidas, porém não houve diminuição do peso corporal, mostrando ser uma
terapia combinada de bons resultados. Já Niwaet al. (2010), utilizouultrassom focado,
UltrashapeT™, na sua pesquisa obtendo bons resultados no tratamento de adiposidade localizada,
promovendo lipólise ao concentrar a energia de formafocalizada no tecido subcutâneo em
aproximadamente 80% dos 120 pacientes tratados.
No decorrer das sessões do tratamento com o aparelho Heccus® percebeu-se que,
comparando a intensidade aplicada a cada sessão, havia redução na intensidade da corrente,
justificada por Guirro e Guirro (2007) que devido ao tecido adiposo servir como isolante para
corrente elétrica, após a ação da terapia, reduziu-se a espessura de tecido adiposo,
consequentemente a sensibilidade á corrente foi aumentando.
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O grande problema da sociedade atual é a grande parcela da população considerada com
sobrepeso ou obesidade, justificados pela má alimentação e sedentarismo, como afirma Pinheiro et
al. (2004) alertando sobre a importância de reconstruir um modelo de vida mais saudável e
realização de mudanças no estilo de vida com atividades físicas, prevenindo “complicações”
estéticas que causam o acúmulo de gordura e procura por tratamentos estéticos “milagrosos”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente pesquisa pode-se concluir que com a aplicação do tratamento
Fisioterapêutico utilizando terapia combinada com ultrassom e Corrente Aussie, houve redução de
camada de gordura e das medidas corporais e melhora do contorno corporal nas pacientes tratadas,
analisadas através do exame de Ultrassonografia clínica. Sugere-se a realização de novas
pesquisas para comprovação dos resultados.
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