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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 da Sonoforese Tridimensional na adiposidade localizada, 
promovendo lipólise, reduzindo medidas e melhorando o contorno corporal. Foi 
realizada uma série de casos, na Clínica de Fisioterapia localizada no Centro 
Universitário Unicesumar. 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, Plicometria, Cirtometria e IMC no início e ao final do 
tratamento. A média de adiposidade de todas as pacientes confirmadas pelos 
resultados da Ultrassonografia clínica foi de 3,6cm inicialmente e 3,4 após o 
tratamento. Assim como, valor médio de cirtometria das pacientes inicialmente foi de 
93,5cm e final de 87,7cm, e média de plicometria de todas as pacientes inicialmente 
foi de 2,93cm e final de 2,7cm. E a média de IMC antes e depois do tratamento das 
pacientes, sendo 27,51kg m² e 26,84kg m², respectivamente. Pode-se concluir que o 
tratamento Fisioterapêutico utilizando terapia combinada, resultou em redução na 
camada de gordura, reduzindo assim as medidas e o contorno corporal. 
 
Palavras-chave: Abdome; Corrente Australiana; Gordura; Ultrassom. 
 
 

PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT IN LOCALIZED ADIPOSITY BY THE 
TRIDIMENSIONAL SONOPHORESIS 

 
 
ABSTRACT 
 
The tridimensional Sonophoresis is an innovative method of reducing adiposity, 
which unites the benefits of ultrasound to the Australian current. The objective of the 



4 

 

study was to analyze the action of the tridimensional Sonophoresis in localized 
adiposity, promoting lipolysis, reducing measures and body contour. A series of 
cases were carried out in the Physiotherapy Clinic, at Unicesumar University Center. 
Three women in their 20´s and 30´s, had been included in the study. They were all 
sedentary, without food restriction, and students, with fat deposition in their 
abdominal zone. They had been submitted to 10 times treatment sessions for five 
weeks, with a duration time according to the size of fat presented, and using the 
Heccus Turbo apparatus (Ibramed). The intensity of the equipment had been 
regulated according to the size of the adipose panicle, evaluated by the Plicometry 
before the sessions. To prove the results, clinical ultrasonography, plicometry, 
cirtometry and BMI had been performed at the beginning and in the end of the 
treatment. The mean adiposity of all patients confirmed by clinical ultrasonography 
results was 3.6 cm initially and 3.4 after treatment. So the cirtometry value of the 
patients was initially 93.5cm and then 87.7cm, and mean plicometry of all patients 
initially was 2.93cm and finally of 2.7cm. And their average BMI before and after the 
patients' treatment, was 27.51 kg m² and 26.84 kg m², respectively. It can be 
concluded that the physiotherapeutic treatment using combined therapy resulted in 
reduction in the fat layer, thus reducing the measurements and the body contour. 

 

Keywords: Abdomen; Australian Current; Fat; Ultrasound. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

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 a 

tela subcutânea formada por tecido conjuntivo frouxo, gordura e fibras elásticas, 

formando uma camada variável de tecido adiposo, chamada de panículo adiposo. 

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.   

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; CARNEIRO 

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 depósito 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; SHOBACK 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 e ganham popularidade por sua segurança 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 
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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 Moraga et 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 Radominski et 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. 

Sob a hipótese da combinação entre a alta frequência do ultrassom 

(vibrações) e a corrente elétrica Australiana (estimulação muscular), denominada 

Sonoforese tridimensional pode promover lipólise e assim diminuindo a adiposidade 

na parede abdominal nessas pacientes. 

O presente estudo teve como objetivo analisar a ação da Sonoforese 

tridimensional atuando na adiposidade localizada, promovendo a lipólise, reduzindo 

medidas abdominais e melhorando contorno corporal.  

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Foi realizada uma série de casos, na Clínica de Fisioterapia localizada no 

Centro Universitário Unicesumar. Participaram da pesquisa 6 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 
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acima, estavam em período gestacional, apresentavam patologias ginecológicas, 

tumores, processos infecciosos, problemas venosos graves e implantes metálicos 

próximos ao feixe ultrassônico. A presente pesquisa requeria disponibilidade das 

pacientes para se deslocarem até o local dos exames e frequência correta durante o 

tratamento, sendo considerada limitação nas atividades.  

No início do estudo, as pacientes passaram por uma avaliação clínica a qual 

foi realizada a avaliação de peso e altura. Depois de colhidos esses dados, calculou-

se o Índice de massa corporal (IMC), o qual é dado pela relação entre peso dividido 

por altura ao quadrado, para definir se as pacientes estavam com o IMC 

considerado: abaixo do peso ideal, dentro da faixa ideal, sobrepeso ou obesas, 

segundo a Organização mundial de saúde (OMS). Foi realizado a perimetria 

(cirtometria) abdominal, segundo Guirro e Guirro (2007) utilizaram uma fita métrica 

para mensuração da cintura (menor circunferência do tórax), parte supra abdominal 

(2,5cm acima do umbigo) e infra abdominal (2,5cm abaixo do umbigo), sempre 

utilizando o mesmo referencial em todas as pacientes. A mensuração das 

circunferências realizadas na avaliação e reavaliação das pacientes, segundo Guirro 

e Guirro (2007) devem ser padronizadas aumentando a exatidão das medidas, 

entretanto na comparação dos dados deve-se levar em conta a possibilidade de 

alterações nas medições devido a retenção de fluidos ou edema subcutâneo 

particularmente durante períodos de ciclo menstrual, principalmente levados em 

conta na presente pesquisa em que as pacientes tratavam-se de mulheres jovens. A 

Plicometria, também foi realizada utilizando o aparelho chamado Plicômetro da 

marca Cescorf®, o qual serve para medir o percentual de gordura a partir das 

dobras cutâneas, as quais serão “pinçadas” separando gordura e parte muscular 

(cuidando para não incluir nenhuma estrutura muscular e ser firme para não ferir a 

paciente) além de ser realizada sempre no hemicorpo direito com o paciente em pé, 

essa avaliação foi feita na dobra cutânea abdominal (2,5cm a direita da cicatriz 

umbilical paralelamente ao eixo longitudinal) e a dobra supra Ilíaca (na metade da 

distância entre o último arco costal e a crista ilíaca) de acordo com o apresentado 

por Guirro e Guirro (2007). 

Antes do tratamento as pacientes foram submetidas à ultrassonografia 

clínica de alta frequência na Clínica de exames de imagem Núcleo Diagnóstico, 
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então foram submetidas à 10 sessões de tratamento durante cinco semanas 

consecutivas, com tempo de aplicação, sugerida pelo aparelho, da sonoforese 

tridimensional de 4 minutos a cada 10 cm² de pele determinando o tempo de cada 

sessão dependente do tamanho (área) de gordura presente. Utilizou-se o aparelho 

Heccus Turbo® da marca Ibramed com potência de saída de 72 Watts, 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. Dentre as regiões avaliadas na ultrassonografia e tratadas 

durante as sessões estão: região epigástrica, região hipogástrica linha média, região 

hipogástrica retro abdominal esquerda, região hipogástrica retro abdominal direita e 

região de flanco direito e esquerdo em todas as pacientes, além de tais áreas, em 

paciente 1 realizou-se medida de hipocôndrio esquerdo e mesogástrico durante 

avaliação médica no laudo de ultrassonografia clínica, realizado na clínica de 

imagem. A frequência do Ultrassom foi de 1Hz ou 3Hz, reguladas de acordo com o 

tamanho do panículo adiposo de cada paciente, avaliado pela Plicometria antes de 

cada sessão, e a intensidade foi ajustada conforme a tolerância do paciente. Já a 

corrente Aussie foi programada com a frequência de 1kHz, que permite o 

fortalecimento muscular, bursts de 2m/s e frequência de 50Hz. 

Após o tratamento com a Sonoforese tridimensional as pacientes foram 

submetidas a uma reavaliação, onde os dados foram tabulados em Excel para 

comprovação dos resultados. 
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3 RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

No gráfico 1, apresentamos os resultados da avaliação do Índice de massa 

corporal (IMC) antes e após o tratamento fisioterapêutico utilizando a Sonoforese 

Tridimensional nas 3 pacientes avaliadas, pode-se observar que houve redução no 

IMC das pacientes. 

Gráfico 1 - Índice de massa corporal (IMC) antes e após o tratamento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

  

No gráfico 2, apresentamos os valores da cirtometria na região de cintura, 

abdome superior e abdome inferior das pacientes 1, 2 e 3, sendo representado por 

Pct 1, Pct 2 e Pct 3, respectivamente. E pode-se observar que houve redução de 

medidas em todas as regiões citadas, nas 3 pacientes. 

 

Gráfico 2 - Valores em centímetros de Cirtometria antes e após o tratamento.

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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No gráfico 3, apresentamos os valores da plicometria de região de 

Abdominal e Supra Íliaca das pacientes 1, 2 e 3, sendo representado por Pct 1, Pct 2 

e Pct 3, respectivamente. E pode-se observar que houve redução de medidas da 

região Abdominal em todas as pacientes. Na região Supra Íliaca houve redução de 

medidas nas pacientes 1 e 3, sendo que a paciente 2 não apresentou alteração 

nessa região após o tratamento. 

 

Gráfico 3 – Valores em centímetros de Plicometria antes e após o tratamento. 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

          Na presente pesquisa com a utilização da Sonoforese Tridimensional 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 nos gráficos 4, 5 e 6 a seguir.  

 

Gráfico 4: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da paciente 1 antes e 
após o tratamento. 
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Fonte: Dados da pesquisa presentes em ultrassonografia clínica (2017). 

 

Gráfico 5: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da paciente 2 antes e 
após o tratamento. 

.  

Fonte: Dados da pesquisa presentes em ultrassonografia clínica (2017). 

 

Gráfico 6: Resultados do ultrassom clínico em centímetros da paciente 3 antes e 

após o tratamento. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa presentes em ultrassonografia clínica (2017). 

Problemas pessoais e profissionais, assim como relacionados à saúde das 

pacientes acarretavam em desistência ou ausência no tratamento, causando o 

desligamento de três pacientes, dessa forma sendo finalizada a pesquisa com 

somente três pacientes. 

Com o objetivo de identificar indivíduos com obesidade abdominal 

(Circunferência de cintura maior ou igual a 94cm) e/ou excesso de gordura corporal, 

Rezende (2010) afirma que o IMC individualmente não é capaz de diagnosticar o 
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aumento de gordura corporal, principalmente em região abdominal, observado com 

o aumento da idade pode tornar a utilização de tal método de avaliação de estado 

nutricional cada vez mais limitada, já que pessoas com sobrepeso ou até mesmo as 

consideradas “normais” dentro desse índice, podem apresentar risco de alterações 

metabólicas devido a valores elevados de circunferência da cintura, indicando assim 

a necessidade de avaliar também a distribuição e a quantidade de gordura corporal, 

como no presente estudo. 

Segundo Stanfield (2014) o processo chamado glicogênese ocorre quando o 

suprimento glicose após uma refeição é abundante e a maior parte de suas 

moléculas não é oxidada imediatamente, mas são armazenadas como glicogênio, 

por exemplo. Durante o jejum, ocorre a glicogenólise onde o suprimento de glicose é 

reabastecido pela quebra de glicogênio em moléculas individuais de glicose, e 

quando é decomposto, produz um intermediário da glicólise, a glicose-6-fosfato. Na 

maioria das células a glicólise continua e ATP é produzido. Além do glicogênio, os 

lipídios, quando abundante da dieta, também podem ser usados para obtenção de 

energia quando outros suprimentos de energia estão reduzidos. As células adiposas 

presentes no tecido adiposo são os principais depósitos de gorduras. No tratamento 

realizado, o ATP resultado da lipólise gerada pelo ultrassom será usado como fonte 

de energia pela corrente Aussie, que irá promover a contração muscular. 

O resultado encontrado na presente pesquisa, com diminuição da camada 

de gordura, justifica-se pelo mecanismo propiciado pela cavitação instável ofertada 

pela aplicação do ultrassom. Pois de acordo com Guirro e Guirro (2007) a cavitação 

é responsável pela formação de cavidades ou bolhas no meio líquido, causando 

mudanças químicas pela descarga elétrica gerada através de vapor d’água no 

interior dessas cavidades ou pela dissociação térmica proveniente do colapso das 

mesmas, causada pelas intensas ondas de choque produzidas pelo ultrassom. Na 

cavitação estável à irradiação gera bolhas muito pequenas que oscilam aumentando 

e diminuindo em volume sendo atérmica e permanente. Já a Cavitação instável, a 

qual se utilizou no nosso tratamento, ocorre quando o pico de intensidade aplicada 

for suficientemente alto causando uma violenta implosão das tais bolhas de ar, 

liberando energia que rompe ligações moleculares, principalmente de células de 

gordura, produzindo radicais livres, íons de hidrogênio e íons hidroxila, ligando-se 
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rapidamente com outros compostos e solutos na água, sendo retirados da camada 

tratada. 

 Os lipídios são armazenados principalmente na forma de triglicerídeos, que 

são quebrados em 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol, pelo processo de 

lipólise, estimulado pelo uso da Sonoforese Tridimensional, que foi utilizada no 

estudo. Então, o glicerol entra na via da glicólise (como fosfato de di-hidroxiacetona) 

e segue para o ciclo de Krebs (formando 116 ATP’s) e a fosforilação oxidativa. Os 

ácidos graxos são catabolizados em acetil-CoA por um processo chamado 

betaoxidação, que ocorre na matriz mitocondrial. A cada vez que uma molécula de 

acetil-CoA é clivada do ácido graxo, coenzimas são reduzidas para gerar NADH+ H+ 

e FADH².  Em suma, um grama de gordura gera mais energia que um grama de 

glicose ou de outros carboidratos, conhecidos como alimentos altamente calóricos, 

segundo Stanfield (2014).  

Em pesquisa realizada por Fries et al. (2015) possibilitou-se comprovar por 

meios quantitativos a redução da adiposidade a partir da utilização do ultrassom 

focado, mostrando-se eficaz na redução da mesma nos variados modos de 

tratamentos utilizados com variações de frequência, número de sessões e intervalo 

entre elas.  

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 aussie, o que de acordo com Guirro e Guirro (2007) pode 

ser 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  corrente foi aumentando.  

O estudo realizado por Gomes e Carmo (2015) obteve resultados 

satisfatórios no tratamento de lipodistrofia abdominal usando ultrassom de alta 

potência com comprovação fotográfica após 10 sessões e através das medidas de 

cirtometria e plicometria apresentando redução significativa de gordura localizada na 

região de abdome. Já Meyer et al. (2012) analisaram o efeito da cavitação instável 

em 18 coelhos, através da ultracavitação, obtendo um resultado favorável na 

destruição das células adiposas e na diminuição no número de adipócitos, 
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confirmadas por uma análise da amostra histológica dos animais. O presente estudo 

também apresentou resultados satisfatórios ao utilizar a terapia combinada em 3 

pacientes com adiposidade abdominal, apresentando diminuição da camada de 

gordura confirmadas pela ultrassonografia clínica.  

Neves et al. (2008) durante suas pesquisas, observaram 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 Niwa et al. (2010), utilizaram ultrassom focado, UltrashapeT™, na sua 

pesquisa obtendo bons resultados no tratamento de adiposidade localizada, 

promovendo lipólise ao concentrar a energia de forma focalizada no tecido 

subcutâneo em aproximadamente 80% dos 120 pacientes tratados. 

Durante uma revisão de literatura para investigar a eficácia do tratamento da 

adiposidade localizada com eletrolipoforese, Cavalheiro et al. (2012) mostraram que 

a técnica possui bons resultados, entretanto, a prática de atividades físicas logo 

após o tratamento deve ser orientada para que as células de gordura sejam usadas 

como fonte de energia (ATP) evitando que retornem para a circulação e sejam 

armazenadas em forma de triglicerídeos (BORGES, 2010). 

Para Sant’Ana (2010) a corrente Aussie é modulada em bursts de curta 

duração, que quando comparado à outras correntes se mostra mais eficiente e 

promove mais conforto. Pode ser ajustada usando as frequências de 1kHz que 

proporciona o fortalecimento muscular quando combinada com Bursts de duração 

igual a 2 m/s, ou 4kHz que promove analgesia. Ward et al. (2004) afirmaram que a 

modulação em rampa deve ser utilizada com o objetivo de se evitar a fadiga 

muscular precoce e a frequência de 50 Hz e a mais indicada nesses casos. 

Biff Costa et al. (2014) ao compararem o efeito da terapia combinada com 

Manthus (US+Corrente Estereodinâmica) e Heccus (Us+Corrente Aussie) na 

gordura da região abdominal em quatro pacientes do sexo feminino observaram que 

após 10 sessões, ambos os equipamentos obtiveram resultados satisfatórios na 

redução de medidas. Dentre as quatro pacientes, duas foram tratadas com o 
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aparelho Heccus, usando o programa de Sonoforese Tridimensional, o qual permite 

que as ondas sejam emitidas através dos três polos presentes no cabeçote. As 

ondas ultrassônicas emitidas eram de 3 MHz e associadas a corrente Aussie 

(corrente de média frequência, alternada e despolarizada). 

Um estudo de casos também realizado por Biff Costa et al. (2016) 

analisando a aplicação da terapia combinada utilizando Ultrassom e corrente elétrica 

para redução da adiposidade abdominal mostrou-se eficaz na maioria das pacientes 

tratadas, confirmados pela redução dos valores aferidos na perimetria pré e pós-

intervenção, verificando-se maior redução nas regiões proximais à cicatriz umbilical, 

em média, 2,35±2,34 cm. Já nos resultados obtidos da plicometria pré e pós-

intervenção, verificou-se uma média de redução de 5,54±2,99 mm e 8,90±4,72 mm 

para as dobras cutâneas Supra Ilíaca direita e esquerda, e de 4,58 ±4,58 mm e 

5,20±3,31 mm para a dobra cutânea abdominal direita e esquerda, respectivamente. 

Confirmando assim a eficácia do uso da terapia combinada para haver redução de 

gordura localizada como sugerido pela presente pesquisa. 

Sant’Ana (2010) recomenda que durante o tratamento com a terapia 

combinada, deve-se realizar acompanhamento de dieta balanceada, além da prática 

de exercícios físicos, para que os ácidos graxos liberados durante a lipólise sejam 

utilizados como fonte de energia, pois se não forem utilizados tendem a ser 

redistribuídos no tecido adiposo de forma heterogenia, como o apresentado pelas 

pacientes da pesquisa, as quais apresentavam maior quantidade de gordura 

localizada em região abdominal. Já no presente estudo, as pacientes foram 

orientadas a manter os mesmos hábitos de vida diários, sem praticar atividades 

físicas e sem alterar a alimentação, para analisar somente o efeito da terapia 

combinada. 

Durante suas pesquisas, Sant'Ana (2010) concluiu que todas as 

modalidades de tratamento ofertadas no aparelho da marca Heccus como a 

sonoforese tridimensional, sonoeletroporação, corrente Aussie e corrente polarizada 

possuem bons resultados sobre a Lipodistrofia ginóide e da gordura localizada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com a presente pesquisa pode-se concluir que com a aplicação do 

tratamento Fisioterapêutico utilizando terapia combinada com ultrassom e Corrente 

Aussie, através da Sonoforese Tridimensional, houve redução de camada de 

gordura, das medidas corporais e melhora do contorno corporal nas pacientes 

tratadas. Sugere-se a realização de novas pesquisas com maior número de 

pacientes para comprovação dos resultados. 
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