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RESUMO
Introdução: Para diminuir a gordura localizada existem diversos tipos de tratamentos, dentre eles a ultracavitação. 
Objetivo: verificar os efeitos da ultracavitação na gordura localizada da região abdominal e flancos de mulheres. 
Método: Este ensaio clínico, controlado randomizado, foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Autônomo do Brasil (CAAE: 41415114.7.0000.0095). Foram selecionadas 16 participantes, sexo 
feminino, idade entre 35 e 45 anos, altura entre 1,55 cm e 1,65 cm, peso entre 55 e 65 kg, sedentárias, apresentando 
depósito adiposo na região abdominal e flancos. As participantes foram divididas em dois grupos: o grupo controle 
(n=8) (GC) e o grupo ultracavitação (GUC) (n=8) submetido a uma única sessão de ultracavitação, por 10 min na região 
abdominal e 5 min em cada flanco (direito e esquerdo), totalizando 20 min de aplicação. Foi realizada uma avaliação 
fisioterapêutica, através de uma ficha específica contendo dados de identificação, anamnese, exame físico e registro 
fotográfico. No exame físico foi realizado a perimetria e adipometria. A avaliação ocorreu antes e imediatamente após 
a aplicação da ultracavitação. Análise estatística paramétrica intragrupo, antes e depois, procedeu-se pelo teste t pa-
reado e, para comparação entre os grupos, foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA). Resultados: na 
adipometria o GC não obteve alterações e o GUC obteve redução nos valores (9,46% abdominal e 5,15% em flancos). 
Comparando-se a média de perda de medida na adipometria da região abdominal e supra ilíaca do GC com o GUC 
encontrou-se diferença significativa (p<0,05). Na perimetria o GC não apresentou alterações dos valores na pré e pós-
avaliação. No GUC, algumas participantes diminuíram os valores e outras mantiveram os valores na pré e pós-ava-
liação sem diferença significativa (p<0,05). Comparando a média da perda de medida da perimetria na cicatriz umbilical, 
na supra-umbilical e infra-umbilical de GC com GUC foi encontrada diferença significativa em todas as comparações 
(p<0,05). Conclusão: sugere-se que a ultracavitação pode ser utilizada para tratamento da gordura localizada em 
região abdominal.
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