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RESUMO   

O Fibro Edema Gelóide é uma afecção que está presente na maioria da população feminina e 

que provoca alterações não somente inestéticas como de saúde. O profissional de Cosmetolo-

gia e Estética vêm atuando com tratamentos para este tipo de afecção. Este trabalho tem como 

objetivo determinar quais os efeitos fisiológicos do ultra-som terapêutico no fibro edema ge-

lóide, considerando que tal recurso terapêutico é de suma importância na melhora do FEG. O 

trabalho utilizou como metodologia um estudo de revisão bibliográfica qualitativa do tipo 

exploratória. Foram utilizados artigos associados ao ultra-som e à celulite no período de 1966 

a 2010 encontrados em bases de dados eletrônicos, além de literaturas.  Considerando os efei-

tos fisiológicos foi possível verificar a eficácia do Ultra-som no FEG. Portanto, por ser uma 

afecção de etiologia multifatorial, a associação de tratamentos deve existir aliado à adequada 

orientação e conhecimento técnico científico do profissional somado à consciência do cliente 

para a manutenção e a obtenção de bons resultados mediante tal patologia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relacionados aos aspectos teóricos e práticos no tratamento do Fibro Ede-

ma Gelóide (FEG) são muito importantes nas práticas profissionais realizadas nos estabeleci-

mentos de beleza e clínicas estéticas. Esse tratamento exige conhecimentos teóricos, práticos 

e responsabilidade, objetivando tratar a afecção sem causar danos à saúde. 

Guirro e Guirro (2004) destacam que o Fibro Edema Gelóide (FEG) comumente co-

nhecido como celulite é referenciado como um distúrbio normal e inestético. Deve-se consi-

derar que atualmente os estudos refletem uma preocupação maior em relação a esta patologia, 

visto que a mesma é considerada por tais estudiosos como uma afecção que deve ser tratada, 

dependendo do grau, por médicos especialistas. Desta forma, a preocupação não está somente 

no aspecto da beleza, mas também da saúde. Os autores destacam ainda que o FEG pode a-

presentar várias fases, as quais determinam o grau da afecção.  

Já Kede e Sabatovich (2009) não corroboram com Guirro e Guirro (2004), sendo que 

tratam o termo como Lipodistrofia Ginóide (LDG) destacando a partir dos estudos de Bacci 

que a afecção não é considerada uma patologia grave, sendo considerada somente uma dis-

função estética. Kede e Sabatovich (2009) classificam a LDG em quatro graus. 

Diante deste contexto, deve-se considerar que a patologia do FEG ou LDG consiste 

em uma afecção que, dependendo do grau, pode ser tratada por profissionais da área da beleza 

e estética, os quais deverão ter conhecimento e habilidade para determinar o tratamento e rea-

lizar encaminhamentos clínicos. 

O aprofundamento no estudo que envolve o FEG/LDG torna-se uma necessidade me-

dida que existe uma forte pressão atual com relação à exigência no padrão de um corpo per-

feito, aspecto ainda mais cobrado pela parcela feminina da população. Para alcançar tal obje-

tivo, muitas vezes as pessoas se submetem a sacrifícios como dietas exageradas, exercícios 

físicos extenuantes e a procedimentos estéticos e cirúrgicos. 

Desta forma, este estudo objetiva realizar uma revisão bibliográfica concernente aos 

recursos terapêuticos, em especial aos efeitos fisiológicos do ultra-som terapêutico no trata-

mento do FEG/LDG, o qual poderá contribuir na formação do profissional de Cosmetologia e 

Estética, orientado pela convicção de que estes conceitos são fundamentais para a compreen-

são do mecanismo de ação deste recurso no tratamento do FEG. Para tanto foi analisado o 

avanço teórico e científico, como também a prática profissional, uma vez que a finalidade 

desta profissão é a melhoria da qualidade de vida e do bem estar do seu cliente. 

 



 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PELE 

 

            O tegumento é o maior órgão do corpo, constituindo 16% do peso corporal (GART-

NER , 1999).   Também Sampaio e Rivitti (2008) destacam que a pele representa mais de 15% 

do peso corpóreo.   

O sistema tegumentar é constituído pela pele e tela subcutânea, juntamente com os a-

nexos cutâneos. O tegumento recobre toda a superfície do corpo e apresenta-se constituído 

por uma porção epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de ori-

gem mesodérmica, a derme. Abaixo e em continuidade com a derme está a hipoderme que, 

embora tenha a mesma origem e morfologia da derme, segundo a maioria dos autores não faz 

parte da pele, a qual é formada apenas por duas camadas. A hipoderme serve de suporte e 

união da derme com os órgãos subjacentes, além de permitir à pele uma considerável ampli-

tude de movimento (GUIRRO e GUIRRO, 2002; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1995).  

 As funções realizadas pelo sistema tegumentar são múltiplas, entre as quais, graças à 

camada córnea que reveste a epiderme, protegem o organismo contra a perda de água por e-

vaporação e contra o atrito; além disso, através das suas terminações nervosas, recebe estímu-

los do ambiente; por meio dos seus vasos, glândulas e tecido adiposo, colaboram na termorre-

gulação do corpo. Suas glândulas sudoríparas participam na excreção de várias substâncias. A 

melanina, que é produzida e acumulada na epiderme, tem função protetora contra os raios 

ultravioleta, além da pigmentação da pele (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). Um pedaço 

de pele com aproximadamente 3 cm de diâmetro contém mais de 3 milhões de células, entre 

100 e 340 glândulas sudoríparas, 50 terminações nervosas e 90 cm de vasos sanguíneos 

(GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

 De acordo com Ribeiro (2010), em análises histológicas da pele, pode-se observar 

duas camadas básicas: a epiderme e a derme. Logo abaixo da derme há uma camada formada 

por tecido adiposo, considerada como uma camada subcutânea, a hipoderme. 

 



 

 

Figura 1: Estrutura Tegumentar 

Fonte: (Borges, 2006) 

 

 

2.1.1 EPIDERME 

 

A epiderme é a camada avascular da pele e a mais externa do corpo. Suas células são 

do tipo estratificadas, de forma pavimentosa. É impermeável devido à sua camada superficial 

morta e queratinizada, denominada como capa córnea, podendo suas células se apresentarem 

de forma compacta ou em disjunção. Quanto as suas inúmeras funções, conferem proteção ao 

organismo contra os agentes físico-químicos do ambiente e os microorganismos parasitas. 

Embora não apresente vasos sanguíneos, sua nutrição ocorre através da difusão de leitos pre-

sentes na derme. Quando submetida à pressão contínua, sofre espessamento, formando calos e 

calosidades, sendo esta uma forma de defesa aos atritos extrínsecos (BORGES, 2006). 

Guirro e Guirro (2004) citam que a epiderme é constituída de quatro ou cinco camadas 

ou estratos, devido ao fato da camada lúcida estar ou não incluída, sendo somente encontrada 

em regiões de pele espessa. Fazem parte da epiderme as camadas germinativa (basal), espi-

nhosa, granulosa, lúcida e córnea.  



 

 

Figura 2: Camadas da epiderme 

Fonte: http://projetoferidas.zip.net/ 

 

 

2.1.2 DERME 

 

A derme é uma espessa camada de tecido conjuntivo sobre a qual se apóia a epiderme, 

comunicando esta com a hipoderme. É suprida por vasos sanguíneos, vasos linfáticos e termi-

nações nervosas. Também contém glândulas especializadas e órgãos dos sentidos (GUIRRO e 

GUIRRO, 2002). 

 É dividida em duas regiões, uma que se encontra em contato direto com a epiderme, a 

derme papilar, e outra logo abaixo, a derme reticular (RIBEIRO, 2010). 

  

 

2.1.3 HIPODERME 

 

Tecido sobre o qual a pele repousa, formado por tecido conjuntivo que varia do tipo 

frouxo ou adiposo ao tipo denso nas várias localizações e nos diferentes indivíduos. Funcio-

nalmente a hipoderme, além de depósito nutritivo de reserva, participa no isolamento térmico 

e na proteção mecânica do organismo às pressões e traumatismos externos (GUIRRO e 

GUIRRO, 2002; GARTNER e HIATT, 1999; SAMPAIO, CASTRO e RIVITTI, 1992). 

 Existem dois tipos de tecido adiposo identificáveis pela estrutura, localização, cor, 

função, inervação e vascularização de suas células, sendo classificados em tecido adiposo 

amarelo (ou unilocular) e tecido adiposo pardo (ou multilocular) (BORGES, 2006). De acordo 

com Junqueira e Carneiro (1995), a hipoderme une de maneira pouco firme a derme aos ór-

http://projetoferidas.zip.net/


 

gãos subjacentes, sendo essa camada responsável pelo deslizamento da pele sobre as estrutu-

ras na qual se apóia, atuando também como isolamento efetivo do calor, como armazenamen-

to de alimentos, além de absorver choques. 

O acúmulo de gordura é diferente nos dois sexos, contribuindo para a modelagem do 

corpo (FARIAS, 2004). 

 De acordo com Guirro (2002), nos indivíduos normais, algumas regiões nunca acumu-

lam gordura, como a pálpebra, a cicatriz umbilical, a região esternal, o pênis e as dobras arti-

culares. Em outras regiões, ao contrário, há maior acúmulo de tecido adiposo: a porção pro-

ximal dos membros, a parede abdominal e especialmente as porções laterais. 

 

 

2.2 FIBRO EDEMA GELÓIDE 

 

Vários termos são designados para essa patologia, na tentativa de adequar o nome às 

alterações histomorfológicas encontradadas: lipodistrofia localizada, fibro edema gelóide, 

hidrolipodistrofia ginóide, paniculopatia edemato-fibroesclerótica e paniculose, lipoesclerose 

nodular, lipodistrofia ginóide (GUIRRO e GUIRRO, 2004). Contudo, o uso do termo celulite 

relacionada à disfunção estética é incorreto, pois não há nenhuma inflamação do tecido adipo-

so celular, as denominações mais utilizadas para esta afecção têm sido lipodistrofia ginóide ou 

fibro edema gelóide (BORGES, 2006). De acordo com Parienti (2001) “celulite”, palavra de 

origem latina, cellulite, quer dizer inflamação do tecido celular, derivada do adjetivo celulae, 

que significa células, mais o sufixo ite, indicativo de inflamação, o que não define o seu ver-

dadeiro significado. 

O fibro edema gelóide (FEG) é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcu-

tâneo, não inflamatório, seguido de polimerização da substância fundamental, que, infiltran-

do-se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva, ou seja, os mucopolissacarídeos 

que a integram sofrem um processo de geleificação (CIPORKIN; PASCHOAL, 1992). É con-

siderada uma patologia multifatorial por ser determinada por efeitos hormonais, predisposição 

genética, inatividade, dietas inadequadas, obesidade, distúrbios posturais, bem como o taba-

gismo (TOGNI, 2006). Portanto, este problema estético é caracterizado pela presença de pe-

quenas depressões na pele, com aspecto conhecido por “casca de laranja”, “acolchoado” ou 

”capitoné” (BORGES, 2006; KEDE, SABATOVICH, 2004; GUIRRO, GUIRRO, 2004; 

FERNANDES, 2008; SMALLS, 2005). 



 

Ocorre em 90% das mulheres logo após a adolescência e raramente nos homens (A-

VRAM, 2004; RIBEIRO, 2010; ROSSI, VERGNANINI, 2000). A prevalência é maior em 

países desenvolvidos onde há um maior consumo de proteínas e gorduras nas dietas (PINTO, 

1995). 

 O FEG ocorre principalmente nos membros inferiores (MMII), região pélvica (regiões 

glúteas – femoral) e abdômen (RAWLINGS, 2006).  

  “Sem dúvida trata-se de uma desordem localizada que afeta o tecido dérmico e subcu-

tâneo, com alterações vasculares e lipodistrofia com resposta esclerosante, que resulta no i-

nestético aspecto macroscópico” Guirro e Guirro (2004, p.348).  

Guirro e Guirro (2002, p. 352) citam que “trata-se de um tecido mal oxigenado, subnu-

trido, desorganizado e sem elasticidade, resultante de um mau funcionamento do sistema cir-

culatório e das consecutivas transformações no tecido conjuntivo” 

O FEG envolve edema no tecido conjuntivo, alterações da microcirculação envolven-

do compressão dos sistemas venoso e linfático, peculiaridades do sexo feminino e a herniação 

do tecido adiposo (perda de colágeno na região afetada) (MILANI; FILHO; JOÃO, 2008). 

 Acredita-se que uma alteração do fibroblasto causada por diversos fatores faz com que 

as glicosaminoglicanas sofram alterações estruturais (hiperpolimerização), elevando seu poder 

hidrofílico e a pressão osmótica intersticial (GUIRRO; GUIRRO, 2002). Segundo PARIENTI 

(2001), esta alteração leva à hiperviscosidade da substância fundamental ligada à estase capi-

lovenular e linfática. Desencadeia-se, então, uma série de sinais com transformação do tecido 

adiposo, em tecido celulítico.  

No que se refere à anatomia patológica do fibro edema gelóide, Lagéze apud Guirro e 

Guirro (2004) a descreveu e a subdividiu em quatro fases. Foi o primeiro a ter descrito tal 

anatomia, complementando os achados histológicos apresentados por outros autores. As fases 

são: 

Primeira Fase: Não é percebida pelos pacientes; é uma fase breve, puramente circulatória, 

que comporta essencialmente uma estase venosa e linfática. Disso sofrem as estruturas do 

tecido, seguindo-se outra fase. 

Segunda Fase: Considerada como a fase exsudativa, a dilatação arteriocapilar provocada pela 

estase acentua-se, sendo o tecido celular invadido por um composto de mucopolissacarídeos e 

eletrólitos. Tal exsudato dissocia as fibras conjuntivas e altera as terminações nervosas da 

região. 

Terceira Fase: É a fase dos nódulos propriamente ditos. Aparecem os fibroblastos, formando 

um arcabouço fibroso, que progressivamente vai se transformando em colágeno. 



 

Quarta Fase: Com fibrose cicatricial, atrófica e irreversível. Há retração esclerótica. As arte-

ríolas são atingidas, ocorrendo uma endoarterite e uma periarterite, sendo os nervos compri-

midos pelo conjunto de fibroses. 

Conforme Ulrich apud Guirro e Guirro (2002), as lesões teciduais surgem em três está-

gios, subdivididos segundo a gravidade de cada um, FEG brando (grau I), FEG moderado (grau 

II) e FEG grave (grau III). 

Fibro Edema Gelóide Brando (Grau 1) : É aquele que somente é percebido pela compressão do 

tecido entre os dedos ou da contração muscular voluntária. Nesta fase, o fibro edema gelóide ain-

da não é visível somente à inspeção, e não há alteração de sensibilidade à dor. 

Fibro Edema Gelóide Moderado (Grau 2): As depressões são visíveis mesmo sem a compres-

são dos tecidos, sujeitas, portanto, a ficarem ainda mais aparentes mediante a compressão dos 

mesmos. Com a luz incidindo lateralmente, as margens são fáceis de serem delimitadas, já haven-

do alteração da sensibilidade. 

Fibro Edema Gelóide Grave (Grau 3): O acometimento tecidual pode ser observado quando o 

indivíduo estiver em qualquer posição, ortostática ou em decúbito. A pele fica enrugada e flácida. 

A aparência, por apresentar-se cheia de relevos, assemelha-se a um “saco de nozes”, a sensibili-

dade à dor está aumentada e as fibras do conjuntivo estão quase totalmente danificadas. De acordo 

com o autor, o fibro edema gelóide brando é sempre curável, o moderado é frequentemente curá-

vel e o grave é considerado como incurável, ainda que passível de melhora. 

 

Figura 3: Fibro Edema Gelóide Grau 3 

Fonte: (Guirro e Guirro, 2004) 
 

Segundo Guirro e Guirro (2004), “de maneira geral pode-se delinear uma etiologia pa-

ra o fibro edema gelóide, enumerando e subdividindo os fatores que provavelmente desenca-

deiam o processo em três classes”: 



 

Fatores Predisponentes: Estes fatores podem predispor o fibro edema gelóide. Somando-se 

um destes fatores a outros, podemos ter uma probabilidade razoável da instalação da mesma. 

São eles: Genéticos; idade; sexo; desequilíbrio hormonal. 

Fatores Determinantes: Estes fatores estabelecem que uma pessoa do sexo feminino, fuman-

te, com maus hábitos alimentares e ainda com um desequilíbrio hormonal, será alvo de fácil 

acesso para as infiltrações teciduais. Neste contexto pode-se citar: Estresse; fumo; sedenta-

rismo; desequilíbrios glandulares; perturbações metabólicas do organismo em geral (diabe-

tes); maus hábitos alimentares e disfunção hepática. 

Fatores Condicionantes: A partir dos fatores acima citados criam-se perturbações hemodi-

nâmicas locais, que podem: aumentar a pressão capilar; dificultar a reabsorção linfática; favo-

recer a transudação linfática nos espaços intersticiais. 

 

 

2.3 ULTRA-SOM 

 

Foi no final da década de 40 e início da década de 50 que se conseguiu, com sucesso, a 

primeira aplicação do ultra-som em medicina, sendo que a partir de então sua evolução pro-

grediu rapidamente. Atualmente, a energia ultra-sônica está entre as mais utilizadas pelos pro-

fissionais para o tratamento das mais diversas lesões do sistema músculo-esquelético. Além 

disso, o ultra-som é muito utilizado no tratamento do fibro edema gelóide, embora as bases 

fisiológicas de seus efeitos sejam ainda bastante desconhecidas (GUIRRO et al., 1996b; 

LONGO, 2001; ROBERTSON e BAKER, 2001). 

Segundo Low e Reed (2001), ultra-som (US) refere-se às vibrações mecânicas essen-

cialmente as mesmas das ondas sonoras, mas com uma freqüência mais alta. Essas ondas situ-

am-se fora da audição humana e, portanto, podem ser chamadas ultra-sonoras. 

“O ultra-som terapêutico, no mercado nacional, caracteriza-se 

por apresentar freqüências de 1,0 ou 3,0 megahertz (MHz), sendo dis-

ponível atualmente também em 5,0 megahertz (MHz). A intensidade 

pode variar entre 0,1 e 3,0 watts por centímetro quadrado (W/cm²). 

Mais recentemente, alguns equipamentos foram reprojetados para a-

presentar limites de intensidades mais compatíveis com a prática clí-

nica, as quais variam de 0,01 a 2, Wcm². Estes equipamentos estão 

mais próximos da prática terapêutica, uma vez que raramente utili-

zam-se doses superiores a 2 W/cm². A freqüência de 5 MHz é indica-

da exclusivamente para a área de dermatologia por apresentar uma pe-

quena capacidade de penetração nos tecidos biológicos” Guirro e 

Guirro (2004, p. 176).  
 



 

 

2.3.1 Geração da onda ultra-sônica 

 

De acordo com (GUIRRO E GUIRRO, 2004), as ondas ultra-sônicas são geradas por 

transdutores que convertem, no caso do ultra-som terapêutico, a energia elétrica em energia 

mecânica e vice-versa. A conversão para diferentes formas de energia é realizada graças aos 

materiais piezoelétricos que apresentam um fenômeno de mesmo nome. 

Descoberta por Pierri e Jaques Curie em 1880, a piezeletricidade é um fenômeno natu-

ral encontrado em certos cristais minerais, tais como o germânio e o quartzo, mas pode tam-

bém ser sintetizado comercialmente, por exemplo, com chumbo, zinco e titânio (Borges, 

2006). 

 De acordo com Borges (2006), o ultra-som é gerado por um transdutor, que corres-

ponde a um dispositivo que transforma uma forma de energia em outra. Essa transformação é 

a energia elétrica em mecânica, devido ao cristal piezelétrico que se encontra no transdutor. 

 Guirro e Guirro (2004) ressaltam que as ondas ultra-sônicas dependem de uma varie-

dade de fatores para atingir a região determinada, tais como: intensidade, freqüência, regime 

de pulso, área do transdutor, tempo de aplicação, técnica de aplicação e agente de acoplamen-

to. 

 

2.3.2 Tipos de Ondas 

 

Os dois tipos de ondas sonoras que se propagam através do meio são as ondas longitu-

dinais e as transversais. Na onda longitudinal, a influência no meio molecular (sólido e líqui-

do) ocorre na direção da sua propagação. Nesta direção, ocorrem regiões de alta densidade 

molecular, ondas de compressão (onde as moléculas do meio estão comprimidas), e regiões de 

baixa densidade molecular, ondas de descompressão ou rarefação (tração) (onde as moléculas 

estão separadas/expandidas). Já nas ondas transversais ocorrem quando as moléculas (somen-

te em meio sólido), sob a influência do campo ultra-sônico, deslocam-se em uma direção per-

pendicular em relação às ondas que estão em movimento. As ondas longitudinais ocorrem na 

maioria dos tecidos moles e, conseqüentemente, apresentam maior percentual de utilização 

terapêutica. As ondas transversais ocorrem somente no tecido ósseo (BORGES, 2006). 

  

 

 



 

2.3.3 Modos de propagação 

 

Há dois regimes de pulso comumente empregados na prática clínica do ultra-som tera-

pêutico, o contínuo e o pulsado (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

 Borges,(2006), diz que o ultra-som contínuo apresenta efeito térmico dominante, en-

quanto o ultra-som pulsado apresenta efeito mecânico dominante. O ultra-som contínuo pos-

sui efeito mecânico muito maior que o pulsado (pela interruptividade de emissão de ondas), 

por isso é capaz de produzir efeito térmico, e este efeito é o que predomina. Sendo que modo 

pulsado, como não há produção de calor (é considerado atérmico), só há o efeito mecânico, 

mas inferior ao ultra-som contínuo. 

 

2.3.4 Agentes de acoplamento 

 

Os agentes de acoplamento são utilizados nas aplicações do ultra-som terapêutico em 

virtude da onda ultra-sonora não se propagar no ar, fazendo com que o coeficiente de atenua-

ção entre os dois meios envolvidos – metal/pele – tornem-se similares, e assim quase toda a 

intensidade incidente seja transmitida. Os meios com maior eficiência são o gel hidrossolúvel 

e a água desgaseificada, dependendo do ensaio ou da área a ser irradiada. Existem também 

outrosagentes de acoplamento, como: gel, glicerina, água degaseificada, parafina líquida, en-

tre outros (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

 

2.3.5 Técnica e tempo de aplicação 

 

No caso do fibro edema gelóide se utiliza a aplicação móvel por contato direto, a qual 

consiste em manter o cabeçote emissor do ultra-som em contato direto com a pele que se de-

seja tratar (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

Como regra geral, segundo Guirro e Guirro (2002), pode-se estabelecer o tempo de 

dois minutos para áreas próximas de 10 cm². 

 

2.3.6 Intervalo entre os tratamentos 

 

O intervalo entre tratamentos sucessivos depende da natureza da lesão, aguda ou crô-

nica. As lesões com caráter agudo devem ser tratadas diariamente e as lesões com caráter crô-



 

nico, em geral menos severo, poderão ser tratados em dias alternados, duas ou três vezes por 

semana (YOUNG, 1998; FUIRINI e LONGO 1996). 

 

2.3.7 Intensidade e freqüência utilizada 

 

A dose do ultra-som é expressa em W/cm². Em geral para o tratamento do fibro edema 

gelóide recomenda-se iniciar com doses baixas e aumentar a intensidade progressivamente 

(ROSSI, 2001). 

Sabe-se que quanto maior for à freqüência utilizada, maior será a absorção nos tecidos 

superficiais e menor será a profundidade de penetração, por isso as freqüências mais elevadas 

são utilizadas nos tratamentos de tecidos superficiais, como ocorre no fibro edema gelóide. 

Sendo assim, a faixa de freqüência ideal no tratamento do fibro edema gelóide é de 3 MHz 

(ROSSI 2001, GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

 

2.3.8 Indicações 

 

 As indicações do ultra-som são amplas. Entre elas pode-se citar além do fibro edema 

gelóide, traumatismos do tecido ósseo, de articulações e músculos como anomalias pós-

traumáticas, distensões, luxações e fraturas, contraturas, espasmos musculares, neuroma, dis-

túrbios do sistema nervoso simpático, pontos gatilhos, transtornos circulatórios, em condições 

inflamatórias agudas e crônicas, em reparo de lesões, entre outras (GUIRRO e GUIRRO, 

2002; STARKEY, 2001; FUIRINI e LONGO 1996; MACHADO, 1991). 

 Para Borges, (2006), as indicações são em processos fibróticos e processos calcifica-

dos, transtornos circulatórios, tecidos em cicatrização, pós-lipoaspiração, Fibro Edema Gelói-

de, pós- subcisão e tratamento da gordura localizada. 

 

2.3.9 Contra-indicações 

 

 O ultra-som pode ser uma terapia efetiva, ou um risco potencial, dependendo de como 

é aplicada esta modalidade. Existem listas de contra-indicações e precauções como: áreas is-

quêmicas, tromboflebite e varizes, diretamente sobre endopróteses e implantes metálicos, so-

bre útero gravídico, tumores cancerígenos, sistema nervoso, áreas anestesiadas, infecção ativa, 

gônadas, área cardíaca, olhos, hemofílicos não tratados e placas epifisárias (YOUNG, 1998; 



 

STARKEY, 2001; FUIRINI e LONGO 1996; LOW e REED, 2001; GUIRRO e GUIRRO, 

2002). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho constitui-se em uma revisão bibliográfica realizada através de pesquisa 

nas principais bases de dados em saúde, sendo PUBMED/ MEDLINE, Scielo e revista cientí-

fica no período de 1966 a 2010 utilizando-se como unitermos as palavras: ultrasound; cellulite 

nas bases de dados em inglês e ultra-som, celulite e fibro-edemagelóide nas bases de dados 

em português. Os mesmos termos foram utilizados como palavras-chave no Google Acadêmi-

co sendo encontrados artigos em sites de universidades coincidentes ao tema proposto. Além 

dos artigos científicos foram levantadas informações de livros. 

A análise dos resultados consiste em uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, a 

qual é analisada a partir dos estudos dos efeitos do ultra-som no FEG. 

Segundo Gil, apud Motta (2009), a pesquisa bibliográfica decorre de fontes secundá-

rias como livros, revistas, jornais, monografias, teses, dissertações, relatórios de pesquisa, etc. 

São fontes exclusivamente bibliográficas. Na pesquisa qualitativa é imprescindível o confron-

to entre as teorias e os dados empíricos. Nesse sentido, a teorização compreende etapas como: 

análise exploratória; descrição; interpretação. Apresenta como características análise de pala-

vras; análise indutiva; análise subjetiva. A pesquisa exploratória visa obter familiaridade mai-

or com o tema da pesquisa, buscando subsídios para a formulação mais precisa dos problemas 

ou hipóteses. Na maioria dos casos, a pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfi-

co (GIL, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS 

 

Em virtude dos efeitos mecânicos, térmicos e químicos, o ultra-som produz uma série 

de efeitos terapêuticos no fibro edema gelóide (ROSSI, 2001). 

 Para Guirro e Guirro (2004) a cavitação é a propriedade pela qual o ultra-som forma 

cavidades ou bolhas no meio líquido, contendo quantidades variáveis de gás ou vapor. Pode 

ser visualizada com intensidades a partir de 0,1W/cm², no modo contínuo. Borges (2006) a-

crescenta que a cavitação acelera o processo de reparo tecidual. 

O ultra-som tem efeitos fibrolíticos, que diminuem a esclerose tecidual com as fricções 

moleculares. Produz-se uma despolimerização ou fragmentação das moléculas grandes de 

modo a diminuir a viscosidade do meio, que no fibro edema gelóide encontra-se aumentada 

(ROSSI, 2001).  

 Normalmente trata-se o FEG utilizando-se o ultra-som de 3 MHz no modo contínuo 

(em virtude de maior ação tixotrópica) (BORGES, 2006). 

O efeito tixotrópico relacionado ao ultra-som fornece a ele capacidade de transformar 

colóide gel em sol. Na prática, verificamos que o ultra-som é capaz de “amolecer” (transfor-

mar em “estado gelatinoso”) substâncias em estado de maior consistência. Esse efeito permite 

o aumento da elasticidade tecidual e a diminuição de consistência tecidual fibrótica, princi-

palmente nos casos de FEG, fibrose pós-lipoaspiração, cicatrizes aderentes, dentre outros 

(BORGES, 2006). 

 Segundo Guirro e Guirro (2002) dentre outros efeitos advindos da terapia ultra-sônica, 

pode-se destacar a neovascularização com conseqüente aumento da circulação, rearranjo e 

aumento da extensibilidade das fibras colágenas, e melhora das propriedades mecânicas do 

tecido além da ação tixotrópica nos nódulos celulíticos. 

 O ultra-som pulsado, por ter efeito térmico diminuído, pode ser indicado para atuar 

restabelecendo o fluxo sanguíneo através da neoformação de vasos (BORGES, 2006).  

 Conforme (BORGES, 2006), a fonoforese é a técnica mais utilizada no tratamento 

para FEG, empregando produtos cosméticos principalmente com ação lipolítica e estimulante 

da circulação. O medicamento/cosmético a ser introduzido não precisa ser polarizado, ou seja, 

ter alguma carga elétrica, pois o ultra-som não utiliza corrente elétrica para a sua permeação.

 Borges (2006) ressalta que os agentes ativos dos medicamentos/cosméticos usados 

podem classificar-se de acordo com seu efeito. Como por exemplo, os anticelulíticos a base 

de cafeína, silanóis, mucopolissacaridase, incluindo aqueles utilizados para estimular a circu-

lação sanguínea como a base de centella asiática e ginkgo biloba. 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente o FEG é uma grande causa de aspecto inestético nas mulheres.  E são elas, 

principalmente, que vem se submetendo a uma série de comportamentos com o intuito de uma 

boa aparência estética como o uso de medicamentos, dietas, intervenções cirúrgicas e exercí-

cios exaustivos. A área da Cosmetologia e Estética vem atuando de acordo com tratamentos 

adequados as necessidades do caso. 

E não só pelo FEG deixar esse aspecto estético incômodo aos olhos, também compro-

mete a imagem e a auto-estima. Além de causar sérios acometimentos físicos como a dor e o 

aumento da sensibilidade e transtornos à saúde da mulher. 

Durante o estudo realizado foi possível verificar a eficácia do ultra-som no FEG, atra-

vés de sua ação na neovascularização, da ação fibrinótica e tixotrópica (coloidoquímica). 

Ainda em fase de expansão e reconhecimento, a área da Cosmetologia e Estética vem 

tomando seu espaço e mostrando resultados benéficos.  

 Devido ao processo de disfunções que ocorrem diante dessa afecção, modalidades 

terapêuticas vêm sendo estudadas para facilitar o controle das alterações ocorridas no FEG. 

Guirro e Guirro (2004) citam que os melhores resultados são aqueles que são submetidos a 

um tratamento que recupere a saúde e não vise somente tratamento do FEG. E se o FEG é 

abrandado, mas existem hábitos como alimentação inadequada, fumo, entre outros, isso influ-

enciará nos resultados que se tornarão transitórios.   

 Sendo que o FEG é um distúrbio de etiologia multifatorial e envolve diversos profis-

sionais, existe uma variedade de recursos e tratamentos para serem integrados. Procedimentos 

variados e complementares e a boa orientação para a manutenção é de grande importância 

para se obter bons resultados, e esses bons resultados requerem do profissional um correto 

diagnóstico com conhecimento técnico científico e responsabilidade aliado as melhores técni-

cas de tratamento para a afecção em destaque. 
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