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Resumo 

O fibro edema gelóide (FEG), conhecido mais popularmente como celulite, é considerada 

uma doença do tecido conjuntivo que pode ser ocasionada por multifatores, não sendo 

possível isolar cada um desses fatores, que somados, contribuem para o aparecimento do 

distúrbio. O FEG possui ainda graus variados, podendo apresentar aspectos e localizações 

diferentes.O objetivo da pesquisa foi revisar através de artigos científicos os aspectos 

fisiopatológicos do FEG, bem como os benefícios do seu tratamento através da 

endermologia. Para tanto foram selecionados artigos recentes sobre o referido tema no 

banco de dados eletrônicas National Library of Medicine (Medline) e Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo).Os critérios de inclusão envolviam apenas os artigos que se 

apresentavam com texto completo, em português e inglês, entre os anos de 1999 a 2013. A 

endermologia é uma técnica não invasiva de massagem mecânica que consiste de roletes com 

pressão positiva em conjunto com pressão negativa aplicados na pele e tecido 

subcutâneo.Embora haja muitos tratamentos, a endermologia vem sendo utilizada no 

tratamento da FEG por ser uma técnica que promove melhora na circulação e oxigenação do 

tecido conjuntivo, gerando assim, redução da aparência da celulite e a redistribuição do 

tecido adiposo subcutâneo. 
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1. Introdução 

Atualmenteos cuidados com o corpo e com a aparência estética tornaram-se uma preocupação 

constante na vida da maioria das pessoas. Isso se deve aos reflexos dos valores e padrões 

culturais, sociais e individuais, acarretando assim a baixa de auto-estima e ansiedade 

(RAMALHO e CURVELO, 2006). 

Dentre os distúrbios estéticos recorrentes na pratica clínica, a fibro edema gelóide (FEG) é um 

dos tratamentos mais requisitados na área da fisioterapia dermato-funcional (GÓES, MGC, 

2005). 

A dermato-funcional é uma área de trabalho com grandes oportunidades para a atuação 

fisioterapêutica. A mesma possui o objetivo de tratar distúrbios estéticos, dermatológicos, 

metabólicos e endócrinos com o intuito de promover saúde e bem estar ao paciente 

(ASSUMPÇÃO, AC et. al. 2006 e GUIRRO E GUIRRO, 2002). 

O termo FEG mais conhecido como celulite, é uma condição comum entre as mulheres apósa 

puberdade e afeta cerca de 85% a 98% das mesmas (MILANI, GB et. al. 2008; RAWLINGS 

A, 2006; ALSTER E TEHRANY, 2006 e ANGERHN, KUHN E VOSS, 2007). 
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A celulite é mais prevalente nas mulheres e tende a ocorrer nas áreas em que a gordura 

estásob a influência do estrógeno, como a região glútea, abdominal, face lateral e posterior 

das coxas e braços (WANNER, M E AVRAM, M, 2008; QUATRESOOZ P, et. al. 2006; 

TERRANOVA, F, et. al., 2006). 

Apesar de sua grande incidência e dos inúmeros tratamentos oferecidos (cirúrgicos, 

farmacológicos, fitoterápicos, massoterapêuticos etc), sua histopatologia ainda permanece 

desconhecida, principalmente pela ausência de consenso quanto à etiologia multifatorial 

(RAO J, et. al., 2005 e RAWLINGS A, 2006). 

De acordo com Alter, TS, Tehrani, M, (2006) e Chorilli, M, et. al. (2007), embora sua 

etiologia seja desconhecida, uma série de fatores estão presentes: fatores desencadeantes, 

fatores predisponentes e agravantes. Os fatores desencadeantes compreendem alterações de 

natureza hormonal que ocorrem na adolescência, sendo o principal hormônio envolvido com 

o aparecimento do FEG, o estrógeno. Os fatores predisponentes são hereditários e múltiplos 

como sexo, etnia, biótipo corporal, distribuição do tecido adiposo e ainda, quantidade, 

disposição e sensibilidade dos receptores das células afetadas pelos hormônios envolvidos. 

Fatores agravantes como hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estresse, patologias, 

medicamentos e gravidez podem acelerar o desequilíbrio. 

Segundo Guirro e Guirro (2002), os aspectos clínicos e fisiopatológicos a FEG pode ser 

classificada em quatro estágios ou graus, sendo eles: 

- 1° grau: a celulite só é visível através da compressão do tecido entre os dedos ou da 

contração muscular voluntária; 

- 2° grau: as depressões são visíveis mesmo sem a compressão dos tecidos; 

- 3° grau: o acometimento tecidual pode ser observado quando o indivíduo estiver em 

qualquer posição; 

- 4° grau: tem as mesmas características do grau 3 com nódulos mais palpáveis, visíveis e 

dolorosos, aderência nos níveis profundos e aparecimento de um ondulado óbvio na superfície 

da pele. 

Por se tratar de um distúrbio estético de etiologia multifatorial, vários são os tratamentos 

propostos para a FEG, envolvendo uma equipe multidisciplinar, onde os bons resultados são 

obtidos quando os procedimentos e recursos são perfeitamente integrados. Neste contexto, 

tem-se a endermologia, método promissor no tratamento da FEG. A técnica terapêutica, que 

se utiliza um aparelho que permite uma dupla ação sinérgica de aspiração e mobilização 

dérmica, onde é utilizada a pressão negativa na sucção, associada ao rolamento (manobra do 

‘‘palper-rouler’’), sendo um método de origem francesa, que é exercido pelos rolos presentes 

no cabeçote (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

O cabeçote faz a função de ‘‘apalpar-sugar rolar’’, logo é formado por uma câmara de 

aspiração onde o estancamento é garantido por válvulas laterais e longitudinais. A pele é 

aspirada pela depressão de ar criada entre os dois roletes motorizados que deslizam sobre a 

pele, e o espaço entre eles é determinado pela espessura da dobra cutânea. Esta técnica 

permite a redução do fibro edema gelóide bem como uma melhor condição da pele (LOPES, 

2003). 

As funções do tratamento com a endermologia no FEG consistem em melhorar a 

maleabilidade do tecido, com a ação inclusive nas etapas mais avançadas do distúrbio, 

suavizando o aspecto acolchoado da pele, logo, a endermologia estimula a dissolução dos 

nódulos e libera as aderências teciduais, bem como favorece na diminuição dos transtornos 

circulatórios. Esta técnica visa, através de ação puramente mecânica, reverter o processo 

patológico do FEG instalado no tecido conjuntivo hipodérmico (SILVA, 2002). 

Para o sucesso dos tratamentos na área de estética, e/ou fisioterapia dermato-funcional, é de 

extrema importância salientar a correta aplicação das técnicas, sendo imprescindível a 

presença do profissional qualificado e habilitado para a execução e compreensão dos 
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procedimentos realizados (GOOSSENS, 2004; KEDE e SABATOVICH, 2004; MARTINEZ 

e RITTES, 2004). 

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi revisar através de artigos científicos os 

aspectos fisiopatológicos do FEG, bem como os benefícios do seu tratamento através da 

endermologia. 

 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo com análise qualitativa dos tratamentos fisioterapêuticos na 

fibro edema gelóide através da técnica de endermologia. Foram incluídos artigos no período 

de 1999 a 2013, também, além dos periódicos selecionados, 6 livros com explanação sobre o 

assunto. Utilizaram-se duas bases de dados eletrônicas para a revisão bibliográfica: National 

Library of Medicine (Medline) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Esses bancos de 

dados foram escolhidos pelo rigor na classificação de seus periódicos e por serem muito 

conhecidos pelos acadêmicos e profissionais da área da saúde. Os descritores utilizados para a 

busca dos artigos foram: fibro edema gelóide: fisioterapia; endermologia. Dentre as 

publicações, foram selecionados somente as de língua portuguesa e inglesa, artigos que 

incluíssem revisões bibliográficas, tratamentos ou pesquisas experimentais. Dessa forma 

foram identificados 31 artigos. 

3. Resultados e discussão 

Segundo Guirro e Guirro (2004) e Borges (2006), o termo fibro edema gelóide (FEG) foi 

escolhido para nomear os achados histopatológicos, popularmente conhecidos como celulite. 

Também podem ser encontrados termos como: lipodistrofia localizada, paniculose, 

lipoesclerose nodular, lipodistrofia ginóide, entre outros. 

O FEG é uma afecção frequentemente incidente na população como um todo, sendo o gênero 

feminino o mais acometido, tendo uma prevalência entre 85% e 98% em todas as raças. Essa 

prevalência é demonstrada após o marco da puberdade (AVRAM, 2004; ALSTER E 

TEHRANI, 2006; ANGERHN, KUHN E VOSS, 2007). Dependendo do seu grau, a celulite 

pode ser desagradável aos olhos e, ás vezes, provocar problemas álgicos nas zonas 

acometidas, além de atrapalhar o dia-a-dia em determinadas atividades tais como a 

caminhada, a corrida, subida ou descida de escadas, entre outras atividades físicas (BORGES, 

2006; DALSASSO, 2007). 

 

 
Fonte: Zimmermann (2004, p. 48) 

Figura 1: Fibro edema gelóide 

 

De acordo com Guirro e Guirro (2004) esta afecção ocorre nos tecido subcutâneo e adiposo, 

em diversos graus. Devido a isso ocorre uma série de alterações estruturais na derme, na 

microcirculação e nos adipócitos, podendo levar a dores intensas. 
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Na visão de Dalsasso (2007) a fibro edema gelóide é uma infiltração edematosa do tecido 

conjuntivo subcutâneo, não inflamatório, seguido de polimerização da substância 

fundamental, no qual produz uma reação fibrótica consecutiva, ou seja, os 

mucopolissacarídeos que a integram sofrem um processo de geleificação. 

No que diz respeito à histofisiopatologia do FEG não existe um consenso na literatura quanto 

à hipótese mais correta que explique a sua patogênese (NOOTHETI, et. al., 2006). Entretanto 

Wanner M, Avram M (2008) e Alter TS, Tehrani M (2006) descrevem que há uma variedade 

de causas que podem contribuir para o seu desenvolvimento, incluindo fatores estruturais, 

circulatórios, hormonais e inflamatórios. As três principais hipóteses etiológicas baseiam-se 

em: alterações anatômicas e hormonais, microcirculação e processo inflamatório crônico. 

A hipótese anatômica da celulite é baseada nas diferenças entre homens e mulheres em 

relação às características estruturais dos lóbulos de gorduras subcutâneas e dos septos de 

tecido conjuntivo que os separam. Essa alteração ocorre especificamente nas mulheres, devido 

à presença das bandas fasciais verticais (AVRAM, 2004). 

Em decorrência do alongamento dessas bandas fasciais ocorre à celulite. Este alongamento, 

por sua vez, debilita e afina a base do tecido conjuntivo dérmico, permite a protrusão da 

gordura na interface dermatohipodérmica, causando a aparência de pele ondulada e irregular. 

Essas herniações da gordura na derme são características da anatomia feminina, e sua 

presença foi confirmada por ultrassonografia em regiões de baixa densidade entremeadas na 

derme (CALLAGHAN e WILHELM, 2006; DRAELOS, 2005). O subcutâneo nos homens, 

por outro lado, é caracterizado por bandas faciais horizontais e diagonais formadoras de 

estrutura que impede a herniação da gordura (AVRAM AS, et. al., 2005). 

Uma vez que a celulite está presente em grande parte das mulheres pós-púrberes e raramente é 

encontrada em homens sem deficiência androgênica, é altamente provável que os hormônios 

femininos desempenham papel fundamental em sua etiopatogenia (WANNER, AVRAM, 

2008). 

Segundo a teoria da alteração vascular, o processo se originaria com a deterioração da 

vascularização cutânea, particularmente em resposta às alterações do esfíncter pré-capilar 

arteriolar em áreas afetadas juntamente com a deposição de glicosaminoglicanos 

hiperpolomerizados na parede de capilares dérmicos e entre o colágeno e as fibras elásticas 

(ALSTER TS, TEHRANI M, 2006 e QUERLEUX B, et. al., 2002). AVRAM (2004) relata 

que o aumento da pressão capilar levaria ao aumento da permeabilidade dos capilares 

venulares e à retenção de excesso do líquido na derme, entre os adipócitos e entre os septos, 

interlobulares, provocando mudanças celulares e hipóxia tecidual. Para Alster e Tehrani 

(2006) o aumento da resistência lipolítica resultante da hipóxia e o aumento da lipogênese, 

causada pela ação do estrógeno, prolactina e dietas ricas em carboidratos levariam à 

hipertrofia dos adipócitos. Estes por sua vez alargados, juntamente com a hipertrofia e 

hiperplasia das fibras reticulares periadipócitos, formariam micronódulos cercados por 

fragmentos de proteínas que, posteriormente, causariam esclerose dos septos fibrosos, 

levando ao aparecimento da fibro edema gelóide. O efeito geral desse processo 

fisiopatológico seria a redução do fluxo sanguíneo e da drenagem linfática das áreas afetadas.  

Por fim, a teoria inflamatória sugere que a FEG é resultado da quebra do colágeno na derme. 

Este desarranjo do colágeno é responsável pela produção do colágenase-1 durante o ciclo 

menstrual. Além disso, durante a fase de proliferação endometrial, logo após a ovulação, a 

gelatinase B é produzida e isso está associado com afluxo de leucócitos, macrófagos e 

eosinófilos que contribuem para a inflamação e síntese da glicosaminoglicanas na derme 

(DRAELOS, 2005). 

Conforme afirma Guirro e Guirro (2002), o fibro edema gelóide pode atingir várias partes do 

corpo, exceto as palmas das mãos, as plantas dos pés e o couro cabeludo. Dentre as áreas mais 
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atingidas destaca-se a porção lateral e posterior das coxas, a porção interna dos joelhos, a 

região abdominal, a região glútea e a porção superior dos braços, antero e posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ribeiro (2001) 

Figura 2: Localizações preferenciais do FEG 

 

 

A classificação do FEG pode ser descrita em quatro graus, sendo eles: 

- Grau 1: assintomático. É percebido pela compressão dos tecidos entre os dedos ou na 

contração muscular voluntária. Não se observa alterações clínicas, aparência de ‘‘casca de 

laranja’’ na pele visível pelo teste do pinçamento ou devido à contração muscular; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zimmermann (2004, p. 53) 

Figura 3: FEG de grau I 

 

- Grau 2: as depressões são visíveis mesmo sem a compressão dos tecidos e são, sujeitas, 

portanto, a ficarem ainda mais aparentes mediante a compressão dos mesmos. Há alteração da 

sensibilidade, palidez, hipotermia, diminuição da elasticidade e alterações histopatológicas; 
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Fonte: Zimmermann, (2004, p. 53) 

Figura 4: FEG de grau II 

 

 

- Grau 3: pele acolchoada e/ou com aspecto de ‘‘casca de laranja’’ à inspeção estática, dor a 

apalpação, diminuição da elasticidade, palidez e hipotermia. As fibras do tecido conjuntivo 

estão quase sempre totalmente danificadas; 

 

 
Fonte: Zimmermann, (2004, p. 53) 

Figura 5: FEG de grau III 

 

 

- Grau 4: são observadas as mesmas características que no grau três, entretanto os nódulos 

presentes são mais palpáveis, visíveis e dolorosos, ocorre aderência em níveis profundos e 

observa-se aparência ondulada da superfície da pele. Histologicamente observa-se nódulos 

encapsulados por tecido conjuntivo denso, lipoesclerose difusa, com importantes alterações da 

microcirculação, microvarizes e atrofia da epiderme (MIRRASHED et al. 2004; RONA, 

CARRERA e BERARDESCA, 2006). 

 

 
Fonte: Zimmermann, (2004, p. 53) 

Figura 6: FEG de grau IV 
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A classificação dos graus de severidade é facilitada quando se pinça com os dedos e o 

polegar, suavemente, uma área a fim de acentuar as depressões. No caso de áreas maiores, o 

pinçamento pode ser feito com as duas mãos, referindo-se ao ‘‘fenômeno de colchão’’ em 

uma alusão a depressão formada pelos colchões ao serem pinçados (RAO, GOLD e 

GOLDMAN, 2005). 

Conforme Borges (2006) há ainda, quatro formas clínicas presentes na fibro edema gelóide, 

cada uma acometendo um perfil específico de pacientes: 

1) Dura: acomete pacientes jovens que realizam atividade física regular e que apresentam 

tecidos com boa tonicidade; 

2) Flácida: ocorre em pessoas sedentárias ou com antecedentes desportivos, acometendo mais 

frequentemente mulheres inativas que perderam peso rapidamente. A aparência da pele muda 

conforme a posição; 

3) Edematosa: a mais grave, porém a menos freqüente. Apresenta consistência variável, 

podendo ser encontrado em qualquer faixa de idade ou de peso. Acomete também mulheres 

jovens que tomam anticoncepcionais; 

4) Mista: caracterizada quando a celulite se manifesta de forma dura nas coxas e flácida no 

abdome, ou então, muito dura na coxa lateralmente, seguida de muito flácida, medialmente. 

Para que seu tratamento obtenha bons resultados, é necessária uma avaliação detalhada, 

envolvendo toda a propedêutica da anamnese e do exame físico. A inspeção deve ser realizada 

com o paciente em posição ortostática, pois em posição de decúbito ocorre acomodação dos 

tecidos que pode mascarar o grau de acometimento do tecido. Em certos estágios não é 

necessário teste algum, pois somente na inspeção estática pode-se identificar a infiltração 

tecidual (CORRÊA, 2005). 

 
Fonte: Guirro e Guirro (2002, p. 359) 

Figura 7: Imagem do FEG em diferentes posições 

 

O diagnóstico é realizado por múltiplos exames, entretanto o mais simples é o ‘‘teste em 

casca de laranja’’, que consiste em comprimir o tecido adiposo entre os dedos polegar e 

indicador ou entre as palmas das mãos, a peleassemelhar-se-á com aspecto de uma casca de 

laranja, com aparência rugosa. Existem ainda exames complementares como, termografia, 

ecografia bidimensional e entre outros (MENEZES, SILVA, RIBEIRO, 2009). 

 

 
 

Fonte: Guirro e Guirro (2004, p. 360) 

Figura 8: Teste da ‘‘casca da laranja’’ 
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O outro teste é o denominado ‘‘teste de preensão’’, que após uma preensão da pele 

juntamente com a tela subcutânea entre os dedos, promove um movimento de tração. Quando 

a sensação dolorosa for mais incômoda que o normal, é um sinal de presença do FEG, em que 

se encontra alteração de sensibilidade (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

 

 
Fonte: Guirro e Guirro (2004, p. 360) 

Figura 9: Teste da preensão 

 

Os tratamentos para fibro edema gelóide descritos na literatura, estão divididos classicamente 

em dois grupos: não invasivos e invasivos. Os não invasivos dividem-se em dois subgrupos: 

os tratamentos que não envolvem uso de substâncias biologicamente ativas (medicações) e os 

que envolvem substâncias ativas. Dentre os tratamentos que não invasivos e que não possuem 

substâncias biologicamente ativas está a endermologia, método novo e promissor no 

tratamento da FEG (GULEÇ AT, 2009). 

Conforme Bacelar e Vieira (2006) a endermologia é um recurso da área da fisioterapia 

dermato-funcional, de origem francesa, que utiliza roletes combinados com a pressão negativa 

do vácuo, de intensidade variável, que produz os mesmos efeitos das massagens manuais, 

permitindo que a terapia seja mais rápida, mais moderna e padronizada, podendo ser utilizada 

em diversos tipos de tratamentos estéticos, porém ainda é considerada uma novidade nesta 

área, pois é um procedimento que não utiliza agulhas e nem injeções. Utiliza o vácuo, que 

atua na pele, camada adiposa e musculatura, promovendo melhora circulatória e drenagem 

linfática. Essa massagem mecânica produz uma mobilização profunda na pele e tecido celular 

subcutâneo, provocando a quebra das fibras que ficam entre as aglomerações de gordura, 

melhorando a circulação, maior oxigenação, nutrição, eliminação de toxinas do tecido e 

reduzindo os nódulos que causam a celulite (TOGNI, 2006). 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2013) 

Figura 10: Cabeçote do aparelho de endermologia 
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Para tratamento da celulite, a endermologia é um dos principais recursos para a melhoria do 

contorno corporal, sem a necessidade de intervenção cirúrgica (MILANI et. al., 2006). 

O princípio da técnica baseia-se em um procedimento eletrônico que utiliza dois rolos 

monitorizados, situados no cabeçote e unidos a uma aspiração constante. Esta aspiração é 

regulada por eletroválvulas que obedecem a um sistema eletrônico (BERAMENDI, 1999). 

Para Togni (2006), a endermologia atua nos planos cutâneos e subcutâneos, nomeadamente 

no tecido conjuntivo, tecido adiposo e estruturas vasculares e linfáticas. A aplicação desta 

técnica estimula a circulação local e desorganiza ainda as células adiposas, rompendo nódulos 

fibrosos que caracterizam a celulite, com isso a gordura também é estimulada e transforma-se 

em glicerol, substância absorvida pela circulação e eliminada do organismo, restaurando a 

qualidade do tecido cutâneo. 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora (2013) 

Figura 11: Aplicação da endermologia 
 

A utilização da endermologia proporciona ainda um desfibrosamento profundo e um 

aplanamento da epiderme, pois por meio desta técnica normaliza-se a vascularização 

cutânea eliminando as toxinas estagnadas, melhorando então, o aporte de 

substâncias e os elementos nutritivos que agem sobre o tecido conjuntivo. A ação 

combinada da pressão negativa (vácuo) e massageamento propõem um 

desfibrosamento progressivo dos tecidos e uma regeneração do tônus da epiderme 

pela estimulação dos fibroblastos. Ao submeter os fibroblastos a uma força de 

tração, aumenta-se a produção de colágeno e elastina, quando comparado a um 

fibroblasto em repouso, este aspecto torna-se fundamental para uma melhor 

mobilidade, adesão, elasticidade e tonicidade da pele (BERAMENDI, 1999). 

As pessoas submetidas ao tratamento com esta técnica relatam que é como se fizessem 

ginástica na pele e tecidos subjacentes tendo a sensação de uma massagem profunda. 

Diferencia-se de massagem manual, visto que esta varia consoante a pessoa que faz e o nível 

de pressão que é exercida por ela, que são impossíveis de uniformizar (TOGNI, 2006). 

Lopes (2003) enfatiza que a endermologia é contra-indicada para pacientes que possuem: 

a) Hipertensão: a endermologia aumenta a vascularização, por isso, a pressão arterial deve ser 

sempre mensurada pelo fisioterapeuta; 

b) Afecções de pele: procura-se evitar as regiões que possuem erupções, feridas abertas, 

inflamações, hematomas e despigmentação inespecífica s. Quando estas afecções forem 

generalizadas a endermologia é contra-indicada; 

c) Câncer: a utilização desta técnica promove um estímulo a circulação linfática, pode ocorrer 

a disseminação das células doentes; 

d) Hérnia: pode agravar a herniação (exemplo: parede abdominal), quando aplicada 

diretamente sobre a região, por isso, deve-se apenas rodear estas áreas. A região inguinal 

nunca deve ser tratada, pela possibilidade de possuir hérnias ocultar; 

e) Veias varicosas: a aplicação da endermologia deve ser ao redor das áreas afetadas; 
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f) Flebites e trombos; 

g) Gravidez: evitar a aplicação, principalmente em regiões lombares e abdominais; 

h) Uso de anticoagulantes: os pacientes que possuem hematomas quase que permanente não 

deve ser tratados com esta técnica, entretanto, os que fazem uso de baixas doses de aspirina 

diariamente não possuem contra-indicações; 

i) Pseudoatrofia: afecções bem localizadas (como rachaduras na pele), que podem ser 

produzidos alguns meses depois da aplicação de injeção (usualmente de cortisona), e não 

forem determinados com exatidão na anamnese; 

j) Diabetes; 

k) Marcapassos cardíacos: porque pode causar interferências no ritmo cardíaco. 

Em alguns casos os pacientes podem apresentar hematomas com facilidade. Deve-se prestar 

atenção especial no início do tratamento, onde os pacientes sensíveis a estas manifestações 

não devem ser tratados com endermologia (LOPES, 2003). 

Kede e Sabatovich (2004) e Martinez e Rittes (2004) relatam que para o sucesso dos 

tratamentos na área de estética, ou fisioterapia dermato-funcional, é de extrema importância 

salientar a correta aplicação das técnicas, sendo imprescindível a presença do profissional 

qualificado e habilitado para a execução e compreensão dos procedimentos realizados. 

Segundo Milani et. al., (2006), embora alguns estudos afirmem que a endermologia causa 

uma remodelação nas células adiposas, bem como uma melhora na circulação e oxigenação 

da pele, levando a melhora do fibro edema gelóide, observa-se que ainda há necessidade de se 

ampliar o número de pesquisas científicas relacionadas ao respectivotema. 

 

4. Conclusão 

Dentro da área da estética a fisioterapia tem alcançado cada vez mais espaço, visto que 

alterações como a fibro edema gelóide requerem tratamento com profissionais habilitados. 

Conhecendo os efeitos de inúmeras técnicas, e utilizando os recursos de forma correta, o 

fisioterapeuta pode trazer grandes benefícios não só aos distúrbios estéticos, mas a saúde do 

paciente em todos os seus aspectos.O FEG definido clinicamente como um espessamento não 

inflamatório das camadas subdérmicas, sendo uma disfunção de etiologia complexa. Sua 

fisiopatologia envolve mecanismos multifatoriais e seu aspecto desagradável aos olhos e ao 

corpo, promove nas mulheres acometidas, uma busca para o seu tratamento. Apesar da 

existência de diversos tratamentos, a endermologia destaca-se como uma proposta nova, 

promissora e não invasiva do FEG. 

Diversos estudos experimentais e clínicos têm comprovado a eficiência desta técnica no 

tratamento do FEG, como a diminuição e redistribuição da gordura localizada. Embora até o 

presente momento não haja relatos de efeitos adversos importantes, faz-se necessário maiores 

estudos para comprovar sua eficácia e ainda, determinar se os resultados obtidos possuem 

maior duração ou se são transitórios.  

 

5. Referências 

ALSTER, T. S. e TEHRANI, M. Treatment of cellulite with optical devices: na overview with practical 

considerations. Laser in Surgery and Medicine, 2006; 38, 727-730. 

ANGERHN, F.; KUHN, C.; VOSS, A. Can cellulite be treated with low-energy extracorporal shock wave 

therapy?ClinicalInterventions in Aging, 2007; 2 (4), 623-630. 

ASSUMPÇÃO, AC, SOUZA, A, MAXIMO, A, CARDOSO, MC, BORGES, FS. Eletrolipólise 

(Eletrolipoforese) In Borges Fs. Fisioterapia Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas nas 

Disfunções Estéticas. São Paulo: Phorte Editora. 2006, p. 216-217. 

AVRAM, AS.; AVRAM, MM.; JAMES, WD. Subcutaneous fat in normal and diseased states II (anatomy 

and physiology of White and Brown adipose tissue). J Am AcadDermatol. 2005; 53 (4): 671-9. 



11 
 

AVRAM, M.M. Cellulite: a review of its physiology and treatment. JournalofCosmetic Laser Therapy, v.6, 

n.4, p. 181-185, 2004. 

BACELAR, V. C. F.; VIEIRA, M. E. S. Importância da vacuoterapia no fibro edema gelóide. Fisioterapia 

Brasil, v.7, n. 6, nov/dez de 2006. 

BERAMENDI, J. A. E. O novo método instrumental in-dermoplus de dupla massagem mecânica para 

tratamento de celulite e gordura localizada. Monografia. Fundação Técno Educacional Souza Marques, Rio 

de Janeiro, 1999. 

BORGES, F dos S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: 

Phorte, 2006. 

CALLAGHAN, T.; WILHELM K. P. Na examination of non-invasive imaging techniques in the analysis 

and review of cellulite.Int J CosmetSci, 2006; 28 (3): 231. 

CHORILLI, M.; ZAGUE, V.; RIBEIRO, MCAP, LEONARD, GR.; PIRES DE CAMPOS, MSM, POLACOW, 

MLO. Avaliação histológica da pele após exposição à gel acrescido de hialuronidase associado ou não a 

ultra-som. LatinAm J Phar 2007; 26 (1):26-30. 

CORRÊA, Monique Batista. Efeitos obtidos com a aplicação do utra-som associado à fonoforese no 

tratamento do fibro edema gelóide. Tubarão, 2005, monografia (graduação). Curso de fisioterapia - 

Universidade do Sul de Santa Catarina. 

DALSASSO, Janine Colombi. Fibro edema gelóide: um estudo comparativo dos efeitos terapêuticos, 

utilizando utra-som e endermologia-dermovac, em mulheres não praticantes de exercícios físicos. TCC 

(graduação em fisioterapia)-Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2007. 

DRAELOS, ZD.;The disease of cellulite. J CosmetDermatol. 2005; 4: 221-2. 

GOES MGC. Carboxiterapia: uma experiência surpreendente. Trabalho Monográfico apresentado ao 1° 

Capítulo Brasileiro de Medicine e Cirurgia Estética, curso de pós-graduação em medicina e cirurgia estética, 

como requisito parcial para a obtenção do grau de pós-graduação em medicina estética. Salvador, 2005. 

GOOSSENS, J. Beleza: um conjunto em harmonia. São Paulo: Harbra, 2004. 

GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R.J.; Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias. 3ª 

Ed. Rev. E ampliada. Barueri, SP: Ed. Manole, 2004. 

GUIRRO, ECO; GUIRRO, RRJ. Fisioterapia Dermato-Funcional: Fundamentos, recursos e patologias. 3ª 

ed. São Paulo: Manole. 2002, p. 347-367. 

GULEÇ, AT.Treatment of cellulite with LPG endermology.Int J. Dermatol. 2009; 48 (3): 265-70. 

KEDE, M.P.V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. São Paulo: Atheneu, 2004. 

LOPES, T. S. Utilização da endermologia no tratamento do fibro edema gelóide. Trabalho monográfico. 

Universidade Estácio de Sá; São Paulo, 2003. 

MARTINEZ, M.; RITTES, P. Beleza sem cirurgia: tudo o que você pode fazer para adiar a plástica. São 

Paulo: Senac São Paulo, 2004. 

MENEZES, RaphaelleCurtinaz; SILVA, Sinara Gonçalves da; RIBEIRO, Elisiê Rossi. Ultra-som no 

tratamento do fibro edema gelóide. Revista Inspirar, v. 1, n 1, junho/julho de 2009. 

MILANI, G. B.; JOAO, S. M. A.; FARAH, E. A. Fundamentos da fisioterapia dermato-funcional: revisão de 

literatura. Fisioterapia e pesquisa, v. 13, n. 1, p. 37-43, 2006. 

MILANI, GB; A’DAYR, NF; JOAO, SMA.Correlation between lumbar lordosis angle and degree of 

gynoidlipodystrophy (celulite) in asymptomatic women.Clinics.2008; 63: 503-8. 

MIRRASHED, F.; et. al. Pilot study of dermal and subcutaneous fat structures by MRI in individuals who 

differ in gender, BMI, and cellulite grading. Skin Research and Technology, v. 10, n. 3, p. 161-168, 2004. 

NOOTHETI, P.K.; MAGPANTAY, A.; YOSOWITZ, G.; CALDERON, S.; GOLDMAN, M.P.A single Center, 

randomized, comparative, prospective clinical study to determine the efficacy of the velasmooth system 

versus the triactive system for the treatment of cellulite.Lasers in Surgeryand Medicine, 38, 908-912, 2006. 

QUATRESOOZ, P.; XHAUFLAIRE–UHODA, E.; PIÉRARD-FRANCHIMONT, C.; PIÉRARD, 

GE.Cellulitehistopathologyandrelatedmechanobiology. Int J CosmetSci, 2006; 28 (3): 207-10. 



12 
 

QUERLEUX, B.; CORNILLON, C.; JOLIVET, O.; BITTON, J. Anatomy and physiology of subcutaneous 

adipose tissue by in vivo magnetic resonance imaging and spectroscopy: relationships with sex and 

presence of cellulite. Skin Res. Technol. 2002; 8 (2): 118-24. 

RAMALHO AT, CURVELO S. Substâncias cosmetologicamente activas caracterização, indicação, eficácia 

e segurança: cafeína. Ver. Lusóf. Ciêns e Tecnol.Saúde, 2006;(3) 2: 183-190. 

RAO, J.; GOLD, M.H.; GOLDMAN, M.P.A twocenter, Double-blinder, randomized Trial testing the 

tolerability and efficacy of a novel therapeutic agent for cellulite reduction. Journal of Cosmetic 

Dermatology. v. 4, n. 3, p. 93-102, 2005. 

RAWLINGS A. Cellulite and is treatment. Int J CosmeticSci. 2006; 28:175-90. 

RIBEIRO, J. E. et al. O uso de compostos fitoterápicos como uma opção para o tratamento da celulite. 

Caderno Brasileiro de Medicina, v. 14, jan-dez, 2001. 

RONA, C.; CARRERA, M.; BERARDESCA. E. Testing anticellulite products. International Journal of 

Cosmetic Science, v. 28, n. 3, p. 169-173, 2006. 

SILVA, J.C.; Endermoterapia. Ver. Bras. Fis. Dermato-funcional. Rio de Janeiro. 2002 (1):20-22. 

TERRANOVA, F.; BERARDESCA E.; MAIBACH, H. Cellulite: nature and autiopathogenesis. Int J Cosmet 

Sci. 2006; 28:157-67. 

TOGNI, Aline Beatriz. Avaliação dos efeitos do utra-som associado à fonoforese e endermologia no 

tratamento do fibro edema gelóide. Tubarão, SC, 2006. Monografia (graduação). Curso de Fisioterapia, 

Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL. 

WANNER, M.; AVRAM, M.; Na evidence-based assessment of treatments for cellulite.J DrugsDermatol. 

2008; 7 (4): 341-5. 

ZIMMERMANN, L. Celulite. Revista vida estética, Rio de Janeiro, v. 112, p. 48-55, 2004. 


