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Resumo: 
 

A Hidrolipodistrofia Ginóide (HLDG) leva a alterações das características da pele 

dentre elas a modificação da estrutura, alterando o tecido conjuntivo, o que acaba 

aumentando a retenção hídrica, gerando compressão das veias, vasos linfáticos e 

nervos. Acometendo a grande parte das mulheres, ocasionado problemas 

funcionais, alterações na qualidade de vida e perda da autoestima. O objetivo desse 

estudo é avaliar a qualidade de vida de mulheres com HLDG antes, durante e após 

o tratamento com massagem modeladora através do questionário Cellugol, e o 

termográfo utilizando 20 voluntárias, sendo 10 para um grupo de massagem 

modeladora (grupo 1) e outras 10 para um grupo controle (grupo 2). Avaliaremos os 

dados do questionário fazendo a somatória dos pontos, quanto menor a pontuação, 

menos a celulite afeta a qualidade de vida, e com o termográfo de contato iremos 

avaliar se teve alteração no grau da HLDG, nos resultados veremos a alteração da 

pontuação do questionário Cellugol nas diferentes sessões e identificar o grau da 

HLDG após as sessões de massagem modeladora em glúteo e culote. Estão sendo 

utilizados artigos científicos, livros e revistas relacionadas com o tema. Ao final 

iremos concluir se a massagem modeladora é eficaz ou não para a redução do grau 

da celulite, e se a HLDG afeta a qualidade de vida das mulheres. 
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1. Introdução 
 

A hidrolipodistrofia ginóide (HLDG) é conhecida popularmente como ”celulite”, 

envolve a alteração do tecido cutâneo, modificando a estrutura da pele e alterando o 

tecido conjuntivo, acarretando um aumento de retenção hídrica, de sódio e de 

potássio, conduzindo à elevação da pressão intersticial e gerando compressão das 

veias, vasos linfáticos e nervos. Ocorre por diversos fatores: desequilíbrio hormonal, 

sedentarismo, maus hábitos alimentares e tende a aparecer nas regiões de glúteo, 

culote, membros inferiores e abdômen (SANTOS, I. et al. 2011). 

A termografia utiliza placas flexíveis, compostas de cristais termossensíveis 

de colesterol, e tem como função avaliar o grau da HLDG de acordo com a 

temperatura cutânea superficial, diretamente relacionada com as alterações 

circulatórias ocasionadas pelo distúrbio. Coloca-se a placa em contato com a pele e 



após alguns segundos, surge um “mapa” de cores, indicando a diferença de 

temperaturas. A imagem pode ser homogênea ou não, quanto mais neutra for a 

imagem, menor o envolvimento circulatório da área, que corresponde ao grau I ou 

ausência de HLDG. Já em regiões com hipotermia, que no exame aparecem como 

zonas escuras, indicam um grau mais elevado (GUIRRO & GUIRRO 2002). 

Um dos tratamentos não invasivos para a melhora da HLDG é a massagem 

modeladora utiliza manobras rápidas e intensas sobre a pele, utilizando pressão por 

movimentos de amassamento e deslizamento profundo (CIPORKIN & PASCHOAL, 

1992).  

 

2. Objetivos: 

Objetivo Geral: 
Avaliar a qualidade de vida de mulheres com HLDG antes, durante e após o 

tratamento com a massagem modeladora. 

 

Objetivos Específicos: 

• Avaliar a qualidade de vida das pacientes antes, durante e após o 

tratamento, através do questionário Cellugol. 

• Avaliar se a massagem modeladora é eficaz para diminuição do grau 

da HLDG, através do termográfo de contato. 
 

3. Material e Métodos: 

Este trabalho é um estudo clínico, randomizado através de sorteio, simples 

cego, com a participação de 20 voluntárias do sexo feminino, com idade entre 18 a 

40 anos e que tenham HLDG de grau II ou III em região de glúteo e culote. 

A pesquisa será dividida em dois grupos sendo: 10 voluntárias para um grupo 

de massagem modeladora (grupo 1) que participarão de 8 sessões de massagem 

modeladora em região de glúteo e culote, aplicação do questionário Cellugol, e o 

termógrafo de contato e fotografias na primeira, quarta e oitava sessão e outras 10 

para um grupo controle (grupo 2), onde só será aplicado o questionário Cellugol, o 

termógrafo e as fotos na primeira, quarta e oitava sessão.  

Serão excluídas da pesquisa, as pacientes com doença sistêmica 

descompensada (hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus), doença 



infectocontagiosa, oncológicos, pacientes que estiverem realizando qualquer tipo de 

tratamento estético direcionado a celulite, atividade física e dieta alimentar. O creme 

utilizado é de fácil deslizamento, sem ativos favoráveis para a diminuição do grau da 

celulite, sendo creme de massagem corporal neutro.  

 
4. Desenvolvimento 

No atual momento estão sendo recrutadas as voluntárias, sendo que algumas 

já enceraram as sessões, e outras estão iniciando. 

 
5. Resultados Preliminares 

 

 Espera-se que mulheres que realizam tratamento para a HLDG se sentem 

melhor na qualidade de vida, em relação a HLDG, do que aquelas que não estejam 

efeituando nenhum tratamento. E no questionário Cellugol verificaremos a 

pontuação, quanto menor o valor, menos afeta a qualidade de vida. Esperamos que 

a massagem modeladora seja eficaz para a melhora do grau da HLDG. 
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