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A eficácia da Carboxiterapia no tratamento do Fibro Edema Gelóide  
 

Resumo 
 
O fibro edema gelóide é um transtorno no tecido conjuntivo que preocupa a 

grande maioria das mulheres, não somente pelo seu fator estético, mas também 

pela alteração em nível metabólico e celular. Existem muitos tratamentos para 

ameninar e melhorar a região comprometida pelo fibro edema gelóide. Dentre os 

recursos a Carboxiterapia é um recurso novo que vem sendo aplicado para 

melhorar o aspecto da pele e a respiração celular do tecido subcutâneo. Ela 

acelera o metabolismo local, aumentando a microcirculação. O objetivo deste 

estudo e verificar o quanto a carbixiterapia pode melhorar o fibro edema gelóide 

em indivíduos portadores do grau 2 e 3. A carboxiterapia será aplicada 

semanalmente nos indivíduos participantes da pesquisa. O aparelho será cedido 

pela empresa Bioset ®. A aplicação será feita no período de 3 meses, sendo de 

agosto a outubro de 2013. 

 
Introdução 
 
FIBRO EDEMA GELOIDE 

Fibro Edema Geloide é caracterizado como um conjunto de transtornos que 

ocorrem tecido dérmico e subcutâneo, resultado de um tecido mal-oxigenado, 

subnutrido, desorganizado e sem elasticidade, devido ao um mal funcionamento 

do sistema circulatório e das consequências das transformações do tecido 

conjuntivo (GUIRRO, GUIRRO, 2004).   

O Fibro Edema Geloide além de proporcionar uma desordem dérmica local 

afetando o tecido dérmico e subcutâneo , ele trás consigo alterações vasculares 

e lipodistrofia com resposta esclerosante o que resulta no inestético aspecto 

macroscópico (GUIRRO, GUIRRO, 2004). Essa afecção pode provocar sérias 

complicações podendo levar a quase total imobilidade em membros inferiores, 

dores intensas além de problemas emocionais, devido ao Fibro Edema Geloide 

se tornar desagradável ao ponto de vista estético (GUIRRO, GUIRRO, 2004). 

 

CARBOXITERAPIA 

A Carboxiterapia é a administração terapêutica do anidro-carbônico, gás não 

tóxico, não embólico e presente normalmente como intermediário do 



metabolismo celular. Nosso corpo em repouso produz cerca de 200 ml/min de 

CO2, aumentando em até 10 vezes no esforço físico. 

A Carboxiterapia é técnica definida para a administração terapêutica do anidro 

carbônico (gás carbônico ou CO2) através de injeção hipodérmica no tecido 

subcutâneo diretamente nas áreas das lesões (LOPEZ, 2005). A principal função 

do mecanismo de ação do gás carbônico esta diretamente ligada a 

microcirculação vascular do tecido conectivo, promovendo assim uma 

vasodilatação e um aumento da drenagem veno-linfática. Com essa 

vasodilatação, nota-se a melhora no fluxo de nutrientes, entre eles as 

proteinases necessárias para remodelação dos componentes da matriz 

extracelular e para acomodar a migração e reparação tecidual (PARASSONI, 

VARLARO, 1997). 

O mecanismo que envolve a ação do gás carbônico á microcirculação, tem 

como função alterar a curva de dissociação da hemoglobina e a ação lipolítica 

oxidativa, atuando diretamente na histopatologia do Fibro Edema Geloide , com 

isso promove uma melhora no fluxo de nutrientes, como também a remodulação 

dos componentes da matriz extracelular e a migração reparação tecidual. Além 

da atuação na membrana adipocitária e alteração na curva de dissociação da 

hemoglobina com o oxigênio, aumentando a viscosidade, estase vênulo-capilar 

com hipo-oxigenação e consequente sofrimento do adipócito, levando a 

lipogênese e hipertrofia (BRANDI, et al, 2004, 2001). 

 
Objetivos 
 
 
 O objetivo é verificar a eficácia da carboxiterapia no tratamento do fibro edema 

gelóide de grau 2 e 3, após aplicação por 3 meses. 

 
Metodologia  
 

O projeto foi encaminhado ao comitê de ética e pesquisa e aprovação e logo 

após os indivíduos participantes da pesquisa foram informados da pesquisa e 

assinarão o termo livre esclarecido dando respaldo ético aos indivíduos e aos 

pesquisadores.   

A Empresa Bioset ® trará o aparelho de carboxiterapia toda sexta feira para  

das aplicações, as quais ocorrerão 1 vez por semana durante 3 meses, iniciando 



a intervenção em Agosto. Para a avaliação do grau do fibro edema gelóide será 

realizada uma avaliação prévia do local comprometido, e após as aplicações os 

indivíduos serão reavaliados para mensuração da melhora.  

Os indivíduos serão fotografados ante e após o tratamento, e para isso, 

assinaram o termo de imagem. 

 
Desenvolvimento 
 

Após a aprovação do Comitê, foi encaminhado aos participantes os termos 

livre esclarecido e no mês de junho foram todos recolhidos. Em Agosto 

iniciaremos as intervenções as quais seguirão até outubro. Em seguida serão 

analisados os dados colhidos e apurado o resultado para em seguida serem 

analisarmos e concluir a pesquisa. 

 
Resultados Preliminares 
 
 

Espera- se que após as sessões de carboxiterapia ocorra melhora no aspecto 

e na textura da pela na região aplicada, para comprovar a eficácia deste recurso 

no fibro edema gelóide. Assim contribuiremos para conhecer melhor este recurso 

e seus efeitos. 
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