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RESUMO 

 A lipodistrofia ginoide (LDG) é a deficiência do tecido em realizar trocas 

metabólicas, causando mudanças estruturais em nível de tecido dérmico 

subcutâneo, provocando assim uma infiltração edematosa, não inflamatória. 

Comprometendo o sexo feminino, que procura por técnicas de tratamento rápidas e 

eficientes, neste contexto o equipamento ultrassom 3 MHz no modo continuo  se 

destaca como sendo muito utilizado para o tratamento de LDG grau III. O presente 

estudo tem como objetivo descrever o benefício e a efetividade do ultrassom de 3 

MHz para o tratamento de lipodistrofia ginoide grau III.  Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica nas fontes de dados Scielo, Biremi, Medline, na busca de  artigos 

direcionados ao assunto lipodistrofia ginóide associado ao ultrassom de 3 MHz.  

Encontrou-se como resultado parcial que o uso do ultrassom de 3 MHz no modo 

continuo é eficaz no tratamento de LDG grau III.  

 

INTRODUÇÃO: 

O aspecto irregular causado na derme pela lipodistrofia ginóide conhecida 

popularmente como celulite, atualmente é um padrão contrário de beleza, que acaba 

incomodando as mulheres, já que essa patologia é predominante quase que 95% no 

sexo feminino, seja ela magra ou com sobrepeso  (GUIRRO; GUIRRO, 2004; KEDE; 

SABATOVICH, 2009). 

Para o surgimento do LDG uma desordem começa a ocorrer, primeiramente 

no interstício onde à aglomeração de proteínas deixando o meio extracelular viscoso 

e as trocas metabólicas se tornam deficientes, provocando mudanças estruturais na 

derme em nível de tecido dérmico e subcutâneo, sendo essas alterações na micro 

circulação  e nas células adiposas, o que acaba afetando a vascularização, 

provocando um leve edema devido a dificuldade de reabsorção dos capilares 

linfáticos, desencadeando assim a lipodistrofia ginóide (GUIRRO; GUIRRO, 2004; 

KEDE; SABATOVICH, 2009). 

Guirro e Guirro (2004) ainda diz que quando as fibrilas se juntam com fibras 

colágenas elas se encapsulam em torno das células adiposas onde forma os micro 

nódulos que vão se aglomerando e se encapsulando novamente, formando os 

macro nódulos, que abaúla o tecido epidérmico.           



           Segundo Borges (2010) este abaúlo no tecido epidérmico se caracterizada 

por depressões conhecida como casca de laranja, já sendo visível sem palpação e 

muito comum em lipodistrofia ginóide grau III. Ele ainda acredita que os fatores de 

mais interferência na evolução da LDG sejam a obesidade e distúrbios circulatórios, 

pois com o aumento de peso, o tamanho dos adipócitos é alterado, onde acabam 

comprimindo a circulação seja ela sanguínea ou linfática, tornando deficiente a 

nutrição e oxigenação do tecido.  

    Na atualidade há uma procura cada vez maior do público feminino, por técnicas 

de tratamento rápidos e eficientes, com isso a indústria estética cada dia mais 

investe em novas tecnologias, neste meio o ultrassom se destaca por promover 

excelentes resultados no tratamento de LDG (OENNING, 2002; WEIMANN, 2004).  

O ultrassom é um aparelho que recebe a eletricidade comum e a transforma 

em oscilações elétricas de alta freqüência, essas são enviadas para o cabeçote 

onde contém um cristal piezelétrico, responsável por mudar a espessura das 

oscilações transformando-as em ondas ultrassónicas, é também responsável por 

transformar energia elétrica em mecânica ou térmica (OENNING, 2002; BORGES, 

2010). 

O uso do ultrassom provoca um aumento da permeabilidade da membrana e 

do processo osmótico facilitando as trocas metabólicas, o efeito térmico provocado 

pelo modo continuo faz com que ocorra uma vasodilatação dos capilares 

aumentando o fluxo sanguíneo no local, o efeito tixotrópica deixa o tecido maleável e 

elástico facilitando a desfibrosagem, sendo excelente no tratamento de LDG 

(GUIRRO; GUIRRO, 2004; WEIMANN,2004). 

OBJETIVO 

             Descrever o benefício e a efetividade do ultrassom de 3 MHz para o 

tratamento de lipodistrofia ginóide grau III, frente a literatura pesquisada. 

 METODOLOGIA 

             Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Onde utilizou-se de  artigos 

científicos consultados nas bases de dados Scielo, Biremi, Medline, utilizando das 

seguintes palavras chaves: ultrassom de 3 Mhz, lipodistrofia ginóide, tratamento e 

Dermato Funcional 



DESENVOLVIMENTO 

             Diante da literatura pesquisada notou-se a necessidade de abordar alguns 

tópicos como conceito e definição do aparelho ultrassom, conscientização e 

assentos afins sobre a lipodistrofia ginóide e opiniões literárias sobre o benefício e a 

efetividade do ultrassom no tratamento da LDG grau III. 

 RESULTADOS PRELIMINARES  

              Através da presente pesquisa em andamento, podemos observar que o 

tratamento de lipodistrofia ginóide grau III com a aplicação do ultrassom de 3MHz, é 

eficaz na diminuição e amenização do grau de lipodistrofia ginóide..  
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