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RESUMO 

A Lipodistrofia Ginóide (LDG) é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo 

subcutâneo, não inflamatório, seguido de polimerização da substancia fundamental, 

que infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva, ou seja, os 

mucopolissacarídeos que a integram sofrem um processo de geleificação. Esta 

pesquisa teve o objetivo avaliar o benefício e a eficácia do ultra-som 3 MHz no 

tratamento da LDG. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica encontrados em livros e 

artigos. Com o estudo realizado chegou-se a conclusão que o tratamento da LDG 

com o ultra-som terapêutico é muito eficaz. 

INTRODUÇÃO 

A pele ou cútis, é o manto de revestimento do organismo, indispensável à vida, e 

que isola os componentes orgânicos do meio exterior. Constitui-se em complexa 

estrutura de tecidos de várias naturezas, dispostos e inter-relacionados de modo a 

adequar-se, de maneira harmônica, ao desempenho de suas funções (SAMPAIO; 

RIVITTI, 2001). 

É composta de duas camadas principais: 1) a epiderme, camada superficial 

composta de células epiteliais intimamente unidas e 2) a derme, camada mais 

profunda composta portecido conjuntivo denso irregular. Apresenta múltiplas 

funções, entre as quais a proteção contra agentes físicos, químicos e biológicos do 

ambiente, e ser relativamente impermeável, graças à camada de queratina (córnea) 

que recobre a epiderme (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

A lipodistrofia ginóide (LDG), popularmente conhecida como celulite, ocorre 

principalmente em mulheres e caracteriza-se pelo aspecto de casca de laranja de 

determinadas regiões corporais com maior acúmulo de gordura. Muitos fatores 

podem estar relacionados ao seu aparecimento, tais como, fatores genéticos, 

emocionais, metabólicos, hormonais, idade, sexo, hipertensão arterial, obesidade, 

sedentarismo, fumo, má alimentação uso de roupas apertadas que comprometem a 

circulação (SANT’ANA; MARQUETIL; LEITE, 2007). 

Pode ser definida como uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, 

não inflamatória, seguida de polimerização da substancia fundamental que, 

infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva (BORGES, 2006). 



 
 

Segundo Ulrich apud Guirro & Guirro (2004), as lesões teciduais surgem em três 

estágios, subdivididos segundo a gravidade de cada grau sendo eles: grau 1 

somente percebido pela compressão do tecido entre os dedos ou da contração 

muscular voluntária; grau 2 as depressões são visíveis mesmo sem a compressão 

dos tecidos, mas ficam ainda mais aparente mediante a compressão dos mesmos e 

já pode haver alteração da sensibilidade e é freqüentemente curável; grau 3 

percebido em qualquer posição, ortostática ou em decúbito. A pele fica enrugada e 

flácida. 

O ultrassom é de um método que utiliza de ondas sonoras através de um cabeçote 

com transdutor perpendicular à área a ser tratada, em constante movimentação e 

mantida em contato com o agente de acoplamento para não gerar a formação de 

cunhas de ar. Sua ação também promove efeito anti-inflamatório (combate as dores) 

e aumento da circulação (PATRICK, 1978; CONTI, PEREIRA, 2003). 

É uma terapia efetiva, ou um risco potencial, dependendo de como é aplicada esta 

modalidade. Existindo listas de contraindicações e precauções como: áreas com 

hipoestesia, áreas com insuficiência vascular, aplicações ao nível dos olhos, útero 

grávido, tumores malignos, testículos/gônadas, sobre varizes, epífises férteis, 

endopróteses, diabetes mellitus, diretamente sobre o marca-passo e feridas abertas 

(BORGES, 2006). 

OBJETIVO 

Desta forma, este estudo foi realizado com o objetivo de enfatizar o benefício e a 

eficácia do ultrassom terapêutico sobre a lipodistrofia ginóide. 

METODOLOGIA 

O presente artigo trata se de uma pesquisa bibliográfica, baseado na utilização de 

documentação indireta como livros, artigos especializados sobre atemática; dentre 

outros que permitem dar suporte ao texto e suas possíveis conclusões. 

DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa iniciou se com uma leitura detalhada do material bibliográfico 

onde foi feito uma analise exploratória de todo o material selecionado, procedendo a 

uma leitura seletiva, em seguida a leitura analítica e interpretativa de todo o material 

bibliográfico. 



 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo Guirro & Guirro (2004), o uso do ultra-som  no tratamento de lipodistrofia 

ginóide esta vinculado aos efeitos de neovascularização com consequentemente 

aumento da circulação, rearranjo e aumento da extensibilidade das fibras colágenas 

e melhora das propriedades mecânicas dos tecido. 

O ultra-som terapêutico pode induzir respostas clinicamente significativas  em 

células, tecidos e órgãos por meio de efeitos térmicos e biofísicos. O UST 

terapêutico aumenta a temperatura do tecido, a taxa de metabolismo local e a 

atividade enzimática. E pode reduzir a viscosidade dos exudatos, abrir canais 

linfáticos e aumentar a circulação, o que ajuda a reduzir o edema ( PRENTICE, 

2004)  
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