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ALIMENTAÇÃO COMO FATOR CONTRIBUINTE NA PREVENÇÃO DA 
HIDROLIPODISTROFIA GINOIDE NA ADOLESCENCIA 

 
1.  RESUMO 

 

A adolescência é uma fase repleta de mudanças físicas, psíquicas e sociais. Os 

adolescentes alimentam-se frequentemente de produtos industrializados e de baixo 

valor nutricional. Os hábitos alimentares dos adolescentes são influenciados pelas 

preferências familiares, amigos e pela exposição às mensagens publicitarias da 

mídia, aumentando o consumo e a ingestão de gordura, sódio e açúcar em excesso, 

consequentemente desencadeiam a hidrolipodistrofia ginoide, que é definida como 

uma patologia multifatorial, com grande influência alimentar. Partindo desses 

pressupostos foi realizado um estudo em meninas adolescentes com faixa etária de 

14 a 18 anos, cursando o ensino médio, visando, identificar o tipo de alimentação e 

hábitos diários, como fatores desencadeantes desta patologia. Resultando que a 

grande maioria das entrevistadas não possuía uma alimentação de qualidade e já 

desenvolveram a Hidrolipodistrogia ginoide, constatando-se como o fator que mais 

contribuiu para o seu desenvolvimento da mesma. 

 
2.  INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um dos períodos mais desafiadores no desenvolvimento 

humano, devido a maturação da mente e do corpo juntamente com o crescimento 

físico da puberdade. (ESCOTT- STUMP & MAHAN, 2005). 

Todos os órgãos e tecidos encontram-se em crescimento, com exceção do 

sistema nervoso central, o que justifica o aumento das necessidades nutricionais 

nessa fase; aproximadamente 20% da estatura e 50 % do peso corporal e da massa 

óssea de um indivíduo são adquiridos na adolescência. (SILVA & MURA, 2007) 

Bodinsk (2006) refere que as necessidades calóricas aumentam 

significativamente, a fim de atender ao aumento das demandas metabólicas da 

adolescência. As jovens necessitam aproximadamente, de 2.000 a 2.500 kcal por 

dia. 

Para Fisberg (2005) de modo geral, os hábitos alimentares dos adolescentes 

são influenciados pelas preferências familiares, amigos e pela exposição as 



mensagens publicitarias da mídia. Refeições irregulares, lanches, alimentar-se fora 

de casa e seguir padrões alternativos de dieta caracterizam seus hábitos 

alimentares. (ESCOTT- STUMP & MAHAN, 2005). 

A implementação de uma consciência nutricional está diretamente aplicada à 

prevenção ou tratamento de disfunções patológicas não transmissíveis, e também 

às “necessidades estéticas” dos pacientes. A nutrição estética surge como um novo 

campo na área da saúde para atender essa demanda de queixas em especial a 

hidrolipodistrofia ginoide. (SCHNEIDER, 2009 apud KLEIN, 2012). 

A hidrolipodistrofia ginóide, erroneamente chamada de “celulite” é definida 

como uma patologia multifatorial, que resulta na degeneração do tecido adiposo, 

passando pelas fases de alteração da matriz intersticial, estase micro circulatória e 

hipertrofia dos adipócitos, com evolução para fibrose cicatricial, gerando o clássico 

aspecto de “casca de laranja”, que em graus avançados podem surgir sinais e 

sintomas para além do comprometimento estético. (KEDE & SEBATOVICH, 2004) 

Devido ao aumento de hormônios, disposição adiposa, entre outros, as 

mulheres estão mais predispostas ao aparecimento da mesma, estando presente 

em 90% da população feminina mundial, atingindo mesmo as jovens adolescentes e 

pessoas com o peso ideal. (RUSSO, 2005 apud KLEIN, 2012). 

O aparecimento da hidrolipodistrofia ginóide é um fator consequente de 

hábitos alimentares, falta de atividade física e a própria constituição orgânica. 

Partindo desses pressupostos este estudo objetivou verificar a incidência da 

hidrolipodistrofia ginóide nas adolescentes entre 14 e 18 anos e como é possível 

prevenir e melhorá-la através da alimentação 

 
3.  OBJETIVO 

Este estudo teve por objetivo verificar a influência da alimentação como fator 

contribuinte na prevenção da hidrolipodistrofia ginoide na adolescência. 

 
4. METODOLOGIA 
 

4.1 - TIPOS DE ESTUDO 

Trata-se de uma revisão teórica e pesquisa de campo sobre hábitos 

alimentares que influenciam ou previnem a Hidrolipodistrofia ginoide. 

 



 

4.2 - LOCAL 

Este estudo foi realizado na Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira 

(E.E.J.A.P), localizada no município de Fernandópolis, no extremo noroeste do 

estado de São Paulo. 

4.3 - COMPOSIÇÕES DA AMOSTRA 
A amostra foi composta por 60 adolescentes do sexo feminino na faixa etária 

de 14 a 18 anos cursando o ensino médio. 
4.4 - MATERIAIS UTILIZADOS 

Para realização deste estudo foi utilizado um questionário contendo 09 

questões fechadas sobre o tema, elaborado pelas autoras. 
4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
O procedimento de coleta de dados foi realizado em duas etapas. 

 1° - No dia 09/05/2016 – Segunda-feira, foi colhida a autorização por parte 

da direção da Escola Estadual Joaquim Antônio Pereira (E.E.J.A.P). 

 2° - Aplicação do questionário no dia 11/05/2016 ás 08:00 horas, em 3 

salas de aulas do ensino médio sendo elas 1° 2° e 3° colegial. 

Para o desenvolvimento teórico do trabalho, realizou-se a consulta de livros 

disponíveis na biblioteca da Fundação Educacional de Fernandópolis (F.E.F), artigos 

de sites acadêmico científicos. 
5.  DESENVOLVIMENTO 
5.1 - ADOLESCÊNCIA 

A adolescência é um período inevitável da vida onde ocorre o aparecimento 

de características somáticas sexuais e o desenvolvimento psicológico. É um 

processo complexo de metamorfose entre a criança e o adulto, o corpo começa a se 

modificar, impulsionado pelas mudanças hormonais e pelo mandato genético. Na 

mulher caracteriza-se pela primeira menstruação (menarca), acompanhada pelas 

mudanças físicas corporais, como aumento de quadris, desenvolvimento mamário e 

também o estirão do crescimento. (CARVAJAL, 2001). 

Para Mahan & Escott-Stump (2005) a adolescência é um período onde estes 

influenciados passam a seguir colegas, familiares e a mídia, criando hábitos 

alimentares ruins, tendo refeições irregulares e alimentando-se de lanches fora de 

casa em “fast food” e à medida que vão ficando mais velhos e durante o pico de 



velocidade de crescimento, passam a consumir grandes quantidade de alimentos 

com frequência. 

 
5.2 – HIDROLIPODISTROFIA GINOIDE 

Segundo Di Salvo (1995 PAVICIC T. et al, 2006 apud SANTOS et al, 2011) 

o termo ''hidrolipodistrofia ginoide'' (HLDG), significa: hidro, de água; lipo, relativo a 

gordura; distrofia, desordem nas trocas metabólicas do tecido; e ginoide, biótipo 

feminino. 

A hidrolipodistrofia ginoide surge devido ao mau funcionamento dos 

adipócitos, que retém um maior teor de lipídeos (gordura) diferentes e alterados, 

resultando a retenção de líquidos, levando assim ao aumento do volume da célula, 

gerando compressão dos vasos e comprometendo a circulação sanguínea. Além 

disso, o rompimento das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela 

sustentação da pele, leva ao aspecto inestético da pele característico deste quadro. 

(WEIMANN L, 2004 apud FEDERICO, et al 2006). 

Curri (1991, apud FEDERICO, 2006) diz que a HLDG pode ser classificada 

em lV graus, baseado nos aspectos clínicos de suas principais fazes evolutivas. 

Grau l: O cliente não apresenta sintomas nem alteração clínica, apenas 

alterações histopatológicas iniciais pode ser encontradas. 
Grau ll: Visível através da compressão ou contração muscular, há uma 

palidez e diminuição da temperatura e elasticidade da pele. Histopatologicamente é 

encontrada a hiperplasia e hipertrofia. 

Grau lll: Um acolchoado da pele e/ou aspecto de ''casca de laranja'', sendo 

evidente em repouso, há sensação palpável de dor e pequenos nódulos nos níveis 

profundos, apresentando palidez, redução da temperatura e elasticidade da pele. 

Histopatologicamente há: dissociação e rarefação dos tecidos gordurosos, seguido 

por encapsulamento de pequenos adipócitos degenerados, enquanto são formados 

micro nódulos. 
Grau IV: Mesmas características do grau lll, mas com nódulos mais 

palpáveis, visíveis e dolorosos, aderidos aos planos profundos, além da aparência 

fortemente ondulada na pele. Histopatologicamente a estrutura lobular do tecido 

adiposo desaparece com a presença de nódulos adipócitos degenerados 

encapsulados por tecido fibroso. Atrofia da derme, telangectasia, micro varizes e 

varizes. 



Bartoletti divide a HLDG em quatro formas. (KEDE & SABATOVICH, 2º ed, 2009) 

Dura: Ocorre em pacientes jovens que praticam atividade física regularmente 

e tecidos tonificados; o aspecto de casca de laranja só aparece ao beliscar a pele e 

não varia de acordo com a posição. 
Flácida: Acomete pessoas sedentárias ou com antecedentes desportivos, 

sendo mais comuns em mulheres que não praticam exercícios físicos e que 

perderam peso em curto prazo; mais frequente depois dos 30 anos. Clinicamente 

observa-se que a pele “balança” com os movimentos e a aparência muda conforme 

a posição. 

Edematosa: Acomete mulheres jovens que fazem o uso de 

anticoncepcionais. O aspecto de casca de laranja já é precoce, e com péssimo 

prognostico quanto à reversão do processo. 
Mista: Aparição de mais de uma forma de HLDG. Fatores predisponentes, 

desencadeantes e agravantes da hidrolipodistrofia ginoide. 
Fator genético: Pré-disposição hereditária como fator determinante do 

processo, associado a hábitos alimentares ruins e sedentarismo. (VANZIN & 

CAMARGO,2011). 

Fator hormonal: Inicio após a puberdade, piorando com a gravidez, ciclos 

menstruais e terapias anticoncepcionais, entre outros, sendo o estrogênio o principal 

responsável. (KEDE & SEBATOVICH, 2004). 
Fator sexual: O sexo feminino é exclusivamente o mais atingido devido 

ao biótipo feminino: ginoide. (GODOY & GODOY, 2003) 

Sedentarismo: A falta de exercícios físicos leva à flacidez muscular e dos 

tendões, prejudicando os mecanismos de propulsão do retorno sanguíneo 

favorecendo a estase e o edema, além de ativar a hidrolipodistrofia ginoide pela 

redução do fluxo. (KEDE & SABATOVICH, 2009 – 2ª ed.) 

Obesidade e sobre peso: Segundo o autor citado acima a obesidade 

leva a compressão dos vasos sanguíneos e linfáticos devido ao aumento do 

tamanho e número das células adiposas 
Tabagismo: Diminui o fluxo da micro circulação, aumenta a produção de 

radicais livres e diminui um dos mecanismos de defesa como a 

superóxidodismutase (KEDE & SABATOVICH, 2004). 



Distúrbios Circulatórios: Insuficiência venosa, varizes e edema linfático 

fornecem condições para o início da HLDG ou como agravante da mesma. (KEDE & 

SABATOVICH, 2009). 
Má alimentação: Excesso de açucares e gorduras leva a hiperinsulinemia e 

à lipogênese. O sal contribui a retenção hídrica, falta de proteínas desestrutura 

o tecido conjuntivo, baixa ingestão de água e de fibras dificulta o funcionamento 

intestinal levando a estase venosa pela compressão das veias ilíacas e o álcool 

estimula a lipogênese. (KEDE & SABATOVICH, 2004). 

A hidrolipodistrofia ginoide não é um problema relacionado apenas á área da 

estética, mas um sinal de distúrbio metabólico, produzido por hábitos inadequados e 

consequentemente poluição interna, sendo talvez uma forma de nosso meio interno 

manifestar um desequilíbrio ao qual devemos ficar atentos. (SILVA & MURA, 2007). 

 

5.3 – ALIMENTAÇÃO 

A má alimentação é uns dos fatores que mais influência no aparecimento da 

hidrolipodistrofia ginoide. Por isso, mais importante do que comer é comer bem e de 

maneira saudável, para também proteger e prevenir. (ANGELIS & TIRAPEGUI, 

2007). 

Os triacigliceróis são os lipídeos (gordura) mais abundantes da alimentação e 

é responsável pelo armazenamento de todo o excesso de nutrientes, sendo 

ingeridas sob a forma de carboidratos, proteínas ou dos próprios lipídeos. (ANGELIS 

& TIRAPEGUI, 2007). 

Constituem parte importante da alimentação humana e proporciona de 35 a 

40% do valor calórico total da alimentação. (SALINAS, 2002). 

É a principal fonte de reserva energética do organismo e quando não utilizada 

em forma de energia é armazenada nas células adiposas na hipoderme. (SILVA & 

MURA, 2007). 

São alimentos queimados com facilidade para dar calor e energia ao corpo. 

Quando em excesso, transformam-se em gordura, provocando obesidade (BORSOI, 

1995). 

Segundo o autor citado acima o sódio constitui aproximadamente 2% da 

totalidade de minerais do corpo, juntamente com o cloro e o potássio participa da 

distribuição e equilíbrio normais da agua e da pressão osmótica no corpo humano. 



A absorção do sódio ocorre primariamente no intestino delgado e sua 

excreção pelos rins, quando não excretada e acumulada em excesso aumentam a 

pressão sanguínea, gerando também um acumulo de liquido (edema). (ANGELIS & 

TIRAPEGUI, 2007). 
5.4 - A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO 

Para Pimentel, Francki e Gollucke (2005) a ideia de que alimentos podem ter 

a capacidade de prevenir e tratar diversos tipos de doenças, surgiu há 2.500 anos 

atrás, quando Hipócrates declarou “faça do seu alimento seu medicamento”. 

Recentemente conhece-se essa técnica com o termo de nutracêutico ou alimento 

funcional. 

 
6.  RESULTADOS 

 



TABELA REFERENTE ÀS PERGUNTAS E RESPOSTAS REALIZADAS JUNTO 
ÁS ADOLESCENTES DA E.E.J.A.P.

 
Fonte: Acervo próprio. 

         Segundo os resultados demonstrados a cima, as entrevistadas possuem 

alimentação rica em gordura, sódio e açúcar, juntamente com o consumo de álcool, 

falta de prática de exercícios físicos e o uso de anticoncepcionais, gerando então a 

lipogênese. Estes fatores além de desencadearem e agravarem inúmeras doenças 

atingem principalmente as mulheres causando a hidrolipodistrofia ginoide, patologia 

que segundo Dantas (2003) é associada ao aumento de gordura corporal total com a 

flacidez muscular que acomete o tecido gorduroso subcutâneo. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

PERGUNTAS
SIM: 25%

NÃO: 75%

SIM: 17%

NÃO: 60%

SIM: 0%

NÃO: 100%

Diariamente: 0%

1 a 6x por semana: 9%

Eventualmente (- 4x ao mês): 38%

Não consumo: 53%

SIM: 96,5%

NÃO: 3,5%

Raramente ou nunca: 10%

Todos os dias: 18,5%

2 a 3x por semana: 35%

4 a 5x por semana: 13,5%

Menos que 2x por semana: 23%

Raramente ou nunca: 8%

Todos os dias: 16%

2 a 3x por semana: 27%

4 a 5x por semana: 16%

Menos que 2x por semana: 27%

Não consumo leite nem derivados: 7%

3 ou mais copos/pedaços/fatias/porções: 28%

2 ou mais copos/pedaços/fatias/porções: 40%

1 ou menos copos/pedaços/fatias/porções: 25%

SIM: 96,5%

NÃO: 3,5%
Você tem Hidrolipodistrofia-ginoide (HLDG)?

É fumante?

Você costuma consumir bebidas alcoólicas (wisque, cachaça, vinho, 

cerveja, conhaque etc). Com qual frequência?

Na sua opnião a alimentação influencia no aparecimento da HLDG?

Pense nos seguintes alimentos: frituras, salgadinhos fritos ou em 

pacotes, carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos 

(salsicha, mortadela, salame, linguiça e outros). Você costuma 

comer qualquer um deles com que frequência?

Pense nos seguintes alimentos: doces de qualquer tipo, bolos 

recheados com cobertura, biscoitos doce, refrigerantes e sucos 

industrializados. VocÊ costuma comer qualquer um deles com que 

frequência? 

Qual é, em média, a quantidade de leite e seus derivados (iogurtes, 

bebidas lácteas, coalhada, requeijão, queijos e outros) que você 

como por dia? Pense na quantidade usual que você consome: 

pedaço, fatia ou porções em colheres de sopa ou copo grande.

RESPOSTAS

Faz uso de anticoncepcionaisoral ou injetável? 

Você faz atividade física REGULAR, isto é, pelo menos 30 minutos 

por dia, todos os dias da semana, durante o seu tempo livre? 
2 A 4 VEZEZ POR SEMANA: 23%



Ao término deste artigo observou-se que a alimentação influencia de diversas 

maneiras no organismo. A ingestão de alimentos com alto teor de açúcar, sódio e 

gordura são grandes causadores da lipogênese sendo o maior fator 

desencadeante da hidrolipodistrofia ginoide. 

Observou-se que, a maioria das entrevistadas não possuía uma alimentação 

regrada e já desenvolveram a hidrolipodistrofia ginoide, levando inferir que a má 

alimentação e falta de exercícios físicos regularmente foram os fatores que mais 

contribuíram para o desenvolvimento de tal patologia. 

Nota-se então que uma alimentação de qualidade além das funções 

nutricionais produzem efeitos fisiológicos e metabólicos que associado a uma rotina 

de exercícios físicos, previne o aparecimento e desenvolvimento da hidrolipodistrofia 

ginoide. 
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