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1  RESUMO  

Atualmente, para alcançar o padrão de beleza, a mulher, principalmente, submete-

se a uma série de sacrifícios como dietas, medicamentos, exercícios exaustivos e, 

até mesmo, intervenções cirúrgicas, na tentativa de aprimorar ou manter uma boa 

aparência. Geralmente a maior preocupação das mulheres está ligada 

ao Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente, chamada de celulite. O FEG são 

depressões da pele, que atingem principalmente as regiões de glúteos e coxas. São 

vários os recursos terapêuticos para FEG. Este trabalho tem como objetivo comparar  

a efetividade do ultrassom terapêutico com o da técnica manual para o tratamento 

do FEG. Foram selecionadas 8 voluntárias do sexo feminino, com idade entre 18 a 

40 anos, com quadro de FEG grau 3. Foram formandos dois grupos: no primeiro, 4 

mulheres, foram submetidas a técnica da Massagem Modeladora por 15 minutos em 

cada glúteo e posterior da coxa. O segundo grupo (4) foram submetidas à terapia 

com ultrassom. Para cada técnica foram realizadas 10 sessões, três vezes na 

semana durante um mês.  Das 4 voluntárias  houve redução média de peso de  1 a 

2% com massagem modeladora, e o ultrassom a média de 1% a 1,5%.   

2  INTRODUÇÃO 

Atualmente a mídia  impõe  padrões de beleza e incentiva muito a busca pela 

perfeição, isto faz com que muitas mulheres fiquem insatisfeitas com o corpo, 

principalmente com o Fibro Edema Gelóide (FEG), a famosa celulite. 

O FEG é uma alteração das características da pele, que atinge principalmente 

as regiões do glúteo e coxas e o abdômen, e que modifica o aspecto e a função 

normal da pele naquele local. Manifesta-se sob a forma de nódulos ou placas, dando 

origem ao aspeto “casca de laranja” da pele. Inúmeros fatores contribuem, para o 

desenvolvimento da celulite como: gênero, idade, fatores vasculares e hormonais, 

estresse, o sedentarismo, a alimentação inadequada, o sobrepeso, alguns 

medicamentos. 

O FEG pode ser classificado em quatro graus: Grau 1: Só é perceptível 

quando se comprime o tecido. Grau 2: Mesmo sem comprimir a região,  algumas 

ondulações já se tornam visíveis. Nessa fase a FEG é quase sempre curável. Grau 

3: As depressões e os nódulos são bem evidentes. Nessa fase a FEG é mais difícil 

de ser tratada. Grau 4: É o estágio mais avançado, pois a celulite é dura. Nesta fase 

a reversão é bem difícil. 



Vários são  os  recursos terapêuticos empregados para o tratamento do  FEG, 

entre eles:  Ultrassom terapêutico, Massagem modeladora, Radiofrequência, 

Drenagem linfática manual ou mecânica, Vacuoterapia e Carboxiterapia. 

Um dos métodos utilizados e, talvez mais importante, é o uso do ultrassom.  

Modalidade de penetração profunda e superficial, capaz de produzir alterações nos 

tecidos, por mecanismos térmicos e não térmicos.  A massagem modeladora 

também é utilizada caracterizada por manobras rápidas e intensas sobre a pele, que  

desmancham a gordura guardada dentro das células. 

3 OBJETIVOS 

Comparar os resultados do ultrassom terapêutico e da técnica manual 

modeladora sobre o FEG.  Verificar as alterações visuais da região tratada com a 

massagem modeladora e com o ultrassom e avaliar  o nível de satisfação da 

paciente após o tratamento. 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE 57735416.2.0000.5679.  

O trabalho foi realizado no município de  Mogi Guaçu/SP, em um espaço 

especializado em tratamentos estéticos, em uma sala reservada para manter a 

privacidade, bem iluminada contendo uma maca.   

5  DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo com oito voluntárias do sexo feminino que assinaram 

o Termo de Livre Consentimento, com idade entre 18 a 40 anos, com quadro de 

FEG grau 3 na região glútea, não praticante de atividade física intensa, bem como 

nenhum outro tipo de tratamento associado para o FEG.   

Por meio de um  questionário,  as voluntárias avaliadas quanto  as variáveis 

antropométricas, estilo de vida, medicação em uso e realizado como 

acompanhamento um registro fotográfico da 1ª, 5ª e 10ª  sessão.   No término das 

sessões, serão questionadas sobre o nível de satisfação. 

Foram formandos dois grupos: no primeiro, quatro  mulheres, utilizando a técnica 

da Massagem Modeladora por 15 minutos em cada glúteo e posterior de coxas. O 

segundo grupo (4), submetidas à terapia com ultrassom. Para cada técnica, 10 

sessões, três vezes na semana.  

 

http://www.dermatofuncional.pt/wp-admin/post.php?post=176&action=edit
http://www.dermatofuncional.pt/wp-admin/post.php?post=282&action=edit
http://www.dermatofuncional.pt/radiofrequencia
http://www.dermatofuncional.pt/drenagem-linfatica-manual
http://www.dermatofuncional.pt/vacuoterapia


5 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os estudos preliminares, da primeira a quinta sessão com  

massagem modeladora observou-se que houve uma redução no peso e medidas 

corporais. Das 4 voluntárias  houve redução média de peso de  1 a 2%  da 1ª a 5ª 

sessão. A voluntária 4 perdeu 2 cm de quadril, as voluntárias 1,2 e 4 perderam 1 cm 

do culote direito, as voluntárias 1, 2 e 4 perderam 1 cm do culote esquerdo (Figura 

1). 

Figura 1 -  Resultados da massagem modeladora  da primeira e quinta sessão. 

VOLUNTARIA  ALTURA 
PESO (kg) 

QUADRIL 
(cm) 

CULOTE 
DIREITO 

(cm) 

PERNA 
DIREITA 

(cm) 

CULOTE 
ESQUERDO 

(cm)  

PERNA 
ESQUERD

A (cm) 

1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  

1 1,63 75 73,4 107 106 67 66 63 61 65 63 60 59 

2 1,67 98 97,5 131 131 78 77 68 67 77 76 67 66 

3 1,67 88,8 87,1 121 120 73 72,5 64 64 73 72 63 62 

4 1,67 82,6 81,2 116 114 68 67 61 61 68 66 61 61 
 

De acordo com o ultrassom observou-se que houve melhora no peso e nas 

medidas das 4 voluntárias em média de 1% a 1,5%.  Da 1ª a 5ª sessão as 

voluntárias 5, 7 e 8 perderam 1 cm de quadril, a voluntaria 6 manteve as medidas.  A 

voluntária 5 perdeu 2 cm de perna direita, as voluntárias 7 e 8 perderam 1cm e a 6 

aumentou 1cm.. (Figura 2). 

Figura 2 - Resultados da aplicação do ultrassom da primeira e quinta sessão. 

VOLUNTARIA  ALTURA 
PESO (kg) 

QUADRIL 
(cm) 

CULOTE 
DIREITO 

(cm) 

PERNA 
DIREITA 

(cm) 

CULOTE 
ESQUERDO 

(cm)  

PERNA 
ESQUERDA 

(cm) 

1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  1ª  5ª  

5 1,64 88,2 87,9 118 117 71 69 67 65 71 70 66 65 

6 1,63 77 77,7 115 115 70 71 61 62 70 70 61 62 

7 1,66 80,1 80 115 114 68 66 56 55 65 64 55 54 

8 1,69 79,2 78,9 115 114 68 67 61 60 67 66 62 60 
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