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RESUMO 

 

A lipodistrofia ginóide não é considerada uma patologia grave, porém é uma disfunção 

frequente e muito indesejada pelas mulheres, despertando assim um maior interesse em novas 

pesquisas e novos tratamentos nessa área. O objetivo do presente estudo foi verificar a 

eficácia da terapia combinada (ultrassom + corrente aussie) no tratamento da lipodistrofia 

ginóide. Foram selecionadas 10 mulheres, com idades entre 18 e 28 anos, da raça branca, com 

diagnóstico de lipodistrofia ginóide em glúteos, independente da gravidade do problema. As 

voluntárias foram avaliadas através de registro fotográfico, respeitando todas as 

recomendações de padronização fotográfica e em seguida aplicada a escala de satisfação 

pessoal, que determina o quanto de insatisfação o problema estético causa na vida das 

mesmas. Foram realizadas 10 sessões de tratamento fisioterapêutico, com duração de 

aproximadamente 45 minutos por sessão, numa frequência de duas vezes na semana. Ao 

término do tratamento as pacientes foram reavaliadas e através destes resultados foi 

observado uma melhora de 73% no aspecto geral de pele e quanto à gravidade da lipodistrofia 

ginóide observou-se uma melhora de 63,3%. Em 100% das pacientes houve melhora 

importante da satisfação pessoal. Após a análise dos resultados tivemos evidências clínicas de 

que o tratamento da terapia combinada foi realmente eficaz na melhora da lipodistrofia 

ginóide. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia, celulite, terapia combinada, ultrassom. 
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TREATMENT OF GYNOID LIPODYSTROPHY WITH THE USE OF COMBINED 

THERAPY (ULTRASOUND + AUSSIE CURRENT) IN GLUTEAL  

 

ABSTRACT 

 

The gynoid lipodystrophy is not considered a serious pathology, but it is a dysfunction 

frequent and highly undesired by women, thus arousing greater interest in new research and 

new treatments in this area. The objective of the present study was to verify effectiveness of 

combined therapy (ultrasonic + aussie current) in the treatment of lipodystrophy gynoid. Ten 

women, aged between 18 and 28 years, were selected from the white race, with diagnosis of 

gluteal lipodystrophy, regardless of the severity of the problem. At volunteers were evaluated 

through photographic records, respecting all the recommendations of photographic 

standardization and then applied to the satisfaction scale that determines how much 

dissatisfaction the aesthetic problem causes in the life of the themselves. Were performed 10 

sessions of physiotherapeutic treatment, with duration of approximately 45 minutes per 

session, at a frequency of twice a week. At the end of treatment the patients were reassessed 

and, through these results, observed an improvement of 73% in the general appearance of skin 

and the severity of lipodystrophy an improvement of 63.3% was observed. In 100% of the 

patients there was improvement personal satisfaction. After analyzing the results, we had 

clinical evidence of that the combination therapy treatment was actually effective in 

improving lipodystrophy gynoid. 

 

Keywords: Physiotherapy, cellulite, combined therapy, ultrasound. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Devido aos padrões sociais, culturais e individuais, a preocupação com aparência está 

cada vez maior, gerando baixa autoestima e insatisfação com a própria imagem. Para mudar 

isso, as pessoas têm buscado cada vez mais atividades físicas, dietas, intervenções cirúrgicas e 

tratamentos estéticos (COSTA e SILVA, 2012).  

A pele é o maior órgão de contato com o meio ambiente, ela representa 12% do peso 

total corporal. É composta por uma camada superficial, a epiderme e uma mais profunda, a 

derme, entre elas há uma sobreposição de reentrâncias e saliências que formam as papilas 

dérmicas. Abaixo da pele existe um tecido conhecido como hipoderme, o qual tem 

importância para fixar a pele as demais estruturas (GUIRRO e GUIRRO, 2004). A hipoderme 

é formada por células adiposas que formam lóbulos, à medida que esses lóbulos crescem se 

forma na superfície da pele a celulite (KEDE e SABATOVICH, 2009).  

Segundo Kede e Sabatovich (2009), a LDG não é considerada uma patologia grave, 

porém, ela é uma disfunção frequente e muito indesejada pelas mulheres. 

A lipodistrofia ginóide (LDG), mais conhecida como “celulite”, se caracteriza por 

irregularidades na pele como aparência abaulada e varia com o grau de severidade da 

patologia, sendo mais frequente em mulheres e em regiões como glúteo e coxas (SIQUEIRA e 

MAIA, 2014). 

A LDG pode ser classificada segundo a avaliação clínica, em quatro graus, sendo: 

Grau I: não há alterações clínicas visíveis e é assintomática. 

Grau II: há alterações clínicas visíveis como palidez, diminuição da elasticidade e temperatura 

da pele, irregularidade no relevo cutâneo somente com a compressão ou contração do 

músculo e de aparência mínima. 

Grau III: aspecto “casca de laranja”, com poucas ondulações dolorosas podendo ser sentidas 

na palpação, hipotermia, palidez e diminuição da elasticidade da pele. 

Grau IV: Apresenta as mesmas características do grau III, com a presença de nódulos 

dolorosos e visíveis e o aumento do relevo cutâneo que assemelha-se a “saco de nozes” 

(SANTOS et al., 2011). 

Para o tratamento da LDG são utilizadas várias técnicas, dentre elas agentes físicos 

como a termoterapia, pressão, radiação eletromagnética e correntes elétricas. Os agentes 
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físicos mais comuns são a vacuoterapia, radiofreqüência, ultrassom, laser e correntes como 

interferencial, russa e aussie. A combinação do ultrassom com as correntes elétricas tem se 

destacado no tratamento da LDG (SANT’ANA, 2010). 

Na LDG o ultrassom tem efeitos neovasculares aumentando a circulação local, com 

mudança na disposição e aumento da extensibilidade das fibras colágenas melhorando a 

aparência do tecido (GUIRRO e GUIRRO, 2004). Outro efeito muito considerado é o efeito 

tixotrópico que tem como objetivo mudar propriedades sólidas para um estado mais 

gelatinoso, com a agitação mecânica, alterando assim a composição dos nódulos da LDG 

(BORGES, 2006). 

O Ultrassom com freqüência de 3MHz tem sido o mais utilizado nas terapias de 

dermatofuncional, por ter sua absorção mais superficialmente na pele, trazendo assim maiores 

resultados (BORGES, 2006). A produção de ondas ultrassônicas pode ser de duas formas: 

frequência contínua e frequência pulsada, sendo a onda ultrassônica de frequência contínua a 

mais indicada para tratamentos estéticos, pois é a onda ultrassônica que produz mais calor e 

possui maior estímulo das fibras colágenas. Para aplicação do ultrassom, o uso de gel é 

obrigatório, pois as ondas não se propagam através do ar, somente através de um condutor as 

ondas conseguem chegar à região a ser tratada (FARINHA e LIMA, 2015). 

Segundo Borges (2006), as contraindicações do ultrassom são: gravidez, áreas sem 

sensibilidade, tumores, tromboses, portadores de marca passo, feridas abertas, implantes 

metálicos, gônadas, área cardíaca dentre outras.   

A corrente Aussie é uma corrente alternada de média frequência com modulação de 

burts curtos, sendo de 1 KHz e 4 KHz com duração de burst respectivamente de 2 ms e 4 ms 

(IBRAMED, 2013). É uma corrente elétrica terapêutica, que tem como objetivo o 

fortalecimento muscular e a drenagem linfática. A corrente elétrica polarizada aplicada de 

forma simultânea com o ultrassom é chamada de terapia combinada, a explicação para essa 

terapia é que o efeito de cada modalidade é alcançado ao mesmo tempo, e outras explicações 

são a diminuição do gasto de tempo de cada sessão e o efeito amplificador de ambas as 

terapias (SANT’ANA, 2010). 

Atualmente no mercado existem modernos aparelhos de terapia combinada, dentre 

eles o Heccus da empresa IBRAMED, essa associação é feita por um ultrassom de 54 Watts a 

uma corrente polarizada Aussie (COSTA e SILVA, 2012). 
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A grande procura por tratamentos e o número reduzido de estudos científicos que 

comprovem os benefícios da terapia combinada, justificam a realização do presente estudo, 

que irá contribuir para a realização do método com mais segurança de resultados. 

O objetivo do presente estudo é demostrar a eficácia da terapia combinada, ultrassom 

associado a corrente aussie, no tratamento da lipodistrofia ginóide na região glútea. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo se caracteriza por uma pesquisa transversal qualitativa. Foi 

desenvolvido na clínica escola de fisioterapia do Centro Universitário Cesumar 

(UNICESUMAR), no ano de 2017, após a aprovação do comitê de ética em pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Foram selecionadas 10 pacientes, a partir da lista de espera da Unicesumar para 

tratamento da lipodistrofia ginóide independente do grau da mesma, com idade entre 18 e 28 

anos, do sexo feminino e da raça branca. Todas foram esclarecidas sobre as características do 

estudo e após concordarem com a sua participação na pesquisa, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

O estudo apresentou alguns critérios para inclusão das participantes, sendo eles: 

comprometimento das participantes a não se submeterem a nenhum outro tipo de tratamento 

estético para lipodistrofia ginóide na região glútea, durante o período da pesquisa; não estar 

grávida; não possuir histórico de doenças neoplásicas ou apresentar a doença; não apresentar 

infecções cutâneas ou alergias na região glútea; não possuírem implantes metálicos na região 

a ser tratada.  

Não houve orientações às pacientes em relação ao hábito alimentar e a prática de 

atividade física. Todas as pacientes permaneceram com seus hábitos de vida normalmente 

durante o tratamento. 

Inicialmente as mulheres foram avaliadas através do registro fotográfico, respeitando 

todas as recomendações para padronização fotográfica, de acordo com Borges (2006). Foram 

tomados alguns cuidados como o fundo, a iluminação, o ângulo, e o posicionamento das 
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pacientes, para as fotos serem extremamente semelhantes na primeira e na última sessão e em 

seguida foi aplicada a escala de satisfação pessoal, tal escala consiste numa linha reta, 

numerada de 0 a 10, onde o número 0 representa nenhuma satisfação e o número 10 máxima 

satisfação que determina o quanto de insatisfação o problema estético causa na vida das 

mesmas.  

Foram realizadas dez sessões, duas vezes na semana, sempre no período vespertino, 

com duração de 45 minutos cada sessão. A pele foi inicialmente limpa com álcool 70% e em 

seguida foi realizada a sessão com a terapia combinada utilizando o equipamento Heccus 

(Ibramed), com gel comum, sendo que o tempo de aplicação resultou da área que foi tratada.  

Após o término das sessões, as pacientes foram reavaliadas com os mesmos 

instrumentos da avaliação inicial. As fotos foram submetidas à análise cega, onde três 

professores fisioterapeutas de qualquer especialidade fizeram a análise das fotos respondendo 

um questionário estruturado. O mesmo foi montado através de cinco questões, na qual a 

primeira se tratava da determinação de qual foto foi tirada após o tratamento, sendo que as 

mesmas estavam dispostas de forma aleatória. As demais questões estavam relacionadas com 

o aspecto geral da pele; a quantidade; gravidade e profundidade de lipodistrofia ginóide, onde 

as fotos que foram escolhidas na primeira questão, deveriam ser observadas e classificadas em 

um aspecto de: muita melhora, melhora, pouca melhora ou nenhuma melhora. 

Os resultados foram tabulados e analisados, em seguida expressos em forma de 

gráficos e tabelas. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Os três professores que participaram da avaliação e interpretação dos resultados 

através do registro fotográfico, tiveram um índice de acerto de 83,4% na determinação da foto 

realizada antes e após o tratamento.  

Os registros fotográficos foram realizados sem contração e com contração de glúteos 

e demostraram uma melhora no quadro da lipodistrofia ginóide e na aparência da pele, quando 

comparados ao início e término do tratamento. 
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Foto 1 - Fotos sem contração de glúteos, tiradas antes e após o tratamento respectivamente 

   

Fonte: Fotos do autor 

 

Foto 2 - Fotos com contração de glúteos, tiradas antes e após o tratamento respectivamente 

   

Fonte: Fotos do autor 

 

Quando questionados sobre o aspecto geral da pele, 43% dos avaliadores consideraram 

que houve muita melhora, 30% classificaram como melhora e 27% consideraram que houve 

pouca melhora. Em nenhuma das avaliações houve a classificação de nenhuma melhora. 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Resultados obtidos na avaliação do registro fotográfico em relação ao aspecto 

geral da pele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O segundo item questionado aos avaliadores, foi relacionado à quantidade de 

lipodistrofia ginóide, onde foi observado um resultado de 40% de muita melhora, 33,30% das 

participantes tiveram melhora, 16,70% apresentaram pouca melhora e apenas 10% 

apresentaram um resultado de nenhuma melhora. (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Resultados obtidos na avaliação do registro fotográfico em relação à quantidade 

de lipodistrofia ginóide 

Muita 
Melhora; 40%

Melhora; 
33,30%

Pouca 
Melhora; 
16,70%

Nenhuma 
Melhora; 10%

GRÁFICO 2

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Muita 
melhora; 43%

Melhora; 30%

Pouca 
Melhora; 27%

Nenhuma 
Melhora; 0%

GRÁFICO 1
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Quanto ao aspecto gravidade da lipodistrofia ginóide, o resultado de muita melhora foi 

de 23,30%, já o item de melhora foi o mais significativo, sendo de 40%; ainda foram 

avaliados os resultados de pouca melhora, apresentando uma porcentagem de 26,70% e de 

nenhuma melhora, mostrando um resultado de 10%. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Resultados obtidos na avaliação do registro fotográfico em relação à gravidade de 

lipodistrofia ginóide 

Muita 
Melhora; 
23,30%

Melhora; 40%

Pouca 
Melhora; 
26,70%

Nenhuma 
Melhora; 10%

GRÁFICO 3

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, foi observado a profundidade da lipodistrofia ginóide, onde os avaliadores 

chegaram a um resultado de muita melhora em 30%, classificaram em 33,30% de melhora, 

26,70% de pouca melhora e avaliaram 10% de nenhuma melhora. (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Resultados obtidos na avaliação do registro fotográfico em relação à profundidade 

de lipodistrofia ginóide 

Muita 
Melhora; 30%

Melhora; 
33,30%

Pouca 
Melhora; 
26,70%

Nenhuma 
Melhora; 10%

GRÁFICO 4

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Após a intervenção utilizada, todas as voluntárias tiveram melhora do quadro de 

lipodistrofia ginóide, esse efeito foi alcançado pelo fato do equipamento utilizado ser de 

terapia combinada, pois nele se encontra o efeito do ultrassom associado à corrente elétrica 

aussie, que atuam ao mesmo tempo, cada um com sua finalidade.  Segundo Costa et al., 

(2014), o ultrassom produz um efeito térmico nos tecidos, ocorrendo uma vasodilatação e uma 

melhora do fluxo sanguíneo, aumentando desta forma, a temperatura e o metabolismo local. 

Já a corrente aussie estimula os sistemas muscular, sanguíneo e linfático. 

A maior fonte de energia potencial do corpo é a gordura, para que vire energia é 

preciso que aconteça a lipólise. A lipólise é a formação de triglicerídeos e ácidos graxos 

através das moléculas de triglicerol, ela ocorre devido a ativação da lipase hormônio 

(REMLINGER et al., 2009). A enzima Lipase faz a liberação de glicerol livre e ácido graxo 

livre na corrente sanguínea, os músculos e o fígado oxidam ácidos graxos livres para obtenção 

de energia, ou os mesmos viram corpos cetônicos ou novamente triglicerídeos (SCORZA et 

al., 2008). Segundo Farinha e Lima (2015), o ultrassom tem o objetivo de diminuir os nódulos 

de gordura, onde seus fragmentos passam pela corrente sanguínea e em seguida são 
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eliminados pela urina. Deste modo, o tratamento com a terapia combinada faz com que o 

ultrassom realize a lipólise, reduzindo a gordura local transformando a mesma em energia, 

enquanto a corrente aussie atua utilizando a energia gerada pela lipólise através do trabalho 

muscular. 

Segundo os resultados apresentados por Costa e Silva (2012), as voluntárias tratadas 

pelo aparelho Heccus, foram avaliadas através da perimetria e plicometria e demonstraram 

uma redução da gordura abdominal o que comprova a eficácia do aparelho Heccus na 

diminuição das células de gordura, comprovando, desta forma, a melhora de 63,30% na 

gravidade e 63,30% na profundidade de lipodistrofia ginóide em nosso estudo.  

Siqueira e Maia (2014), realizaram um estudo com 20 pacientes do sexo feminino, 

sobre o tratamento da lipodistrofia ginóide em glúteos, utilizando o aparelho ultrassom de alta 

frequência Avatar Cuatro 3MHz, KLD, o tratamento demonstrou uma melhora no grau da 

lipodistrofia ginóide, quando comparado ao nosso estudo, foi observado que o uso do 

aparelho Heccus também apresentou resultados satisfatórios quanto ao grau de lipodistrofia 

ginóide. 

Durante as intervenções fisioterapêuticas, pode-se observar que algumas voluntárias 

sentiram um aquecimento intenso ou desconforto na região tratada, sendo necessário, muitas 

vezes, diminuir a intensidade do aparelho. Essa sensibilidade apresentada por algumas 

voluntárias durante o tratamento, está relacionada ao fato de que o tecido adiposo serve como 

um isolante elétrico, sendo que, quanto menor a espessura do tecido adiposo, mais 

sensibilidade a paciente sentirá em relação a corrente (COSTA et al., 2014). 

Neste estudo não foi possível observar evidências clínicas sobre o efeito da corrente 

aussie na tonificação muscular, mas segundo Costa e Silva, (2012), esse efeito é de difícil 

avaliação, pois ocorrem apenas contrações localizadas, não apresentando a contração 

completa dos músculos. 

Apesar de, os resultados se demonstrarem satisfatórios, é necessário frisar às pacientes 

sobre a prática de atividade física e o hábito de uma boa alimentação, pois o aumento de gasto 

energético e a diminuição na ingesta de calorias irão contribuir de forma positiva na eficácia 

do tratamento (COSTA E SILVA, 2012). 

Os efeitos do tratamento foram avaliados logo após o término das sessões, não sendo 

possível avaliar quanto tempo os resultados irão persistir, podendo estes, serem influenciados 
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pelos hábitos de vida das voluntárias. Propõe-se estudos que verifiquem a duração dos efeitos 

proporcionados pelos recursos terapêuticos a longo prazo, para uma melhor compreensão dos 

mesmos (COSTA et al., 2014). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos resultados, concluiu-se que a terapia combinada (ultrassom + 

corrente aussie) foi eficaz para redução do quadro da Lipodistrofia Ginóide das pacientes, 

obtendo uma melhora no aspecto da pele, na quantidade, gravidade e profundidade da mesma. 

Como observado, também houve uma melhora significativa na escala de satisfação pessoal de 

cada paciente, que foi aplicada antes e após o tratamento. 
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APÊNDICE A – ESCALA DE SATISFAÇÃO PESSOAL 

 

 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

1- Qual foto foi tirada após o final do tratamento?  

(  ) Foto A 

(  ) Foto B 

 

2- Em relação ao aspecto da pele a paciente apresentou: 

(   ) Muita melhora 

(   ) Melhora 

(   ) Pouca melhora 

(   ) Nenhuma melhora 

 

3- Em relação a quantidade de Lipodistrofia Ginóide a paciente apresentou: 

(   ) Muita melhora 

(   ) Melhora 

(   ) Pouca melhora 

(   ) Nenhuma melhora 

 

4- Em relação a gravidade da Lipodistrofia Ginóide a paciente apresentou: 

(   ) Muita melhora 

(   ) Melhora 

(   ) Pouca melhora 

(   ) Nenhuma melhora 

 

5- Em relação a profundidade da Lipodistrofia Ginóide a paciente apresentou: 

(   ) Muita melhora 

(   ) Melhora 

(   ) Pouca melhora 

(   ) Nenhuma melhora 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Tratamento da lipodistrofia ginóide com o uso da terapia combinada (ultrassom + 

corrente aussie) em glúteos. 

 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo (s) pesquisador (es) Renata 

Cappellazo, Andressa Silva Oliveira e Bárbara Dassie, em relação a minha participação no 

projeto de pesquisa intitulado Tratamento da lipodistrofia ginóide com o uso da terapia 

combinada (ultrassom + corrente aussie) em glúteos, cujo objetivo é observar os efeitos da 

terapia combinada em pacientes que apresentam lipodistrofia ginóide em glúteos. Os dados 

serão coletados, a paciente será avaliada através de registros fotográficos  e  responderá um 

questionário de satisfação pessoal que consiste numa escala de 0 a 10, será realizada a 

plicometria que serve para determinar a quantidade de gordura local, vão ser realizadas 10 

sessões, 2 vezes na semana, com duração de 45 minutos, na sessão será feita a limpeza do 

local com álcool 70% e depois a aplicação do aparelho que é feito com gel comum, o aparelho 

não causará dor e nem complicações se a paciente estiver nos termos de inclusão (não estar 

gravida, não possuir histórico e nem apresentar doenças neoplásicas, nem infecções cutâneas 

e alergias no local) após a realização das sessões será avaliada novamente com registro 

fotográfico e essa foto vai ser avaliada por 3 professores de fisioterapia que irão verificar os 

efeitos do tratamento, as fotos terão sigilo total. Estou ciente e autorizo a realização dos 

procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes procedimentos para 

fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que 

seja mantido em sigilo informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido 

meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a 

legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa prejudicar meu 

estado de saúde físico e/ou mental poderei entrar em contato com o pesquisador responsável 

e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e 

deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta 

forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a 

qualquer tipo de pressão ou coação. 

 

 

Eu, ________________________________________________________, após ter lido e 

entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com 

a Professora __________________________________________________ CONCORDO 

VOLUNTARIAMENTE, participar do mesmo. 

 

 

 

 

Maringá / PR, 31/05/2017. 

 


