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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA RADIOFREQUÊNCIA EM 
MULHERES COM FIBRO EDEMA GELOIDE EM REGIÃO 

DE GLÚTEO 

Verification of radiofrequency effectiveness in women with cellulite in glu-
teus region

Dulcegleika Villas Boas Sartori1, Thamires Valério Domeni2, Isabela Roque Dadamos2, Larissa Ribei-
ro Ferreira1, Cleber Ricardo Cavalheiro2

RESUMO
O Fibro edema gelóide (FEG) popularmente conhecido 

como “celulite” é uma alteração topográfica da pele causada 
por diversos fatores, conferindo a pele um aspecto de casca de 
laranja. Essa alteração acomete milhares de mulheres no mundo, 
dividindo-se em três graus, brando, moderado e grave. Foram 
avaliadas dez pacientes do sexo feminino com FEG de segundo 
e terceiro grau na região de glúteo. A avaliação foi realizada por 
meio da anamnese, cirtometria da região de flancos, quadril e 
culotes. A inspeção e o teste de casca de laranja foram aplicados 
para graduar a FEG e fotografias da região de glúteo nos planos 
lateral direito e esquerdo e posterior, para averiguar a eficácia do 
tratamento.  As mulheres foram submetidas a dez sessões com 
o aparelho de radiofrequência Spectra G1 (TONEDERM), com 
no mínimo 24 horas de intervalo. Após 10 sessões verificou-se 
a diminuição no grau do FEG e melhora do aspecto da pele na 
região de glútea.

Palavras-chave: Radiofrequência; fibro edema gelóide; 
glúteo.

ABSTRACT
The cellulite is a topographic alteration of the skin caused 

by several factors, giving the skin an appearance of orange 
peel. This change affects thousands of women in the world, 
dividing into three degrees, mild, moderate and severe. Ten 
female patients with second and third degree cellulitis   in the 
gluteus region were evaluated. The evaluation was performed 
by means of anamnesis, measurement of the circumference of 
the flank, hip and lateral buttock region. the inspection and the 
orange peel were applied to measure the degree of cellulite and 
photographs of the right and left lateral of right and left region of 
the gluteus and posterior region. To ascertain the effectiveness 
of the treatment. The women underwent ten sessions with the 
Spectra (TONEDERM) radiofrequency device, with at least a 
24-hour interval. After 10 sessions the decrease in the degree 
of cellulite and improvement of the aspect of the skin in the 
gluteal region.
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INTRODUÇÃO
O fibro edema gelóide (FEG), popularmente conhecido 

como “celulite”, é uma alteração comum da topografia da pele, 
indesejável esteticamente, acometendo ainda milhões de mulheres 
no mundo1. 

Existem fatores desencadeantes, predisponentes e agra-
vantes para o surgimento do FEG, sendo o hiperestrogênismo 
considerado o principal fator desencadeante. Os fatores predispo-
nentes são de origens genética, sexual e étnica, considerando ainda 
o biotipo corporal, distribuição de tecido adiposo e receptores 
envolvidos. Dentre os agravantes estão os hábitos alimentares 
inadequados, sedentarismo, estresse, medicamentos e gravidez ¹. 

O FEG consiste em uma infiltração edematosa do tecido 
conjuntivo, seguida de polimerização da substância fundamental 
que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica con-
secutiva. Essa polimerização (ou processo reativo), resultante 
de uma alteração no meio interno, é favorecida por causas locais 
e gerais, em virtude das quais os mucopolissacarídeos que a 
integram sofrem um processo de gelificação. Sendo assim, o 
FEG pode ser definido clinicamente como um espessamento 
não-inflamatório das capas subdérmicas².

O FEG causa alterações topográficas da pele, atingindo 
abdômen e principalmente os membros inferiores. Pode ser 
classificado em três graus, de acordo com o aspecto clínico e 
histopatológico3.

De acordo com Guirro & Guirro 4 a classificação do FEG 
pode ser dividida em três estágios.

              “Grau I ou brando: Ainda não é visível à inspeção somente  
                  pela compressão do tecido entre os dedos ou contração 
                  voluntária, não há alteração de sensibilidade à dor sendo
                  sempre curável.
                   Grau II ou moderado: as depressões são visíveis mesmo sem 
                  a compressão dos tecidos, com a luz incidindo lateralmente, 
                   as margens são especialmente fáceis de serem delimitadas. Já 
                       existe alteração de sensibilidade, sendo frequentemente curável.
                 existe alteração de sensibilidade, sendo frequentemente 
                 curável.
                Grau III ou grave: O acometimento já é percebido com o 
                indivíduo em qualquer  posição, ortostática ou em decúbito.   
                A pele fica enrugada e flácida. A aparência por apresentar-se 
              cheia de relevos, assemelha-se a um “saco de nozes”, a 
               sensibilidade à dor está aumentada e as fibras do tecido 
              conjuntivo estão quase totalmente danificadas. Este estágio 
              grave é considerado como incurável ainda que passível de 
              melhora”. 

A fisioterapia dermato-funcional possui diversos tratamen-
tos que podem melhorar o aspecto da pele como carboxiterapia, 
corrente galvânica, endermoterapia, drenagem linfática, ultras-
som, ambos possuindo ação metabólica e melhorando a circulação 
sanguínea, mesmo diferindo em seus mecanismos de ação4,5,6,7.

Outro tratamento que tem estado em evidência e demos-
trando eficácia é a radiofrequência8,9. Contudo, ainda são escassos 
estudos sobre o assunto.  Essa modalidade de tratamento tem 
demonstrado habilidade de realizar modificação térmica no te-
cido conectivo da pele. Sendo um tratamento não invasivo que 
produz aquecimento dérmico e vasodilatação. Aumenta o aporte 
circulatório e de nutrientes, melhorando a hidratação tecidual e 
a oxigenação, acelerando a eliminação de catabólitos, lipólise, 
contração do tecido conectivo10,11. A injúria térmica causada pela 
radiofrequência ativa a cascata inflamatória e estimula a síntese 
de colágeno, promovendo assim o espessamento da derme. A 
hiperemia e a drenagem linfática provocada pela vasodilatação 

MÉTODOS

atuam em conjunto na derme e no tecido subcutâneo, promovendo 
melhora no aspecto da pele11.

Wanitphakdeedecha et al (2015)8 buscaram determinar 
a eficácia da radiofrequência na redução da circunferência  ab-
dominal e FEG em uma população de 25 mulheres, os autores 
concluíram que a radiofrequência proporcionou efeitos benéficos 
na melhora da aparência da celulite e redução da circunferência 
abdominal. Semelhantemente Manuskiatti et al (2009)9 em um 
estudo com 39 mulheres objetivaram verificar a eficácia de um 
aparelho de radiofrequência na redução da circunferência abdo-
minal e das coxas e na melhora da aparência do FEG, os autores 
encontraram resultados positivos, confirmando os resultados 
benéficos da radiofrequência  no tratamento do FEG.

Estudos que verificam a eficácia da radiofrequência no 
tratamento do FEG (popular celulite), comprovando sua fun-
cionalidade na redução dessa condição são escassos. Diante do 
exposto o objetivo do estudo é analisar a eficácia do equipamento 
de radiofrequência no tratamento de mulheres com FEG nos graus 
II e III na região de glúteo. 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pes-
quisa da Anhanguera Educacional atendendo a resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres 
humanos sob protocolo 2525/2012.
 Como critérios de inclusão foram considerados mulhe-
res maiores de 18 anos, apresentando FEG na região glútea nos 
graus II e III e que não realizaram nenhum tipo de tratamento.
 Os critérios considerados para exclusão foram gestan-
tes, menores de 18 anos, portadores de marcapasso, câncer ou 
metástase, portadoras de próteses metálicas, doenças derma-
tológicas, artrite ou procedimentos cirúrgicos sem completa 
cicatrização e descontinuidade do protocolo fisioterapêutico.
 Foram avaliadas 10 mulheres apresentado FEG graus 
II e III por meio de uma ficha de avaliação contendo anamnese, 
inspeção, teste de casca de laranja que serve para graduar o FEG, 
cirtometria da região de flancos, quadril e culotes e fotografias da 
região de glúteo nos planos lateral direito, esquerdo e posterior. 
a) Avaliação clínica
 Na avaliação foram registrados os dados pessoais, 
atividade física, história clínica, e antecedentes pessoais e fa-
miliares. Foram feitas medidas do Índice de Massa Corpórea, 
utilizando a seguinte fórmula: IMC= P/H², onde P= peso ; H= 
altura, e classificado segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS).
b) Avaliação física
 b1  -  Inspeção: Consiste na observação da região a ser 
avaliada.
 b2 - Teste da casca de laranja: Segundo Guirro & 
Guirro³, consiste em pressionar o tecido adiposo entre os dedos 
polegar e indicador ou entre as palmas das mãos e a pele adquire 
uma aparência rugosa, tipo casca de laranja.  
 A classificação do FEG consistiu em grau I, grau II e 
grau III. Se fossem encontradas pacientes que possuíam apenas 
FEG grau I, estas seriam excluídas do estudo, contudo em todas 
as avaliadas foram encontrados FEG grau II e grau III.
 b3 - Cirtometria: A paciente foi posicionada em pé, 
com as mãos livres,  utilizou-se uma fita métrica flexível 
(FUTURA) de fácil graduação para medir a circunferência de 
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RESULTADOS

flancos, posicionando a fita em região de crista ilíaca. No quadril 
posicionou-se a fita em região de trocanter maior e culotes a 
fita foi posicionada em região de prega glútea, nos membros 
inferiores. 
 b4 - Posteriormente foi tirada foto com uma câmera 
digital (Câmera digital DSC-W570 16.1MP) nos planos lateral 
direito, esquerdo e posterior. As pacientes foram colocadas fren-
te a um fundo azul, e vestiam apenas roupa intima, as mesmas 
foram instruídas a utilizar a mesma roupa, ou roupa parecida no 
momento pré e pós intervenção. A câmera estava posicionada 
à 90 cm do chão, sendo ajustada para mais ou para menos de 
acordo com a altura da paciente, e a aproximadamente 60 cm 
de distância. As fotos foram feitas sob luminosidade natural.  
c) Protocolo de tratamento
 Após avaliação, as mulheres foram submetidas à 
primeira sessão de radiofrequência. Utilizou-se o equipamento 
de radiofrequência Spectra G1 da fabricante TONEDERM, na 
região glútea. O aparelho era calibrado anualmente.
 A placa de acoplamento foi colocada próximo a região 
a ser tratada e foi utilizado a manopla corporal de 35mm. A 
intensidade do aparelho foi programada em 100%.
 As pacientes foram posicionadas em decúbito ventral 
em uma maca com roupa íntima ou de banho na parte inferior. 
A região do glúteo foi dividida em quatro partes cada lado. Foi 
aplicado gel de condução e com a manopla acoplada à pele 
eram realizados movimentos circulares contínuos e lentos, 
até que a temperatura atingisse 40°C. O tempo para que essa 
temperatura fosse atingida variava entre dois e três minutos. 

 A idade média das 10 avaliadas foi de 29,91 anos. As 
demais características das pacientes estão descritas na tabela 1.

Cada quadrante foi trabalhado por cinco minutos após atingir 
a temperatura de 40°C, nesse momento os movimentos eram 
realizados de forma mais rápida, para que a temperatura fosse 
mantida. A temperatura era monitorada por meio do termôme-
tro infravermelho que acompanha o equipamento, levando em 
conta ainda a sensibilidade térmica da paciente.  A sessão teve 
duração de 60 minutos, sendo realizada duas vezes na semana, 
com um intervalo de no mínimo 24 horas entre uma sessão e 
outra.  Ao final da sessão, o gel foi removido com o uso de 
lenços de papel. O eletrodo foi higienizado com água e sabão 
neutro assim como a placa de acoplamento.
d) Reavaliação
 Após as 10 sessões foram realizadas a mesmas avalia-
ções citadas anteriormente.
e) Tratamento estatístico
 O tratamento estatístico foi realizado mediante ao 
pacote computadorizado BioEstat – versão 5.0. Para caracteri-
zação da amostra, foi utilizado os procedimentos de estatística 
descritiva. Para a análise estatística, primeiramente foi aplicado 
o teste de Shapiro Wilk para estudar a normalidade da amostra, 
posteriormente os resultados foram comparados por meio do 
teste não paramétrico de Wilcoxon. O nível de significância 
adotado foi de p<0,05.

Tabela 1. Característica da amostra estudada.
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 Na primeira avaliação foi verificado o grau de celulite, 
por meio de inspeção e teste casca de laranja, evidenciando que 
70% das mulheres apresentaram grau 3 de celulite.

 De acordo com os resultados obtidos, o uso da radiofre-
quência trouxe melhora do aspecto da pele e contorno corporal, 
como mostra as figuras 2 e 3. 

Figura 1- Aspecto da região glútea, antes e após as 10 sessões de tratamento, sem 
contração da musculatura envolvida. A= momento pré-intervenção; B= momento 
pós-intervenção.

Figura 2  – Vista lateral direita antes e após as 10 sessões de tratamento, sem 
contração da musculatura envolvida. A= momento pré-intervenção; B= momento 
pós-intervenção.

 No presente estudo, também foi observado redução 
significativa no grau do FEG (p<0,05).
 Aplicado o Teste de Wilcoxon para comparar os resul-
tados obtidos por meio da inspeção e teste de casca de laranja, 

comparando o pré e pós tratamento, foi apontado melhora 
significativa  em 80% das avaliadas, como demonstra a tabela 
2. 
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Tabela 2- Graduação do FEG de acordo com o 
Teste Casca de Laranja no pré e pós tratamento

A: avaliadas
+: houve melhora
-: não houve melhora

DISCUSSÃO
 O presente estudo verificou uma melhora no grau da 
celulite assim como melhora do aspecto da pele nas mulheres 
avaliadas, demonstrando efeito benéfico da radiofrequência  
para o tratamento do FEG.
 O aparecimento do FEG é comum após a puberdade 
em função das alterações hormonais ocorridas nesse período. 
Com o avanço da idade, razões de ordens exógenas e endógenas 
podem estabelecer condições de agravamento e expansão, tanto 
dos estados de obesidade quanto do FEG3,4. 
 A idade média das avaliadas foi de 29,91 anos. Shai-
dt12 analisou o perfil de distribuição do FEG em mulheres na 
faixa etária de 25 a 40 anos e verificou que na região de glúteo 
mulheres com idade menor que 30 anos tem maior percentual 
de FEG grau 3. Em relação ao grau da celulite, na primeira 
avaliação, tanto em glúteo direito como em glúteo esquerdo 
70% apresentaram grau 3 e 30% grau 2, concordando com o 
estudo citado.
 Quanto ao peso, 50 % das avaliadas foram classificadas 
como normal 30% como sobrepeso, 10% como obesidade grau 
I e 10% como obesidade grau II. Segundo David, Paula e Sch-
neider3 a distribuição de celulite na mulher ocorre em regiões 
específicas e segue o mesmo padrão que o depósito de tecido 
adiposo. Neto, Franscischelli e Oliveira13 realizaram um estudo 
analisando a composição corporal por impedância bioelétrica 
de 77 mulheres caucasianas com idade média de 30,7 anos, 
com graus de FEG variados e verificaram que mesmo pacientes 

com IMC menor que 25Kg/m2 apresentavam porcentagem de 
gordura corporal aumentada, o que demonstra a associação 
entre o FEG e o excesso de gordura corporal total, mesmo com 
as pacientes apresentando peso adequado.
 Não verificamos em nosso estudo o IMC das avaliadas 
após a intervenção com a radiofrequência para comparação 
posterior. Consideramos tal fato uma limitação do estudo.
 Do total, apenas 20% realizavam atividade física três 
vezes por semana. Em sua revisão sistemática David, Paula e 
Schneider3  relatam que a falta de exercício físico agrava tanto as 
alterações vasculares como as alterações das fibras responsáveis 
pela celulite. Assim o fato de 80% das avaliadas não realizarem 
atividade física regular pode ter contribuído para que houvesse 
um maior número de mulheres com celulite grau 3.
 No presente estudo, 70% das mulheres não fazem uso 
de nenhum medicamento, 20% fazem uso de anticoncepcionais 
e 10% fazem uso de anticoncepcionais e outros medicamentos 
hormonais. Sabatovich e Kede14 relatam que, o fibro edema ge-
lóide piora com as terapias anticoncepcionais devido à presença 
de estrogênio, que possui ação nos componentes da unidade 
funcional do tecido adiposo, aumentando a permeabilidade 
e diminuindo o tônus vascular. Tal fato não foi verificado no 
presente estudo.
 Trelles et al15 verificou em seu estudo onde buscou 
analisar alterações histológicas no tecido de uma nádega com 
celulite por meio de biopsia que houve alterações na forma, teor 
e tamanho dos lipídios imediatamente após uma única aplicação 
de radiofrequência, assim como alterações citoplasmáticas, mor-
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fológicas e nucleares. Por meio de tais achados eles presumem 
que o tratamento da celulite com radiofrequência produza uma 
redução no teor de lipídios das células bem como alterações na 
membrana dos adipócitos, levando a ruptura celular, morte e 
extrusão do conteúdo lipídico para fora da célula. Tal estudo 
faz-nos acreditar na eficácia do tratamento da celulite por meio 
de radiofrequência. 
 De acordo com os resultados obtidos neste estudo, 
houve melhora no aspecto da pele e contorno corporal, avaliados 
por meio da análise das imagens antes e depois do tratamento 
com radiofrequência, corroborando com o estudo de Kaplan 
& Gat16 que, após uma média de 7 sessões de tratamento com 
radiofrequência em 12 mulheres em diferentes regiões do corpo 
verificaram melhora na textura da pele e forma corporal, verifi-
caram ainda por meio de análise histológica que houve aumento 
na regeneração de colágeno e metabolismo da gordura.  
 Verificamos que houve diminuição significativa do 
grau da celulite, por meio de inspeção e teste de casca de laranja 
realizados antes e após a intervenção com radiofrequência. Van 
der Lugt et al17 em um estudo multicêntrico realizado com 50 
mulheres comprovam a eficácia da radiofrequência na redução 
da celulite, as voluntarias foram submetidas a 12 sessões de 
tratamento com radiofrequência a 6 J/cm³, mantendo a tempe-
ratura da pele entre 40° C e 42° C, por no mínimo 12 min. Eles 
observaram melhora no aspecto geral da pele, silhueta corporal 
e celulite, resultados que pouco diminuiram após dois meses de 
tratamento, sugerindo assim resultados duradouros.
 Manuskiatti et al9 também obtiveram resultados sa-
tisfatórios pelo uso da radiofrequência em um estudo em que 
participaram 39 mulheres onde as áreas de tratamento incluíam 
abdômen, coxas, nádegas e braço; eles verificaram melhora da 
celulite em 50% e redução na circunferência abdominal e da 
coxa. Há ainda estudos que mostram a eficácia da terapia com 
radiofrequência combinadas com outras modalidades como a 
terapia infravermelha e massagem mecânica, como no estudo 
de Alster et al.18 que utilizou estas três modalidades de forma 
combinada observando melhora  clínica geral do grau da celulite 
em 90% delas na região de glúteo e coxa.
 Em conclusão verificamos que o efeito produzido pelo 
calor endógeno da radiofrequência, foi efetivo no tratamento 
para redução do grau do FEG (celulite) em região de glúteo. 
Assim como nos estudos citados verificamos a efetividade da 
radiofrequência na redução da celulite e melhora no aspecto da 
pele. Atentamos para a necessidade de mais estudos referentes ao 
tema, já que são poucas as referências encontradas na literatura 
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