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RESUMO 

 

Schonvvetter B. Avaliação da eficácia da drenagem linfática manual no 
tratamento da lipodistrofia ginoide. [Tese]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo. Escola Paulista de Medicina; 2013. 91p. 
 

Fundamentos: A lipodistrofia ginoide, mais conhecida como celulite, refere-se à 

aparência ondulada e irregular da pele, afetando 80 a 90% das mulheres após a 

puberdade, preferencialmente nas coxas e regiões glúteas. A etiopatogenia é 

multifatorial e numerosos tratamentos têm sido sugeridos, com eficácia nem 

sempre avaliada por métodos objetivos e quantitativos. Objetivos: verificar a 

eficácia e segurança da drenagem linfática manual na abordagem terapêutica da 

celulite. Material e Métodos: Estudo clínico aberto, prospectivo, de intervenção 

terapêutica, incluindo 20 mulheres com idades entre 20 e 40 anos. Realizadas14 

sessões de drenagem linfática manual (técnicas de Vodder e Leduc), uma vez 

por semana, nos membros inferiores e regiões glúteas. Parâmetros de eficácia: 

opinião das pacientes e investigador, imagens fotográficas analisadas por 

observadores independentes, medidas antropométricas, bioimpedância elétrica, 

medida da elasticidade da pele, ultrassonografia de alta resolução e qualidade 

de vida. Resultados: 15 mulheres completaram o estudo. Houve melhora 

significativa na qualidade de vida (p=0,018). Nenhuma paciente relatou piora; 

53% (8/15) relataram melhora e 47% (7/15) aspecto inalterado. Após o 

tratamento, 33% (5/15) apresentaram melhora do grau de celulite e 64% (9/15) 

mantiveram o mesmo grau. Verificou-se redução significativa (p=0,023), 

estimada em 0,3±0,8 cm, na circunferência do quadril, mas nas coxas não houve 

diferença significativa (p>0,05). Houve redução significativa da recuperação 

elástica da pele da região glútea, significando piora da elasticidade. As medidas 

obtidas pela ultrassonografia não apresentaram diferenças significativas 

(p>0,05). Conclusão: A drenagem linfática manual mostrou-se segura mas 

ineficaz quando aplicada isoladamente no tratamento da celulite, apesar da 

melhora significativa na qualidade de vida e redução da circunferência do 

quadril. Não foi possível estabelecer correlação entre as medidas 

ultrassonográficas e os aspectos clínicos. Estudos randomizados, controlados 

ou comparativos sobre drenagem linfática manual isolada ou associada a outras 

modalidades terapêuticas são necessários. 
 
Palavras-chave: celulite, técnicas de massagem, tratamento 
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ABSTRACT 

 
Schonvvetter B. Is manual lymphatic drainage effective for the treatment of 
cellulite? [Tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo. Escola 
Paulista de Medicina; 2013. 91p. 

Background: The gynoidlypodystrophy, known as cellulitis or cellulite, refers to 

ondulations or irregularities on skin surface of thighs and buttocks, affecting 80-

90% of women after puberty. The etiopathogenesis is multifactorial and many 

treatments have been suggested with efficacy not evaluated by objective and 

quantitative methods. Objectives: to verify the efficacy and safety of manual 

lymphatic drainage for cellulite management. Material and Methods: open, 

prospective, therapeutic interventional clinical study, including 20 women, aged 

from 20 to 40. It was performed 14 sessions of manual lymphatic 

drainage (Vodder and Leduc technique), once a week, on limbs and buttocks. 

Efficacy parameters were: patients and investigator opinion, photography analyzed 

by independent observers, anthropometric measurements, electric bioimpedancy, 

skin elasticity measure, high resolution ultra-sound and quality of life. Results: 15 

women completed the study. A significant improvement on quality of life was 

observed (p=0.018). None patient reported worsening; 53% (8/15) reported 

improvement and 47% (7/15) no alterations. After the treatment 33% (5/15) 

showed improvement in the cellulite degree and 64% (9/15) no difference. It was 

observed a significant reduction (p=0.023), estimated in 0.3±0.8 cm, in hip 

circumference, but no difference for thighs (p>0.05). A significant reduction elastic 

recuperation of skin on buttocks, which means skin elasticity worsening, was 

observed. All measures obtained by ultra-sound images showed no modifications 

(p>0.05). Conclusion: manual lymphatic drainage was safe but ineffective as 

unique approach for cellulite management, despite the quality of life improvement 

and hip circumference reduction. It was not possible to make any correlation 

between ultra-sound measures and clinical aspects. Further randomized, 

controlled or comparative studies about manual lymphatic drainage for cellulite 

control, as unique or combined therapeutic modality, are necessary. 

 

Keywords: cellulite, massage techniques, treatment. 
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Introdução 

 

 

A "assim chamada celulite" refere-se à aparência irregular, "acolchoada” 

ou “em casca de laranja” da pele, observada principalmente nas coxas e regiões 

glúteas e, menos frequentemente, braços e abdome das mulheres após a 

puberdade. Embora referida como uma “doença inventada” causa muita 

insatisfação e busca por tratamento (Nürnberger, Müller, 1978; Scherwitz, 

Braun-Falco, 1978; Rossi, Vergnanini, 2000). Apesar de ser um termo 

inicialmente popular ficou consagrado na literatura científica.  

Parece ser distúrbio multifatorial e os possíveis fatores considerados até o 

momento são: alterações primárias, anatômicas ou estruturais do tecido 

adiposo; insuficiência da microcirculação; redução da produção do hormônio 

vasodilatador adiponectina pelo tecido celular subcutâneo; polimorfismo 

genético; alterações do tecido conjuntivo dérmico e processo inflamatório (Curri, 

1993; Curri, Bombardelli, 1994; Kligman, 1997; Piérard et al., 2000; Draelos, 

2001 e 2005; Querleux et al., 2002; Avram, 2004; Quatresooz et al., 2006; 

Terranova et al., 2006; Khan et al., 2010a; Emanuelle et al., 2010 e 2011). 

A classificação mais utilizada é a proposta por Nürnberger e Müller 

(1978), baseada em 4 graus conforme a apresentação clínica: zero: sem 

alterações; I: alterações visíveis com pinçamento da pele ou contração 

muscular; II: alterações visíveis sem nenhuma manipulação e III: alterações 

visíveis associadas a nodulações. 

Os métodos utilizados para avaliar a gravidade da celulite incluem: 

medidas antropométricas, macrofotografia, bioimpedância, termografia, 

fluxometria Doppler, ultrassonografia bidimensional de alta resolução, 

ressonância nuclear magnética e biópsia de pele seguida por exame histológico 

(Querleux et al., 2002; Smalls et al., 2005; Quatresooz et al., 2006; Distante et 

al., 2006; Lupi et al., 2007; Bielfeldt et al., 2008; Hexsel et al., 2009; Bousquet-

Rouaud et al., 2009; Mlosek et al., 2011). 

Por ser parcialmente compreendida a etiopatogenia desta condição, que é 

considerada fisiológica, anatômica por muitos autores (Nürnberger, Müller, 1978; 
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Draelos, Marenus, 1997) e aliado à repercussão estética, muitos tratamentos já 

foram propostos tais como: dieta balanceada (Escudier et al., 2011); atividade 

física regular (Paolillo et al., 2011); massagem, incluindo a drenagem linfática 

manual (Brandão et al., 2010); produtos tópicos de origem vegetal, como a 

cafeína (Rona et al., 2006; Distante et al., 2006; Lupi et al., 2007; Wanner, 

Avram, 2008); cremes a base de aminofilina (Collis et al., 1999); retinoides 

tópicos (Kligman et al., 1999; Fink et al., 2006); cremes com associação de 

várias substâncias como cafeína, retinóides, entre outros (Fink et al., 2006; 

Roure et al., 2011); lipoaspiração (Gasparotti, 1992); endermologia (Collis et al., 

1999; Güleç, 2009); subcisão (Hexsel, Mazzuco, 2000); criólise seletiva 

(Manstein et al., 2008); injeções de fosfatidilcolina (Rotunda et al., 2005); 

radiofrequência (Kulick, 2006; Manuskiatti et al., 2009; Kaplan, Gat, 2009; Elman 

et al., 2010; Lolis, Goldberg, 2012); ultrassom focado (Moreno-Moraga et al., 

2007; Teitelbaum et al., 2007; Fatemi, 2009); laser (Alster, Tehrani, 2006; 

Nootheti et al., 2006; Goldman et al., 2008; Lach, 2008), Light Emitting Diode ou 

Luz Emissora de Diodo ou LED - infravermelho (Paolillo et al., 2011) e terapia de 

ativação pulsada extracorpórea ou extracorporeal pulse activation therapy ou 

EPAT, também denominada terapia com ondas acústicas ou acoustic wave 

therapy ou AWT (Christ et al., 2008; Adatto, 2010 e 2011). No entanto, nenhum 

tratamento proporciona resultados plenamente satisfatórios e duradouros, 

comprovados em estudos com boa metodologia. 

A técnica da drenagem linfática manual (DLM), desenvolvida pelos 

biólogos dinamarqueses Emil e Estrid Vodder, em 1936, é um dos principais 

pilares no tratamento do linfedema (Kurz, 1997; Leduc, Leduc, 2000), por utilizar 

movimentos que auxiliam a circulação linfática (Kurz, 1997). O objetivo é drenar 

os líquidos acumulados entre os espaços intersticiais, particularmente na derme, 

colaborando para o equilíbrio hídrico tecidual através de diferenciais de pressão 

que irão promover o deslocamento da linfa e do fluido intersticial em direção à 

corrente sanguínea. São utilizadas manobras superficiais, suaves, no trajeto dos 
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vasos linfáticos para dirigir a eliminação da linfa e reduzir o edema (Godoy, 

Godoy, 2004).  

A terapia física aplicada clinicamente inspira-se nas técnicas de DLM de 

Földi (Földi, 1978; Földi, Földi, 1984) e Leduc (Leduc, 1978; Leduc et al., 1991) 

que consistem em orientar o líquido do espaço intersticial para os centros de 

drenagem mediante manobras cinéticas, estimulando as correntes derivadas do 

setor afetado (Enrici et al., 1988; Ciucci, Ayguavella, 1995). Para esse 

procedimento, é fundamental que se conheça a anatomia linfática, com suas 

variantes e as estações linfonodais (Kubik, 1986).  

Existem alguns estudos clínicos, com metodologia muito simples, que 

relatam benefícios da DLM no tratamento da celulite. 

Considerando que a DLM é uma técnica que tem como finalidade 

estimular o sistema linfático, reduzir o excesso de fluídos e eliminar resíduos 

metabólicos (Duman et al., 2009) e que a celulite parece envolver alteração 

metabólica e acúmulo de líquido no tecido conjuntivo dérmico agravando as 

características anatômicas, a DLM pode ser benéfica no controle dessa 

condição (Godoy et al., 2010).  

Este estudo visa investigar a eficácia e segurança da DLM na aparência 

da pele com celulite e a influência na qualidade de vida. Não é esperada 

melhora completa uma vez que não será possível atuar sobre todos os fatores 

etiopatogênicos. 
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2.1 Objetivo Primário 

 

 Avaliar a eficácia e segurança da drenagem linfática manual na 

abordagem terapêutica da celulite. 

 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

 Verificar se os efeitos clínicos se correlacionam com modificações nas 

imagens ultrassonográficas; 

 Observar o impacto do tratamento na qualidade de vida. 
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3.1 Celulite 

 

3.1.1 Conceito 

O termo "celulite" foi usado na década de 1920 para descrever uma 

alteração estética da superfície cutânea (Rossi, Vergnanini, 2000). Desde então 

outros termos foram sugeridos, na tentativa de adequar às características 

histomorfológicas observadas: lipodistrofia localizada, fibro-edema gelóide, 

hidrolipodistrofia ginoide, paniculopatia edemato-fibroesclerótica e paniculose, 

lipoesclerose nodular, lipodistrofia ginoide (Schneider, 2010). 

Celulite é o termo mais consagrado na literatura científica atual. Trata-se de 

uma afecção comum na população feminina, com uma prevalência de 80 a 90% 

das mulheres após a puberdade (Nürnberger, Müller, 1978; Scherwitz, Braun-

Falco, 1978; Rossi, Vergnanini, 2000; Avram, 2004). Acredita-se que as 

características anatômicas do tecido adiposo das mulheres constituam a principal 

alteração. Varia de graus leve a grave, não é particularmente relacionada à 

obesidade, mas o excesso de peso pode acentuá-la (Avram, 2004). 

Constitui causa de insatisfação e pode influir na qualidade de vida de 

grande parte das mulheres (Alster, Tehrani, 2006). 

 

3.1.2 Etiopatogenia, fatores desencadeantes e agravantes 

A etiopatogenia da celulite não é plenamente conhecida, mas uma 

variedade de causas parece contribuir para seu desenvolvimento (Avram, 2004; 

Alster, Tehrani, 2006). Existem três teorias para explicar os seu 

desenvolvimento: a primeira valoriza o edema no tecido conjuntivo devido ao 

acúmulo de proteoglicanas no meio extracelular (Avram, 2004; 

Wanitphakdeedecha, Manuskiatti, 2006); a segunda a considera uma 

consequência de alteração microcirculatória com compressão do sistema 

venoso e linfático (Rao et al., 2005; Distante et al., 2006) e a terceira se baseia 
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na presença de septos fibrosos hipodérmicos mais finos e perpendiculares, 

diferenças bioquímicas e metabólicas em relação à gordura normal e arquitetura 

dismórfica sexualmente determinada em diferentes partes do corpo (Smalls et 

al., 2006; Terranova et al., 2006; Quatresooz et al., 2006).  

De acordo com o estudo de Nürnberger e Muller (1978), a base anatômica 

é sustentada pelas diferenças entre homens e mulheres em relação às 

características estruturais dos lóbulos da gordura subcutânea e dos septos 

verticais de tecido conjuntivo frouxo que os separam, causando a protrusão ou 

herniação do tecido adiposo em direção a interface dermo-hipodérmica. A 

presença dos septos fibrosos foi confirmada in vivo e por imagens obtidas pela 

ultrassonografia e ressonância magnética (RM) (Piérard et al., 2000; Querleux et 

al., 2002; Mirrashed et al., 2004). Devido à arquitetura do tecido subcutâneo 

feminino foi sugerida correlação entre os aspectos histológicos e a ocorrência da 

celulite (Mirrashed et al., 2004). Para Quatresooz et al. (2006) as principais 

diferenças histológicas são encontradas na hipoderme e consistem em hipertrofia 

ou afrouxamento do tecido conjuntivo separando os lóbulos de gordura. 

Outros fatores que podem estar envolvidos incluem:  

Hereditariedade: existe uma predisposição genética pelo número, 

disposição (biotipo corporal) e sensibilidade dos receptores dos adipócitos aos 

hormônios (Avram, 2004; Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008; Khan et al., 

2010b); 

Idade: com a idade há maior acúmulo de tecido adiposo em regiões 

favoráveis à presença de celulite devido às alterações hormonais (Avram, 2004; 

Rao et al., 2005; Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008); 

Sexo: a arquitetura do tecido adiposo e as alterações hormonais 

favorecem o aparecimento da celulite em mulheres (Rao et al., 2005; Terranova 

et al., 2006; Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008; Khan et al., 2010b); 



23 

Revisão da Literatura 

 

 

Contraceptivos hormonais: o estrógeno estimula a lipogênese e inibe a 

lipólise resultando em hipertrofia e hiperplasia adipocitária (Rao et al., 2005; 

Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008; Khan et al., 2010a); 

Estresse: alterações emocionais levam ao aumento de substâncias 

oxidantes e de catecolaminas estimulando a lipogênese (Distante et al., 2006; 

Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008); 

Tabagismo: o cigarro contém substâncias vasoconstritoras que prejudicam 

a microcirculação (Querleux et al., 2002; Avram, 2004; Draelos, 2005; Terranova 

et al., 2006; Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008; Khan et al., 2010b); 

Sedentarismo: favorece a estase venosa, diminui a massa muscular e 

aumenta a massa gorda (Quatresooz et al., 2006; Goldman et al., 2008; Khan et 

al., 2010b); 

Gravidez: o aumento de hormônios, como a prolactina e a insulina, bem 

como a compressão mecânica da circulação de retorno pelo útero provocam 

retenção hídrica (Querleux et al., 2002; Avram, 2004; Draelos, 2005; Terranova 

et al., 2006; Goldman et al., 2008); 

Alterações circulatórias: o aumento da pressão capilar levaria ao 

aumento da permeabilidade dos capilares venulares e à retenção de excesso do 

líquido na derme, entre os adipócitos e septos interlobulares, provocando 

alterações celulares e hipóxia tecidual (Avram, 2004; Alster, Tehrani, 2006); 

Hormônios: estudos mais recentes investigam o papel de hormônios 

produzidos pelo próprio tecido adiposo, como a adiponectina (Emanuelle et al., 

2010 e 2011); 

Alimentação: a ingestão inadequada de alimentos como carboidratos 

levam ao aumento do tecido adiposo e consequentemente congestão circulatória 

(Quatresooz et al., 2006; Khan et al., 2010a);  
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Obesidade: o aumento do número e do volume dos adipócitos comprime 

a circulação sanguínea e linfática (Quatresooz et al., 2006); 

Alterações circulatórias e fatores mecânicos: fatores externos como 

roupas apertadas, alterações posturais como lordose e varizes dificultam a 

circulação sanguínea e linfática (Quatresooz et al., 2006; Milani et al., 2008). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o indivíduo só é 

saudável quando possui equilíbrio biopsicossocial. Portanto, a celulite por afetar 

a autoestima pode ser considerada um problema de saúde, com repercussão 

estética (Meyer et al., 2008). 

 

3.1.3 Aspectos clínicos e classificações 

Os critérios de classificação variam de acordo com as alterações 

histopatológicas, aspecto macroscópico da pele e formas clínicas. Todos os 

critérios são divididos em níveis, de acordo com o grau de comprometimento das 

variáveis analisadas. 

A classificação de celulite mais utilizada ainda é a proposta por 

Nürenberger e Müller, (1978) que é baseada em metodologia simples, ou seja, 

graus variados conforme a apresentação clínica: 

Grau 0 (zero) ou ausente: sem alterações da superfície cutânea; 

Grau I ou leve: a superfície da área afetada é plana quando o indivíduo 

encontra-se deitado ou em pé, mas as alterações podem ser vistas quando se 

pinça a área com os dedos ou sob contração da musculatura local; 

Grau II ou moderada: aspecto em pele de laranja ou acolchoado que é 

evidente quando o indivíduo está em pé sem nenhuma manipulação 

(pinçamento ou contração muscular), ou seja, a olho nú; 

Grau III ou grave: as alterações descritas em II estão presentes e 

associadas à sobrelevações e nodulações. 
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A classificação da gravidade é facilitada quando se pinça com os dedos e o 

polegar, suavemente, uma área a fim de acentuar as depressões (Rao et al., 2005). 

Observa-se nessa classificação, que não foram considerados parâmetros 

quantitativos e apenas qualitativos o que tem sido motivo de críticas à sua 

aplicação como método de avaliação de eficácia terapêutica, já que a melhora 

em graus é muito subjetiva e avaliador-dependente.  

As figuras 1 e 2 ilustram celulite dos graus II e III, respectivamente. 

 

 

Figura 1 – Celulite Grau II. 

 

Figura 2 – Celulite Grau III. 

 

Uma classificação recente, mais objetiva, foi proposta por Hexsel et al. 

(2009), através de escala foto numérica composta de cinco variáveis cuja 

pontuação final compreende três categorias de gravidade: leve (1-5 pontos), 

moderada (6-10 pontos) e grave (11-15 pontos). As variáveis a serem 

analisadas são: 
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O - número de depressões evidentes; 

B - profundidade das depressões visíveis; 

C - aparência morfológica das alterações da superfície da pele; 

D - grau de flacidez ou frouxidão cutânea; 

E - classificação da escala de Nürnberger e Müller. 

 

Para cada variável atribui-se pontos de 0 a 3. 

Esta classificação ainda não é consagrada pela sua complexidade, mas já 

foi aplicada em estudo recente conduzido na Espanha que avaliou a 

confiabilidade intra e interobservador. Os resultados mostraram uma excelente 

confiabilidade quando usada para avaliar a celulite na região posterior das coxas 

e regiões glúteas; no entanto, o grau de flacidez não contribuiu positivamente 

para a consistência final da escala (De La Casa et al., 2012). 

 

3.1.4 Métodos de avaliação da gravidade da celulite 

Os métodos utilizados para avaliar a gravidade da celulite incluem:  

Macrofotografia: método simples que deve envolver padronização 

rigorosa das fotografias através de equipamentos sofisticados. É considerado 

limitado, pois avalia o aspecto clínico visível e nem sempre bem definido nas 

fotografias e é dependente de profissional habilitado; em geral, é usado em 

conjunto com outros métodos (Bielfeldt et al., 2008); 

Medidas antropométricas: envolvem peso, altura, circunferências e 

pregas cutâneas indicativas de obesidade e distribuição da gordura corporal; no 

entanto, representam medida indireta da celulite, com falhas já que alterações 

nesses parâmetros nem sempre se relacionam com o grau da celulite, assim 

como a melhora dos mesmos, por perda ponderal e/ou de medidas, significa 

melhora da celulite (Rossi, Vergnanini, 2000; Rona et al., 2006); 
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Bioimpedanciometria: permite acessar os tecidos através de corrente 

elétrica alternada e quantificar porcentagens de massas magra e gorda e água 

total corporal; no entanto, apresenta as mesmas limitações do método anterior 

(Rossi, Vergnanini, 2000); 

Termografia por anodo: pode mapear e graduar termicamente o tecido 

alterado pela celulite; é método não invasivo, mas sofre interferência da 

umidade e temperatura da sala de exame, condições relacionadas à paciente 

como exposição solar, febre, ciclo menstrual, tabagismo, etc. (Rossi, Vergnanini, 

2000; Rona et al., 2006); 

Tomografia computadorizada: é método pouco acurado na avaliação do 

tecido adiposo e pouco utilizado (Rossi, Vergnanini, 2000; Rona et al., 2006); 

Fluxometria Doppler por laser: avalia a microcirculação tecidual (Rona 

et al., 2006); 

Cutometria ou medida da elasticidade da pele: permite avaliar a 

integridade da estrutura da derme que é essencial para limitar a protrusão do 

tecido adiposo que se reflete nas ondulações na superfície da pele, atua com 

bomba de sucção padronizada, medindo a resistência ao estímulo (firmeza) e a 

velocidade de volta ao estado anterior após a sucção (elasticidade) através de 

um software (Addo et al., 2010); 

Ecografia ou ultrassonografia bidimensional de alta resolução: é um 

método capaz de analisar a morfologia, espessura, ecogenicidade dérmico e 

linha de interface entre a derme e o do tecido subcutâneo. Portanto, é muito útil 

para avaliar as alterações morfológicas da celulite, tais como: nodulações, 

irregularidades, espessura, profundidade, edema e limite derme-hipoderme. É 

método não invasivo, não causa desconforto, mas depende de equipamento 

adequado e equipe treinada (Rossi, Vergnanini, 2000; Rona et al., 2006; 

Bielfeldt et al., 2008);  
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Ressonância nuclear magnética: permite análises estruturais do tecido 

adiposo e sua arquitetura, mas não avalia a microcirculação; considera-se o 

método ideal, porém é de alto custo (Rossi, Vergnanini, 2000; Rona et al., 2006; 

Hexsel et al., 2009); 

Biópsia de pele seguida de exame histopatológico, com colorações 

e/ou marcações específicas: método invasivo, com acesso direto à epiderme, 

derme e tecido celular subcutâneo, permitindo análise de toda microestrutura da 

pele (Rossi, Vergnanini, 2000). 

 

3.1.5 Aspectos fisiopatológicos 

É dividido em quatro estágios evolutivos (Rona et al., 2006; Distante et 

al., 2006):  

Estágio 1: caracterizado por congestão circulatória e hipertrofia 

adipocitária, ocorre alterações no esfíncter pré-capilar arteriolar que induzem 

modificações na permeabilidade vênulo-capilar, além de estase capilar com 

transudação e edema pericapilar entre os adipócitos;  

Estágio 2: o edema causa alterações metabólicas provocando reações 

químicas na tentativa de defesa que resultam em espessamento dos septos 

interlobulares e formação de uma trama fibrótica irregular;  

Estágio 3: as fibras de colágeno dos septos se polimerizam entre os 

adipócitos formando micronódulos; 

Estágio 4: espessamento do tecido conjuntivo interadipocitário, 

fibroesclerose progressiva com formação de macronódulos  

 

3.1.6 Tratamento 

Por se tratar de um distúrbio estético de etiologia multifatorial, vários 

aspectos precisam ser considerados na abordagem terapêutica da celulite. No 

que diz respeito à atenuação dos fatores agravantes é de fundamental 
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importância mudanças de estilo de vida, com dieta balanceada (Escudier et al., 

2011) e atividade física regular (Paolillo et al., 2011). 

Atualmente existem vários métodos descritos na literatura para o 

tratamento da celulite dentre eles estão: 

Radiofrequência (RF): uma corrente elétrica de alta frequência na gama 

de 0,3-100 MHz (Del Pino et al., 2006), produz um efeito térmico (calor, luz) sobre 

o tecido e é atualmente usada em cirurgia para diversas aplicações 

dermatológicas. Estudos recentes demonstram que a tecnologia Radiofrequência 

do tripollar apresenta resultados satisfatórios na redução do diâmetro do abdômen 

e da coxa e uma melhoria geral do aspecto da celulite (Kulick, 2006; Manuskiatti 

et al., 2009; Kaplan, Gat, 2009; Elman et al., 2010; Lolis, Goldberg, 2012); 

 

Produtos tópicos de origem vegetal:  

Cafeína: que age diretamente nas células adiposas, promovendo a 

lipólise, inibindo fosfodiesterase, e aumentando assim o AMP cíclico, além de 

ser um estimulante que age sobre a microcirculação cutânea (Rona et al., 2006; 

Distante et al., 2006; Lupi et al., 2007; Wanner, Avram, 2008; Velasco, 2008);  

Cremes a base de aminofilina: Há hipóteses de que a aminofilina aplicada 

topicamente promove lipólise significativa, porém não existem estudos que 

comprovem cientificamente (Hexsel et al., 2010); 

Retinoides: estudos mostram que a aplicação tópica de retinol a 0,3%, 

durante seis meses melhora o aspecto da celulite por inibir a lipogênese e 

estimular a produção de colágeno na matriz dérmica extracelular (Kligman et al., 

1999; Fink et al., 2006);  

Cremes com associação de várias: substâncias como cafeína, retinóides, 

entre outros como objetivo de inibir a lipogênese e ativar a lipólise (Fink et al., 

2006; Roure et al., 2011);  
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Lipoaspiração: técnica cirúrgica para diminuição do tecido adiposo que 

não tem demonstrado resultados satisfatórios no tratamento da celulite; pode ser 

ineficaz, levemente eficaz, mas com recidiva ou até piorar a apresentação 

clínica (Gasparotti, 1992); 

Subcisão: técnica invasiva em que, com uma agulha introduzida no 

tecido subcutâneo, fazem-se movimentos paralelos à superfície cutânea 

objetivando romper as traves de tecido fibroso que têm papel relevante na 

etiopatogenia da celulite (Hexsel, Mazzuco, 2000);  

Criólise seletiva: estudos em animais demonstraram que o 

congelamento de células adiposas pode provocar diminuição do volume do 

tecido celular subcutâneo sem agredir a pele (Manstein et al., 2008);  

Injeções de fosfatidilcolina: a fosfatidilcolina é um dos principais 

componentes das membranas biológicas. A injeção de agentes biológicos no 

tecido subcutâneo é feita para promover a lipólise local e consequentemente 

melhorar a aparência da celulite. Porém não existem evidências científicas que 

comprovem a eficácia destas injeções no tratamento de celulite (Van Vliet et al., 

2005; Rotunda et al., 2005); 

Ultrassom (US) focado: ondas ultrassonoras que atingem a hipoderme 

promovendo a lise adipocitária seguido de uma resposta inflamatória onde 

macrófagos são atraídos para região e fagocitam lipídeos e resíduos celulares 

(Moreno-Moraga et al., 2007; Teitelbaum et al., 2007; Fatemi, 2009); 

Laser (Anderson, 2006; Alster, Tehrani, 2006; Nootheti et al., 2006; 

Goldman et al., 2008; Lach, 2008): O emprego do Laser isoladamente é 

incomum e pouco citado. Um estudo afirma serem as ondas de 1210 e 1720nm 

capazes de atingir seletivamente as células do tecido adiposo, porém trata-se de 

estudo em animais e não há dispositivos comerciais para essa aplicação em 

humanos (Anderson, 2006); 
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Light Emitting Diode ou Luz Emissora de Diodo ou LED 

infravermelho (Paolillo et al., 2011): transfere energia sob a forma de calor aos 

tecidos (Quatresooz et al., 2006), estimulando processos metabólicos (Querleux 

et al., 2002); 

Terapia de ativação pulsada extracorpórea ou extracorporeal pulse 

activation therapy ou EPAT ou terapia com ondas acústicas ou acoustic wave 

therapy ou AWT: Técnica não invasiva que atinge a hipoderme, estimulando a 

lipólise através da liberação de enzimas e aumento do tecido colágeno (Nootheti 

et al., 2006; Christ et al., 2008; Adatto, 2010/2011). 

Luz Intensa Pulsada (LIP): o princípio do uso da LIP seria o estímulo à 

formação de colágeno novo, tornando a derme mais espessa e, portanto, mais 

semelhante à masculina, que é menos susceptível à celulite (Fink et al., 2006); 

Endermologia: técnica de massagem de sucção desenvolvida na França 

que mobiliza o tecido adiposo subcutâneo e melhora a aparência da celulite e 

redistribuição do tecido adiposo subcutâneo, no entanto não apresenta eficácia 

significativa no tratamento da celulite (Collis et al., 1999; Avram, 2004; Van Vliet 

et al., 2005; Güleç, 2009); 

Massagem: diversos métodos de massagem são descritos, sendo o mais 

disseminado a drenagem linfática, devido à teoria de que alterações na 

drenagem linfática fisiológica estariam envolvidas na etiopatogenia da celulite 

(Brandão et al., 2010). 

 

 

3.2 Drenagem linfática manual 

 

Uma das primeiras descrições sobre a técnica drenagem linfática 

manual foi em 1930, baseada na longa experiência adquirida por Emil Vodder 

e sua esposa com técnicas de massagens em Cannes, Riviera Francesa 

(Godoy, Godoy, 2004). Eles observaram que muitas pessoas apresentavam 
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quadros gripais crônicos nos quais se detectava um aumento dos linfonodos na 

região cervical. Obtiveram a melhora desses quadros com determinados tipos 

de movimento de estimulação física ou massagem na região. A partir dessas 

observações o casal desenvolveu a técnica de drenagem linfática manual, com 

a sistematização de alguns tipos de movimentos e da orientação do sentido de 

drenagem que foi apresentada pela primeira vez em Paris no ano de 1936 

(Kurz, 1997). 

Em 1963, a drenagem linfática foi incorporada como parte do tratamento 

médico, iniciando uma série de contribuições ao procedimento. Após quatro 

anos foi criada a Sociedade de Drenagem Linfática Manual, a qual, a partir de 

1976, foi incorporada à Sociedade Alemã de Linfologia. Dentre os principais 

grupos que utilizam a técnica estão: Földi, Leduc, Casley-Smith, Nieto, Ciucci, 

Beltramino, Mayall e outros (Partsch et al., 2000).  

A DLM é uma terapia especializada, aplicada de forma leve, consistindo em 

drenar o excesso de líquido de uma área por intermédio de pressões manuais 

extremamente suaves (de até 30 a 40mmhg) e lentas (em média de 12 vezes por 

minuto), no sentido dos vasos linfáticos e linfonodos (Tacani, Cervera, 2004). 

Os objetivos são melhorar a circulação, com redução de edema linfático a 

partir da redução de proteínas plasmáticas do interstício celular restaurando, 

consequentemente, o equilíbrio entre o transporte linfático e a carga do filtrado 

microvascular (Godoy, Godoy, 2005).  

Os vasos linfáticos são condutores de fluidos (linfa) e, portanto, devem 

seguir as leis da hidrodinâmica. Para o deslocamento de qualquer tipo de fluido, 

devemos empregar uma diferença de pressão entre as regiões que o contém. 

Qualquer tipo de compressão externa que promova um diferencial de pressão 

entre as extremidades pode deslocar o fluido contido num conduto, com redução 

da pressão no seu interior e, assim, facilitando a entrada de novo conteúdo por 

diferente pressão (Godoy, Godoy, 2004). 
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Na DLM realiza-se a mobilização da linfa, facilitando a entrada do fluido 

intersticial por meio do desenvolvimento de diferentes pressões. A compressão 

externa, além de ativar os vasos linfáticos, atua sobre o fluido do interstício 

celular dérmico e hipodérmico. Algumas peculiaridades são importantes em 

relação ao sistema hidrodinâmico dos vasos linfáticos. Uma delas é a presença 

de válvulas, que desempenham o importante papel na manutenção do fluxo 

unidirecional, evitando o refluxo, e fazem parte da estrutura contrátil do vaso 

linfático (linfangion). O linfangion é a porção de vaso linfático entre duas válvulas 

que exerce atividade pulsátil. É semelhante ao coração, por ter atividade 

contrátil própria. Outra estrutura são os linfonodos, importantes no mecanismo 

de defesa imunológica, que funcionam como “filtros” e, portanto, tornam-se 

limitadores da velocidade de fluxo no sistema. A drenagem linfática manual deve 

obedecer ao sentido do fluxo, pois se for realizada em sentido contrário, pode 

forçar a linfa contra as válvulas, danificá-las e até destruí-las e a capacidade de 

filtração dos linfonodos, através do controle da velocidade da drenagem e da 

pressão exercida (Godoy, Godoy, 2004). 

As manobras, basicamente, constam de três fases: a primeira é a do 

apoio da mão e dos dedos sobre a pele da paciente, seguido pela fase ativa, 

que é a de empurrar o fluido; a terceira é a fase de repouso, na qual a pele volta 

sozinha à sua posição inicial. Dessa forma, os vasos linfáticos terão tempo para 

relaxar, encher-se e possibilitar uma melhor mobilização ao fluido que 

normalmente apresenta um fluxo lento (Leduc, Leduc, 1995; Casley et al., 1998; 

Herpertz, 2006). 

Tendo em vista os efeitos fisiológicos da DLM; mobilização da linfa, 

melhora do fluxo sanguíneo e linfático, equilíbrio hidrodinâmico; foi proposto um 

protocolo para avaliar a eficácia desta técnica no tratamento da celulite, já que a 

compressão vascular e alteração microcirculatória fazem parte da etiopatogenia 

dessa alteração inestética.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 



35 

Casuística e Métodos 

 

 

4.1 Delineamento 

 

Estudo clínico aberto, prospectivo, de intervenção terapêutica. 

 

 

4.2 População 

 

Após aprovação pelo Cômite de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo / Hospital São Paulo – UNIFESP / HSP (nº 0492/11), 

foram inluídas 20 mulheres, com ceulite no terço superior das coxas e regiões 

glúteas, provenientes do Ambulatório de Dermatologia do Departamento de 

Dermatologia – UNIFESP, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

 Concordância com as condições do estudo e assinatura do TCLE e 

termo de autorização para fotografias (Anexo 4); 

 Mulheres saudáveis, com idades entre 20 e 40 anos; 

 Celulite na região glútea, graus II ou III, de acordo com a classificação 

de Nürnberger e Müller (1978); 

 Mulheres que clinicamente não apresentassem sinais visíveis ou 

palpáveis de insuficiência venosa ou doenças arteriais; 

 Concordância em não associar nenhuma outra modalidade terapêutica 

durante o estudo e comparecer às consultas pré-agendadas. 
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4.4 Critérios de exclusão 

 

 Mulheres submetidas a outras formas de tratamento para celulite nos 

últimos 6 meses; 

 Gravidez ou desejo de engravidar e lactação; 

 História e/ou presença de distúrbios psíquicos; 

 Mulheres submetidas à gluteoplastia ou lipoaspiração. 

 

 

4.5 Intervenção 

 

Após avaliação clínica foram realizadas sessões de drenagem linfática 

manual, utilizando os movimentos de estimulação física e massagem, de acordo 

com as técnicas de Vodder e Leduc, nos membros inferiores e regiões glúteas, 

uma vez por semana, durante 14 semanas, de acordo com ficha clínica 

apresentada no Anexo 2.  

 

 

4.6 Parâmetros de eficácia 

 

 Avaliação subjetiva: opinião da paciente e do investigador, quanto à 

melhora dos sinais clínicos da celulite, em escala de 3 pontos:  

1 = pior; 2 = inalterado; 3 = melhor;  

 Avaliação pelos investigadores da modificação ou não do grau de 

celulite, segundo a classificação de Nürnberger e Müller (1978), pré e 

pós-tratamento através da comparação entre exame clínico e fotografias 

prévias; 

 Fotografias pré e pós-tratamento com avaliação por dois observadores 

independentes, capturadas pelo sistema digital (OMNI,USA);  
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 Peso aferido em balança mecânica (Filizzola); 

 Estatura relatada; 

 Índice de Massa Corpórea ou IMC (Kg/m2): determinado pela divisão 

da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, onde a massa está 

em quilogramas e a altura está em metros; 

 Bioimpedância elétrica (BIA 101 Quantum, RJL Systems Detroit, MI, 

USA): exame que avalia, através de uma corrente elétrica, a massa 

gorda (MG), a porcentagem de gordura e gordura corporal em kg; 

massa magra (MM), músculos, ossos e vísceras; água corporal total, 

litros e porcentagem de água na massa magra;  

 Medida da elasticidade da pele ou cutometria (Cutometer MPA580, 

Courage & Khazaka, Alemanha): medida da elasticidade da pele 

através do parâmetro R7 que representa a distensibilidade da pele 

(quanto maior seu valor, melhor a elasticidade); 

 Ultrassonografia de alta resolução (DermaScan–C, Cortex Technology, 

Dinamarca): as imagens são calculadas em pixels, numa escala de 0 a 

255 pixels; faz-se as medidas da linha na interface da derme-

hipoderme, espessura e ecogenicidade dérmicas; 

 Aplicação de questionário genérico de qualidade de vida em 

Dermatologia - Dermatology Life Quality Index (DLQI): é composto por 

10 questões, com quatro alternativas de respostas, correspondendo aos 

escores de 0 a 3. O escore máximo é 30 e o mínimo zero, sendo 30 

interpretado como maior prejuízo. A partir dos escores obtidos, podemos 

observar: ausência de comprometimento da qualidade de vida (0-1), 

comprometimento leve (2-5), moderado (6-10), grave (11-20) ou muito 

grave (21-30). Os escores obtidos serão resumidos através da soma da 

pontuação no início e ao final do estudo. 

Para as avaliações instrumentais não invasivas as mulheres 

permaneceram, por 20 minutos, em ambiente climatizado a 22º + ou – 2ºC, com 

umidade relativa do ar a 55% + ou – 5% e controlados por ar condicionado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilograma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metros
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4.7 Parâmetros de segurança 

 

Relato e observação de eventos adversos: 

 Desconforto durante a aplicação da DLM; 

 Aparecimento de equimoses; 

 Sintomas de insuficiência venosa dos membros inferiores (fadiga, 

desconforto, edema e queimação nas pernas). 

 

 

4.8 Análise estatística 

 

Para descrever os dados quantitativos utilizou-se a mediana, primeiro (1) e 

terceiro (3) quartis enquanto que os dados qualitativos foram descritos através do 

número e porcentagem. 

Para comparar o grupo de estudo com o grupo “dropout” foram utilizados 

os testes de Mann Whitney para os dados quantitativos. O Teste Exato de Fisher 

foi utilizado para as variáveis categóricas nos casos em que a tabela era de 

dimensão dois e, pelo menos um dos valores esperados fosse menor do que 

cinco; nos demais casos foram utilizados o teste da Razão de Verossimilhança 

uma vez que o teste do Qui-Quadrado não se mostrou adequado por se tratar de 

um teste assintótico. 

Para o DLQI, inicialmente, foi realizado um gráfico do tipo box-plot com o 

objetivo de descrever o padrão de comportamento das pacientes nos dois 

momentos. A comparação entre estes momentos foi realizada pelo teste de 

Wilcoxon, uma vez que houve grande variabilidade dos dados e assim a 

suposição de normalidade dos dados não foi satisfeita. 
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Para avaliação da concordância da opinião das pacientes com a dos 

avaliadores e mesmo para a concordância da opinião dos avaliadores foi utilizado 

o coeficiente de Kappa e seu respectivo intervalo de confiança com coeficiente de 

confiança de 95% (IC 95%). Para a interpretação dessa concordância utilizou-se a 

classificação proposta por Landis and Koch (1977). 

Os dados de biometria, exame físico, dermoscan e cutometria do momento 

antes e depois foram descritos como média ± desvio padrão e a comparação 

realizada através do teste t-pareado. 

Toda análise estatística foi realizada no software SPSS 16.0 for Windows. 

Adotou-se um nível de significância de 5%, ou seja, foram considerados como 

estatisticamente significantes os resultados que apresentaram p-valor menor do 

que 5% (p<0,05). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 Comparação dos resultados das variáveis pré-tratamento entre as 

mulheres que completaram o estudo e as retiradas prematuramente (dropout) 

 

Foram incluídas 20 mulheres, com idades entre 22 e 38 anos, média de 

30 anos, com desvio padrão de quatro anos. Destas, cinco abandonaram o 

estudo por motivos pessoais, ou seja, 15 concluíram o tratamento. 

Foi realizada a comparação de todas as variáveis avaliadas antes do 

início das sessões de DLM entre as mulheres que concluíram o estudo (Grupo 

Estudo) e as retiradas prematuramente (Grupo Dropout) para verificar se alguma 

poderia diferenciá-las. 

 

5.1.1 Dados sócio-demográficos 

A tabela 1 mostra a comparação dos dados sócio-demográficos entre 

esses grupos. Observa-se que aquelas que abandonaram o estudo 

prematuramente não se diferenciaram das que o concluíram em relação a idade, 

uso de anticoncepcionais, etilismo e prática de atividade física (p>0,05). No 

entanto, observou-se maior porcentagem de mulheres que controlavam a dieta 

entre as que abandonaram o estudo (60%), comparadas às que o concluíram 

(7%), com diferença significativa (p=0,032). 
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Tabela 1 – Variáveis sócio-demográficas das mulheres dos grupos estudo 

(concluíram o tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 

 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 
p-valor 

Idadea (anos) 30 [26 – 32] 34 [26 – 35] 0,230# 

Uso de anticoncepcional 8 (53,3%) 1 (20,0%) 0,319## 

Atividade Física 7 (50,0%) 2 (40,0%) >0,999## 

Etilismo   0,545### 

Frequentemente 1 (6,7%) -  

Às vezes 11 (73,3%) 3 (60,0%)  

Nunca 3 (20,0%) 2 (40,0%)  

Dieta controlada 1 (6,7%) 3 (60,0%) 0,032## 

a. Mediana [1quartil - 3 quartil]  
# Teste Mann Whitney / ## Teste Exato de Fisher / ### Teste Razão de Verossimilhança 

 

 



43 

Resultados 

 

 

5.1.2 Qualidade de vida (DLQI) 

A figura 3 mostra a comparação dos escores do DLQI, podendo ser 

observado que a mediana, primeiro e terceiro quartis para as mulheres que 

completaram o estudo foram iguais a 4, 3 e 5, enquanto que para as retiradas 

prematuramente foram 7, 5 e 22, respectivamente. Assim, a mediana do DLQI, 

no início do estudo, daquelas que o abandonaram foi significativamente maior 

indicando pior impacto na qualidade de vida, do que a apresentada pelas que o 

concluíram (p=0,033 – Teste de Mann Whitney). 

 

 

Figura 3 – Boxplot dos escores do DLQI das mulheres dos grupos estudo (concluíram o 
tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 
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5.1.3 Grau de celulite 

Na tabela 2 pode-se verificar que os grupos eram homogêneos quanto ao 

grau de celulite das coxas direita e esquerda (p>0,05). Entretanto, para a região 

glútea ou quadril observou-se distribuição não homogênea (p=0,032). Maior 

porcentagem de mulheres que completaram o estudo apresentou grau de 

alterações de superfície visíveis a olho nú ou grau II (93%) enquanto que para o 

grupo dropout observou-se maior porcentagem de mulheres com ondulações 

graves ou grau III (60%). 

 

Tabela 2 – Distribuição do grau da celulite entre as mulheres dos grupos estudo  

(concluíram o tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 

Grau celulite 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 
p-valor# 

Regiões glúteas ou quadril   0,032 

Alterações de superfície visíveis a olho nu 
(grau II) 

14 (93,3%) 2 (40,0%)  

Ondulações graves (grau III) 1 (6,7%) 3 (60,0%)  

Coxa direita   0,131 

Alterações de superfície visíveis a olho nu 
(grau II) 

12 (80,0%) 2 (40,0%)  

Ondulações graves (grau III) 2 (20,0%) 3 (60,0%)  

Coxa esquerda   0,613 

Alterações de superfície visíveis a olho nu 
(grau II) 

11 (73,3%) 3 (60,0%)  

Ondulações graves (grau III) 4 (26,7%) 2 (40,0%)  

# Teste Exato de Fisher  
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5.1.4 Medidas antropométricas ou biometria 

A tabela 3 mostra os resultados da biometria ou medidas antropométricas, 

sem diferenças entre os grupos (p>0,05). 

 

Tabela 3 – Medidas descritivasa da biometria das mulheres dos grupos estudo  

(concluíram o tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 

Biometria 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 
p-valor# 

Regiões glúteas ou quadril  106,2 [98,3 – 109,4] 107,0 [103,5 – 116,0] 0,559 

Coxa direitab 58,6 [53,7 – 63,4] 57,5 [51,5 – 63,5] 0,791 

Coxa esquerdab 57,8 [52,6 – 61,1] 55,2 [49,8 – 60,5] 0,032 

a. Mediana [1quartil - 3 quartil] /  
b. para os dados da coxa o grupo estudo apresentou n=12 e o grupo dropout n=2. 
# Teste Mann Whitney 

 

 

5.1.5 Índices de Massa Corporal (IMC) e Massa Gorda (MG) 

A tabela 4 mostra que tanto os índices de massa corporal (IMC) como de 

massa gorda (MG) não diferenciaram os grupos (p>0,05). 

 

Tabela 4 – Medidas descritivasa do IMC e MG das mulheres dos grupos estudo  

(concluíram o tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 

 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 
p-valor# 

IMC 25,0 [22,8 – 26,9] 23,4 [22,1 – 32,1] 0,866 

MG 19,2 [16,2 – 24,9] 19,4 [15,8 – 36,3] 0,933 

a. Mediana [1quartil - 3 quartil] /  
# Teste Mann Whitney 
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5.1.6 Cutometria ou Medida da Elasticidade da pele 

De acordo com os dados apresentados na tabela 5 pode-se notar que os 

dois grupos não se diferenciaram em relação à medida R7 obtida pela 

cutometria para a região glútea direita (p=0,239). Já para o lado esquerdo 

observou-se diferença significativa (p=0,033), ou seja, as mulheres que 

completaram o estudo apresentaram mediana da medida R7 da região glútea 

esquerda maior que a apresentada pelas mulheres do grupo dropout. Essa 

medida não foi realizada nas coxas.  

 

Tabela 5 – Medidas descritivasa da cutometria das mulheres dos grupos estudo  

(concluíram o tratamento) e dropout (abandonaram o tratamento) 

 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 

p-
valor# 

R7 da região glútea direita 0,760 [0,700 – 0,860] 0,720 [0,700 – 0,750] 0,239 

R7 da região glútea esquerda 0,750 [0,700 – 0,840] 0,700 [0,620 – 0,700] 0,033 

a. Mediana [1quartil - 3 quartil] / # Teste Mann Whitney 
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5.1.7 Ultrassonografia de alta resolução 

De acordo com a tabela 6 observa-se que nenhuma das medidas obtidas 

pelas imagens da ultrassonografia de alta resolução diferenciou os grupos (p>0,05). 

 

Tabela 6 – Medidas descritivasa obtidas nas imagens da ultrassonografia de alta 

resolução das mulheres dos grupos estudo (concluíram o tratamento) e dropout 

(abandonaram o tratamento) 

 
Estudo 

(n=15) 

Dropout 

(n=5) 

p-
valor# 

Linha derme-hipoderme da região 
glútea ou quadril direito 

13,106 

[12,840 – 13,676] 

13,749 

[13,512 – 14,199] 
0,080 

Linha derme -hipoderme da região 
glútea ou quadril esquerdo 

13,006 

[12,899 – 13,270] 

13,666 

[13,320 – 14,413] 
0,168 

Espessura da derme da região glútea 
ou quadril direito 

1,698 

[1,441 – 1,961] 

1,908 

[1,854 – 2,028] 
0,185 

Espessura da derme da região glútea 
ou quadril esquerdo 

1,631 

[1,542 – 1,956] 

1,796 

[1,732 – 1,996] 
0,142 

Ecogenicidade da região glútea ou 
quadril direito 

0,300 

[0,151 – 0,383] 

0,257 

[0,192 – 0,355] 
>0,999 

Ecogenicida-de da região glútea ou 
quadril esquerdo 

0,225 

[0,138 – 0,390] 

0,186 

[0,174 – 0,316] 
0,346 

Linha derme-hipoderme da coxa 
direitab 

12,814 

[12,509 – 13,196] 

12,819 

[12,619 – 13,292] 
0,810 

Linha derme-hipoderme coxa 
esquerdab,c 

12,631 

[12,536 – 12,973] 

12,706 

[12,551 – 12,814] 
0,956 

Espessura da derme coxa direitab 
1,150 

[1,020 – 1,339] 

1,186 

[1,049 – 1,340] 
0,961 

Espessura da derme coxa esquerdab,c 
1,047 

[0,982 – 1,392] 

1,341 

[1,304 – 1,392] 
0,163 

Ecogenicidade da coxa direitab 
0,648 

[0,567 – 0,731] 

0,662 

[0,586 – 0,755] 
0,810 

Ecogenicidade da coxa esquerdab,c 
0,671 

[0,603 – 0,764] 

0,673 

[0,562 – 0,748] 
0,871 

a. Mediana [1quartil - 3 quartil] /  
b. para os dados da coxa o grupo dropout apresentou n=4. 
c. para os dados da coxa do lado esquerdo o grupo estudo apresentou n=13. 
# Teste Mann Whitney 
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5.2 Eficácia: comparação dos resultados das variáveis para as mulheres 

que completaram o estudo obtidos antes e ao final do tratamento 

 

Após a retirada de cinco mulheres, o perfil do estudo em relação aos 

dados sócio-demográficos foi: média de idade de 29 anos com desvio padrão 

de, aproximadamente, quatro anos, variando entre 22 e 33 anos. Quanto ao uso 

de anticoncepcional, 53,3% (8/15) das mulheres faziam uso; 47% (7/15) 

praticavam atividade física; com relação ao etilismo a resposta mais frequente 

foi “às vezes” por 73,3% (11/15) das mulheres, 20% (3/15) responderam “nunca” 

e apenas 6,7% (1/15) ou responderam “frequentemente”. A maioria ou 93,3% 

(14/15) não fazia dieta controlada. 

A comparação das variáveis do estudo antes e ao final das sessões de 

DLM é apresentada a seguir. 

 



49 

Resultados 

 

 

5.2.1 Qualidade de vida (DLQI) 

A figura 4 mostra que as medidas de mediana, primeiro e terceiro quartis 

antes do tratamento foram iguais a 4, 3 e 5 e ao final mudaram para 3, 0 e 5, 

respectivamente. Assim, a mediana do DLQI, no início do estudo foi 

significativamente maior que ao final, ou seja, o tratamento proporcionou 

melhora significativa da qualidade de vida (p=0,018 – Wilcoxon). 

 

 
 
Figura 4 – Boxplot dos escores do DLQI antes e após o tratamento. 
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5.2.2 Opinião das Pacientes e Avaliadores Independentes 

De acordo com a tabela 7 pode-se observar que nenhuma paciente relatou 

piora na celulite; 53% (8/15) relataram melhora. No entanto, na opinião dos 

avaliadores houve piora em duas pacientes e o resultado mais frequente foi 

inalterado, 53,3% (8/15) e 60% (9/15) para os avaliadores 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 7 – Distribuição das frequências das opiniões das pacientes e 

avaliadores quanto à melhora da celulite 

 Opinião 

 Pacientes Avaliador 1 Avaliador 2 

Pior - 1 (6,7%) 2 (13,3%) 

Inalterado 7 (46,7%) 8 (53,3%) 9 (60,0%) 

Melhor 8 (53,3%) 6 (40,0%) 4 (26,7%) 

Total 15 (100,0%) 15 (100,0%) 15 (100,0%) 

 

A tabela 8 apresenta a distribuição conjunta entre as opiniões dos 

avaliadores 1 e 2 para verificar o grau de concordância. O valor Kappa foi =0,173 

(IC 95% [0; 0,621]), ou seja, houve baixa concordância entre os avaliadores. 

 

Tabela 8 – Distribuição simultânea de frequências das opiniões dos avaliadores 

1 e 2 quanto à melhora da celulite 

Opinião Avaliador 1 
Opinião Avaliador 2 

Total 
Pior Inalterado Melhor 

Pior 1 (6,7%) - - 1 (6,7%) 

Inalterado 1 (6,7%) 5 (33,3%) 2 (13,3%) 8 (53,3%) 

Melhor - 4 (26,7%) 2 (13,3%) 6 (40,0%) 

Total 2 (13.4%) 9 (60,0%) 4 (26,6%) 15 (100,0%) 
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Para avaliar a concordância da opinião de cada um dos avaliadores com 

a das pacientes foi necessária a retirada das classificadas como “pior”, uma vez 

que nenhuma paciente referiu esse resultado e para a construção da estatística 

Kappa faz-se necessário uma tabela quadrada. Na tabela 9 foi observada 

estatística  = 0,440 (IC 95% [0; 0,904]), ou seja, houve concordância moderada 

entre as opiniões do avaliador 1 e das pacientes. Por outro lado, a tabela 10 

mostra uma estatística  = 0,152 (IC 95% [0; 0,650]), ou seja, baixa 

concordância entre as opiniões do avaliador 2 e das pacientes. 

 

Tabela 9 – Distribuição de frequências simultânea das opiniões do avaliador 1 e 

das pacientes quanto à melhora da celulite 

Opinião das Pacientes 
Opinião Avaliador 1 

Total 
Inalterado Melhor 

Inalterado 5 (35,7%) 1 (7,1%) 6 (42,9%) 

Melhor 3 (21,4%) 5 (35,7%) 8 (57,1%) 

Total 8 (57,1%) 6 (42,9%) 14 (100,0%) 

 

 

Tabela 10 – Distribuição de frequências simultânea das opiniões do avaliador 2 

e das pacientes quanto à melhora da celulite 

Opinião das Pacientes 
Opinião Avaliador 2 

Total 
Inalterado Melhor 

Inalterado 4 (30,8%) 1 (7,7%) 5 (38,5%) 

Melhor 5 (38,5%) 3 (23,1%) 8 (61,5%) 

Total 9 (69,2%) 4 (30,8%) 13 (100,0%) 
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5.2.3 Grau de Celulite 

A tabela 11 mostra que, antes do tratamento, 93,3% (14/15) das mulheres 

apresentavam grau de celulite na região glútea com alterações de superfície 

visíveis a olho nu ou grau II; destas, 60% (9/15) mantiveram o mesmo grau após o 

tratamento e 33,3% (5/15) apresentaram modificação para grau de celulite com 

alterações de superfície visíveis sob pinçamento da pele ou grau I. Apenas uma 

paciente apresentava ondulações graves ou grau III na região glútea antes do 

tratamento que não se modificaram. Como a tabela 11 apresenta muitas caselas 

nulas não foi possível aplicar o teste de Qui-Quadrado McNemar-Bowker. A figura 

5 ilustra o caso de uma mulher em que houve melhora do grau de celulite, 

principalmente na região superior da parte posterior da coxa que passou de 

visível a olho nu ou grau II (A) para visível sob pinçamento da pele ou grau I (B). 

Já a figura 6 ilustra um caso onde não houve alteração do grau da celulite. 

 
A B 

  
 

Figura 5 – Celulite grau II antes (A) e após (B) a drenagem linfática manual, sem 
modificação. 
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Tabela 11 – Distribuição de frequências do grau de celulite no glúteo antes e 

após o tratamento 

Grau de celulite da 

região glútea antes do 

tratamento 

Grau de celulite da região glútea após o 
tratamento 

Total Alterações de 
superfície visíveis 
sob pinçamento 
da pele ou grau I 

Alterações de 
superfície 
visíveis a 
olho nu ou 

grau II 

Ondulações 
graves  

ou grau III 

Alterações de superfície 
visíveis sob pinçamento 
da pele ou grau I 

- - - - 

Alterações de superfície 
visíveis a olho nu ou 
grau II 

5 (33,3%) 9 (60,0%) - 14 (93,3%) 

Ondulações graves ou 
grau III 

- - 1 (6,7%) 1 (6,7%) 

Total 5 (33,3%) 9 (60,0%) 1 (6,7%) 15 (100,0%) 

 

 

Na tabela 12 observa-se que 80% (12/15) das pacientes apresentavam 

alterações de superfície visíveis a olho nú ou grau II na coxa direita; após o 

tratamento, 46,7% (7/15) continuaram com o mesmo grau e 5 (33,3%) passaram 

a apresentar alterações de superfície visíveis sob pinçamento da pele ou grau I. 

Três pacientes (20%) apresentavam grau III, caracterizado por ondulações 

graves, na coxa direita que se modificou após o tratamento, uma vez que 

passaram a apresentar alterações de superfície visíveis olho nú ou grau II. Como 

a tabela 12 apresenta muitas caselas nulas não foi possível aplicar o teste de Qui-

Quadrado McNemar-Bowker.  

A tabela 13 mostra que, 73,3% (11/15) das pacientes apresentavam 

alterações de superfície visíveis a olho nú ou grau II na coxa esquerda; 40% 

(6/15) continuaram com o mesmo grau e 33,3% (5/15) passaram a apresentar 

alterações de superfície visíveis sob pinçamento da pele ou grau I após o 
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tratamento. Quatro pacientes (26,7%) apresentavam ondulações graves ou grau 

III na coxa esquerda e 20% (3/15) tiveram modificação para alterações de 

superfície visíveis a olho nú ou grau II.  Do mesmo modo como a tabela 13 

apresenta muitas caselas nulas não foi possível aplicar o teste de Qui-Quadrado 

McNemar-Bowker.  

 

Tabela 12 – Distribuição de frequências do grau de celulite na coxa direita antes 

e após o tratamento 

Grau de celulite da 

coxa direita antes 

do tratamento 

Grau de celulite da coxa direita após o tratamento 

Total 
Alterações de 

superfície visíveis 
sob pinçamento da 

pele ou grau I 

Alterações 
de superfície 

visíveis a 
olho nu ou 

grau II 

Ondulações 
graves 

ou grau III 

Alterações de 
superfície visíveis sob 
pinçamento da pele 
ou grau I 

- - - - 

Alterações de 
superfície visíveis a 
olho nu ou grau II 

5 (33,3%) 7 (46,7%) - 12 (80,0%) 

Ondulações graves 
ou grau III 

- 3 (20,0%) - 3 (20,0%) 

Total 5 (33,3%) 10 (66,7%) - 15 (100,0%) 
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Tabela 13 – Distribuição de frequências do grau de celulite na coxa esquerda 

antes e após o tratamento 

Grau de celulite da 
coxa esquerda antes 
do tratamento 

Grau de celulite da coxa esquerda após o 
tratamento 

Total Alterações de 
superfície visíveis 
sob pinçamento 
da pele ou grau I 

Alterações de 
superfície 
visíveis a 

olho nu ou 
grau II 

Ondulações 
graves 

ou grau III 

Alterações de superfície 
visíveis sob pinçamento 
da pele ou grau I 

- - - - 

Alterações de superfície 
visíveis a olho nu ou 
grau II 

5 (33,3%) 6 (40,0%) - 11 (73,3%) 

Ondulações graves ou 
grau III 

- 3 (20,0%) 1 (6,7%) 4 (26,7%) 

Total 5 (33,3%) 9 (60,0%) 1 (6,7%) 15 (100,0%) 

 

 

5.2.4 Medidas antropométricas ou Biometria 

Na tabela 14 observa-se que na biometria das coxas não foi detectada 

diferença significativa com o tratamento (p>0,05). No entanto, para o quadril 

verificou-se um decréscimo significativo (p=0,023), estimado em 0,3±0,8cm. 

 

Tabela 14 – Comparação entre as medidas da biometria antes e após o tratamento 

 Antes Depois p-valor# 

Biometria do quadril  106,0 ± 12,0 105,7 ± 12,4 0,023 

Biometria da coxa direitaa 59,2 ± 8,7 59,7 ± 8,0 0,527 

Biometria da coxa esquerdaa 58,2 ± 8,5 58,9 ± 8,8 0,310 

a. para os dados da coxa n=11 
# Teste t-pareado 
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5.2.5 Índices de Massa Corporal (IMC) e Massa Gorda (MG)  

A tabela 15 mostra que tanto para o IMC como para a MG houve um 

decréscimo na média, não significativo (p>0,05), na comparação pré e pós-

tratamento.  

 

Tabela 15 – Comparação entre as medidas de Indice de Massa Corporal (IMC) e 

Massa Gorda (MG) antes e após o tratamento 

 Antes Depois p-valor# 

IMC  26,4 ± 5,6 25,7 ± 5,3 0,475 

MG 22,3 ± 9,6 20,4 ± 11,6 0,125 

# Teste t-pareado 

 

 

5.2.6 Cutometria 

De acordo com os dados apresentados na tabela 16 pode-se notar que 

para os dois lados da região glútea houve um decréscimo significativo na 

medida R7 (p<0,05), indicando piora da elasticidade da pele. O decréscimo 

médio estimado de R7 do lado direito foi de 0,102 ± 0,013 e o do esquerdo 

0,147 ± 0,042. 

 

Tabela 16 – Medidas da cutometria nas regiões glúteas direita e esquerda antes 

e após o tratamento 

 Antes Depois p-valor# 

R7 da região glútea direita 0,773 ± 0,104 0,671 ± 0,135 0,027 

R7 da região glútea esquerda 0,753 ± 0,090 0,606 ± 0,116 0,004 

# Teste t-pareado 
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5.2.7 Ultrassonografia de alta resolução 

A tabela 17 mostra que não houve diferença significativa em todas as 

medidas obtidas através das imagens da ultrassonografia de alta resolução 

(p>0,05), indicando que o tratamento não proporcionou nenhuma alteração 

dérmica ou da interface derme-hipoderme. A figura 6 ilustra imagens obtidas na 

ultrassonografia de alta resolução, antes e após o tratamento, em que não se 

observa qualquer diferença na espessura e ecogenicidade dérmicas. 

 

  

Figura 6 – Imagens da ultrassonografia de alta resolução da região glútea direita de uma 
paciente, antes (A) e após (B) o tratamento, sem diferença na espessura e ecogenicidade 
dérmicas. 

A B 
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Tabela 17 – Medidas descritivas obtidas nas imagens da ultrassonografia de 

alta resolução antes e após o tratamento 

 Antes Depois p-valor# 

Linha derme-hipoderme da região 
glútea ou quadril direito 

13,329 ± 0,859 13,252 ± 0,634 0,728 

Linha derme-hipoderme da região 
glútea ou quadril esquerdo 

13,244 ± 0,736 13,533 ± 1,011 0,403 

Espessura da derme da região glútea 
ou quadril direito 

1,670 ± 0,371 1,639 ± 0,383 0,614 

Espessura da derme da região glútea 
ou quadril esquerdo 

1,683 ± 0,274 1,650 ± 0,315 0,658 

Densidade de colágeno ou 
ecogenicidade da região glútea ou 
quadril direito 

0,275 ± 0,121 0,278 ± 0,125 0,918 

Densidade de colágeno ou 
ecogenicidade da região glútea ou 
quadril esquerdo 

0,306 ± 0,153 0,267 ± 0,094 0,295 

Linha derme-hipoderme da coxa direitaa 12,939 ± 0,464 12,994 ± 0,814 0,745 

Linha derme-hipoderme coxa esquerdab 13,113 ± 1,139 12,676 ± 0,289 0,161 

Espessura da derme coxa direitab 1,243 ± 0,318 1,187 ± 0,227 0,424 

Espessura da derme coxa esquerdab 1,150 ± 0,254 1,212 ± 0,321 0,389 

Densidade de colágeno ou 
ecogenicidade da coxa direitaa 

0,632 ± 0,127 0,667 ± 0,127 0,194 

Densidade de colágeno ou 
ecogenicidade da coxa esquerdab 

0,675 ± 0,135 0,688 ± 0,151 0,613 

a. para os dados da coxa direita n=15 
b. para os dados da coxa esquerda n=13 
# Teste t-pareado 

 

 

5.3. Segurança 

Nenhum evento adverso foi relatado pelas pacientes ou observado pelo 

investigador. 
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Embora existam múltiplas modalidades terapêuticas para o controle da 

celulite, não há evidências de que qualquer tratamento proporcione resultados 

clínicos satisfatórios e duradouros. Em geral, os estudos clínicos não são 

randomizados e controlados e a avaliação de eficácia é subjetiva, baseada na 

opinião das pacientes ou comparação de fotografias, nem sempre padronizadas 

(Avram, 2004). 

Baseando-se na etiopatogenia multifatorial da celulite e na escassez de 

estudos com boa metodologia, os resultados deste estudo permitem sugerir que 

a abordagem terapêutica dessa condição cutânea necessita associação de 

tratamentos, incluindo dieta controlada, prática regular de atividade física, 

restrição da exposição solar que, em longo prazo, causa alterações epidérmicas 

e desestruturação dérmica, além das várias tecnologias presentes em 

equipamentos, como tem sido sugerido por vários autores (Curri, 1993; Curri, 

Bombardelli, 1994; Kligman, 1997; Piérard et al., 2000; Draelos, 2001/2005; 

Querleux et al., 2002; Avram, 2004; Quatresooz et al., 2006; Terranova et al., 

2006; Kulick, 2006; Pavicig et al., 2006; Kaplan, Gat, 2009; Khan et al., 2010a; 

Emanuelle et al., 2010/2011). Uma vez que a etiopatogenia envolve vários 

fatores, particularmente os de natureza anatômica, técnicas isoladas não são 

capazes de atuar em todas as alterações presentes na celulite. 

As modalidades terapêuticas mais sugeridas na literatura mais recente 

incluem dieta balanceada associada ao estímulo à atividade física (Hexsel et al., 

2010) e utilização de equipamentos com tecnologias associadas como RF, US e 

laser (Manuskiatti et al., 2009; Lolis, Goldberg, 2012). A RF é um dos métodos 

mais citados, mas revisão recente concluiu que os resultados são modestos e 

apresentados, na sua maioria, em estudos não randomizados e não controlados, 

com métodos de avaliação de eficácia subjetivos, o que dificulta a conclusão 

sobre o seu benefício (Kulick, 2006). Estudo monocêntrico, randomizado e não 

controlado, incluindo 20 mulheres que foram tratadas duas vezes por semana, 

durante seis semanas, comparou a aplicação do equipamento TriActive® numa 
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coxa e VelaSmooth® na outra. O tratamento com o TriActive® que combina 

massagem e laser de diodo de 810nm demonstrou melhora clínica comparável ao 

VelaSmooth® que associa luz infravermelha (luz IV), RF e massagem mecânica. 

As pacientes foram avaliadas com fotografias e biometria pré e pós-tratamento. 

Apesar da melhora, os resultados não foram significativos (Nootheti et al., 2006). 

Estudo aberto, não comparativo ou controlado e não randomizado avaliou a 

eficácia de equipamento que combina luz IV, RF e massagem (ELOS 

Technology). Dezesseis pacientes foram tratadas durante quatro semanas 

consecutivas, em áreas limitadas das coxas, durante 15 minutos. Os parâmetros 

de eficácia incluíram questionário e imagens fotográficas. Os autores concluíram 

que houve melhora. No entanto, falhas metodológicas, como falta de grupo 

controle e amostra pequena, além de aspectos éticos relacionados a conflitos de 

interesse, limitam a validade dos resultados (Alster, Tehrani, 2006 e Kulick, 2006).  

Apesar do enfoque de que somente a associação de tratamentos possa 

controlar a celulite, uma vez que a resolução total não parece possível, há 

necessidade de estudos com modalidades isoladas a fim de avaliar a sua real 

contribuição quando combinada. Como a DLM é muito popular, de baixo custo e 

proporciona relatos de satisfação pelas usuárias, propusemos este estudo para 

avaliar o emprego dessa técnica de forma protocolada. 

A adesão das pacientes é essencial ao tratamento da celulite que deve 

ser prolongado e nem sempre apresenta resultados compatíveis às 

expectativas. Além disso, fatores externos como alimentação inadequada, falta 

de controle do peso, tabagismo, tipo de vestimentas, uso de contraceptivos 

hormonais, exposição excessiva ao sol, etc., podem influenciar negativamente 

(Querleux et al., 2002; Avram, 2004; Draelos, 2005; Terranova et al., 2006; 

Goldman et al., 2008; Milani et al., 2008; Khan et al., 2010a). Consideramos que 

neste estudo houve baixa adesão, uma vez que 5/20 ou 25% das mulheres não 

concluíram o tratamento proposto. Considerando que as mulheres que 

abandonaram prematuramente o estudo somente se diferenciavam das que o 



62 

Discussão 

 

 

concluíram pelo controle da dieta, acreditamos que não estivessem confiantes 

no benefício do tratamento que é bem conhecido e necessita de inúmeras 

sessões, em curtos intervalos. A existência na mídia de grande apelo aos efeitos 

“milagrosos” de equipamentos de alto custo, inacessíveis para muitas mulheres, 

torna a proposta de abordagem terapêutica com técnicas simples, como a DLM, 

menos atraente. 

Apesar de subjetiva, é fundamental em todo estudo clínico a avaliação da 

opinião dos sujeitos da pesquisa quanto ao tratamento, no que diz respeito à 

eficácia e segurança. Do mesmo modo a opinião de avaliadores independentes, 

ou seja, que não participaram em nenhuma etapa da condução do estudo é 

relevante, assim como a sua correlação com a opinião dos pacientes. Neste 

estudo, 53% das pacientes acharam que o tratamento da celulite apenas com 

DLM proporcionou melhora e nenhuma relatou piora. No entanto, na opinião de 

dois avaliadores houve piora em duas pacientes e o resultado mais frequente foi 

sem alterações. A concordância entre as opiniões das pacientes e dos 

avaliadores foi moderada ou baixa. Este resultado é compatível com a baixa 

eficácia do tratamento, com modificações nulas ou discretas, de difícil percepção. 

Outro aspecto importante e cada vez mais frequente na literatura 

científica atual é a investigação do impacto das doenças dermatológicas na 

qualidade de vida dos pacientes que pode se relacionar não somente à 

gravidade, mas também ao desconforto, estigmatização e interferência social 

(Finlay, Khan, 1994; Evers et al., 2008; Le Cleach et al., 2008). Um estudo que 

avaliou a qualidade de vida de 62 pacientes com urticária crônica comum, física 

e mista, mostrou que a doença comprometia negativamente a qualidade de vida 

medida por questionários genérico e específico, sem diferença entre os tipos 

clínicos (Ue et al., 2011). Neste estudo a qualidade de vida das mulheres com 

celulite foi avaliada, constatando-se melhora pela redução significativa da média 

dos escores do DLQI (p = 0.018 - Wilcoxon) obtidos antes e ao final do 

tratamento, apesar de todos os outros parâmetros de eficácia avaliados terem 
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apresentado resultados discretos ou nulos. Esse aspecto é observado 

frequentemente em estudos clínicos, ou seja, a percepção dos sujeitos de 

pesquisa, em geral, não corresponde à avaliação do investigador e aos 

resultados objetivos. No caso da celulite e da DLM, neste estudo, acreditamos 

que o bem-estar por estar recebendo, gratuitamente, um tratamento confortável, 

sem nenhum evento adverso, para uma condição ainda sem solução definitiva, 

tenha influenciado nesse resultado. 

Alguns autores valorizam na etiopatogenia da celulite a presença de 

edema no tecido conjuntivo devido ao acúmulo de proteoglicanas no meio 

extracelular (Avram, 2004; Wanitphakdeedecha, Manuskiatti, 2006) e alterações 

microcirculatórias, como a compressão dos sistemas venoso e linfático pelo 

aumento do tecido adiposo (Distante et al., 2006; Rao et al., 2005), ambas não 

suficientemente comprovadas. Para ativar o sistema linfático, eliminar o excesso 

de líquido intersticial e remover resíduos metabólicos, a DLM tem sido muito 

utilizada, particularmente como coadjuvante no tratamento do linfedema (Godoy, 

Godoy, 2005; Herpertz, 2006). 

São escassos, na literatura consultada, os estudos que tenham avaliado o 

papel isolado da DLM no controle da celulite. Em geral, a técnica de massagem 

é associada a outros recursos, sejam produtos tópicos ou equipamentos de 

laser, RF e US focado (Kulick, 2006; Pavicig et al., 2006 Hexsel et al., 2009; 

Kaplan, Gat, 2009; Manuskiatti et al., 2009). Meyer et al. (2008) avaliaram os 

efeitos da DLM nos membros inferiores, por meio de ressonância magnética, em 

apenas três pacientes submetidas a 20 sessões, três vezes por semana, com 

duração de 60 minutos. As imagens demonstraram remoção do excesso de 

líquido intersticial, com melhora do aspecto geral da pele. 

Foi realizado estudo clínico aberto e não controlado na Universidade de 

Pernambuco, incluindo dez voluntárias sedentárias, com celulite de graus I a III, 

submetidas a dez sessões de DLM, com duração de 60 minutos. Os parâmetros 

de eficácia foram comparação das imagens fotografias e biometria. Não houve 
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diferença significativa nos graus de celulite. Apenas nas medidas da 

circunferência do quadril foi observada redução significativa. As pacientes 

relataram satisfação com o tratamento. O número reduzido de pacientes 

incluídas, a quantidade de sessões e os parâmetros de eficácia limitam as 

conclusões do estudo (Brandão et al., 2010). 

Os efeitos da massagem mecânica, DLM e de técnicas manipulativas 

foram investigados em 60 mulheres com celulite, divididas em três grupos de 20. 

As mulheres do grupo 1 foram submetidas a 15 sessões de massagem 

mecânica; as do grupo 2, 20 sessões de técnicas manipulativas e as do grupo 3, 

20 sessões de DLM. Além da massagem usaram meias de compressão no 

intervalo entre as sessões. Os autores verificaram que a massagem mecânica 

demonstrou melhores resultados nas medidas das regiões suprailíacas, 

enquanto que a DLM proporcionou melhores resultados na circunferência das 

coxas. Os fatores que limitam a análise dos resultados são o número variável de 

sessões e a utilização das meias de compressão (Tunay et al., 2009). 

Hexsel et al. (2011) apresentou resultado semelhante em estudo que 

comparou a eficácia de equipamento que combina RF, luz IV e massagem 

mecânica. Dezesseis pacientes com celulite foram tratadas duas vezes por 

semana, durante seis semanas em uma das coxas. Um dos parâmetros de 

eficácia utilizado foi a medida da circunferência de ambas as coxas. Os 

resultados mostraram redução de 71,87%, com média de 0,44 cm na parte 

inferior das coxas e 0,53 cm na parte superior, além da melhora visual do 

aspecto da celulite e textura da pele. 

Neste estudo observou-se que apenas 33% das pacientes apresentaram 

melhora no grau da celulite em toda a região tratada, de acordo com a 

classificação de Nürnberger e Müller (1978) e redução significativa da 

circunferência do quadril, estimada em 0,3 ± 0,8cm. Ressalta-se que essa 

classificação, apesar de ainda muito utilizada, não contempla modificações 

discretas e não considera a elasticidade da pele que parece ter papel importante 



65 

Discussão 

 

 

na aparência da celulite. As medidas antropométricas como a circunferência do 

quadril, apesar de ter sido realizada pelo investigador, é criticável e pouco 

valorizada pois é sujeita a variações na dependência do local exato e da maior 

ou menor pressão exercida durante a medição. 

Estranhamente, nenhum dos estudos consultados que utilizou medidas 

antropométricas como parâmetro de eficácia, avaliou valores da bioimpedância, 

como IMC e MG. Neste estudo verificou-se que para ambos não houve 

decréscimo significativo (p>0,05) na média das comparações pré e pós-

tratamento, confirmando que a DLM não altera o peso e a composição corporal, 

o que poderia favorecer a melhora da celulite, como a dieta balanceada e 

atividade física regular. 

A pele humana apresenta características elásticas e plásticas, devido aos 

constituintes dérmicos e sua estrutura organizacional. Devido ao comportamento 

viscoelástico a pele tende a não retornar ao seu estado inicial de maneira 

imediata, quando submetida a uma deformação temporária em sua estrutura por 

meio da aplicação de forças externas (Silver et al., 2003). O estilo de vida 

(exposição excessiva ao sol, tabagismo, consumo de álcool ou drogas ilícitas, 

má alimentação e qualidade do sono), o uso de produtos cosméticos e 

medicamentos que possam interferir na renovação celular e perda de água 

transepidérmica, também podem alterar as propriedades mecânicas da pele 

(Gonçalves, Campos, 2009). Além disso, a idade e condições ambientais, como 

exposição excessiva à radiação solar, reduzem gradativamente a elasticidade 

da pele (Fukuda, Morimoto, 2001; Pillai, 2005). As propriedades elásticas e 

viscoelásticas da pele foram mensuradas neste estudo pelo método de sucção 

(Cutometer®) antes e depois do tratamento. O único resultado significativo 

(p<0,05) foi o decréscimo na média das medidas R7 para a região glútea, 

indicando piora da elasticidade. Acreditamos que a DLM não tenha sido 

responsável por esse achado que poderia ser explicado por mudanças no estilo 
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de vida ou exposição exagerada ao sol durante o tratamento, apesar das 

orientações fornecidas às pacientes. 

A ultrassonografia de alta resolução não mostrou diferença significativa 

(p>0,05) em todas as medidas obtidas, indicando que o tratamento não 

proporcionou nenhuma alteração dérmica ou da interface derme-hipoderme. O 

estudo de Lucassen et al. (1997) investigou a eficácia da massagem 

eletromecânica e avaliou as alterações na superfície da pele através de imagens 

da ultrassonografia de 20 MHz C-mode (Dermascan C - Cortex Technology, 

Denmark).  

Por características inerentes à modalidade terapêutica escolhida para 

este estudo as limitações que podem ter influenciado nos resultados são: 

tamanho da população, baixa adesão, ausência de controle e randomização, 

número e duração das sessões de DLM. Futuros estudos com maior número de 

sujeitos da pesquisa, período de tratamento mais prolongado e alguma forma de 

controle talvez possam mostrar outros resultados significativos. Contudo, não é 

possível esperar modificação substancial no aspecto clínico da celulite através 

da aplicação isolada da DLM, dada a sua natureza complexa e incompletamente 

conhecida. A contribuição deste estudo é mostrar que essa técnica de 

massagem é segura, mas ineficaz na abordagem terapêutica da celulite quando 

usada de forma isolada. 
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 A drenagem linfática manual, aplicada de forma isolada, foi ineficaz 

apesar da redução significativa da circunferência do quadril. 

 A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem segura e 

não causa desconforto.  

 Não foi possível estabelecer correlação entre as medidas obtidas pela 

ultrassonografia de alta resolução e os aspectos clínicos.  

 A drenagem linfática manual determinou impacto positivo na qualidade 

de vida. 
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Abstract 

Background: Cellulite refers to ondulating and irregular appearance of thighs and 

buttocks skin surface, affecting 80-90% of women after puberty. The etiopathogenesis is 

multifactorial and many treatments have been suggested, usually not assessed by objective 

and quantitative methods. Objectives: to verify the efficacy and safety of manual 

lymphatic drainage for cellulite management. Patients and Methods: open, prospective 

therapeutic interventional study, including 20 women, aged from 20 to 40. Fourteen 

sessions of manual lymphatic drainage, once a week, on lower limbs and buttocks were 

performed. Efficacy parameters were: patient and investigator opinion, photography 

analysis by independent observers, anthropometric measurements, electrical bioimpedance, 

skin elasticity, high frequency ultra-sound and quality of life. Results: 15 women 

completed the study. A significant improvement on quality of life was observed (p=0.018). 

None patient reported worsening on skin surface aspect; 53% (8/15) reported improvement 

and 47% (7/15) no alteration. Reduction in cellulite degree was observed in 33% (5/15) 

women and none effect in 64% (9/15). A significant reduction (p=0.023), estimated in 

0.3±0.8 cm, in hip, but no difference in thighs circumference (p>0.05) was detected. A 

significant reduction of skin elastic recuperation on buttocks was observed. All measures 

obtained by ultra-sound images showed no modifications (p>0.05). Conclusion: manual 

lymphatic drainage was safe but not effective as unique approach for cellulite 

management, despite quality of life improvement and hip circumference reduction. It was 

not possible to make any correlation between ultra-sound measures and clinical aspects. 

Further randomized, controlled studies about manual lymphatic drainage for cellulite 

control are necessary. 

 

Key words: cellulite, massage techniques, treatment 
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Introduction 

The "so-called cellulite" refers to the irregular or "orange peel" skin surface appearance, 

mainly in thighs and buttocks of women after puberty. Though referred to as “invented 

disease” causes much dissatisfaction and demanding treatment
(1)

. It seems to be a 

multifactorial disorder and possible involved factors are: anatomical or structural 

alterations on adipose tissue; microcirculatory failure; reduced production of the 

adiponectin; changes on dermal extracellular matrix and inflammation
(2-4)

. The most 

widely used classification was proposed by Nürenberger and Müller
(1)

, based on four 

degrees: zero, no alterations; I, visible changes with clamping the skin or muscle 

contraction; II, visible changes (Image 1) and III, visible changes and nodules (Image 2)
(1)

. 

 

  
Image 1: Cellulite - degree II 

Nürenberger and Müller
(1) 

Image 2: Cellulite - degree III 

Nürenberger and Müller
(1) 

 

Methods referred to measure cellulite severity include
(2,5-9)

: anthropometric measurements, 

photography, bioimpedance, thermography, doppler flowmetry, high-frequency ultrasound, 

magnetic resonance imaging (MRI) and skin histological examination. For lack of accurate 

knowledge about its pathogenesis
(1,3)

 and the aesthetic impact, many treatments have been 

proposed such as: balanced diet
(5)

, regular physical activity
(10)

; massage
(11)

; topical 

products, such as caffeine
(6,12)

,  retinoids
(13)

 and various combinations
(13,14)

; 

endermologie
(15)

; radiofrequency
(16,17)

; focused ultrasound
(18)

; laser
(19-21)

; Light Emitting 

Diode or LED-infrared
(10) 

and extracorporeal pulsed activation therapy (EPAT) or acoustic 

wave therapy (AWT)
(22)

. However, no treatment has provided satisfactory and long lasting 
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results in studies with good quality methodology
(12)

. The technique of manual lymphatic 

drainage is one of the mainstays lymphedema treatment, by using movements to improve 

lymphatic circulation
(23)

. The objective is to drain fluids from interstitial spaces, 

particularly in the dermis, through pressure differentials that will promote its migration 

toward bloodstream and edema reduction
(23)

. Clinically applied physical therapy is based 

on Leduc techniques and it is essential to know the complex lymphatic and lymph node 

anatomy
(23)

. There are few clinical studies with very simple methodology about the 

benefits of manual lymphatic drainage in cellulite control based in the hypothesis that 

metabolic changes and accumulation of fluid in the dermis may aggravate the anatomical 

subcutaneous structure in women
(11)

. This study aimed to investigate the efficacy and 

safety of manual lymphatic drainage in the appearance of skin with cellulite and the 

influence in quality of life. It was not expected entirely improvement since it is not 

possible to act on all the etiopathogenic factors involved. 

 

Patients and Methods 

Design: prospective, therapeutic interventional and open study. Population: 20 healthy 

women who complain of cellulite from the Department of Dermatology - UNIFESP. The 

study was approved by the Institutional Review Board - UNIFESP and patients signed the 

Consent Form. Inclusion criteria: women aged from 20 to 40 years, with cellulite grades 

II or III from Nürenberger and Müller classification
(1)

 in the upper third of thighs and 

buttocks; no visual or palpable signs of venous insufficiency or arterial disease; 

agreement to not associate other treatment for cellulite and availability to attend all 

visits. Exclusion criteria: women submitted to any treatment for cellulite in the last 6 

months and plastic surgery or liposuction at any time; pregnancy or aiming to be 

pregnant, breast-feeding; psychiatric illnesses. Intervention: 14 weekly sessions of 

manual lymphatic drainage were performed by using the movements of physical 

stimulation and massage according to the techniques of Leduc
(23)

 on lower limbs and 

buttocks. Efficacy parameters: clinical evaluation by patient and investigator opinion, 

regarding the improvement of clinical signs of cellulite in a 3-point scale (1 = worse, 2 = 
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unchanged, 3 = better); modification of cellulite degree; photographic blinded assessment 

by two independent observers, captured by digital system; weight; height; Body Mass 

Index or BMI (kg/m2); anthropometric measurements or biometry (hip and thighs 

circumferences); electrical bioimpedance (BIA 101 Quantum, RJL Systems Detroit, MI, 

USA) which assesses fat mass (FM- percentage of fat and body fat in kg Lean Mass (LM), 

muscles, bones and viscera and total body water - liters, percentage of water and LM); skin 

elasticity measurement (Cutometer MPA580, Courage & Khazaka, Germany) by using the 

parameter R7 which represents the skin distensibility (the higher the value, the more 

elastic); high frequency ultrasound (DermaScan-C, Cortex Technology, Denmark) with 

images calculated in pixels (scale from 0 to 255 pixels) to estimate the dermis-hypodermis 

interface line measurement, dermal thickness and echogenicity. The evaluations were 

performed after the women had remained for 20 minutes in air conditioned environment at 

22°C  2°C, with relative humidity at 55%  5%. Quality of life by using the Dermatology 

Life Quality Index (DLQI)
(24)

 was also evaluated. Statistical analysis: to describe the 

results median, Mann Whitney, Fisher and Likelihood Ratio tests were used since the chi-

square test was not suitable because it is an asymptotic test. For the DLQI a graphic box-

plot and Wilcoxon test were made. To correlate patients and evaluators’ opinions the 

Kappa coefficient and its confidence interval, with confidence coefficient of 95% (95% 

CI), were used. Data from clinical examination, biometric, ultra-sound and elasticity 

measures at baseline and at the end of treatment were described as mean ± standard 

deviation and compared by using paired t-test.  

 

Results 

Fifteen women, aged between 22 and 38 years, average 30 years, with a standard deviation 

of 4 years, completed the treatment. Five dropped out for personal reasons. The parameters 

assessed before the beginning of manual lymphatic drainage sessions were compared 

between women who completed the study (study group) and those who dropped out 

(dropout group) to verify possible differences. It was observed that the groups did not 

differ in relation to age, contraceptive use, alcohol consumption and practice of physical 
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activity (p>0.05). However, a higher percentage of women who controlled the diet in the 

dropout group (60%) as compared to study group (7%), with a significant difference 

(p=0.032) was observed. For the 15 women who completed the study the socio-

demographic data were: mean age of 29 years with a standard deviation of approximately 4 

years, ranging between 22 and 33 years; 53.3% (8/15) were using contraceptives, 50% 

used to practice exercises and alcohol consumption responses were "sometimes" for 73.3% 

(11/15), "never" for 20% (3/15) and "often" for 6.7% (1/15).The majority or 93.3% (14/15) 

did not control the diet. 

Image 3 shows the results of DLQI. The median, first and third quartiles at baseline were 

4, 3 and 5 and changed to 3, 5 and 0, respectively at the end of the study. Thus, the median 

DLQI at baseline was significantly higher than at the end which means that the treatment 

improved quality of life (p=0.018 - Wilcoxon). 

 

Image 3: Box-plot scores of DLQI before and after treatment. 

 

Subjects and two independent observers’ opinion are demonstrated in Table 1. None of the 

women reported worsening of cellulite aspect and 53% (8/15) reported improvement. 

However, by comparison of photographs before and after the treatment the observers 

considered that two patients had worsened and for the majority the cellulite aspect was 

unchanged, i.e., 53% (8/15) and 60% (9/15) for observers 1 and 2, respectively. 
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 Opinion 

 Subjects Observer 1 Observer 2 

Worsened - 1 (6,7%) 2 (13,3%) 

Unchanged 7 (46,7%) 8 (53,3%) 9 (60,0%) 

Better 8 (53,3%) 6 (40,0%) 4 (26,7%) 

Total 15 (100,0%) 15 (100,0%) 15 (100,0%) 

 

Table 1: Frequencies distribution of subjects and observers´ opinion regarding the cellulite aspect 

after the treatment. 

 

For the buttocks area, 93% (14/15) of women presented cellulite degree II before 

treatment; for 64% (9/14) it did not changed after treatment and 33% (5/14) showed an 

improvement with final degree I. For the thighs, 80% (12/15) of women presented cellulite 

degree II before treatment; 58% (7/12) maintained the same degree and 42% (5/12) 

changed to degree I after treatment. Images 4 and 5 illustrate photographic images before 

and after treatment with no difference in cellulite degree. 

 

  

Image 4: Before treatment. Image 5: After treatment. 
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Table 2 shows that for thighs circumferences no significant difference occurred (p>0.05). 

However, for the hip there was a significant decrease (p=0.023), estimated at 0.3 ± 0.8 cm. 

Biometry Before After p-value
#
 

hip  106,0 ± 12,0 105,7 ± 12,4 0,023
 

right thigh
a 

59,2 ± 8,7 59,7 ± 8,0 0,527 

left thigh
a
 58,2 ± 8,5 58,9 ± 8,8 0,310 

 

Table 2: Biometrics measurements before and after treatment 

a. for the data of thigh n=11 

# Paired t test 

 

Pre- and post-treatment BMI and Fat Mass showed a not significant decrease (p> 0.05). 

There was a significant decrease in R7 measure (p <0.05) in buttocks indicating worsening 

of skin elasticity. The estimated average decrease for right side was 0.102 ± 0.013 and 0.147 

± 0.042 for left side. No significant difference in all measures obtained from images of high 

frequency US (p> 0.05) was observed. Image 6 illustrates before and after US images, with 

no difference in echogenicity, dermal thickness and dermis-hypodermis interface. 

 

A B 

  

Image 6: High-resolution ultrasound images of right buttocks before (A) and after (B) treatment, 

with no difference in dermal thickness and echogenicity. 
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Discussion 

Despite the multiple therapeutic modalities to control cellulite, there is no evidence that 

any treatment provides satisfactory clinical and long lasting results. In general, clinical 

studies are not randomized and controlled and evaluation of effectiveness is subjective, 

mostly based on patients’ opinion
(12)

.
 

The poor results of this study may suggest that cellulite requires combination of treatments 

as it is a multifactorial condition. This includes controlled diet
(5)

, regular physical 

activity
(10)

, sun exposure restriction as the solar light causes epidermal and dermal 

alterations, including collagen degradation
(2,3)

 and use of various technologies
(12,13,16,17-22)

. 

Since the cellulite pathogenesis is complex and the main factor is the anatomical structure 

of women subcutaneous tissue it is easy to state that isolated techniques are not able to act 

on all alterations involved in cellulite development
(1,3,9,12)

. 

Some combined therapeutic modalities suggested in recent literature are: balanced diet 

combined with physical activity
(5)

; equipment with associated technologies such as 

radiofrequency (RF), ultrasound (US) and laser
(16-21)

. The RF is one of the most cited, but a 

recent review concluded that the results presented are modest and mostly in non-

randomized studies with subjective evaluation of effectiveness, which makes the 

conclusion about the real benefit in cellulite impossible
(17)

. A monocentric, randomized 

and non-controlled study compared the effectiveness of the equipment TriActive® and 

VelaSmooth®. Twenty women were treated twice a week, for six weeks. The treatment 

with TriActive® which combines massage and 810nm laser diode showed clinical 

improvement comparable to that obtained with the VelaSmooth® where infrared light, RF 

and mechanical massage are associated. Patients were evaluated by photographs and 

biometric measures pre- and post-treatment. Despite improvement, the results were not 

significant
(19)

. Despite the focus on associated treatments for cellulite control there is a 

need for studies with isolated procedures to evaluate their real contribution when 

combined. As the manual lymphatic drainage is simple, very popular, and inexpensive and 

provides reports of satisfaction by users, we proposed this study to evaluate its benefits so 

far. Patients’ adherence is essential for treating cellulite as the results may be inconsistent 
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with expectations. Furthermore, external factors such as poor diet, lack of weight control, 

smoking, type of clothing, use of hormonal contraceptives and excessive sun exposure can 

exerts negative influence
(3,20,24)

. In this study there was a poor compliance, since 25% 

(5/20) of women have not completed the treatment. Whereas women who dropped out only 

differed in relation to diet control we believe that they were not confident in the treatment 

benefits as it is well known and requires numerous sessions at short periods. The existence 

of great appeal in the media about "miraculous" effects of costly equipments which are 

inaccessible for many women turn the therapeutic approach with simple techniques such as 

manual lymphatic drainage, less attractive. 

Another important and frequently reported issue in the scientific literature is to investigate 

the impact of skin diseases on quality of life which cannot be related just to severity but 

also to discomfort, stigmatization with social interference
(24)

. In this study the quality of 

life of women with cellulite was assessed and an improvement represented by a significant 

reduction in DLQI scores (p=0.018 - Wilcoxon) occurred, while other efficacy parameters 

have shown poor or null results. 

Some authors had reported the presence of edema due to accumulation of proteoglycans in 

the extracellular matrix as a factor involved in the pathogenesis of cellulite
(2)

. 

Microcirculatory changes, such as compression of the venous and lymphatic systems by 

increased adipose tissue, had also been considered
(3)

. To activate the lymphatic system, 

eliminate the excessive interstitial fluid and remove metabolic residues, the manual 

lymphatic drainage has been widely used, particularly as adjuvant treatment for 

lymphedema
(11,23)

. Studies that have assessed the role of manual lymphatic drainage as 

isolated treatment for cellulite control are scarce. The effects of manual lymphatic drainage 

in lower limbs were evaluated by magnetic resonance imaging in patients submitted to 23 

sessions, three times a week, during 60 minutes. The images showed removal of excess 

interstitial fluid and improvement on overall appearance of the skin
(11)

. In general, the 

technique of massage is combined with other modalities as topical products or laser, RF 

and focused ultrasound
(16,21)

. The effects of mechanical massage, manual lymphatic 

drainage and manipulative techniques were investigated in 60 women with cellulite, 
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divided into three groups. Group 1 were submitted to 15 sessions of mechanical massage; 

group 2, 20 sessions of manipulative techniques and group 3, 20 sessions of manual 

lymphatic drainage. They also used compression stockings during session’s intervals. The 

authors concluded that the mechanical massage demonstrated better results on supra-iliac 

region measurements, while manual lymphatic drainage in the thighs circumference. The 

limitations for analysis of the results are the variable number of sessions and the use of 

compression stockings
(25)

. Similar results were demonstrated in a study which compared 

the effectiveness of equipment that combines RF, infrared light and mechanical massage. 

Sixteen patients were treated twice a week for 6 weeks. The efficacy parameter was the 

measurement of thighs circumference. Reduction of 71.87% with a mean of 0.44 cm in the 

lower thigh and 0.53 cm at the top was obtained, thus improving the visual appearance of 

cellulite and skin texture
(26)

. 

In this study 33% of women showed improvement of cellulite degree in the 

buttocks and significant reduction in hip circumference, estimated at 0.3 ± 0.8 cm. 

Nevertheless both parameters are not precise. 

There are no studies that have assessed bioimpedance values as BMI and fat mass. 

We observed a significant decrease (p> 0.05) for both measures when pre- and post-

treatment values were compared. 

The human skin has elastic characteristics related to its components and 

organizational structure. Because of this viscoelastic behavior, it tends not to return to its 

initial state immediately when subjected to a temporary deformation in its structure 

through application of external forces. Lifestyle (smoking, alcohol, poor diet and sleep 

quality), environmental conditions (sun exposure, low humidity) and use of cosmetics and 

medications can also alter the mechanical properties of the skin
(7)

. We measured the elastic 

and viscoelastic properties of the skin by the suction method using the Cutometer® device 

before and after treatment. A significant decrease in R7 measure (p <0.05) in the buttocks 

indicating worsening of skin elasticity was detected. We do not have an explanation for 

that finding, as the massage may have not interfered in dermal organization as 

demonstrated by US images. The effectiveness of cellulite therapy has been investigated 
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by the images and measurements obtained by high frequency US
 (7,9,22)

. In this study no 

significant difference (p> 0.05) in all US measurements was identified which indicate that 

the treatment did not provide any change on dermis structure and dermis-hypodermis 

interface. 

The limitations of our study are the small sample size, low adherence, inexistence 

of a control group and no randomization of number and duration of massage sessions.  

 

Conclusion 

 The manual lymphatic drainage was a safe technique without risks or discomfort. Despite 

ineffective as a unique approach to treat cellulite, showed a significant reduction of hip 

circumference and a positive impact on quality of life. It was not possible to establish 

correlations between the measurements obtained by ultrasonography images and clinical 

aspects. Further randomized, controlled or comparative studies with larger sample and 

prolonged period of treatment are necessary to verify the value of manual lymphatic 

drainage for cellulite control.  
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ANEXO 1: Ficha de inscrição 

 

Data:____/____/____ 

 

Nome:   

Email:   

Endereço:   

Tel.: Cel.:  

Data de nasc.: ___/___/___   

Peso:_____ Kg Altura:_____ Idade:____anos 

Tem filhos? (  )Sim  (   )Não Qtos:_________________ 

Se sim, qto tempo faz da última 
gestação? 

______________  

Data da última mestruação ____/____/____  

Faz uso de anticoncepcional: (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Se sim, há qto tempo? ______________  

Probl. Circulatório? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Varizes? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Problemas Pscicológicos? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Faz uso de medicamento? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Fez alguma cirurgia recente? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Tratamento estético recente? (  )Sim  (   )Não Qual?_________________ 

Vc observa a presença de celulite? (  )Sim  (   )Não  

Se sim, como vc avalia sua celulite? (  )Leve (  )Moderada      (  )Grave 
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ANEXO 2: Ficha de anamnese  

 

 

Anamnese 
 

                                                Data:_____/_____/_______ 

 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

Idade: _____anos                                                  Nasc:_____/_____/_______ 

Endereço:_____________________________________________________________________________ 

Telefones:  (    )_____________________Res.             (     )____________________Cel. 

Email:_____________________________________________________________________________         

Em caso de emergência avisar:_____________________ Telefone: (    )____________________ 

Atividade Profissional: ______________________________________________________________ 

 

Hábitos da Vida 

 SIM NÃO Frequência 

Bebida Alcoólica   (  ) Frequente  

(  ) Às vezes  

(  ) Nunca  

Cigarro    

Atividade Física    

Dieta    

Medicamento    

Anovulatório    
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Episódios Orgânicos 

 SIM NÃO Outros 

Cardiopatia    

Hipertensão    

Diabetes    

Gestação    

Câncer    

Enxaqueca    

Prob. Ginecológico    

Doença autoimune    

Renal    

Respiratória    

Ortopédica    

Alergia    

Prótese    

DIU    

Trombose    

Outros    

 

Peso = _________Kg                                               

Altura =________cm 

IMC = _________ (P/A²) 

MG = __________ 
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Avaliação Clinica 

 SIM NÃO Localização 

Atrofias    

Nódulos    

Estrias    

Edema    

Caimbra    

Hematoma    

Ptose/Flacidez    

Gordura Localizada    

Dor    

Varizes    

Vasinhos    

Outros    

 

 ____/____ ____/____ 

US - Dermascan C   

Cutometria   

Fotos   
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Biometria 

 

 

Região 

 

 

____/____ 

 

____/____ 

 

_____/____ 

 

____/_____ 

Quadril     

Coxa D      

Coxa E      
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Celulite Grau 

 

 

Região 

 

 

____/____ 

 

____/____ 

 

_____/_____ 

 

_____/_____ 

Glúteo D     

Glúteo E     

Coxa D            Anterior     

                        Interno     

                        Posterior     

                        Lateral     

Coxa E            Anterior     

                        Interno     

                        Posterior     

                        Lateral     
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Acompanhamento 

Data Sessão Observações Visto 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12   

 13   

 14   
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ANEXO 3: Termo de consentimento livre e esclarecido 

  

CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

 

1-Título do Projeto: 

“Avaliação da eficácia da drenagem linfática manual no tratamento da 

lipodistrofia ginóide” 

 

2-Desenho do Estudo e objetivo: 

A sua participação neste estudo é voluntária. Esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar a celulite da região de coxas e glúteos por meio de fotografia, composição 

corporal, ultrassom e elasticidade da pele. 

 

3- Descrição do processo: 

Você receberá uma orientação alimentar que deverá ser seguida por 5meses. 

Além disso, terá um suplemento alimentar que deverá ser utilizado diariamente 

pelo mesmo período. No dia 60 da dieta, alguns pacientes serão sorteados para 

receberem drenagem linfática manual, 10 sessões. Este é um processo que será 

agregado e não excluirá o seguimento da orientação alimentar e do uso de 

suplemento.  

 

4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como serão realizados: 

 A composição corporal será determinada através de um aparelho que mede 

as dobras da pele (pregas cutâneas) e também por outro que quantifica a 

gordura e o músculo através do registro de corrente elétrica nestas partes 

do corpo (bioimpedância). O aparelho de bioimpedância funciona com 2 

adesivos colocados na mão e no tornozelo. Quando os adesivos são 

colocados, os valores da corrente elétrica obtidos podem ser vistos no 

aparelho.  
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 A elasticidade da pele será determinada por uma técnica chamada 

cutometria que funciona com um aparelho que faz sucção da pele e mede 

a capacidade de retorno desta a conformação original num determinado 

espaço de tempo. 

 A ultrassonografia será realizada por um equipamento chamado 

DermaScan, que através da passagem do aparelho na pele se obtém no 

computador a imagem interna do tecido com a variação de celulite.  

 A fotografia será realizada no ambulatório, sendo que você estará com uma 

bermuda de lycra. Será fotografado apenas a região de celulite sem 

identificação de seu rosto.  

 A coleta de sangue (10ml) será realizada 1x por mês durante seu 

acompanhamento na pesquisa, totalizando 6 coletas. 

 Você deverá responder semanalmente um questionário alimentar curto, 

durante o processo de dieta. 

Nenhum desses procedimentos causam dor ou desconforto.  

 

5 – Descrição dos desconfortos e riscos ao paciente: 

Não existem desconfortos aos pacientes exceto pela coleta da amostra de 

sangue. Nenhum paciente ficará internado para fazer o exame. 

  

6- Benefícios para o paciente: 

Trata-se de um estudo que ajudará o médico, o nutricionista e o fisioterapeuta na 

compreensão do efeito da dieta e da drenagem na melhora do quadro de celulite, 

fornecendo ao paciente uma solução não invasiva para esse processo estético.  

 

7- Garantia de acesso: 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 

a Prof. Dra Edileia Bagatin que pode ser encontrada: Disciplina de Dermatologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), localizada à rua Estado de Israel 
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No 740, 2o andar, Vila Clementino. CEP 04039-032-São Paulo. Fone: 55746300. Se 

você tiver consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- Rua Botucatu, 572 1o Cj. 14, 55711062. 

FAX: 55397162. e-mail: cepunifesp@epm.br 

 

8- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na instituição.  

 

9- As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum paciente. 

 

10- O participante terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa bem como o resultado final. 

 

11- Despesas e Compensações: 

- Não há despesas pessoais relacionadas a exames de laboratório e 

consulta médica para o participante em qualquer fase do estudo. 

 

-  Não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

12- Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamento proposto neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na instituição, bem como as indenizações legalmente 

estabelecidas. 

 

13- Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa 
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ANEXO 4: Termo autorização para fotografia 

 

Autorizo, através deste documento, que uma área do meu corpo seja 

fotografada para participação na pesquisa “Avaliação da eficácia da 

drenagem linfática manual no tratamento da lipodistrofia ginóide” após ter 

sido adequadamente esclarecida pela equipe responsável. 

 Autorizo também, a utilização das fotografias, desde que mantida a 

confidencialidade e meu anonimato, para fins de estudo, pela médica Profa. 

Ediléia Bagatin e pela fisioterapeuta Dra Bianca Schonvvetter. 

As fotografias poderão ser publicadas, postas em circulação ou 

apresentadas, tanto isoladas, como acompanhadas por outros assuntos escritos, 

impressos, gráficos ou áudio, as profissionais de saúde, preservando totalmente 

meus dados pessoais. A fotografia não permitirá minha identificação. 

Declaro ter recebido uma cópia do presente termo de consentimento. 

 

Nome da paciente: ________________________________________________ 

Data:___/___/___            ________________________________________________ 

 Assinatura do paciente 

(Deve ser assinado e datado pessoalmente pela paciente, em escrita manual). 

Eu, abaixo assinado, confirmo ter explicado completamente sobre este 

termo e sobre o estudo ao sujeito da pesquisa e ter entregado a este último uma 

cópia assinada e datada deste termo de consentimento. 

Nome do responsável ou 

carimbo 

______________________________________ 

Data:___/___/___            _____________________________________ 

 Assinatura do responsável 
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ANEXO 5: Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia – DLQI-BR 

 

Data:__________ Nome:_______________________________ No._________ 

Diagnóstico:_________________________________________  

 

Pontos Obtidos: ___________  

 

Este questionário visa medir o quanto o problema de pele que você tem afetou sua 

vida durante a semana que passou. Escolha apenas uma resposta para cada pergunta 

e marque um X  

 

1. O quanto sua pele foi afetada durante a semana que passou por causa de coceira, 

inflamação, dor ou queimação? 

(  ) realmente muito=3  (   ) bastante=2 (   ) um pouco=1  (   ) nada=0 

 

2. Quanto constrangimento ou outro tipo de limitação foi causado por sua pele durante 

a semana que passou? 

(  ) realmente muito=3 (   ) bastante=2 (   ) um pouco=1  (   ) nada=0 

 

3. O quanto sua pele interferiu nas suas atividades de compras ou passeios, em casa 

ou locais públicos, durante a semana que passou? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1       (  )nada=0  (  )sem 

relevância=0 

 

4. Até que ponto a sua pele interferiu na semana que passou com relação às roupas 

que você normalmente usa? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1       (  )nada=0  (  )sem 

relevância=0 
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5. O quanto sua pele afetou qualquer uma das suas atividades sociais ou de lazer na 

semana que passou? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1       (  )nada=0  (  )sem 

relevância=0 

 

6. Quão difícil foi para você praticar esportes durante a semana que passou? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1  (  )nada=0  (  )sem relevância=0 

 

7. Sua pele impediu que você fosse trabalhar ou estudar durante a semana que passou? 

(  ) sim=3 (   ) não=0  (   ) sem relevância=0 

Em caso negativo, sua pele já foi problema para você no trabalho ou na vida escolar? 

 (  ) bastante=2 (   ) um pouco=1 (   ) nada=0 

 

8. Quão problemática se tornou sua relação com o(a) parceiro(a), amigos próximos ou 

parentes, por causa de sua pele? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1   (  )nada=0  (  )sem 

relevância=0 

 

9. Até que ponto sua pele criou dificuldades na sua vida sexual na semana que passou? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1  (   )nada=0  (  )sem 

relevância=0 

 

10. Até que ponto seu tratamento dermatológico criou problemas para você na 

semana que passou? 

(  )realmente muito=3  (  )bastante=2  (  )um pouco=1  (  )nada=0  (  )sem relevância=0 

 

Por favor, revise suas respostas. Obrigado. 

DLQI = Dermatology Life Quality Index (Finlay, Khan, 1994) 

DLQI-Brasil (Ferraz, 2006)  


