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Resumo: Averiguar a eficiência e a eficácia da associação de técnicas manuais e 
eletrotermoterápicas na redução de medidas abdominais foi o objetivo deste trabalho. 
O tratamento foi realizado numa voluntária do sexo feminino, 28 anos, com 
lipodistrofia. Para a aplicação de um protocolo elaborado utilizou-se de avaliação 
prévia específica, juntamente com técnicas fisioterapêuticas, eletrotermoterápicas, 
ultra-som e recursos manuais, além de produtos, como cremes específicos. O plano 
terapêutico protocolar proposto teve duração de vinte dias, três vezes por semana, e 
foi realizado entre os dias 04 a 24 de setembro de 2007. Os resultados de cirtometria 
demonstraram uma significativa diminuição das medidas abdominais, ao final do 
tratamento proposto, passando de 77cm para 66cm de circunferência na região da 
cicatriz umbilical. Para a região localizada 3cm abaixo da cicatriz umbilical, os valores 
passaram de 85cm no primeiro dia, para 76cm ao final do tratamento. 

 
Palavras-chave: Técnicas manuais e eletrotermoterapia. 

 
 
Abstract: “Efficacy of the association of manual techniques and electrothermotherapy in 

the reduction of abdominal measurements – case study”. The purpose of this 
work was to verify the efficiency of the association of manual techniques and 
electrothermotherapy in the reduction of abdominal measurements. The treatment 
was carried out in a female volunteer aging 28 years with lipodystrophy. For the 
application of the designed protocol, a specific previous evaluation, together with 
physiotherapeutic, electrothermotherapeutic, ultrasound and manual techniques, in 
addition to suitable creams, was employed. The therapeutic design lasted for 20 days, 
three times a week, and was carried out from the 4th to the 24th September, 2007. The 
results demonstrated a significant decrease of the abdominal measurements, at the 
end of the treatment, from 77 cm to 66 cm of circumference at the level of the 
umbilical scar. Three cm below this level the values decreased from 85 cm on the first 
day to 76 cm at the end of the treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pele é fronteira do organismo, não é 
um simples invólucro que recobre o nosso 
corpo. É uma arquitetura complexa, um 
verdadeiro órgão, como o fígado ou o coração, 
que preenche funções múltiplas e bem 
precisas. Extensão mágica que ainda não 
revelou todos os seus segredos, nosso 
revestimento cutâneo se afirma por um fim 
como um modelo de tremenda comunicação. 
Divide-se em três níveis: epiderme, derme e 
hipoderme, sendo o órgão mais pesado do 
corpo humano e também o órgão mais 
extenso (Peyrefitte et. al., 1998).  

As diferentes estruturas que 
constituem a pele são, acima de tudo, 
entidades vivas em simbiose. A pele tem 
muitas funções intimamente ligadas à sua 
estrutura complexa. Portanto, para 
compreendê-la deve-se estar familiarizado com 
sua morfologia. A primeira e mais lembrada 
função da pele é a sua capacidade de receber 
estímulos. Isto é possível por ser ricamente 
inervada. Globalmente conhecida como 
sentido do "tato", na verdade a pele tem 
diferentes receptores especializados para 
percepções separadas: dor, temperatura, 
pressão e tato propriamente dito (Peyrefitte et. 
al., 1998).  

A Celulite afeta 95% da população 
feminina, tanto que alguns autores a 
consideram uma característica própria do sexo 
feminino e não um estado patológico. Ela 
produz mudanças estruturais na aparência 
física, acarretando severos transtornos 
orgânicos, além de alterar a auto-estima da 
paciente em virtude das mudanças físicas que 
se manifestam com o desenvolvimento da 
enfermidade (Ribeiro, 2006). 

Segundo Exposto (2007) a celulite é a 
designação comum para as bolsas de gordura 
propensas a acumularem-se na hipoderme, 
formando rugas e depressão (aspecto “casca 
de laranja”) em zonas como as coxas, nádegas, 
abdome e braços. É um problema estético que 

tende a verificar-se em cerca de 90% das 
mulheres depois da adolescência. 

Na etiopatogenia da lipodistrofia 
gordurosa, temos como elementos causais mais 
freqüentes o sedentarismo, o stress, os 
antecedentes familiares, o tabagismo, alterações 
hormonais como a elevação do estrogênio, da 
aldosterona, da prolactina e da insulina, 
síndrome pré-menstrual, uso de 
anticoncepcionais, dismenorréias, algumas 
alterações ortopédicas sépticas e a patologia 
venosa ou linfática (Ribeiro, 2006).  

A estrutura histológica da pele se 
modifica alterando o tecido conectivo, no qual 
se produz uma excessiva polimerização dos 
mucopolissacarídeos. Isto ocasiona um 
aumento da retenção da água, do sódio e do 
potássio, aumentando a pressão intersticial e 
gerando compressão das veias e dos vasos 
linfáticos. O tecido mostra degeneração das 
fibras elásticas, proliferação de fibras colágenas, 
hipertrofia das adiposidades e edema. Do 
ponto de vista prático pode-se fazer a seguinte 
indagação: “o mecanismo fisiopalógico da 
lipodistrofia gordurosa envolve um bloqueio 
do metabolismo lipolítico dos adipócitos, com 
sobrecarga, ocasionando estase venosa, edema 
e fibrose” (Ribeiro, 2006). 

A camada é formada por adipócitos que 
estão contidos dentro de alojamentos fibrosos, 
os septos, formados por tecido conjuntivo que 
liga a derme reticular a fáscia muscular. Sendo 
que os adipócitos da região genóide são mais 
responsivos aos estrógenos que induzem um 
aumento do diâmetro das células, e 
conseqüentemente, da espessura da camada de 
gordura cutânea (Ribeiro, 2006).  

A gordura localizada é tudo aquilo que 
sobra após o emagrecimento. São depósitos 
resistentes ao emagrecimento, codificados 
geneticamente, e que mantêm as características 
familiares. Existem dois tipos de depósitos de 
gordura: depósito geral (mobiliza–se 
facilmente) e depósito hereditário (resistente ao 
emagrecimento). Não é uma questão de peso e 
sim da distribuição da gordura que se modifica 
a cada “efeito sanfona”. Nestes depósitos o 
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metabolismo é mais lento, e para isso existem 
os tratamentos estéticos localizados. Os 
depósitos hereditários são classificados de 
acordo com a sua distribuição: Andróide: 
acumulam gordura em braços, costas e 
abdome, mantendo os quadris e pernas 
magras; Ginóide: acumulam gordura em 
nádegas, culotes e pernas, mantendo os 
braços, abdome e costas magros e Mista: 
engordam para os lados acumulando gordura 
nos braços, cintura, quadris e culotes (Clínica 
de Estética Tripod, 2007). 

O ultra-som (US), usado na medicina 
desde 1950 com a finalidade de diagnóstico 
por imagem, é usado na dermatologia para fins 
terapêuticos: tratamento da celulite e gordura 
localizada (Agne, 2005).  

Esta nova categoria de ultra-som 
concentra focalmente a energia na área a ser 
tratada, preservando os tecidos vizinhos. 
Penetra mais superficialmente do que o US 
para imagem (que atinge os órgãos internos), 
localizando-se na profundidade da hipoderme 
(o tecido no qual se acumula a gordura) 
(Cassar, 2001). 

O primeiro aparelho de U.S. de alta 
intensidade entrou no mercado com o nome 
comercial de Ultra Shape, com a proposta de se 
realizar em média três sessões, com intervalos 
de um mês. A penetração do U.S. atinge até 
3cm de profundidade. A gordura que foi 
destruída é mobilizada, transportada para as 
vias linfáticas e posteriormente eliminada nas 
fezes e urina (Sempre Jovem Estética, 2007). 

O mecanismo de ação da quebra de 
gordura se dá por aumento da energia dentro 
do adipócito (célula de gordura), com 
formação de bolhas de ar que vão se 
confluindo até causar a ruptura da membrana 
celular, com saída da gordura para o espaço 
entre as células, que é posteriormente drenada 
para o fígado ou para as vias linfáticas.  O U.S. 
é um dos métodos  para o tratamento da 
celulite e gordura localizada não invasivo, 
indolor e sem efeitos colaterais (Fillipo, 2007).  

O ultra-som (3mHz) funciona assim 
que  as ondas mecânicas emitidas pelo 

equipamento são convertidas, na pele, em 
energia térmica, estimulando o metabolismo 
celular e a circulação dermo-hipodérmica local, 
além de aumentar a permeabilidade cutânea a 
princípios ativos (Ribeiro, 2006). Para ser 
efetiva, a aplicação de U.S. deve considerar 
uma exposição de um minuto por centímetro 
quadrado de tecido. A exposição máxima não 
deve ultrapassar quinze a dezoito minutos 
(aplica-se o cabeçote transdutor de ultra-som 
durante um minuto/cm2, ou seja, um minuto 
para cada área de tecido equivalente à área do 
transdutor). Sendo que estas ondas penetram 
de 3 a 4cm de profundidade, ativam a 
circulação sanguínea e potencializam a 
eliminação de gordura (Cassar, 2001). 

A massagem manual estética tem alto 
impacto e  significativo resultado. Ou seja, é 
uma massagem modeladora e não um 
tratamento cirúrgico ou procedimento com 
aplicações. É feita juntamente com cremes 
específicos. As massagens manuais estéticas 
servem para auxiliar os tratamentos estéticos 
em geral, reduzir medidas e evitar a retenção de 
líquidos através da aceleração do metabolismo. 
É uma técnica que permite esculpir nádegas, 
coxas, braços, cintura e abdôme, pontos nos 
quais a gordura localizada e a celulite se 
concentram. O poder modelador  vem da forte 
pressão dos punhos e dos dedos do terapeuta. 
Antes da massagem é utilizado o ultra-som, 
bem como, na seqüência, um creme é aplicado 
no corpo, facilitando as manobras e agilizando 
a queima de gorduras (Exposto, 2007). 

Os culotes formados no corpo 
feminino preocupam esteticamente muitas 
mulheres. Existem várias técnicas de 
amassamento buscando eliminar esse 
problema, tais como: compressão, repetente, 
rolamento e torção. Essa técnica permite que 
os músculos sejam trabalhados num nível 
profundo e mostra-se eficaz, em particular 
quando realizada em áreas com bastante tecido 
muscular como: panturrilha, quadril, coxa, 
ombro, gorduras localizadas do abdôme e 
celulites do glúteo. O amassamento repetente 
visa dar maior nutrição às fibras musculares e 
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proporciona maior cota de sangue arterial às 
mesmas, enquanto que o amassamento por 
compressão visa eliminar as toxinas, como o 
ácido lático (Kitchen, 2003). 

O deslizamento superficial é a técnica 
aplicada sempre no início e no final da 
massagem. Pode ser aplicado em qualquer 
parte do corpo e em geral não tem sentido 
obrigatório. A palma de uma, ou das duas 
mãos, desliza devagar pelo corpo, moldando-
se a seus contornos. O ritmo também pode 
variar. Um ritmo lento acalma e relaxa, 
enquanto um ritmo rápido estimula 
determinada área. O deslizamento superficial é 
excelente para acalmar e eliminar a tensão e a 
ansiedade. O tempo de recuperação pode ser 
bem acelerado (Romeu, 2007).  

A fricção constitui uma excelente 
forma de localizar e dissolver nós ou nódulos 
que podem desenvolver-se, sobretudo na 
região da escápula e dos músculos 
paravertebrais da coluna. O terapeuta, em 
geral, aprimora essa técnica nas costas. 
Quando aplicada no sentido celular 
subcutâneo, visa destruir coágulos, dissolver 
nós e nódulos, elimina resíduo, dissolve 
depósitos de gordura, suaviza velhas cicatrizes 
(aderências) e alivia a dor localizada. Quando 
aplicada no abdome, visa ativar a circulação 
fecal (Romeu, 2007). 

Os movimentos de percussão são 
realizados apenas nas áreas mais carnudas, 
com mais tecido muscular - nunca nas áreas 
predominantemente ósseas. Os movimentos 
de percussão estimulam e são extremamente 
benéficos quando aplicados antes de atividades 
esportivas. Quando aplicada no abdome, com 
as palmas das mãos em forma de concha, 
recebe o nome de tapotagem e visa ativar os 
movimentos peristálticos. Existem quatro 
tipos diferentes de percussão: cutiladas, 
palmadas, pancadas e socamentos (Mendes, 
2007). 

O toque utilizado pela massoterapia 
pode ser mais profundo ou mais sutil, de 
acordo com o objetivo da especialidade, tal 
como atuar na estrutura mecânica do corpo, 

estimular ou sedar algum estado energético 
e/ou fisiológico, conduzir a autoconsciência ou 
trabalhar campos energéticos (Romeu, 2007).  

Neste contexto é que este trabalho 
buscou verificar a eficácia e efetividade de 
técnicas manuais de eletrotermoterapia na 
redução de medidas abdominais. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. População e amostra 

A amostra foi composta por uma 
paciente do sexo feminino, 28 anos, 
administradora de hotel, sedentária, residente 
na cidade de Dois Vizinhos PR. 
 
2.2. Procedimentos 

Para a realização do estudo de caso, foi 
adaptado um protocolo, baseado na terapêutica 
vigente na literatura. Inicialmente foram feitas 
três medidas a cada sessão, sendo que as 
medidas eram realizadas no início e no final das 
sessões, 3cm acima da cicatriz umbilical, na 
cicatriz umbilical e 3cm abaixo da cicatriz 
umbilical. Tsmbém fez-se com a mesma 
freqüência,a verificação de peso. Todas as 
sessões ocorriam mediante aplicação de Ultra-
som, 3 Mhz, 786, pulsado, com freqüência 
0,3W/m2, marca Imbramed. O tempo foi de 
seis minutos na região a ser tratada. Associou-
se ao ultra-som a utilização de gel iônico, 
seguido de manobras massoterapêuticas, com 
objetivo de redução de medidas abdominais 
localizadas. A terapia manual utilizou-se de 
movimentos que reúnem as técnicas de 
deslizamento e amassamento que estimulam o 
equilíbrio do metabolismo, eliminando toxinas 
e melhorando a oxigenação das células. Foi 
utilizado também, associado com a mesma, um 
ativador (Aloe Fleur de Juvence, 4 Fl.Oz.) e um 
creme tonificador (Forever living NET WT. 4 
OZ) provocando  assim um aumento da 
circulação sanguínea e a aceleração da 
modelagem corporal. 

Foram realizadas dez sessões com 
duração de duas horas, na unidade da Clinic 
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Corpus em Dois Vizinhos, Paraná , por um 
período de 20 dias. 

Este trabalho recebeu parecer 
favorável da Comissão de Ética em Pesquisa 
da União de Ensino do Sudoeste do Paraná – 
UNISEP. A participante foi informada sobre 
os objetivos e aspectos éticos da pesquisa e ao 
ceitar participar assinou o Termo de 
Consentimento e Livre e Esclarecido.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Verificou-se, através do procedimento 
realizado, que não ocorreu alteração de peso 
corporal. No início do trabalho foram 
realizadas três medidas, sendo a três 
centímetros acima da cicatriz do umbigo, no 
umbigo e a três centímetros abaixo da cicatriz 
umbilical. 

Os resultados mostraram que houve 
uma redução 6cm nas medidas localizadas três 
centímetros acima da cicatriz umbilical. A 
redução das medidas na cicatriz umbilical foi 
de 10cm, passando de 77cm no primeiro dia 
do tratamento para 67cm no décimo dia. As 
medidas obtidas na posição de três 
centímetros abaixo da cicatriz umbilical foram 
de 85cm no primeiro dia de tratamento e 
76cm no décimo, diminuindo nove 
centímetros. 

Durante o tratamento não houve 
diminuição do peso corporal. Esse fator vem 
colaborar para que os resultados sejam reais. 

É significante a redução de medidas 
que se obteve ao término do tratamento, 
tendo uma diminuição na primeira medida de 
6cm, na segunda de 10cm e na terceira de 9cm, 
não teve relação com perda de peso. Segundo 
Mendes (2007) a técnica aplicada tem como 
objetivo evitar a retenção de líquido no 
organismo, melhorar a circulação sanguínea 
local e tirar gorduras localizadas por meio da 
distribuição de gordura. Por esta razão o 
protocolo executado é muito útil na redução 
de medidas. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos, pode-
se concluir que o uso de técnicas 
fisioterapêuticas eletrotermoterápicas, ultra-
som e recursos manuais, além de cremes 
específicos, apresentaram resultados 
satisfatórios ao final de dez sessões na paciente 
estudada. 
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