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RESUMO: O fibro edema gelóide (FEG) conhecido popularmente como celulite, 
afeta cerca 80-90% das mulheres após a puberdade. Tratamentos como 
radiofrequência e vacuoterapia, ganharam popularidade por sua segurança relativa e 
melhora da celulite e do contorno corporal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
eficácia da radiofrequência e a vácuoterapia no tratamento do fibro edema gelóide 
(FEG). Para isso foi realizada uma pesquisa experimental, sendo estudados, 6 
indivíduos do sexo feminino com idade entre 20 e 35 anos, com (FEG) grau I e II na 
região glútea. Os indivíduos foram divididos em 3 grupos sendo 2 pessoas em cada. 
Apenas 2 indivíduos dos 6 estudados obtiveram resultados significativos como a 
melhora do aspecto da pele e do fibro edema gelóide. 
Palavras-chave: fibro edema gelóide, radiofrequência, endermoterpia. 

__________________________________________________________________ 

ABSTRACT: Geloide edema and fibrosis affects 80-90% of post-puberal woman. 
Treatments such as radiofrequency and vacuotherapy, gained popularity for their 
relative safety and improvement in cellulite and body contouring. The objective of this 
research was to evaluate the efficacy of radiofrequency and endermotherapy the 
treatment of geloide edema and fibrosis. For this purpose a survey was conducted  
experimental, being studied, six females aged between 20 and 35 years, with 
(FEG) grade I and II in the gluteal region. The subjects were divided into three 
groups with two people in each.  Only two subjects studied had 6   as the 
improvement of skin appearance geloide edema and fibrosis. 
Keywords: geloide edema and fibrosis, radiofrequency, Endermotherapy 
___________________________________________________________________
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O fibro edema gelóide (FEG) conhecido, popularmente, como celulite 

afeta cerca 80-90% das mulheres. Atualmente os cuidados com o corpo e com 

a aparência estética tornaram-se uma preocupação constante na vida da 

maioria das pessoas. Isso se deve aos reflexos dos valores e padrões culturais, 

sociais e individuais acarretando baixa de autoestima, ansiedade e 

desestabilização da imagem corporal. A necessidade de investigar a aplicação 

e a eficácia de novas terapias para o FEG decorre da grande procura para seu 

tratamento. (3) 

Diversas técnicas não cirúrgicas e minimamente invasivas têm sido 

utilizadas na tentativa de reduzir o grau da FEG e melhorar o aspecto da pele. 

Tratamentos como radiofrequência e vacuoterapia, ganharam popularidade por 

sua segurança relativa e melhora do aspecto da celulite e do contorno corporal. 

(3) 

A radiofrequência é um aparelho de alta frequência com corrente 

alternada maior que 3.000 Hz que promove diatermia, ou seja, o aquecimento 

através do calor profundo, onde converte a energia elétrica em energia térmica, 

promovendo um aquecimento em torno de 40º no interior dos tecidos. (1) 

A endermoterapia é um sistema mecânico não invasivo que utiliza roletes 

combinados com a pressão negativa do vácuo, de intensidade variável. Esta 

massagem mecânica produz uma mobilização profunda na pele e tecido celular 

subcutâneo. (2) 

Este estudo teve como objetivo avaliar, através de uma amostragem, os 

resultados obtidos através do uso do aparelho de radiofrequência e a 

endermoterapia no tratamento FEG, já que seus efeitos parecem mostrar-se 

adequados para este tipo de caso.  

 

2 FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG) 

 

Hipoderme (tela subcutânea) é o tecido pela qual a pele repousa, 

formado por tecido conjuntivo que varia do tipo frouxo ou adiposo ao denso nas 

várias localizações e nos diferentes indivíduos, não faz parte da pele, mas é 
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importante porque fixa a pele as estruturas subjacentes, sendo conhecida 

como tela subcutânea, tecido subcutâneo ou fáscia superficial. 

Dependendo da região e do grau de nutrição do organismo, a hipoderme 

pode ter uma camada variável de tecido adiposo, sendo que nele se deposita a 

maior parte dos lipídios. Como os mamíferos consomem energia de modo 

contínuo, mas se alimentam com intermitência, entende-se a importância de 

um reservatório de energia, representado pelo tecido adiposo. A distribuição da 

gordura não é uniforme em todas as regiões do corpo. (3) 

É composta por duas camadas sendo a mais superficial é chamada de 

areolar, que é composta por adipócitos globulares e volumosos em disposição 

vertical, onde os vasos sanguíneos são numerosos e delicados. Abaixo dessa 

camada existe uma lâmina fibrosa, que é a fáscia superficialis que separa a 

camada areolar da camada mais profunda, a camada lamelar, sendo que nesta 

ocorre aumento de espessura no ganho do peso, com o aumento do volume 

dos adipócitos.  

A FEG caracteriza-se pelo aparecimento de ondulações irregulares da 

pele, geralmente localizadas nas coxas, glúteos e abdômen. A Etiologia 

considera que a celulite resulta de múltiplos fatores, incluindo anomalias 

estruturais, genéticas e endócrinas. É evidente que o enfraquecimento dos 

tecidos, o aumento do tecido adiposo e as alterações na microcirculação, 

desempenham um papel fundamental nesta patologia. (9) 

Celulite é um nome incorreto, porém consagrado no meio médico e pela 

população leiga, é a definição de (PEFE) paniculopatia fibroesclerótica. 

Também pode ser descrita como um processo distrófico (paniculose), com uma 

fisiopatologia complexa com múltiplos fatores interligados, os quais atuam por 

diferentes mecanismos no tecido adiposo. (4) 

Guirro e Guirro consideram fibro edema gelóide como o conceito mais 

adequado para descrever o quadro historicamente conhecido e erroneamente 

denominado celulite. Pode-se considerar o fibro edema gelóide separadamente 

por três pontos de vistas diferentes como histológico, etiopatogênico e clínico; 

Histologicamente o FEG é uma infiltração edematosa do tecido 

conjuntivo, não inflamatória, seguida de polimerização da substancia 

fundamental que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica 

consecutiva. (3) 
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A etiologia do FEG  é um processo reativo da substancia fundamental 

sequente a uma alteração do meio interno, favorecido por causas locais e 

gerais, em virtude do qual as glicosaminoglicanas que a integram sofrem um 

processo de hiperpolimerização. Vários são os fatores que podem causar 

alterações nas proteoglicanas na matriz: variações topográficas, idade, 

gestação, estrógenos, diabetes, hipertireoidismo, corticosteroides. Conclui-se 

que há então uma retenção hídrica com consequente aumento da viscosidade, 

dificultando os intercâmbios celulares (por compressão dos vasos), e todas as 

implicações decorrentes dessa alteração da matriz. (3) 

Clinicamente o FEG é um espessamento não inflamatório das capas 

subdérmicas, ás vezes doloroso, que se manifesta em forma de nódulos ou 

placas de variada extensão e localização. Por essa razão denomina-se esse 

processo de fibro edema gelóide. (3) 

A dinâmica desse tecido distrófico é consequência do aumento da 

pressão do liquido intersticial que evoluiu para micro edema não depressível. 

Pode-se considerar que se trata de uma hidrolipodistrofia. O aumento da 

pressão capilar resulta do aumento da pressão venosa por compressão ou 

constrição. Fatores predisponentes, como carga genética, hormônios e outros 

fatores endógenos e ambientais, propiciam o desenvolvimento de sinais e 

sintomas clínicos que se superpõem e adicionam aspectos negativos nesse 

tipo de alteração. (4) 

De acordo com Guirro e Guirro, existem quatro evidências clínicas 

encontradas na palpação do fibro edema gelóide que são conhecidos como 

“tétrade de ricoux” são elas: aumento da espessura do tecido celular 

subcutâneo; maior consistência tecidual; maior sensibilidade à dor; diminuição 

da mobilidade por aderência aos planos mais profundos. (3) 

Conforme Guirro e Guirro as lesões teciduais são subdivididas em três 

estágios seguindo a gravidade de cada um:  

Fibro edema gelóide brando (Grau I); ainda não é visível a inspeção, 

apenas pela compressão do tecido ou contração muscular voluntária. 

Fibro edema gelóide moderado (Grau II) visíveis sem a compressão dos 

tecidos, ficam mais aparentes mediante compressão dos mesmos, já 

existe alteração da sensibilidade. 

Fibro edema gelóide grave (Grau III) apresenta aparência com relevos, 
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sensibilidade à dor, fibras do tecido conjuntivo quase totalmente, 

danificadas.  

Segundo a classificação feita por Leonard citado por Guirro e Guirro, são 

três tipos de fibro edema gelóide, são eles: consistente ou duro (normalmente 

em obesos ou pessoas muito magras); gelóide ou flácido (indivíduos com 

hipotonia muscular, sedentários com pouca massa muscular); Edematoso 

(normalmente em membros inferiores e com edema) e fibro edema gelóide 

misto.  

Já Dabis, também citado por Guirro e Guirro, distingue três tipos: fibro 

edema gelóide puro (mulher magra); composto (frequentemente no pós-parto 

ou após a puberdade); fibro edema gelóide composto obesidade. 

 

2.1 RADIOFREQUENCIA  

 

A radiofrequência (RF) conceitua-se na emissão de correntes elétricas 

de alta frequência, formando um campo eletromagnético que gera calor, 

quando em contato com os tecidos corporais humanos. Trata-se de uma 

terapia em que se programa e modula as frequências projetadas ao tecido 

corporal, a fim de se atingir a camada subdérmica. Sendo uma terapia segura e 

aplicável a todos os fototipos cutâneos. (6) 

O principal efeito da transmissão de ondas de alta frequência nos 

tecidos é produzir aquecimento. Essa conversão de energia elétrica em energia 

térmica ocorre de três formas:  

Nos tecidos vivos existe abundância de íons positivos e negativos 

diluídos em meios líquidos e, portanto com mobilidade ou liberdade para 

deslocamentos dentro deste meio. Estes íons respondem às forças de atrações 

e repulsões provocadas pela exposição ao campo elétrico, resultado da 

radiofrequência, que faz com que esses íons sejam acelerados e oscilem seus 

sentidos de deslocamento na direção das linhas de campo, convertendo 

energia cinética em calor. O tecido que contém altas proporções de íons, será 

o mais aquecido durante a aplicação da técnica. (8) 

As moléculas de água são chamadas de dipolos, pois possuem 

assimetria elétrica. Quando são submetidas a campos elétricos que se 

alternam de polaridade rapidamente, elas produzem energia térmica devido a 
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movimentos rotacionais que interferem nos movimentos de moléculas 

adjacentes causando mais movimentos aleatórios e calor. Entretanto a 

produção de calor por esse efeito é considerado significativo apenas a partir de 

frequências superiores a 10MHZ. (8) 

As células adiposas são exemplos de moléculas não polares. Embora 

não possuam íons livres ou polaridade moleculares significativos respondem à 

influência do campo de radiofrequência produzindo uma quantidade pequena 

de calor. Mesmo que as ondas sejam transmitidas a todos os tecidos, o 

aquecimento será mais intenso naqueles que estão mais próximos da 

superfície dos eletrodos. (8) 

A homeostase orgânica possui um componente eletro fisiológico 

importante, que é o desequilíbrio elétrico transitório das células e suas 

membranas. Assim, quando se aplica o condensador elétrico da RF nos tecidos 

cutâneos, cria-se uma corrente de movimento de cargas por efeito de atração e 

repulsão. Assim, a variação da aplicação da RF remete ao conceito de “Matrix 

and Matrix Regulation” de Alfred Pischinger. (7) 

Segundo Maio, a radiofrequência gera energia através de ondas 

eletromagnéticas que aquecem a pele, em temperaturas diferentes, de acordo 

com a anatomia da pele. A deterioração dérmica é o principal fenômeno do 

primeiro estagio da formação da celulite. Conforme ocorre a evolução do 

quadro da celulite, observam-se danos da microcirculação local, aumento de 

lipídios acumulados nos adipócitos e deterioração do tecido dérmico. (4) 

De acordo com Borges, denominam-se radiofrequências (RF) as 

radiações compreendidas no espectro eletromagnético entre 30 kHz e 3 GHz, e 

as frequências mais empregadas em equipamentos utilizados na estética estão 

entre 0,5 MHz e 1,5 MHz, mas também encontramos no mercado alguns 

aparelhos com frequência em torno de 6 MHz e 40,68 MHz. (2) 

Low e Reed, afirmam que, por ser uma energia transmitida em forma de 

ondas, com alternâncias cíclicas de polaridades e frequência elevada, não 

produz efeitos neuromusculares intensos e nem eletroquímicos significativos. 

Entretanto provoca efeitos de aquecimento pela conversão ou absorção dessa 

energia pelos tecidos. Este processo é chamado de diatermia. Alguns efeitos 

fisiológicos que é importante destacar: o aumento da temperatura que causa 

diminuição da viscosidade dos líquidos como sangue, linfa e também todos os 
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líquidos dentro e através dos espaços intersticiais; além de produzir 

vasodilatação local, há também estímulos do aporte de nutrientes e oxigênio, 

acelerando a diminuição de catabólitos. (1) 

A RF pode ser monopolar ou bipolar e é controlada através dos 

parâmetros: força eletromagnética (watts), tempo de exposição, métodos de 

aplicação e resistência tecidual específica de cada camada da pele. A RF 

monopolar atinge maior profundidade (em torno de 20 mm). A ação esperada 

da RF é destruição dos septos fibrosos da pele pela lesão térmica, iniciando 

uma cascata de eventos inflamatórios, que incluem proliferação de fibroblastos 

e neocolagenese; lipólise pela ação térmica; aumento da circulação local 

causando hiperemia e vasodilatação, com drenagem dos depósitos de gordura 

para o sistema linfático. (4) 

De acordo com Martin, a atividade biológica que a RF propicia aos 

tecidos se manifesta de duas modalidades principais. A primeira é o efeito 

energético, que depois de estimulado pela RF, o tecido cutâneo tem suas 

reações químicas facilitadas, permitindo uma maior movimentação entre os 

íons através da membrana lipoproteica e facilita, portanto, a transformação de 

ADP (Adenosina difosfato (ou difosfato de adenosina) é um nucleotídeo, isto é, 

um composto químico formado por um nucleósido e dois radicais fosfatos em 

ATP (Trifosfato de adenosina, é um nucleotídeo responsável pelo 

armazenamento de energia em suas ligações químicas). A segunda é o efeito 

térmico, que como a movimentação dos íons e seus atritos e choques entre si, 

é gerada uma hipertermia local, que determina um aumento no fluxo 

sanguíneo, com aumento da demanda de oxigênio e nutriente, com também, 

aumento da saída dos catabólitos e subprodutos celulares. (5) 

O efeito da RF possui variáveis como a potência e frequência utilizada, 

bom como tamanho do condutor utilizado e o tecido a ser tratado. Além do 

efeito da bioestimulação, teremos um aumento local e reflexo da circulação 

arterial e uma importante ação de drenagem venosa e linfática. Assim, os 

resultados efetivos da RF variam conforme equipamento utilizado e conforme 

hidratação, adiposidade e componentes constituintes do tecido abordado. Há 

uma variedade de equipamentos o que faz com que cada marca possua 

particularidades para realizar a técnica de aplicação, que podem também ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nucleot%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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encontradas nos manuais, devendo ser respeitadas regras básicas pelo 

profissional. (10) 

 

2.2 ENDERMOTERAPIA 

 

Na década de 70 o sistema de endermoterapia teve origem na França, 

foi desenvolvido a partir da associação dos princípios da utilização simples de 

vácuo e técnicas de drenagem linfática. È uma força mecânica capaz de 

preguear e, ao mesmo tempo, permitir um rolamento da pele diminuindo a 

retenção liquida local e aumenta a circulação sanguínea, por meio do uso de 

aplicadores manuais é capaz de tratar numa única sessão, grandes áreas 

corporais como coxas, nádegas e flancos. (4) 

De acordo com Borges (2), as técnicas de aplicação são muito 

semelhantes às manobras de drenagem linfática corporal (bombeamento, 

círculos fixo, pressão, etc.). O nível de vácuo aumenta progressivamente à 

medida que o tratamento avança, não podendo causar desconforto ao cliente. 

O aparelho utilizado para a aplicação da vacuoterapia possui uma bomba de 

sucção, geradora da pressão negativa. O equipamento é controlado por um 

vacuômetro e/ou nanômetro que modula a pressão em unidades de mmHg. As 

ventosas variam de conforme o fabricante de cada aparelho (pequeno, médio e 

grande), facilitando a aplicação vacuoterapia de acordo com a área a ser 

tratada.(2) 

A vácuoterapia tem sido utilizada como um recurso estético em larga 

escala na Europa, Japão, América do Sul e nos Estados Unidos. É um sistema 

que auxilia na redução da aparência da celulite e na redistribuição do tecido 

adiposo subcutâneo, bem como na redução de medidas de circunferência 

corporal. (12) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa foi do tipo experimental  qualitativa dedutiva.  

 Quanto aos procedimentos utilizados na coleta dos dados, foi realizada 

uma avaliação das voluntárias no início do tratamento, um registro fotográfico 

antes de iniciar a 1ª sessão, ao término da 5ª sessão (pré-teste e pós-teste) de 

aplicação dos aparelhos de radiofrequência e vácuo na região acometida pelo 

FEG (glúteo), um questionário estruturado, que objetivou avaliar o nível de 

satisfação da paciente, durante e após o tratamento. Todos os sujeitos 

envolvidos neste estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido por escrito. 

Foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: , inflamação ou 

infecção da região a ser tratada, gravidez ou amamentação, histórico clinico de 

doenças malignas, implantes. 

A pesquisa realizou-se em três grupos, com dois indivíduos do sexo 

feminino em cada grupo, com idade entre 20 e 35 anos, com FEG Grau 1 a 2 

do brando ao moderado, localizadas na região glútea, o grau do FEG foi 

determinado com base nos três estágios segundo Guirro e Guirro, visíveis sem 

a compressão dos tecidos, ficam mais aparentes mediante compressão dos 

mesmos. Os indivíduos foram orientados no sentido de manter os seus hábitos 

alimentares, planos de exercício físico e estilo de vida, desde que as oscilações 

de peso não ultrapassassem 2 kg em relação ao mês anterior.  

O equipamento de radiofrequência utilizado para a pesquisa foi o 

Spectra ® da Tone Derm, foram realizado sessões 2 x  por semana, num total 

de cinco sessões. Após ter sido aplicada uma película de glicerina sobre a área 

de tratamento, o aplicador foi levemente pressionado sobre a pele, tendo sido 

executado um movimento extenso e continuo.  A manopla utilizada foi a MD35 

(monopolar) de média densidade e potência efetiva máxima de 30 w (30J/s) a 

área de contato de 9,6cm² de superfície plana eletricamente isolada, a 

densidade de potência máxima de 3,1W/cm². O equipamento de vácuo 

utilizado foi o Ultra Derm Spray da Tone Derm. 

O protocolo de radiofrequência foi determinado de acordo com estudo de 

Low e Reed. O tempo utilizado foi de três minutos por ERA e a quantidade de 

ERAS de acordo com a superfície tratada, correspondendo a duas áreas do 
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eletrodo ativo, tempo necessário para chegar a valores com aumento de 5º a 

6ºC (que teve como média inicial 33,7ºC e média final 40,5ºC avaliadas com 

termômetro de superfície), totalizando uma média de 20 minutos. (1,11) 

No grupo (1) foi aplicada apenas a radiofrequência tempo de aplicação 

20 minutos por sessão, temperatura aferida entre 38° e 40°, foram cinco 

sessões duas vezes por semana, conforme o manual do equipamento. O grupo 

(2) foi aplicado à radiofrequência durante 20 minutos com a temperatura aferida 

entre 38° e 40° em seguida a endermoterapia com os rolinhos, durante 10 

minutos, num total de 5 sessões, sendo 2 vezes na semana. O grupo (3) foi 

aplicado apenas a endermoterapia num total de 5 sessões, duas vezes na 

semana.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Após a execução do protocolo estabelecido foram comparadas as fotos 

do antes e depois de cada grupo. Quanto às alterações visuais, apresentam-se 

a seguir os registros fotográficos realizados sobre as regiões acometidas e 

submetidas à aplicação da radiofrequência. 

Grupo (1) apenas RF 

 

Individuo 1 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 

esquerda após as cinco aplicações da radiofrequência conforme o protocolo 

descrito nos matérias e métodos. 
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Individuo 2 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 

esquerda após as cinco aplicações da radiofrequência conforme o protocolo 

descrito nos matérias e métodos. 

Após ser submetida às cinco sessões de aplicação da RF, observou-se 

uma melhora do aspecto da pele, porém não houve alterações do FEG grau 1 

e 2 nas regiões acometidas. 

No indivíduo 1 foi observado que no período pré-menstrual e menstrual, 

houve piora no quadro, provavelmente devido à retenção de líquidos. 

Para Maio, a ação hormonal é responsável pelo inicio do processo, bem 

como pela evolução e pelo agravamento do FEG. O estrógeno influencia as 

células adiposas pelo aumento significativo da enzima Lipase Lipoproteica 

(LPL) que converte Triglicérides em ácidos graxos, Mono e diglicérides, 

permitindo sua captação pelos tecidos periféricos, transportada para a 

superfície endotelial dos capilares (envolve proteoglicans heparan sulfato). (4) 

Grupo (2) RF e Endermoterapia 

 

Individuo 3 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 
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esquerda após as cinco aplicações da radiofrequência e o vácuo, conforme o 

protocolo descrito nos matérias e métodos. 

 

Individuo 4 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 

esquerda após as cinco aplicações da radiofrequência e o vácuo conforme o 

protocolo descrito nos matérias e métodos. 

Ao término das cinco sessões realizadas com a terapia proposta, 

observou-se uma melhora significativa, com redução no aspecto da pele em 

“casca de laranja”., no individuo 3.  

Os efeitos fisiológicos que a Radiofrequência propicia são: vasodilatação 

e aumento da circulação sanguínea: além da elevação da temperatura que 

produz vasodilatação local, além, há também estimulo do aporte de nutrientes 

e oxigênio, acelerando a eliminação de catabólitos. Com o aumento da 

temperatura causa a diminuição da viscosidade dos líquidos como sangue, linfa 

e também dos líquidos dentro e através dos espaços intersticiais. (1,8,13) 

Grupo 3 apenas aplicação da endermoterapia 

 
 

Individuo 5 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 
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esquerda após as cinco aplicações do vácuo, conforme o protocolo descrito 

nos matérias e métodos. 

 

Individuo 6 - Aspecto da região glútea e superior da coxa, com contração 

da musculatura envolvida, antes do tratamento na foto à direita e a foto da 

esquerda após as cinco aplicações da endermoterapia, conforme o protocolo 

descrito nos matérias e métodos. 

Ao término das cinco sessões realizadas com a terapia proposta, 

observou-se pouca melhora no aspecto da pele, no individuo 5. Já no individuo 

6 houve uma boa resposta a terapia escolhida. 

Para Borges, a vacuoterapia consiste na restauração da forma e da 

função dos tecidos resultando na melhora da circulação e oxigenação do meio 

intersticial, fator importante na qualidade de vida de toda a estrutura tecidual. 

Os benefícios obtidos incluem uma hipervascularização, hiperoxigenação, 

drenagem do líquido intersticial e linfático e relaxamento muscular. (2) 

Um dos fatores que podem ter influenciado os resultados negativos foi à 

quantidade de sessões que foram apenas 5. O FEG pode ser definido 

clinicamente como um espessamento não inflamatório das camadas 

subdérmicas, sendo uma disfunção de etiologia complexa. Sua fisiopatologia 

envolve mecanismos multifatoriais e seu aspecto desagradável promove, nas 

mulheres acometidas, uma busca para o seu tratamento. Apesar da existência 

de numerosos tratamentos, a vacuoterapia se destaca como uma proposta de 

tratamento não invasivo do FEG,diversos trabalhos experimentais e clínicos 

têm comprovado a eficiência vácuo no tratamento do FEG.   
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CONCLUSÃO  

 

Foi possível verificar, com realização dessa pesquisa, que dos 6 

indivíduos que participaram apenas 2 apresentaram significativa melhora 

observada através das fotos. Sendo que uma foi submetida ao tratamento com 

da Radiofrequência associada ao vácuo e a outra apenas foi submetida à 

aplicação do vácuo. Não foi possível observar o resultado esperado com a RF 

sendo que o vácuo promoveu os melhores resultados. Com relação à 

radiofrequência até o momento não há relatos de efeitos adversos importantes, 

mas existe a necessidade de que estudos futuros, com melhor delineamento, 

sejam realizados para comprovar a eficácia e ainda, determinar se os 

resultados obtidos são transitórios ou possuem maior duração. Sugere-se para 

trabalhos futuros que, ao associar a estes tratamentos , a prática de atividade 

física, reeducação e/ou controle alimentar através de uma dieta apropriada, e o 

aumento do numero de sessões , pois se poderia obter um resultado mais 

significativo, no tratamento dessa patologia. 
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