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EDITORIAL
A saúde estética é uma área de muitas facetas e possibilidades. Também são
inúmeros os profissionais e formações que podem trabalhar neste mercado
crescente e emergente.
Por isso, cada vez mais é necessário a realização de pesquisas e a busca pela
comprovação científica, procurando corroborar os benefícios e a eficácia de
técnicas, protocolos, ativos, entre outros.
Nesta edição da Revista Científica Posteriori, você confere um artigo sobre o
papel do óleo de rosa mosqueta e de fatores de crescimento na cicatrização de
feridas, e outro trabalho a respeito dos efeitos da eletrolipólise, em associação
com a drenagem linfática manual, para o tratamento de adiposidade abdominal.
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CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS COM
FATORES DE CRESCIMENTO E ÓLEO DE
ROSA MOSQUETA
LANGE, Angela Nodari 1 ; CARAMORI, Gisele Cristina 2 ; PIATTI, Isabel Luiza 3 ; ALTVATER, Marcela4
; BLACHECHEN, Tatiana Schafranski 5 ; ARRUDA, Adriana 6 ; MENEZES, Ingrid Belohuby 7
NOTAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

INTRODUÇÃO
A ruptura da integridade dos tecidos é chamada
de ferida. As feridas podem ser planejadas
através do ato cirúrgico ou traumáticas, em decorrência de um acidente, ou ainda ulcerativa, em
decorrência de uma patologia 1. Podem ser classificadas como limpas ou contaminadas, podendo
ser superficiais ou profundas 1.
Cuzzel, em 1988, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema de avaliação para as feridas
que cicatrizam por segunda intenção, chamado
RYB, Red/Yellow/Black, o qual facilita a avaliação
e a tomada da decisão quanto aos procedimentos
e recursos a serem utilizados no tratamento 5 e 6.
As feridas são classificadas de acordo com a
coloração que frequentemente reflete o balanço
entre tecidos novos e tecidos necrosados 2.
O processo de cicatrização é dividido em fases
e estas são influenciadas por várias interações
celulares e reguladas pela liberação local de
sinais químicos, tais como citocinas, quimiocinas,
fatores de crescimento e inibidores 3.
Os fatores de crescimento (FC) ou growthfactors (GF) estão presentes em todas as fases do
processo de cicatrização. São proteínas que
modulam a função de outras células ou da própria
1
2
3
4
5
6
7
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célula que as geraram. São produzidas por
diversas células, mas principalmente por linfócitos
e macrófagos ativados, que atuam no controle da
resposta imune 4.
Os principais fatores de crescimento envolvidos na cicatrização cutânea são: o Fator de
Crescimento Epidérmico (EGF), que desempenha
um papel importante na reepitelização e formação
de tecido de granulação por estimular a proliferação de fibroblastos e queratinócitos; o Fator de
Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) que atua
na angiogênese e na formação do tecido de granulação; o Fator de Crescimento Fibroblástico (FGF)
que estimula a angiogênese, reparação de ferimentos e hematopoese e o Fator de Crescimento
Transformador beta (TGF-B), que estimula a proliferação de fibroblastos e células musculares lisas,
agente fibrinogênico e possui forte efeito anti-inflamatório 5. O Fator de Crescimento Insulínico (IGF)
é secretado pelas plaquetas e osteoblastos, e
constitui um fator importante para a sobrevivência
de células hematopoiéticas, fibroblastos e células
do tecido nervoso.
A terapia tópica com fatores de crescimento
tem mostrado resultados positivos em distúrbios
de cicatrização de feridas 6 e 7, na reepitalização
acelerada em ferimentos8, na cicatrização de
úlceras cutâneas 9 na pele foto danificada, no
aumento da espessura epidermal e na formação

de colágeno novo 10, nas cicatrizes pós-cirurgia
plástica entre outros 11 e 12.
O óleo de rosa mosqueta, também conhecido
como rosa selvagem, é rico em ácidos graxos em
sua composição 13:
Os ácidos graxos são necessários para muitos
processos fisiológicos, como a manutenção
da integridade da pele e da estrutura das
membranas celulares e a síntese de compostos
biologicamente ativos 14. Apresentam uma função
estrutural, formando parte dos fosfolipídios das
membranas celulares dos tecidos do organismo,
sendo os precursores de prostaglandinas e
leucotrienos a partir da síntese do ácido araquidônico. Já os fosfolipídios, intervêm em diversos
processos metabólicos, tais como no processo
ativo de fosforilação, na mitose e organização
celular e nos intercâmbios iônicos, o que confere
ao óleo de rosa mosqueta um alto potencial no
tratamento de feridas e cicatrização tecidual 14 e 15.

automobilístico sofrendo apenas escoriações e
lesões de pele.

ESTUDO DE CASOS
Caso 1:
Paciente S. F., 20 anos de idade, cor branca.
Lesão de pele desencadeada por acidente automobilístico no dia 23/04/2013.
Ferida aberta em tornozelo esquerdo sobre o
maléolo lateral medindo 2,4 cm de extensão, com
formação de tecido de granulação.
Início do tratamento: 26/04/2013.
Conduta: uso tópico de fatores de crescimento, 2
vezes ao dia.
Formulação com: EGF 20 mg/gr, IGF 20 mg/gr,
VEGF 20 mgr/gr, b-FGF 10 mg/gr.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste estudo, foram consultadas
as bases de dados: BIREME, MEDLINE e PubMed.
Os termos de busca utilizados foram feridas,
fatores de crescimento e óleo de rosa mosqueta
em inglês e português. Não foram estabelecidos
limites de busca. A busca abrangeu ainda livros,
revistas e periódicos na área da dermatologia,
cosmetologia e medicina estética. Todos os
voluntários do estudo receberam esclarecimentos
quanto ao estudo e assinaram termos de ciência
e concordância com o tratamento, assim como a
liberação para o uso de suas imagens realizadas
no período do estudo.
A aplicação dos protocolos de pesquisa
foi realizada na sede da Buona Vita Cosméticos,
situada na Rua Engenheiro Niépce da Silva, 79 Bairro Portão – Curitiba – Paraná – Brasil. O estudo
contou com a participação de dois voluntários,
sendo um do sexo masculino e outro do sexo
feminino. Ambos foram vítimas de um acidente
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26/04/2013 - Início do tratamento. Tamanho da
lesão: 2,4 cm

08/05/2013 – 12 dias após. Tamanho da lesão 1,7
cm.

Caso 2:
Paciente C. N., 21 anos de idade, cor branca.
Lesão de pele desencadeada por acidente automobilístico no dia 23/04/2013.
Ferida na palma da mão esquerda, com áreas
com crostas e tecido desvitalizado.
Início do tratamento: 26/04/2013.
Conduta: uso tópico de óleo de rosa mosqueta,
3 vezes ao dia.
Formulação: com óleo de rosa mosqueta vegetal
100% natural.

de 12 dias, mostrou-se eficaz no processo
de cicatrização, reduzindo o diâmetro da
lesão de 2,4 cm para 1,7 cm. O tecido de
granulação foi substituído por uma crosta
seca. A lesão, apesar de ter reduzido de
tamanho, ainda necessita de cuidados
até a completa cicatrização. Contudo, o
resultado observado neste estudo de caso
vem ao encontro de relatos encontrados
sobre o uso dos fatores de crescimento
em lesões de pele.
Tais estudos referem que o VEGF atua
no processo de reparo das feridas
favorecendo a formação do tecido de
granulação 51 . O IGF mostrou-se eficaz na
cicatrização das feridas 53 e 57 . O uso tópico
do EGF mostrou-se eficaz na cicatrização
das feridas 58 . A combinação de vários
fatores de crescimento (FGF – 20 mg/g,
IGF 20mg/g, VEGF 20 mg/g e EGF 20
mg/g), mostrou-se eficaz no processo
de cicatrização no pós-operatório das
cirurgias plásticas 11 .

26/04/2013 - Início do tratamento.

08/05/2013 – 12 dias após.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No caso 1, o tratamento da ferida sobre o
maléolo lateral esquerdo, com o uso tópico
de fatores de crescimento por um período
7 |

No caso 2, o tratamento da ferida na palma
da mão esquerda com o uso tópico de óleo
de rosa mosqueta por 12 dias, mostrouse eficaz no processo de cicatrização. As
crostas e os tecidos desvitalizados foram
recuperados. Os resultados deste caso
corroboram com o estudo realizado por
Moreno et al (1990) 63 , onde os autores
verificaram uma rápida cicatrização de
lesões de pele.
Este resultado justifica-se pelo fato dos
ácidos graxos presentes no óleo de
rosa mosqueta atuarem nos processos
fisiológicos de manutenção da integridade
da pele e da estrutura das membranas
celulares e na síntese de compostos
biologicamente ativos 14 e 15 .
Nos dois casos, tanto o uso tópico dos
fatores de crescimento, como o uso tópico

o óleo de rosa mosqueta, mostraram-se
eficazes na recuperação das feridas de
pele em um período de 12 dias.

CONCLUSÃO
Existem inúmeras evidências que avalizam
o importante papel do uso tópico dos
fatores de crescimento e do óleo de rosa
mosqueta no tratamento de feridas abertas.
Contudo, poucos trabalhos rigidamente
controlados foram realizados a fim de
legitimar a eficácia destes produtos no
tratamento de feridas abertas, deixando
claro que ainda existe uma extensa área
de pesquisa a ser explorada acerca das
propriedades cicatrizantes dos fatores de
crescimento e do óleo de rosa mosqueta.
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O EFEITO DA ELETROLIPÓLISE EM
CONJUNTO COM A DRENAGEM
LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO
DA ADIPOSIDADE ABDOMINAL
ANTONIEVICZ, Graciele de Cássia Rodrigues da Cruz ¹; BARBOSA, Naomi 2; ROSA, Patrícia
Marinho 3; FARIA, Priscila Muller 4

NOTAS: 1, 2, 3 e 4.

INTRODUÇÃO
Estudos antropológicos mostram que nos últimos
dez anos, após o domínio da cultura dos cereais e
a possibilidade de vida urbana, o homem passou
a ter acúmulos de gordura em maior escala
(GUIRRO e GUIRRO, 2002 apud MATTIA, 2011).
A preocupação de indivíduos com sua imagem
corporal ocupa cada vez mais espaço dentre
as suas preocupações (CASTRO, 2004 apud
MATTIA, 2011).
A gordura do organismo está depositada nas
células gordurosas as quais têm a capacidade de
aumentar ou diminuir de volume, de acordo com a
maior ou menor quantidade de gordura absorvida
no seu interior. O aumento da gordura corporal se
dá quando a ingestão alimentar supera o gasto
calórico (CURI, 2002 apud MATTIA, 2011).
1
Massoterapeuta e Técnica em Estética pelo Centro de
Educação Profissional Martinus.
2
Técnica em Estética pelo Centro de Educação Profissional
Martinus
3
Técnica em Estética pelo Centro de Educação Profissional
Martinus
4
Professora orientadora; Fisioterapeuta Dermatofuncional e
Acupunturista - Docente no Centro de Educação Profissional Martinus
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A localização central da gordura localizada é
influenciada por diversas variáveis, entre elas os
fatores genéticos, sexo e idade. (FERREIRA et al,
2008 apud MATTIA, 2011).
Segundo dados da pesquisa coletada pela
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção a
Doenças Crônicas, por Inquérito Telefônico
(Vigitel), observou-se que 15% da população
brasileira se encontram obesa (PAHO, 2013).
O excesso de gordura pode influenciar de
maneira negativa na saúde, como diabetes,
problemas cardiovasculares, hipertensão entre
outros fatores.
Com a mudança do estilo de vida dos últimos
tempos, quando as pessoas estão se alimentando
cada vez mais de maneira inadequada, ingerindo

alimentos super calóricos com muita gordura
e açúcar, tudo isso somado à falta de prática
de exercícios físicos, a população apresenta
um excesso de gordura e por consequência o
aumento de peso.
O acúmulo de gordura não interfere só na saúde,
pois essa alteração inestética corporal também
afeta a autoestima da pessoa, visto que atualmente o padrão de beleza busca o corpo perfeito,
impondo que todos devem ser magros. E na busca
pelo corpo perfeito, a gordura localizada é uma
das grandes queixas para aqueles que procuram
por tratamentos nas clínicas de estética.
A eletrolipoforese é uma técnica que atua de
maneira direta estimulando a ação lipolítica,
visando o tratamento da adiposidade e acúmulo
de ácidos graxos. Já a técnica de drenagem linfática manual tem como principal função possibilitar
a eliminação do excesso de líquidos no espaço
intersticial, consequentemente refletindo na diminuição de edema.
Esta pesquisa tem como objetivo investigar os
efeitos da eletrolipólise utilizando eletrodos de
borracha em conjunto com a técnica de drenagem
linfática manual no tecido adiposo da região
abdominal, avaliando e comparando, através da
perimetria e fotodocumentação, a região a ser
tratada.

METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos e
sites especializados sobre o assunto, com levantamento de publicações nas bases de dados
do Google Acadêmico através dos seguintes
descritores: Eletrolipoforese, Gordura Localizada
e Abdômen; e aplicação prática do protocolo de
tratamento elaborado.
Foi utilizada a técnica da eletrolipoforese
epicutânea, com eletrodos de borracha, nos
seguintes parâmetros (figura 1):

12 |

Trapezoidal
aguda

30 Hz

20 min

Retangular
ampla

40 Hz

10 min

Trapezoidal
ampla

30 Hz

20 min

Figura 1: Tabela de parâmetros
Fonte: Dados da pesquisa
A amostra foi composta por um voluntário, do sexo
feminino, idade de 44 anos, mãe de três filhos,
estudante, praticante de exercícios regulares e
alimentação e hidratação saudável. Não faz uso
de nenhuma terapia medicamentosa, drogas ou
outros meios prejudiciais à saúde.
Inicialmente foram colhidos os dados da ficha de
avaliação, composto com perguntas relacionadas
à saúde, hábitos alimentares e queixa principal.
Após, a voluntária foi encaminhada para fotodocumentação, perimetria e aferição do peso.
Para aplicação do protocolo a voluntária foi posicionada em uma maca, em decúbito dorsal, onde
primeiro foi feita a assepsia da pele e a esfoliação local. Logo após a limpeza, foi realizada a
drenagem linfática manual em região de abdômen
e a eletrolipoforese.
A estimulação elétrica foi por meio de uma
corrente de baixa frequência, 25 Hz, com a
técnica de aplicação com eletrodos transcutâneos de silicone-carbono, um procedimento
terapêutico não invasivo e de grande utilização
nos tratamentos estéticos. Foram colocados dois
canais, completando um total de oito eletrodos na
região abdominal. Os eletrodos foram acoplados
a glicerina, para evitar queimaduras, em uma
distância de 3 cm entre eles, com alternância de
polos (positivo e negativo). O tratamento tinha um
tempo estimado em cada sessão de 50 minutos
para a eletroterapia e de 10 minutos na aplicação

da drenagem linfática manual, totalizando 60
minutos. O protocolo ainda era composto por 10
sessões, com frequência de uma vez na semana.
A corrente utilizada era de baixa intensidade e
baixa frequência (em torno de 25Hz). Sendo a
onda alternada quadrada, que atuavam diretamente na membrana dos adipócitos e dos lipídios
acumulados, e que consequentemente produziram sua posterior diminuição (GUIRRO, 2002;
ASSUMPÇÃO et al,2006 apud Borges, 2013).
A intensidade de cada canal foi ajustada gradativamente, observando sempre se a voluntária
referia qualquer tipo de sensação dolorosa. As
sensações provocadas pelo aparelho são de leve
formigamento e eventual dos músculos.
Optou-se pelo tratamento da eletrolipoforese
pois ele tem sido muito utilizado por profissionais
da área da estética para tratamento de adiposidade. Essa estimulação elétrica provoca diversas
modificações fisiológicas no adipócito, desde o
incremento do fluído sanguíneo local, queima de
gorduras e também o aumento do metabolismo
celular. Quanto a drenagem linfática manual irá
atuar na melhora da circulação sanguínea e linfática e estimulando a eliminação do excesso de
líquido intersticial, essa técnica age como coadjuvante em todos os tratamentos estéticos.

RESULTADOS
Os resultados do presente estudo, com eletrolipólise com aplicação de eletrodos transcutâneos,
sugerem que houve uma discreta diminuição da
perimetria da região tratada. Observou-se que na
linha umbilical ocorreu uma diminuição de 4 cm,
pois no início da pesquisa a voluntária estava com
94 cm e ao final com 90 cm (figura 2). Já na linha da
cintura e região infraumbilical as medidas mantiveram-se com 84cm e 96 cm respectivamente.
Destaca-se que na última avaliação perimétrica
a voluntária estava no período menstrual, o qual
apresentou edema na região abdominal (Figura
3 - tabela comparativa).
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Figura 2: Foto - antes e depois - frente
Fonte: Dados da pesquisa
A primeira sessão foi iniciada com 0.5 mA de
intensidade e à medida que a sensibilidade da
voluntária diminuía e a mesma se acostumava
com o estimulo, a intensidade era aumentada,
finalizando o tratamento com 1.7 mA. Antes do
tratamento a voluntária apresentava uma gordura
mais compacta e após as sessões observou-se
que a gordura está mais descompactada.
Isso se deve a aplicação da eletrolipoforese, uma
técnica que visa tratar adiposidade e acúmulo de
ácidos graxos e se dá por meio de microcorrentes
específicas de baixa frequência (+ou- 25 Hz),
onde atua diretamente nos adipócitos e lipídios
que estão acumulados, assim os distribuindo e
facilitando sua eliminação posteriormente através
dos músculos e pelo fígado, e também por meio
de atividades físicas. (BORGES et al, 2006).

Região

1a sessão

10a sessão

Cintura

84 cm

84 cm

L. Umbilical

94 cm

90 cm

I. Umbilical

96 cm

96 cm

Figura 3: Tabela comparativa
Fonte: Dados da pesquisa

DISCUSSÃO
Mesmo com uma alimentação equilibrada e
com a prática de exercícios físicos, as gorduras
localizadas não são totalmente mobilizadas,
permanecendo no local afetado e se torna um
incômodo para as pessoas que buscam uma
satisfação com o próprio corpo (Froehner, 2015).
A eletrolipoforese é uma técnica destinada ao
tratamento de acúmulo de ácidos graxos localizados utilizando uma microcorrente específica
de baixa frequência, em torno de 25 Hz (Borges,
2006). Quando aplicada a corrente elétrica cria
um campo elétrico entre os eletrodos, proporcionando uma modificação no meio intersticial, o
qual favorece as trocas metabólicas e a lipólise.
(Guirro, 2002)
Para Azevedo (2008), a ação da eletrolipoforese
na lipólise estimula o Sistema Nervoso Autonômico
Simpático promovendo a liberação de catecolaminas, que ativam os receptores adrenérgicos,
levando á liberação de adenilatociclase, ocorrendo à conversão intracelular de ATP em AMP
cíclico levando á lipólise.
Em um estudo realizado por Borges (2011), verificou-se que, tanto no modo transcutâneo quanto
no percutâneo, a eletrolipoforese se mostrou
eficiente. Nas duas técnicas houve redução das
medidas perimétricas na região abdominal. Este
estudo foi composto por duas voluntárias, uma
com 19 anos e a outra com 22 anos, sendo realizado em 10 sessões, uma vez por semana, onde
uma recebeu a técnica no transcutâneo e a outra
no percutâneo.
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Um estudo realizado por MUNARETTO, et al,
2009, com 4 voluntárias entre 45 e 50 anos no
período do climatério, em que todas receberam
a técnica no modo transcutâneo, apresentou os
seguintes resultados: duas voluntárias não obtiveram resultados com a técnica, porém, as outras
duas tiveram redução de 5 cm na perimetria abdominal. Desta forma, demonstra-se que tal técnica
se apresenta de maneira eficiente na redução de
medidas.
De acordo com uma pesquisa desenvolvida
MELLO, et al (2012), em que foi estudada a
eficiência da eletrolipoforese, e que contou com
a participação de 21 voluntárias entre 18 e 28
anos, o qual foram divididas em 3 grupos, sendo
o grupo 1, grupo de controle que não recebeu
tratamento, grupo 2, grupo transcutâneo, sendo
a técnica aplicada com eletrodos de silicone e o
grupo 3, grupo percutâneo, que recebeu o tratamento com eletrodos de agulha, foi constatado
que no grupo 1 não houve nenhuma alteração,
quanto ao grupo 3 reduziram medidas na linha
umbilical e infraumbilical, já no grupo 2 houve
diferença significativa nas variáveis de perimetria
e quanto a camada de gordura supraumbilical
também houve redução. Os pesquisadores identificaram que no modo transcutâneo obteve-se um
resultado mais significativo.
Através de seus efeitos, a corrente elétrica
aumenta a temperatura local, incrementando o
fluxo sanguíneo local (efeito Joule e Circulatório),
estimula o transporte de íons entre as células,
fazendo com que a célula mantenha seu equilíbrio
(efeito Eletrolítico) e através do estímulo ao Sistema
Nervoso Simpático (efeito Neuro-hormonal), há

um aumento da liberação de hormônios e AMP
cíclico intra-adipocitário, levando ao catabolismo
local ativando, assim, à lipólise e consequentemente reduzindo o panículo adiposo (Borges,
2006; Borges 2011; Maio, 2004).
O uso das correntes e seus efeitos estão bem
catalogados, porém há pouco material científico
relatando seus efeitos reais (Guirro, 2004).

CONCLUSÃO

Os resultados observados demonstram que a
eletrolipoforese no modo transcutâneo é eficaz
na redução da adiposidade abdominal localizada
(Figura 3). Durante a pesquisa, identificou-se
através de estudos, que existe a possibilidade
de aplicação da técnica da eletrolipoforese com
outros tipos de corrente. A Corrente Russa é
um exemplo e, além de ter efeito de redução de
medidas, a técnica é mais segura, pois, segundo
Borges e colaboradores (2007) não existe a possibilidade de queimaduras e nem irritabilidade do
tecido, por ser uma corrente não irritativa.

(2007) e Azevedo e colaboradores (2008), sinalizam que o gasto calórico após a aplicação da
eletrolipoforese, associando a técnica com uma
corrente russa , teria um resultado mais eficaz.
Contudo, o programa de tratamento que foi elaborado para este trabalho de conclusão da disciplina de Técnicas de Atendimento ao Cliente,
do Curso Técnico em Estética Facial, Corporal
e Capilar, do Centro de Educação Profissional
Martinus, no ano de 2017, apresentou redução
da adiposidade localizada abdominal. Resultado
este muito satisfatório para o grupo.
Ainda assim, após a avaliação observou-se a
necessidade de orientar a voluntária a dar continuidade ao tratamento. Pois, em decorrência da
diminuição do tecido adiposo, a voluntária apresentou flacidez tissular, e segundo Perez e colaboradores (2016), a aplicação da radiofrequência estimula a neoformação do colágeno dérmico
e dos tecidos conjuntivos adjacentes, favorecendo a revitalização tecidual e remodelagem do colágeno, melhorando assim o aspecto do tecido.
O resultado do trabalho apresentou-se satisfatório, entretanto, há a necessidade de realizar estudos com maior número de amostra e técnicas de
mensurações mais exatas para que se obtenha
resultados mais precisos.
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