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O fibro edema geloide (FEG), é uma dermatose desenvolvida por alterações na microcirculação corporal, excesso de 

tecido adiposo e uma barreira fibrosa, dando o aspecto de “casca de laranja” à superfície da pele. Não há consenso 

sobre a etiologia do FEG na literatura científica, porém já se sabe que diversos fatores contribuem para o aparecimento 

desse distúrbio, incluindo o uso de contraceptivos hormonais. Diversas modalidades de tratamento são aplicadas para o 

FEG, sendo técnicas manuais e/ou eletroterapia. O ultrassom é um dos recursos mais utilizados para o tratamento de 

FEG, por se tratar de uma técnica não invasiva e de resultados eficientes. O estudo objetivou comparar os efeitos do 

ultrassom de alta potência no FEG de mulheres com e sem o uso de anticoncepcional hormonal oral. Estudo do tipo 

ensaio clínico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (parecer 1.824.985 e CAAE 61340116.8.0000.0118), e Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (registro RBR-

7yft5y). A amostra foi composta por 18 mulheres, portadoras de FEG, divididas em dois grupos: mulheres que usavam 

anticoncepcional hormonal oral (GAH) e que não usavam (GN). Foram avaliadas através do protocolo de avaliação de 

FEG (PAFEG), termografia e fotogrametria com e sem a contração dos glúteos, a qual foi analisada por experts da 

Fisioterapia Dermatofuncional para determinação do grau de FEG. Todas foram submetidas a 8 aplicações de ultrassom 

na região glútea, do modelo Avatar IV da marca KLD®, com intensidade de 1,0W/cm² no glúteo esquerdo e 2,5W/cm² 

no direito. Finalmente, as voluntárias foram reavaliadas com os mesmos instrumentos da avaliação inicial. Foram 

aplicados testes estatísticos comparativos dentre participantes, Wilcoxon e T pareado, e entre participantes, T 

independente e U de Mann-Whitney, considerando significância de 5%. Não foram encontrados resultados 

estatisticamente significativos nas variáveis grau de FEG, temperatura dos glúteos, depressões, teste de casca de 

laranja e classificação do aspecto de FEG, em ambos os grupos. A média do nível de satisfação referido pelas 

voluntárias, de 0 a 10, foi 8,81 (GAH) e 9,0 (GN). Portanto, este estudo verificou que o ultrassom não apresentou efeitos 

positivos sobre o FEG em ambos os grupos, apesar de alta satisfação da amostra com a intervenção. Diante disso, 

conclui-se que não houve interferência do uso do anticoncepcional hormonal oral no tratamento da FEG com o 



ultrassom. Assim como não houve diferença no uso de variadas intensidades do ultrassom.
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