Programa de tratamento para gordura localizada e celulite alinhando corpo e mente
Juliana Moreira
O corpo alcança aquilo que a mente acredita (Filomeno Metumo).
A gordura localizada é caracterizada pelo excesso de adipócitos localizados de forma
desordenada em regiões do corpo, ela é influenciada pelo sexo, idade, hábitos de vida, fatores
genéticos e hormonais. (BORGES e ACORZA, 2016))
O fibro edema gelóide é um distúrbio de etiologia multifatorial; sendo assim, os melhores
resultados são obtidos com procedimentos variados e complementares entre si, sendo ainda
muito importante a orientação da paciente para uma manutenção e/ou complementação
doméstica. (GUIRRO e GUIRRO, 2004)
Nesse programa foram utilizadas duas técnicas de tratamento, de acordo com a necessidade da
cliente no dia da sessão, técnica 1 (Termoterapia e Drenagem Linfática) e técnica 2 (Liberação
miofascial, massagem e Ventosaterapia), associados a recursos cosméticos como a Cafeína. A
Cafeína estimula a lipólise por inibir a fosfodiesterase que causa a ativação dos receptores betaadrenérgicos, resultando em uma ação lipolítica. Indicada quando a celulite está associada à
gordura localizada. (BORGES e ACORZA, 2016). Em todas as sessões realizamos técnicas de
respiração, alongamentos e a PNL.
Estudo de caso: Cliente do sexo feminino, 30 anos, mãe. Na pandemia perdeu o emprego,
passou por um quadro de ansiedade onde ocasionou para ganho de peso, hábitos de vida
sedentária, não ingere muita água, não faz uso de cosméticos, histórico clinico saudável, sem
contraindicação para o tratamento. Queixa principal: Ganho de peso, gordura localizada na
região abdominal, flancos, culote e interno de coxa, pele desvitalizada e desidratada, celulite
grau IV na região da coxa, culote e glúteo.
Plano de tratamento: Entendi que quando conseguimos equilibrar e relaxar a nossa mente
conseguimos resultados incríveis para o nosso corpo, utilizando técnicas e ativos corretos. Com
o objetivo de ajudar a cliente no processo de emagrecimento (com uma equipe multidisciplinar
e a PNL) e a perda da gordura localizada, melhorando o aspecto da celulite, promovendo maior
hidratação para esse tecido, proporcionando também o relaxamento do corpo e da mente.
Tratamento proposto: Foram feitas 10 sessões, 3x por semana, intercalando os dias (segundas,
quartas e sextas). Foram realizadas, terapias manuais (drenagem linfática), liberação miofascial,
ventosaterapia, manta térmica, técnicas de alongamento e respiração, e técnicas da PNL, no
intuito de trabalhar a mente para alcançar o resultado que deseja. Os cosméticos utilizados a
fim de potencializar os resultados: Loção higienizante com extrato de calêndula e menta, creme
esfoliante com chá verde e gengibre, óleo vegetal de lavanda, argila verde, sal e líquido para
bandagem, creme com cafeína, ginkgo biloba, arnica, centella asiática, cavalinha e gengibre, gel
de contato potencializador com laranja amarga, chá verde, gengibre e L-carnitina, melange
hiperemiante com nicotinato de metila, cafeína, centella asiática e cavalinha. Como proposta, o
home care utilizado, uma melange com cafeína, gengibre, castanha da índia, centella asiática e
cavalinha e o Gel crioterápico com mentol, cânfora e cafeína.
Resultados obtidos: O programa de tratamento promoveu a perda da gordura localizada, perda
de peso, melhora do aspecto da celulite, diminuição dos quadros de ansiedade, fazendo com
que a cliente se sentisse mais segura com ela mesma com a finalidade de trazer relaxamento
para a mente que influencia em todo o corpo.
...você deve ter objetivos claros que o ajudem a alcançar os resultados que deseja. (ALLEN,
STEVE, 2015).
Fibro edema gelóide, os melhores resultados são obtidos quando o corpo é submetido a um
tratamento que recupere a saúde e não que vise somente a eliminação da afecção estética.
(GUIRRO e GUIRRO 2004).
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