


 

inflamatório. A cada contato com estas substâncias estranhas seguido da estimulação do 

sistema de defesa, as unidades de gordura contidas nas camadas internas da pele absorvem o 

líquido oriundo da lesão celular ocorrida, gerando edema e proliferação de fibrose15-17. 

 

Após a formação dos edemas, os mesmos levam a compressão dos sistemas venoso e 

linfático6,10. Refere-se que regiões do corpo que apresentam lipodistrofia ginoide possuem 

redução de cerca de 35% do fluxo sanguíneo, em comparação com áreas não afetadas18. Em 

conjunto com esta compressão vascular, ocorre a hipóxia tecidual na presença de células 

inflamatórias. Outro fator importantíssimo para a compressão dos sistemas vascular e linfático 

é o acúmulo de resíduos tóxicos aos quais somos expostos diariamente, que promovem 

aumento do volume das células, que reagem e perturbam o fluxo sanguíneo, provocando a 

celulite10,19,20. 

 

Todavia, diversos estudos evidenciam que o fator mais importante para o aparecimento da 

lipodistrofia ginoide é a associação do sistema endócrino, mais especificamente do estrogênio, 

sobre este processo. Apesar de possivelmente existirem outros hormônios relacionados com o 

surgimento deste quadro (como a insulina), é mostrado que o aumento dos níveis de 

estrogênio é o principal responsável pelo agravamento da lipodistrofia ginoide5,13, uma vez que 

a celulite é mais incidente em mulheres, surge após a puberdade e ciclo menstrual, agrava-se 

em estados fisiológicos relacionados com o aumento dos níveis deste hormônio (como na 

gestação), e em mulheres que fazem uso de terapia com estrogênio (como de pílulas 

anticoncepcionais)10,13,19.  

 

Apesar de aparentemente não se inter-relacionarem, é sugerido que todos estes fatores 

estejam correlacionados entre si, uma vez que fatores predisponentes (gênero, etnia, 

distribuição de tecido adiposo, número e funcionalidade de receptores hormonais), 

desencadeantes (alterações de natureza hormonal) e coadjuvantes (sedentarismo, hábitos 

alimentares, tabagismo e etc) atuam em conjunto sobre as unidades funcionais da pele que 

mantêm o equilíbrio dinâmico do tecido conjuntivo, sendo responsáveis, desta forma, pelo 

surgimento do quadro em questão. De fato, sabe-se que o acúmulo de gordura não se 

desenvolve se não houver uma condição hormonal que favoreça isto. Ao mesmo tempo, esse 

acúmulo de gordura dispara a liberação de substâncias inflamatórias (citocinas), que terão 

efeito na circulação, na inflamação e no nível de estresse oxidativo, desencadeando, 

perpetuando ou exacerbando o problema estético em questão10,19,21,22. 

 



 

Assim, sendo a lipodistrofia ginoide associada a diversos fatores e caracterizada por um 

desequilíbrio funcional, a nutrição adequada apresenta-se fundamental, uma vez que é capaz 

de modular o estresse oxidativo, auxiliar no processo de destoxificação hepática eliminando 

substâncias tóxicas do organismo e fornecer nutrientes necessários para a melhora da 

permeabilidade capilar10,23. Neste cenário, alguns nutrientes e compostos bioativos ganham 

destaque,conforme descrito a seguir.  

 

Óleo de semente de uva  

 

O óleo de semente de uva possui um alto teor de ácidos graxos e de fitoesteróis. Trabalhos 

mostram que o seu teor de ácidos graxos é constituído majoritariamente por ácido linoléico 

(cerca de 70%), seguido do acido graxo ácido oléico (representa cerca de 25% do conteúdo de 

ácidos graxos) e quantidade inferior a 1% de ácido linolênico. Outro componente básico é a 

vitamina E24,25.  

 

Diversos flavonoides de natureza fenólica são encontrados no óleo de semente de uva, como 

monoméricos, dímeros, trímeros e poliméricos (procianidinas) e ácidos fenólicos. As 

proantocianidinas oligoméricas presentes nesse óleo, conhecidas também como taninos, 

possuem importante ação antimicrobiana, antioxidante, cardioprotetora, antitumoral e 

antiviral24,25.  

 

Observa-se que as proantocianidinas oligoméricas ajudam a fortalecer os capilares, artérias e 

veias, o que permite inúmeras aplicações clínicas de importância vital. Aparentemente 

estabilizam as paredes dos vasos sanguíneos, reduzem a inflamação e apoiam tecidos que 

contêm colágeno e elastina. Ao fortalecer os capilares e reduzir a osmose nos mesmo, elas 

podem reduzir edemas associados com insuficiência venosa. Além disso, as proantocianidinas 

oligoméricas também podem restaurar vasos sanguíneos e linfáticos danificados26.  

 

Conforme o exposto, sendo a formação de edemas e compressão dos sistemas linfático e 

venoso cruciais na etiologia da lipodistrofia ginoide, sugere-se que o óleo de semente de uva 

possa apresentar-se como um agente promissor na amenização e controle da celulite.  

 

Óleo de cártamo 
 



 

O óleo de cártamo é extraído a partir das sementes da planta Carthamus tinctorius L. Possui 

concentrações significantes de ácidos graxos poli-insaturado linoleico (ômega 6, por volta de 

78% de sua composição) e monoinsaturado oleico (ômega 9, aproximadamente 16% a 20%). 

Em menores proporções, este óleo contém também outros ácidos graxos, como o ácido 

palmítico (6% a 8%) e ácido esterárico (2% a 3%), além de conter vitamina E (tocoferóis e 

tocotrienois)27-30.  

 

Sabe-se que o consumo equilibrado de ômega 3 e 6, sendo este segundo presente em 

quantidades substanciais no óleo de cártamo, é capaz de diminuir o processo inflamatório de 

baixo grau no tecido adiposo, diminuindo os níveis de substâncias inflamatórias como proteína 

C-reativa, interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 (IL-18), fator de necrose 

tumoral-α e outras citocinas30-32.  

 

Uma vez que a distribuição de gordura corporal está diretamente ligada ao surgimento da 

celulite e que o aumento da relação cintura quadril também se relaciona a este distúrbio, o 

óleo de cártamo pode ser um agente auxiliador na lipodistrofia ginoide, já que alguns estudos 

apontam que este óleo pode amenizar quadros de obesidade, em decorrência da diminuição 

de peso corporal e concentrações sanguíneas de glicose e triacilgliceróis, interferindo em 

alguns genes relacionados à adiposidade, induzindo à termogênese28,33,34. Importante ressaltar 

que o uso de óleo de cártamo deve estar inserido em uma dieta equilibrada com quantidades 

adequadas de ácido graxo ômega-3, visando manter o equilíbrio ideal entre ômega-3 e ômega-

6. Levando-se em consideração o papel do processo inflamatório e do tecido adiposo na 

etiologia da celulite, o óleo de cártamo manifesta-se como um coadjuvante na atenuação 

deste distúrbio dermatológico13. 

 

Vitamina A 

 

A ação da vitamina A, mais especificamente do retinol – molécula de vitamina A 

biologicamente ativa – sobre a lipodistrofia ginoide envolve a sua ligação com receptores 

celulares. Sabe-se que a expressão de genes é regulada através da interação de fatores 

específicos de transcrição que se ligam ao DNA. Alguns receptores nucleares, como o receptor 

ao qual a vitamina A se liga, são fatores de transcrição que exercem a capacidade de modular 

muitas funções celulares. A estimulação e ligação do retinol ao seu receptor regulam a 

proliferação e diferenciação das células que compõem a derme e epiderme, além de estimular 

a reconstrução da matriz dérmica35.  



 

 

Desta forma, estudos mostram que o retinol é capaz de aumentar o conteúdo dérmico de 

colágeno, de proteínas dermoepidérmicas e de fibras elásticas, relacionando-se com a melhora 

da elasticidade e aspecto da pele35-38.  

 

Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) 

 

É referido que a vitamina B5 exerce importante ação sobre a pele, uma vez que a sua 

deficiência associa-se com o maior tempo de demora na cicatrização de feridas com 

modificação histológica do tecido cicatrizado. Ainda, sua deficiência está associada com o 

aparecimento de acne39,40. Assim, alguns estudos têm avaliado a eficácia da suplementação 

oral desta vitamina, sendo encontrados efeitos positivos no pré- e pós-operatório, como 

aumento da aponeurose (membrana fibrosa que envolve os músculos), da força da pele e 

conteúdo de fibroblastos41.  

 

Estudos in vitro avaliando o efeito da adição de ácido pantotênico a uma cultura de células 

fibroblásticas verificou que esta vitamina é capaz de aumentar a proliferação de células e 

estimular a síntese de proteínas intracelulares39,42.  

 

Dado os potenciais efeitos que esta vitamina exerce sobre a pele, é possível sugerir que a 

mesma possa desempenhar benefícios sobre a celulite. 

 

Vitamina B9 (ácido fólico) 

 

O ácido fólico é uma vitamina que desempenha um papel crucial na síntese e reparação do 

DNA, exercendo importante papel sobre a pele, principalmente na proteção contra raios 

ultravioletas43. Assim como ocorre com a vitamina B5, a deficiência de ácido fólico está 

relacionada com algumas disfunções dérmicas, como a psoríase e lúpus eritematoso 

sistêmico44,45. 

 

Estudo publicado em 2011 verificou que o uso tópico de ácido fólico com creatina in vivo 

aumentou significantemente a firmeza da pele, com aumento da expressão gênica de 

colágeno, da síntese de pró-colágeno e melhora da densidade da fibra de colágeno46.  

 

Vitamina C  



 

 

A vitamina C é uma vitamina reconhecida por sua capacidade antioxidante: apresenta potente 

ação na neutralização de radicais livres, além de regenerar a vitamina E na cascata 

antioxidante. Assim, é importante para o combate ao estresse oxidativo no organismo47. É 

mostrado que a vitamina C na forma de ácido ascórbico está presente na epiderme e na derme 

de humanos, sendo que, desta forma, está intimamente relacionada com a defesa 

antioxidante da pele, podendo prevenir o envelhecimento precoce e uma série de distúrbios 

relacionados com a mesma48,49.  

 

Outra ação muito importante que esta vitamina desempenha sobre o sistema tegumentar é na 

produção de colágeno, uma vez que é cofator para a enzima prolil hidroxilase, que hidroxila 

resíduos prolil em pró-colágeno, elastina e outras proteínas com domínios de colágeno.  Além 

disso, afeta direta e indiretamente a expressão gênica e síntese de proteínas50.  

 

Estudos associam o uso tópico da vitamina C com o estímulo à síntese de colágeno e 

prevenção do envelhecimento da pele51. O seu uso na lipodistrofia ginoide pode ser justificado 

pela sua potente ação antioxidante, protegendo as membranas de células subcutâneas e da 

derme da toxicidade desencadeada por radicais livres52.  

 

Vitamina E 

 

Considerada a sua principal função, a ação antioxidante da vitamina E é extremamente 

eficiente. Sua deficiência está relacionada com a diminuição da atividade de enzimas 

antioxidantes que estão associadas com a destoxificação de xenobióticos53. É mostrado que a 

vitamina E está presente na epiderme e na derme de humanos, sendo que, desta forma, está 

intimamente relacionada com a defesa antioxidante da pele48. 

 

Por ser importante no combate ao estresse oxidativo da pele, podem ser encontrados na 

literatura estudos que relacionam a administração oral e o uso tópico desta vitamina com a 

redução da inflamação da pele induzida pela radiação solar54-56. A vitamina E também está 

relacionada com a proteção contra o envelhecimento da pele por diminuir a expressão de uma 

enzima chamada colagenase, que está relacionada com a degradação do colágeno57.  

 

Evidências experimentais sugerem ainda que a vitamina E, em uso tópico ou oral, apresenta 

propriedade estabilizadora da função barreira cutânea, além de ser anti-carcinogênica58.  



 

 

 

Selênio 

 

O selênio é um mineral com potente ação antioxidante e que atua em todas as células do 

organismo. Reduz a oxidação de lipídios celulares, neutraliza radicais livres e potencializa a 

atividade antioxidante da vitamina E. Além disso, é um cofator essencial para uma enzima 

antioxidante, a glutationa peroxidase, que é fundamental no combate ao estresse oxidativo59.  

 

Este mineral também é importante no processo de destoxificação do organismo, auxiliando na 

eliminação de metais pesados, como mercúrio, cádmio e arsênico. Estudos relacionam que o 

selênio pode ainda reduzir a inflamação do tecido adiposo por diminuir níveis de algumas 

citocinas inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6)59-61. Neste cenário, sugere-se que o selênio 

possa ser um valioso adjuvante em distúrbios que estão relacionados com a exposição a 

substâncias tóxicas e com aumento do estresse oxidativo e da inflamação, como no caso da 

lipodistrofia ginoide.  

 

Zinco 

 

Por atuar na síntese de uma enzima importantíssima para o combate do estresse oxidativo, a 

superóxido dismutase, o zinco tem reconhecido papel como antioxidante62. Também exerce 

importante ação na redução da inflamação, uma vez que sua deficiência está associada com o 

aumento de citocinas inflamatórias63.  

 

Este mineral desempenha um papel crítico na manutenção de uma pele saudável, protegendo 

contra radiação ultravioleta e melhorando a capacidade de cicatrização. Refere-se que todos 

os tecidos corporais contenham zinco, sendo que na pele, este mineral encontra-se em altas 

concentrações. Por ser um nutriente essencial para a sua proteção antioxidante, sua 

deficiência está relacionada com alguns distúrbios da pele, como acne, alteração da coloração 

normal da pele e retardo de cicatrização62,64.  

 

Levando-se em consideração de que a pele encontra-se sempre em um estado contínuo de 

renovação, sugere-se que o suprimento de zinco pelo organismo, fomentando enzimas e 

proteínas responsáveis por esse processo, é muito útil. Evidências mostram o papel deste 

mineral na redução da inflamação da pele: estudo in vitro com células fibroblásticas verificou 
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