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É uma alteração da pele que ocorre sobre praticamente toda região do corpo sendo a região
de membros inferiores, quadril, e abdômen as mais acometidas. A pele fica com aparência de
“casca laranja”.
Distúrbios hormonais são os principais causadores do FEG, (estrógeno é o principal
envolvido) e é responsável pelo agravamento de tal afecção.
“Apesar do FEG ser confundido ou relacionado com a obesidade, atualmente pode-se afirmar
que são processos diferentes, sendo este fato fundamentado por observações clínicas (não é
preciso ser obeso para possuir o quadro)”
De etiologia multifatorial, na qual diversas causas poderão coexistir, havendo predomínio de
umas relativamente às outras, de variabilidade individual. Envolve alterações na circulação,
na matriz extracelular e nos adipócitos. Observa-se ainda rotura das fibras elásticas e
aumento da proliferação de tecido fibroso, levando a um crescente espessamento da área. O
FEG caracteriza-se clinicamente por alterações do relevo cutâneo com sucessivas saliências
e depressões, perda da elasticidade, a dor à palpação profunda e presença de nódulos.
Fibro Edema Gelóide (FEG) é o conceito mais adequado para descrever o quadro de
historicamente conhecido como celulite. Acomete em até 90% das mulheres pós-puberdade
(pós 14 anos de idade).
Celulite de grau 1: Como é: ela só aparece quando você pressiona a pele. Surgem gominhos
que lembram a casca de laranja. Por que surge: alimentação gordurosa e com pouco líquido,
sedentarismo e tendência genética favorecem esse tipo de celulite.
Como tratar: as alterações na dieta costumam surtir efeitos notáveis neste tipo de celulite.
Evite bebidas gasosas (não só refrigerantes, mas água com gás também). Sal demais
também é prejudicial, porque aumenta a retenção de líquidos e prejudica a circulação do
sangue.
Celulite de grau 2: Como é: a aparência de casca de laranja é suave, mas salta aos olhos
sem que haja necessidade de pressionar a pele. Por que surge: alimentação gordurosa e
com pouco líquido, sedentarismo e tendência genética favorecem esse tipo de celulite.
Celulites de grau 3: Como é: normalmente, as celulites de grau 3 provocam o famoso efeito
casca de laranja e causam a sensação de peso nas pernas, além de atingir o bumbum.
Surgem, principalmente, nas pessoas que sofrem com o sobrepeso. Por que surge: o
principal causador é o excesso de peso, agravado pelo sedentarismo. Como tratar: só os
tratamentos estéticos não fazem efeito nestes casos, que exigem também uma dieta rigorosa
para controle do peso, além de exercícios físicos regulares.
Celulites de grau 4: Como é: trata-se da mais grave de todas as celulites, provocando
deformidade no contorno do corpo e está diretamente associada aos casos de obesidade.
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