
CELULITE, UMA GRANDE INIMIGA DA BELEZA 

Se você perguntar a uma mulher do que ela mais tem medo, esteticamente falando, você 
ouvirá quase que 100% das vezes a mesma resposta: Celulite. Sim o terror de qualquer 
mulher que seja ao menos minimamente vaidosa. Ter a pele das coxas ou do bumbum com 
o temido especto de “casca de laranja” é algo que incomoda as mulheres desde que o 
mundo é mundo. Para a infelicidade das meninas, a celulite afeta cerca de 95% das 
mulheres após a puberdade, é quase que algo automático. A celulite, nome comum pelo 
qual chamamos a lipodistrofia ginoide, é o depósito de gordura sob a pele, dando aquela 
característica aparência. Ocorre predominantemente nas mulheres, sendo pouco comum em 
homens. 

OCORRÊNCIA 

A celulite é observada em todos os tipo de pele, mas é mais recorrente nas mulheres de 
pele branca. Ela ocorre principalmente nas áreas das mamas, das coxas, do bumbum, da 
nuca, braços e na parte inferior do abdome. É importante ressaltar que a ocorrência da 
celulite nada tem a ver com a obesidade, pois ela aparece em todos os tipos de corpo, tanto 
em mulheres obesas quanto nas magras. A celulite não é uma doença, porém é uma 
preocupação estética para a maioria absoluta das mulheres. 

CAUSAS 

Por mais comum e temida que seja, a celulite nunca foi estudada a fundo, então suas 
causas não são totalmente conhecidas. Porém há causas já conhecidas que predispõem a 
mulher a sofrer desse mal, tais como a distribuição de gordura sob a pele, sexo, etnia ou o 
biotipo corporal. O que se supõem é que grande parte dos fatores são hereditários, pois o 
fator genético influencia muito nesse caso. Observa-se também que fatores circulatórios 
também contribum para o aparecimento da celulite. Sabe-se que fatores hormonais 
contribuem significativamente para o aparecimento e aumento da celulite, que ocorre 
quando os níveis de estrogênio estão muito altos no corpo feminino. 

CONSEQUÊNCIAS PARA A MULHER 

Um nível elevado de celulite, principalmente nas coxas e no bumbum, pode não ter efeito 
algum sobre a saúde física da mulher, porém tem um impacto muito grande no emocional 
feminino.  Nenhuma mulher gosta de se olhar no espelho e ver sua pele com aquela 
aparência de “casca de laranja”, ainda mais nos tempos atuais, em que os padrões de 
beleza feminino estão mais rígidos do que nunca, em que a mulher tem que ter a aparência 
perfeita e com medidas quase impossíveis de se alcançar. 

TRATAMENTO 

Atualmente no mercado existem diversas propostas de tratamentos para acabar com a 
celulite, porém a maioria custa caro e não rende resultados satisfatórios. A maioria das 
mulheres que acabaram vencendo a celulite não precisaram recorrer a esses tratamentos 
caros. Muito se fala em cremes milagrosos que fazem a celulite sumir em pouquíssimo 
tempo, mas a maioria desses produtos não fará nada além de hidratar a pele. Existem vários 
tipos de tratamentos alternativos que podem ajudar a diminuir consideradamente o nível de 
celulite no corpo feminino. Muitos médicos recomendam uma alimentação mais balanceada 
e saudável acompanhada de bastante exercícios físicos como uma forma mais natural de 
combater esse tão temido vilão do universo feminino. 


