
ISBN 978-85-459-0773-2

USO DA RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DE RUGAS, PTOSES E
FLACIDEZ MUSCULAR FACIAL

Gabriely Lorrainy Favoreto Bandeira  1  ; Daiane Paulata2; Renata Cappellazzo3

1Acadêmica do Curso de Fisioterapia, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
gabrielyfavoreto@gmail.com

2Acadêmica do Curso de Fisioterapia, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
daiane5paulata@gmail.com

3Orientadora, mestre, departamento de fisioterapia. Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
renata.cappellazzo@unicesumar.edu.br

RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno fisiológico que afeta todos os tecidos do organismo. Envolve o ciclo natural da vida,
porém os sinais ficam mais evidentes depois da terceira idade, esses sinais são decorrentes das condições de vida que
o organismo foi submetido. O envelhecimento pode ser retardado com alguns cuidados e com o auxílio da fisioterapia
dermatofuncional, que possui recursos usados para atenuar as marcas do envelhecimento. O presente estudo tem por
objetivo avaliar os resultados da radiofrequência no tratamento de rugas, ptoses e flacidez facial. Serão selecionadas
dez pacientes do sexo feminino, raça branca, com idade entre 50 e 60 anos, com presença de rugas, ptoses e flacidez
facial. Inicialmente as pacientes serão avaliadas através do registro fotográfico, seguindo as normas de padronização
para as fotos, em seguida responderão a um questionário de satisfação pessoal. Serão realizadas cinco sessões de
radiofrequência, uma vez por semana, com duração de uma hora por sessão, onde será utilizada a glicerina líquida para
o deslizamento do cabeçote e o termômetro infravermelho para a manutenção da temperatura da superfície da pele
entre  40  e  42ºC.  Após o término  do tratamento  as  pacientes  serão  reavaliadas  com os  mesmos instrumentos  da
avaliação  inicial  e  as  fotos  serão  submetidas  a  uma  análise  cega.  Espera-se  obter  resultados  que  comprovem o
benefício da radiofrequência no tratamento dos sinais do envelhecimento na face.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Neocolagênese; Tecido Cutâneo.

1 INTRODUÇÃO

Com o decorrer dos anos, os tecidos passam por diversas mudanças, sendo que na pele as
alterações são muito visíveis. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano (SOUZA, 2016).
A epiderme é a camada mais superficial da pele, é ela que está em contato direto com a superfície
externa,  já  a  derme é  a  camada que  está  abaixo  da epiderme,  e  é  mais  espessa (MACEDO;
TENÓRIO,  2015).  Logo  abaixo  fica  a  hipoderme ou  também conhecida  como tela  subcutânea,
preenchida por adipócitos, que são as células de gordura (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).

Segundo Souza,  (2016)  o  envelhecimento  é  um fenômeno fisiológico  que afeta  todos os
tecidos do organismo. É o ciclo natural da vida, porém os sinais ficam mais evidentes depois da
terceira idade, esses sinais são decorrentes da qualidade de vida a qual o organismo foi submetido
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).

O  envelhecimento  é  resultado  de  fatores  extrínsecos  e  fatores  intrínsecos.  Os  fatores
intrínsecos  estão  relacionados  com  a  genética,  idade,  sexo  e  são  inevitáveis,  já  os  fatores
extrínsecos  são  uma  resposta  decorrente  de  fatores  externos  como  má  alimentação,  estresse,
tabagismo, exposição solar. Quanto maior o tempo de exposição a esses fatores, mais rápido será o
surgimento dos sinais do envelhecimento (SILVA et al., 2014).

No sistema tegumentar os sinais são bastante evidenciados, principalmente na face, pescoço,
dorso  das  mãos  e  antebraços  devido  à  grande  exposição  ao  ambiente  externo  ocorrendo  o
desenvolvimento  de  flacidez,  manchas  e  rugas.  Outro  motivo  responsável  pelo  envelhecimento
precoce da pele é o excesso da mímica, muitos indivíduos fazem o uso exagerado de alguns grupos
musculares  isolados  da  face,  acarretando  no  desgaste  das  fibras  elásticas  enrugando  ou
pregueando a pele. Com o decorrer do envelhecimento o colágeno torna-se mais rígido e a elastina
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vai perdendo sua elasticidade natural, as camadas de gordura sob a pele não conseguem se manter
de forma uniforme e a degeneração das fibras elásticas, aliada a menor oxigenação dos tecidos
provoca  a  desidratação  da  pele  resultando  no  aparecimento  das  rugas.  As  rugas  podem  ser
congênitas  e  podem ser  adquiridas,  são  classificadas  em rugas  profundas  e  rugas  superficiais
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).

As rugas profundas não sofrem qualquer  modificação quando são esticadas,  já  as  rugas
superficiais se alteram ao serem esticadas (AZEVEDO; BUSNARDO, 2012).

Existe uma demanda muito grande de indivíduos que buscam melhorar sua aparência, vendo
essa necessidade, em combater as marcas de envelhecimento, diversas tecnologias estão sendo
desenvolvidas  voltadas  para  o  rejuvenescimento,  assim  como  a  radiofrequência  (RF)  (SOUZA,
2016).

Por meio do uso do aparelho de radiofrequência conseguimos obter processos fisiológicos
como contração inicial imediata de colágeno e uma resposta de reparação tecidual que produzirá e
depositará colágeno, ocorrendo o remodelamento e a firmação da pele com o passar do tempo
(DRAELOS, 2012).  Além disso, fornece uma energia eletromagnética, que por sua vez gera um
aquecimento volumétrico de modo controlado, transformando essa energia em energia térmica. O
modo de emissão da radiofrequência pode ser monopolar, bibolar, tripolar e multipolar (MACEDO;
TENÓRIO, 2015).

O efeito que a radiofrequência gera nos tecidos é o aumento de temperatura (em torno de
42°C a 43°C) e gera calor, como consequência ocorre a vasodilatação que colabora para a melhor
oxigenação  dos  tecidos,  forma  novas  fibras  de  colágeno,  pois  ativa  os  fibroblastos  do  tecido
conjuntivo, com isso faz com que diminua a flacidez da pele (CAMPOS; ALMEIDA, 2012). A camada
da epiderme não recebe este calor, então permanece com as suas características. O aparelho de
radiofrequência  tem poder  rejuvenescedor,  pois  há  contração  das  fibras  de  colágeno  devido  à
indução  do  colágeno  (BORGES,  2010).  Sendo  assim,  o  rejuvenescimento  causado  pela
radiofrequência se dá pela contração das fibras de colágeno induzidas pela RF (SILVA et al., 2014).

Ao aplicarmos a RF a temperatura não deve ultrapassar 45°C, a camada dos tecidos pode ser
prejudicada devido à desnaturação do colágeno (AGNE, 2009). Sendo assim quando aplicada a RF
é indispensável o uso de um termômetro, para monitorar a temperatura durante o procedimento. Os
efeitos  pós  RF  são:  hiperemia  da  pele  e  edema,  porém  não  necessita  de  intervenções  para
cessarem (CAMPOS; ALMEIDA, 2012).

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os resultados da radiofrequência no tratamento
de rugas, ptoses e flacidez facial.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é de caráter qualitativo, será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo
seres humanos do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.

Serão  fixados  cartazes  em  lugares  públicos  visando  à  divulgação  da  pesquisa  entre  a
população. A seleção da amostra será de acordo com a lista de espera de pacientes interessadas,
desde que se encaixem nos fatores de inclusão e exclusão.

Como fatores de exclusão serão considerados: gravidez, utilização de marca-passo cardíaco,
diabetes, lesões cutâneas, câncer, infecções sistêmicas, ter realizado terapia com retinóides tópicos
ou peeling químico, presença de prótese metálica na face.

Serão selecionadas dez pacientes do sexo feminino, raça branca, com idade entre 50 e 60
anos, com presença de rugas, ptoses e flacidez facial. 
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Inicialmente as pacientes serão avaliadas através do registro fotográfico, seguindo as normas
de padronização para as fotos de acordo com Borges (2012). As fotos serão realizadas sempre no
mesmo local,  com um fundo azul, sempre com a mesma distância e luminosidade. Em seguida
responderão a um questionário de satisfação pessoal.

Serão realizadas cinco sessões de radiofrequência, uma vez por semana, com duração de
sessenta minutos por sessão. A pele será lavada com sabonete neutro, em seguida tonificado com
um tônico  indicado  para  todos  os  tipos  de  pele.  Com a  utilização  de  um pincel  de  seda  será
distribuída a glicerina líquida por toda a área a ser tratada, visando melhor deslizamento do cabeçote
e  aquecimento  da  área.  A  intensidade  da  radiofrequência  será  determinada  de  acordo  com  a
tolerância da paciente, e a temperatura na superfície da pele será monitorada com a utilização de
um termômetro infravermelho, devendo ser mantida entre 40 - 42ºC por um tempo mínimo de 05
minutos em cada região. Após o término a glicerina será retirada com uma gaze e algodão molhados
com água. Para finalizar será utilizado o protetor solar FPS 30 em gel creme (ADCOS).

Após o término do tratamento as pacientes serão reavaliadas com os mesmos instrumentos
da  avaliação  inicial  e  as  fotos  serão  submetidas  a  uma  análise  cega  por  três  professores  de
fisioterapia da Unicesumar, os quais responderão a um questionário semiestruturado.

Os resultados serão analisados e expressos em forma de gráficos e tabelas.

3 RESULTADOS ESPERADOS

O estudo encontra-se na fase de projeto de pesquisa, será encaminhado para o comitê de
ética em pesquisas envolvendo seres humanos e após a aprovação será dado início a seleção e
avaliação das pacientes que farão parte da pesquisa.  Ao final do estudo, espera-se ter resultados
que comprovem de forma macroscópica os benefícios da radiofrequência no tratamento dos sinais
de envelhecimento cutâneo na face.
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