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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa é analisar o uso da radiofrequência para flacidez facial em pacientes com idade superior
a 40 anos que apresentam sinais de envelhecimento, como flacidez e rugas faciais, na Clínica de Estética do Centro
Universitário Unicesumar. As voluntárias foram submetidas à avaliação facial e registro fotográfico segundo Borges e
Guirro (BORGES, 2010; GUIRRO, 2004). A Radiofrequência destaca-se por ser um procedimento não invasivo, que
provoca  o  recondicionamento  da  pele,  melhorando  sua  elasticidade  e  a  força  tensora  dos  tecidos  compostos  por
colágeno, produzindo novas fibras de melhor qualidade, consequentemente, melhorando a flacidez facial (CARVALHO et
al. 2011). Espera-se, com este resultado, colaborar não apenas nas disfunções estéticas, mas também na autoestima e
consequentemente, na melhora da qualidade de vida daqueles que buscam envelhecer com qualidade.
                                                                                                                                         

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Lifting; Neocolagênese; Ondas Radio; Rejuvenescimento. 

1 INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade há uma preocupação frequente do homem com a aparência física, que
busca por tratamentos invasivos e não invasivos em prol da beleza. O aumento da expectativa de
vida associado à melhoria de condições de vida tem levado homens e mulheres a busca constante
pela eterna juventude (AUDINO; SCHMITZ, 2012; BOCK; NORONHA, 2013).

Assim como buscamos não envelhecer espiritualmente não queremos estampar os sinais do
envelhecimento no rosto, uma vez que a pele é o órgão de maior destaque no corpo, sendo a face
mais evidente e responsável por demonstrar sinais de envelhecimento, sendo este, um processo
fisiológico  que  ocorre  desde  que  nascemos,  ficando  mais  aparente  na  senilidade,  estando
intimamente relacionado com a qualidade de vida pela qual o organismo foi submetido. A pele é
considerada o maior órgão do corpo humano e o que sofre as alterações mais perceptíveis ao longo
da  idade,  desempenhando  diversas  funções,  sendo  uma  delas  a  de  proteção  contra  agentes
externos (KEDE; SABATOVICH, 2004; SOARES et al. 2012, NIENKOETTER et al. 2012).                 

Desse  modo,  a  sociedade  encontra-se  em  uma  busca  incessante  para  amenizar  as
disfunções ocasionadas pelo avanço da idade. A Biomedicina estética é uma nova área de atuação
para  biomédicos,  regulamentada  Pelo  Conselho  Federal  de  Biomedicina  (CFBM),  através  da
resolução nº 197 de 21 de fevereiro de 2011, que permite a atuação do profissional biomédico no
exercício da saúde estética. Que busca se atualizar e capacitar cada vez mais para atender as
necessidades do mundo da estética, garantindo assistência e ética frente às reais problemáticas e
exigência  do  cliente  na  busca  da  satisfação  e  bem estar  geral,  através  de  ações  preventivas,
procedimentos invasivos e não invasivos (BME, 2015; BME, 2013; LORENZET et al. 2015).

Dentre os procedimentos estéticos que o biomédico pode realizar para amenizar as marcas
do envelhecimento, encontram-se equipamentos de alta tecnologia, como a radiofrequência, que se
destaca por ser um procedimento não invasivo utilizado para tratamento de flacidez facial, sendo
denominado  lifting não cirúrgico, pois “Incrementa a densidade do tecido colágeno, estimulando a
neocolagênese  e  minimizando  a  flacidez,  tornando  a  pele  mais  espessa  e  com  pouca  ptose”.
(BORGES 2010, p. 616).
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É importante  aceitar  o  envelhecimento  como parte  indispensável  da  vida,  porém existem
alternativas que tornam a caminhada mais estimulante e prazerosa, uma vez que a biomedicina
estética  auxilia  não  apenas  nas  disfunções  estéticas,  mas  também  na  autoestima  e
consequentemente,  na  melhora  da  qualidade  de  vida  daqueles  que  buscam  envelhecer  com
qualidade.  “A  pele  é  o  espelho  da  saúde,  cuidar  do  corpo  e  tratar  da  pele  e  das  dermatoses
existentes  significa  também  tranquilizar  o  espirito  e  aquietar  as  emoções”  (LYON,  2015  p.8;
TEIXEIRA; NERI, 2008).

Em suma,  o  objetivo  da  pesquisa  é  analisar  os  resultados  terapêuticos  da  aplicação  da
Radiofrequência para amenizar os sinais de envelhecimento facial, descrevendo os resultados da
neocolagênese  obtidos  relacionando-os  com  a  literatura  atual  proporcionando  elevação  da
autoestima e consequentemente melhora do isolamento social.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A  pesquisa  está  sendo  realizada  na  Clínica  de  Estética  e  Cosmética  da  Unicesumar,
localizada na Avenida Guedner,  1610,  JD. Aclimação, Maringá/Paraná,  mediante autorização do
CEP (2.067.614). Cinco voluntárias do sexo feminino, com idade superior a 40 anos, com sinais de
envelhecimento (flacidez e rugas faciais) estão participando do estudo, divididas em dois grupos,
sendo um tratado com Equipamento de radiofrequência Tone derm (Spectra ® G1) e outro grupo
tratado com Equipamento de radiofrequência Tone derm ( Spectra ® G2).

As sessões são realizadas semanalmente com uso associado de vitamina C (ácido ascórbico)
1 g. por via oral para uso home care.

Foram excluídas as voluntárias que apresentaram as contraindicações do uso do aparelho,
como  alteração  de  sensibilidade  local;  telangiectasias;  portadores  de  marca-passo  cardíaco;
neoplasias; gestantes;  lesões tuberculosas ativas;  trombose venosa profunda;  lúpus Eritematoso
Sistêmico; condições hemorrágicas; diabéticos; processos infecciosos e tecido isquêmico.

  As voluntárias são submetidas à avaliação facial antes e depois dos atendimentos. Cada
uma possui uma ficha de anamnese facial, contendo dados pessoais da paciente, histórico, termo de
responsabilidade e critérios de avaliação da pele, na qual realizamos registro fotográfico segundo
BORGES 2010 e GUIRRO 2004.

O  procedimento  da  radiofrequência  facial  é  realizado  com  Manopla  facial,  com  uma
temperatura  de,  37-  40ºC,  com permanência  de três  a cinco minutos  por  quadrante  facial  com
movimento  de  deslizamento  ascendente,  com  uma  frequência  de  10  sessões,  duas  vezes  na
semana. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram  avaliadas  e  iniciaram  a  aplicação  do  equipamento  em  cinco  voluntárias  que  se
encaixaram e aceitaram participar da pesquisa. De uma forma geral, foi avaliada nas respectivas
voluntárias a cor da pele, a qualidade do tecido e presença de sinais de envelhecimento (tabela 1).

Tabela 1: Descrição do tecido facial  das voluntárias,  antes do inicio  das aplicações semanais de
Radiofrequência facial e do uso da vitamina C Home care.
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Voluntárias Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 Voluntária 4 Voluntária 5
Idade

Média = 50anos
59 anos 44 anos 51 anos 53 anos 45 anos

Tratamento
estético anterior

Não Rejuvenesciment
o

Clareamento Não Não

Uso de
cosmético

Hidratante e Filtro
solar

Creme para
manchas e Filtro

solar

Filtro solar Filtro solar Filtro solar

Funcionamento
intestinal

Regular Regular Regular Irregular Regular

Avaliação da
pele

(Fitzpatrick)

Tipo II
Pele clara, sempre
queima e as vezes

bronzeia

Tipo IV
Pele morena

clara, raramente
queima e sempre

bronzeia

Tipo IV
Pele morena

clara, raramente
queima e

sempre bronzeia

Tipo II
Pele clara,

sempre queima
e as vezes
bronzeia

Tipo III
Pele menos

clara, algumas
vezes queima e
sempre bronzeia

Biotipo cutêneo Mista Mista Eudêmica Lipídica Mista
Superfície Lisa, Fina e Rugosa Lisa, Fina e

Rugosa
Lisa, Fina e

Rugosa
Fina e Rugosa Lisa, Fina e

Rugosa
Desidratação Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial

Tônus Muscular Hipotônico Hipotônico Hipotônico Hipotônico Hipotônico
Lesões Ptose, Millium,

Eritema,
Telangiectasia,Ruga

s

Ptose, Rugas Ptose, Rugas Pápula, Ptose,
Telangiectasia,

Rugas

Rugas

Manchas Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides

Através da avaliação facial  das voluntárias,  percebe-se que todas utilizam algum tipo  de
cosmético  home care e que já  procuraram tratamentos estéticos para sinais de envelhecimento
cutâneo.  Além  disso,  todas  as  voluntárias  apresentaram  a  mesma  superfície  cutânea,  tônus
muscular,  nível  de  hidratação,  lesões  cutâneas  e  manchas  o  que  facilitará  a  comparação  dos
resultados posteriormente, quando finalizadas as 10 sessões propostas na pesquisa.

Foram realizados até então, três atendimentos, seguindo o protocolo proposto na pesquisa
com  assepsia  da  pele  com  sabonete  neutro  e  esfoliante,  aplicação  da  glicerina  líquida  e
posteriormente a manopla facial do aparelho de radiofrequência Tone derm (Spectra ® G1 e G2). A
divisão dos aparelhos foi  realizada através de sorteio  aleatório.  Com estas  sessões esperamos
desenvolver  a  densidade  do  colágeno,  estimulando  a  neocolagênese  e  consequentemente
minimizando a flacidez facial, tornando a pele mais espessa e turgida ao final do tratamento.

Observa-se  com  as  sessões  já  realizadas  até  o  momento  que  as  voluntárias  aceitaram
positivamente o protocolo da pesquisa e a aplicação do equipamento facial suportando em média de
37 a 39 graus de temperatura sem nenhum tipo de intercorrência, a qualidade da pele já houve
mudança, se tornando mais firme, viçosa e com um clareamento generalizado, estes sinais vem de
acordo com a bibliografia que descreve a melhora da textura da pele quando aplicados sessões
semanais de radiofrequência facial (BORGES, 2010; CARVALHO, et al, 2011;BOCK; NORONHA,
2013);

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

      Até o momento, pode-se observar uma melhora na qualidade da pele, tornando-se mais firme,
viçosa e com um clareamento generalizado, mesmo assim, sugere-se que as 10 sessões sugeridas
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nesta  pesquisa  sejam  concluídas  para  que  haja  a  possibilidade  de  comparar  a  potência  dos
equipamentos utilizados e potencializar os resultados de neocolagênese e preenchimento ao final
das sessões.

Em relação à comparação entre os modelos de radiofrequência analisados, não se observou até
o  momento  diferenças  nos  resultados,  porém  na  aplicação  prática  o  equipamento  G2  tem  se
mostrado mais prático.
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