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RESUMO
 A pesquisa tem como objetivo avaliar a aplicação da Radiofrequência em procedimentos estéticos faciais para amenizar
cicatriz de acne, hiperpigmentação cutânea e sinais de envelhecimento, como, rugas e flacidez facial em voluntárias com
idade média de 41 anos, na Clínica de Estética da Unicesumar. As voluntárias foram submetidas a uma avaliação facial
e registro fotográfico após aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O interesse pelos procedimentos
estéticos vem aumentando devido à possibilidade de novas tecnologias,  que procuram amenizar cada vez mais as
alterações  provocadas  na  pele,  principalmente  pelo  envelhecimento. A  Radiofrequência  oferece  subsídio  para  a
formação de neocolágeno a partir da reação de transformação de energia em calor, que melhora o aspecto do tecido.
Pesquisas  que  abordam  esse  processo  possuem  importante  impacto  social,  pois  as  alterações  estéticas  estão
associadas com a diminuição da autoestima e isolamento social, esperamos com a presente pesquisa, amenizar as
disfunções  faciais  promovendo  a  neocolagênese  e  preenchimento  do  tecido,  fornecendo  para  as  voluntárias  uma
melhoria na qualidade de vida.  

PALAVRAS-CHAVE: Disfunção Facial; Neocolagênese; Ondas rádio. 

1 INTRODUÇÃO

O interesse pela busca da estética vem sendo influenciado pela maior expectativa de vida e
pelo padrão de beleza imposto pela sociedade, associado às alterações fisiológicas e patológicas do
ser humano com avanço da idade. Antigamente, não havia recursos precisos para uma análise de
pele, era necessária experiência na função. Atualmente, a disponibilidade de equipamentos, permite
sugestões de tratamentos, acompanhamento da progressão dos procedimentos e amplificação da
escolha  de  cosméticos  (VALENÇA;  NASCIMENTO  FILHO;  GERMANO,  2010),
(LAUTENSCHLANGER, 2007).

O exercício do biomédico na prática dos tratamentos estéticos é recente e foi regulamentada
pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), que vem se aplicando em diversas disfunções, com
a realização de procedimentos invasivos não cirúrgicos, regulamentados a partir da resolução nº 197
de 21 de fevereiro de 2011, na qual apresenta o biomédico como um profissional responsável pelos
tratamentos estéticos, além de outras resoluções como a CFBM nº 200, de 1º de julho de 2011 e nº
214, de 10 de Abril de 2012 que estabelece a habilitação em Biomedicina estética, fazendo o uso da
aplicação de substâncias na prática de diversos procedimentos disponibilizados pelo mercado da
estética (LORENZET et.al., 2015).
            Para atenuar os processos de alterações provocadas por fatores intrínsecos e extrínsecos do
tempo,  surgem  na  estética,  equipamentos  de  alta  tecnologia  como  a  radiofrequência,  um
procedimento  não invasivo,  que tem por  finalidade estimular  a  produção de fibras  colágenas e
elastina,  a  partir  da  emissão  de  frequência  e  calor,  melhorando  o  aspecto  do  tecido.  A
Radiofrequência é indicada para  tratamentos  faciais  e  corporais,  como flacidez,  rugas,  olheiras,
manchas,  cicatrizes,  adiposidade,  fibro  edema geloide  e  pós  lipoaspiração   (IBRAMED®,  2010,
(NERY et.al.,2014), (CARVALHO & SILVA, 2011)
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              No funcionamento da radiofrequência a energia é transformada em calor pelo atrito dos íons
presente nos tecidos, ocorrendo então à rotação das moléculas dipolares e distorção molecular.
Como efeito, temos aumento da circulação arterial e vasodilatação, que melhora a oxigenação e
acidez dos tecidos; melhora da drenagem venosa, com aumento da reabsorção de catabólitos e
diminuição de edemas nas áreas com processos inflamatórios; e expansão da permeabilidade da
membrana celular, que estimula o sistema imunológico e diminuem radicais livres (LOW e REED
2001; RONZIO, 2009), (BORGES, 2007).

O processo de envelhecimento é natural e está relacionado com a qualidade de vida em que
o organismo é submetido, desta forma, assim como buscamos não envelhecer espiritualmente não
queremos estampar os sinais do envelhecimento no rosto, pois o órgão humano que mais releva o
envelhecimento é a pele. Contudo, o exercício do Biomédico respeitando as competências previstas
pelo Conselho Federal de Biomedicina e se adequando com a Resolução da Vigilância Sanitária,
estabelecem metas realistas nos distúrbios estéticos, determinando um plano de tratamento a partir
do conhecimento prévio histopatológico (LORENZET et.al., 2015).
             A pesquisa tem como objetivo analisar os resultados terapêuticos da aplicação da
radiofrequência em procedimentos estéticos faciais, descrevendo os resultados da neocolagenese
na  ruga,  flacidez  facial,  cicatriz  de  acne,  hiperpigmentação  cutânea,  analisando  os  parâmetros
práticos de aplicação da radiofrequência e relacionando os resultados obtidos com a literatura atual
proporcionando bem estar qualidade de vida para aqueles que sofrem isolamento social devido as
disfunções faciais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  está  sendo  realizada  na  Clínica  de  Estética  e  Cosmética  da  Unicesumar,
localizada na Avenida Guedner, 1610, JD. Aclimação, Maringá/Paraná, com a participação de nove
voluntárias do sexo feminino, com queixas estéticas faciais.  As voluntárias foram divididas de forma
aleatória  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). Foram excluídas as voluntárias que apresentarem as contraindicações do uso do aparelho
alteração de sensibilidade local; peles sensibilizadas com couperose e telangiectasias; portadores
de  marca-passo  cardíaco;  neoplasias;  gestantes;  lesões  tuberculosas  ativas;  trombose  venosa
profunda; lúpus Eritematoso Sistêmico; condições hemorrágicas ou probabilidade de esta ocorrer;
processos infecciosos e tecido isquêmico.

 As voluntárias foram submetidas à avaliação facial e registro fotográfico  segundo Borges;
Guirro (2010). 

O procedimento da radiofrequência facial está sendo realizado com Manopla facial, com uma
temperatura  de,  37-40ºC,  com permanência  de  dois  a  cinco  minutos  por  quadrante  facial  com
movimento de deslizamento, durante 10 sessões, duas vezes na semana. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pacientes foram avaliadas e iniciaram as sessões mediante autorização do Termo de
Consentimento livre e esclarecido. Foram avaliadas, nas nove pacientes, cor da pele, qualidade do
tecido, sinais de envelhecimento e cicatriz de acne conforme analisado na tabela 1. 

Já foi possível observar após as três sessões, nas respectivas pacientes, uma melhora no
preenchimento da pele. Esperamos que os efeitos sejam potencializados ao fim da décima sessão,
na qual  a partir  da análise qualitativa das disfunções faciais com registro fotográfico esperamos
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alcançar  com  a  radiofrequência,  efeitos  clínicos  nas  pacientes  que  possuem  algum  grau  de
disfunção facial de cicatriz de acne, flacidez, rugas e manchas, desenvolvendo o preenchimento
dessas linhas de expressões e melhorando a hiperpigmentação da pele a partir do mecanismo de
ação da estimulação de novas fibras de colágeno (BORGES, 2007).

Tabela 1: Avaliação Facial

Voluntár
ias

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Idade
Média =

41anos

59 anos 44 anos 51 anos 53 anos 45 anos 27 anos 26 anos 35 anos 26 anos

Tratame
nto

estético
anterior

Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não

Uso de
cosméti

co

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

Funcion
amento

intestina
l

Regular Regular Regular Irregular Regular Regular Regular Regular Irregular

Avaliaçã
o da
pele

(Fitzpatri
ck)

Tipo II Tipo IV Tipo IV Tipo
II

Tipo
III

Tipo II Tipo III Tipo II Tipo III

Biotipo
cutêneo

Mista Mista Eudêmic
a

Lipídica Mista Lipídica Lipídica Lipídica Mista

Superfíci
e

Lisa,
Fina e

Rugosa

Lisa,
Fina e

Rugosa

Lisa,
Fina e

Rugosa

Fina e
Rugosa

Lisa,
Fina e

Rugosa

Áspera Áspera Lisa Áspera

Tônus
Muscula

r

Hipo-
tônico

Hipo-
tônico

Hipo-
tônico

Hipo-
tônico

Hipo-
tônico

Normal Normal Normal Normal

Lesões Ptose,
Millium

Eritema,
Telangie
ctasia,Ru

gas

Ptose,
Rugas

Ptose,
Rugas

Pápula,
Ptose,

Telangie
ctasia,
Rugas

Rugas Comedõ
es

fechados
, cicatriz
hipotrófic

a

Comedõ
es

fechados
, Cicatriz
hipotófica

Comedõ
es

fechados
, Pápula,
Pústula,
Cicatriz

hipotófica

Comedõ
es,

Pápula,
Milium,
Cicatriz

hipotrófic
a

Manchas Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a Radiofrequência é um procedimento estético que melhora o aspecto
da pele, induzindo a produção do colágeno. Além disso, tem a vantagem de não ser cirúrgico e nem
invasivo, gerando comodidade, por não interromper o cotidiano para realização do procedimento,
proporcionando bem estar e melhora na autoestima das voluntárias.                                       
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A procura pela prevenção e tratamentos faciais vem aumentando, no entanto, existem muitas
dúvidas dos parâmetros e poucos estudos esclarecedores e publicados que estão relacionados à
técnica de radiofrequência, portanto há a necessidade da finalização deste estudo. 
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