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RESUMO

Com o avanço das tecnologias da estética, surge à necessidade da capacitação do biomédico na área, resultando de um
serviço de qualidade e eficiência. A estética facial acaba tendo um maior impacto na autoestima do indivíduo devido à
área  ser  mais  exposta,  com isso  pacientes  acometidos  com cicatrizes  de  acne  trazem vários  sinais  que implicam
negativamente em sua vida. Dentre os recursos estéticos indicados para esta disfunção, encontra-se a radiofrequência,
que oferece subsídio para a formação de novas fibras de colágeno a partir da reação de energia térmica, melhorando o
aspecto do tecido e preenchendo as depressões causadas pela disfunção de cicatriz de acne facial. Esta pesquisa tem
por objetivo evidenciar os efeitos terapêuticos da aplicação da radiofrequência na disfunção facial de cicatriz de acne,
para isso foram selecionadas quatro voluntárias femininas acima de 20 anos com cicatrizes de acne e foram realizadas
três sessões semanais de radiofrequência com o equipamento Tone Derm (Spectra G2), com manutenção de 3 minutos
e temperatura de 39°C.

PALAVRAS-CHAVE: Energia Térmica; Neocolagênese; Ondas rádio. 

1 INTRODUÇÃO

Atualmente ter uma disfunção facial  leva os pacientes a cada vez mais se submeterem a
diferentes tratamentos estéticos, pois a pele é nosso órgão mais perceptível do corpo humano, com
isso, diversas técnicas têm sido utilizadas para beneficiar a saúde e aperfeiçoar o aspecto cutâneo.
A  acessibilidade  aos  procedimentos  oferecidos  pela  estética  permite  que  clientes  de  todas  as
classes sociais possam ter o domínio sob a aparência, renegando a naturalidade e vencendo as
marcas e as manchas, desta forma, atingindo a perfeição imposta pela sociedade atual. A beleza foi
transformada  em  um  produto  que  gradativamente  empresas  brasileiras  vêm  investindo  nesse
mercado, para um público que busca uma aparência agradável que ofereça a partir dos aspectos
faciais,  sensação de prazer  (ROSAS, MULINARI,  HELMER, 2012; SOAIGHER, BLANCO, 2016;
BASTOS, 2016; REIS et.al., 2011).

Os  recursos  oferecidos  pela  indústria  da  estética  estão  cada  vez  mais  sofisticados,
principalmente os equipamentos que melhoram a aparência do tecido, assim surge à necessidade
de profissionais qualificados para aconselharem as terapias. 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. (MACEDO, TENÓRIO,
2015; LORENZET et.al., 2015).

A acne é uma doença inflamatória crônica, que afeta a unidade pilossebácea, podendo levar a
consequências teciduais, como desfigurações e as lesões cicatriciais, que podem ser classificadas
em hipertróficas, que se subdivide em queloidianas, hipertróficas, populosas e pontes, distróficas e
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deprimidas  que  é  subclassificada  em distensíveis  e  não  distensíveis,  podendo  ser  superficiais,
médias ou crateriformes e profundas, conforme a gravidade de cada caso é estabelecida a escolha
de  um  procedimento  estético  adequado,  até  14%  dos  casos  de  acne  na  idade  adulta  são
persistentes da adolescência, o que é desafiador por levar o paciente a enfrentar implicações físicas,
sociais  e  psicológicas  (UDA,  WANCZINSKI,  2008;  ROSAS,  MULINARI,  HELMER,  2012;
MÜHLMANN et.al., 2010). 

A importância da atratividade da face depende de um conjunto de aspectos que reflete na
qualidade de vida do indivíduo, fator significativo para a sociedade e para a própria pessoa, que
diante de uma disfunção acaba estabelecendo julgamentos. As consequências da acne possuem
aspectos desagradáveis, que prejudica o desenvolvimento emocional podendo levar a alterações
comportamentais. Estudos confirmam que vem aumentando cada vez mais os casos de mulheres
com presença de acne na idade adulta, que padecem com o impacto recorrente a suas sequelas
(CADENA, GUERRA, 2006; TEIXEIRA, FRAÇA, 2007).

Com a necessidade de um equipamento que ative os fibroblastos e induza a neocolagenese,
a estética lança o equipamento de radiofrequência, que oferece um tratamento indolor, não invasivo,
com resultado que eleva a temperatura pela transformação de energia elétrica em energia térmica,
pela  conversão  de  cargas  que  acontece  no  interior  do  tecido,  que  ocorre  devido  à  agitação
molecular.  O  efeito  térmico  promovido  pela  técnica  de  radiofrequência  desnatura  as  fibras  de
colágeno, fazendo com que estas se contraem, estimulando a síntese de novas fibras, o que leva a
remodelação do tecido e faz com que as marcas de diferentes disfunções faciais reduzam quando
submetidas a esse tratamento estético (SOUSA, 2016; MORAES, ALMEIDA, 2012; MARCHI et.al.,
2016; NEVES, 2013).

Os benefícios  da aplicação da radiofrequência são de extrema relevância na melhora da
textura e uniformidade da pele com cicatriz de acne, pois o aumento do fluxo sanguíneo para o
tecido  se  da  pelo  evento  da  atuação  da  radiofrequência  sob  o  sistema  nervoso  autônomo,  a
presença  de  hiperemia  dissipa  calor  e  consequentemente  esses  eventos  levam  ingredientes
nutritivos para o tecido, resultando na melhora do aspecto cutâneo.  A pesquisa tem como objetivo
evidenciar os efeitos terapêuticos da aplicação do procedimento de radiofrequência na disfunção
facial  de  cicatriz  de  acne,  descrevendo  os  resultados  de  neocolagênese,  despigmentação  e
preenchimento cutâneo (NIENKOETTER, HELLMANN, GOLÇALVES, 2012).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O local de execução do projeto está sendo na clínica de estética e cosmética da Unicesumar,
presente  na  Avenida  Guedner,  n°1610,  JD.  Aclimação,  Maringá/Paraná,  mediante  a  aprovação
prévia do CEP e de seu responsável.

Foram submetidas ao processo, quadro voluntárias do sexo feminino, com idade acima de 20
anos, com disfunções faciais de cicatriz de acne, tratadas com o equipamento de radiofrequência
Tone derm (Spectra ® G2), após assinarem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Foram excluídas as voluntárias que apresentam as seguintes contraindicações: 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,  a  aplicação
próxima ao  tórax,  há  risco  de  fibrilação  cardíaca,  diabéticos,  sobre  globo  ocular  recomenda-se
cautela em aplicação periocular, sobre a glândula tireoide, tecido isquêmico e nas bordas do tendão,
para maior migração de células de defesa e vasodilatação. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Conforme a aprovação do comitê de ética em pesquisa, todas as voluntárias passaram por
uma  avaliação  facial  antes  das  oito  sessões  e  depois  do  término  de  todos  os  atendimentos,
preencheram uma ficha de anamnese facial e foi feito registro fotográfico, segundo Borges, 2010 e
Guirro, 2004. 

Os materiais utilizados no atendimento foram: sabonete neutro, esfoliante, glicerina líquida,
gaze,  algodão,  vitamina C e o equipamento de radiofrequência  Tone Derm (  Spectra G2),  todo
processo da técnica de radiofrequência facial está sendo realizada de seis a oito sessões uma vez
na semana, com temperatura: 39°C (37 - 40°C).Tempo de permanência térmica: 2 min a 5 min nas
duas manoplas. As voluntárias estão fazendo o uso de vitamina C oral, durante todo o período da
pesquisa, a fim de potencializar o efeito de neocolagênese provocado pelo aparelho.

As aplicações estão sendo realizadas com a paciente em decúbito dorsal e relaxada,  com
assepsia  facial  e  das  mãos  da  cliente,  com  aplicador  em  pincel  será  colocado  uma  pequena
quantidade de glicerina líquida no rosto, a primeira região a ser aplicada é a testa, seguida pelas
hemifaces direito e esquerda, com movimento de deslizamento ascendente da manopla facial, até
que a temperatura e tempo sejam concluídos, neste processo a voluntária sentem leve aquecimento
local, mas nada que prejudique o tecido ou a saúde das mesmas. Ao final de todas as aplicações o
processo avaliativo será refeito. 

3 RESULTADOS PARCIAIS
A partir da análise qualitativa das voluntárias,  observa-se na tabela a baixo (Tabela 1) os

dados da avaliação facial inicial.

Tabela 1: Avaliação inicial da face das voluntárias submetidas à pesquisa

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4
Idade 35 anos 26 anos 26 anos 26 anos
Já  recebeu
tratamento estético? SIM SIM SIM SIM

Avaliação da pele Tipo II Tipo III Tipo III Tipo II

Biotipo cutâneo Lipídica Lipídica Mista Mista
Característica  da
superfície

Lisa Profunda Lisa Profunda

Característica  das
lesões

Comedões fechados,
Pápula e Pústula

Comedões fechados Comedões e Papula Comedões fechados

Funcionamento  do
intestino

Regular Regular Irregular Regular

Fonte: Borges, 2010 e Guirro, 2004

Nota-se uma média de idade de 28 anos e todas as voluntárias já fizeram algum tipo de 
tratamento estético, o que ressalta o quanto as disfunções faciais afetam a autoestima. Diante da 
avaliação visual realizada através do registro fotográfico inicial, observa-se que a região mais 
acometida são as hemifaces esquerda e direita, de acordo com a tabela 2. 
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Tabela 2: Fotos das voluntárias antes de iniciar as sessões de radiofrequência 

Após três sessões, além dos sinais relatados acima as voluntárias relatam melhora da 
qualidade da pele, clareamento e diminuição das linhas de expressão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a estética pode oferecer tratamentos que satisfazem a aparência influenciada
por  padrões  inestéticos  que  implicam  em  resultados  físicos  visíveis,  como  observado  até  o
momento, auxiliando na reabilitação social e emocional das pacientes, por essa razão, esta pesquisa
ressalta a importância do conhecimento prático dos benefícios da radiofrequência na cicatriz de acne
facial e adverte que mais estudos sejam realizados na área.
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