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RESUMO
A lipodistrofia localizada, conhecida popularmente como gordura localizada, é uma constante queixa entre as
mulheres, principalmente em região de abdômen. O excesso de ingestão calórica gera um estoque na forma
de  gordura,  levando  a  formação  da  gordura  localizada.  Atualmente,  inúmeros  tratamentos  estéticos  e
tecnologias prometem a redução de medidas. A radiofrequência (RF) é um equipamento caracterizado pela
radiação  eletromagnética  entre  30  KHz  e  3GHz,  que  promove  aumento  de  temperatura  dos  tecidos,
vasodilatação,  acelera o metabolismo e melhora o trofismo tissular.  Esta tecnologia  tem ação dérmica e
epidérmica, ou seja, seus efeitos provocam uma lipólise homeostática. Essa pesquisa teve como objetivo
comparar  os  efeitos  da  radiofrequência  em  gordura  localizada  no  abdômen  em  uma  amostra  com  15
voluntárias do sexo feminino na faixa etária dos 20 aos 35 anos que se encaixaram nos critérios de inclusão.
Trata-se  de  uma  pesquisa  de  campo  aplicada,  de  caráter  descritivo,  qualificada  como  qualitativa  e
quantitativa. As voluntarias foram dispostas em 03 grupos GPA, GPB e GPC, contendo 05 mulheres em cada.
Onde verificou-se os efeitos da aplicação da RF durante 05, 10 e 15 minutos. Os três grupos apresentaram
diminuição na região abdominal tratada, concluindo que a RF é potente equipamento para tratamento em
gordura localizada.

PALAVRAS-CHAVE:  Abdômen, Gordura localizada, Mulher, Equipamento radiofrequência.

1 INTRODUÇÃO

A constante busca de um corpo escultural, uma silhueta ideal vem crescendo cada vez mais
na sociedade. As pessoas buscam alcançar um padrão de beleza e aparência física perfeito. Hoje,
no mercado da beleza, existem numerosos tratamentos estéticos que afirmam grandes resultados,
possibilitando que seus clientes atinjam o padrão de beleza desejado, conquistando um contorno
corporal delineado e simétrico. A gordura localizada que é facilmente adquirida, porém difícil de se
perder, torna-se uma frequente queixa entre mulheres, quando questionadas sobre o que mudariam
em seu corpo. Geralmente, as mulheres relatam um incômodo maior de gordura localizada na região
abdominal.  A  lipodistrofia  localizada  é  conhecida  popularmente  como  gordura  localizada.
Lipodistrofia  é  um  distúrbio  do  metabolismo  das  gorduras,  também  definida  como  crescimento
anormal de gordura localizada na hipoderme ou no panículo adiposo (GOMES; DAMAZIO, 2009).

Segundo Junqueira e Carneiro (2004), o panículo adiposo, é uma camada adiposa sob a pele
de espessura uniforme. Com o tempo, o panículo adiposo tende a desaparecer em certas áreas,
evidenciando-se mais em outras. A deposição seletiva de gorduras é regulada principalmente pelos
hormônios sexuais e pelos hormônios produzidos pela camada cortical da glândula adrenal.
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Conforme Perrozo et al, Poli, Caponi citado por Macedo (2013), a gordura localizada é uma
hipertrofia das células adiposas uniloculares encontrada em regiões específicas, como na região dos
flancos, determinando abaulamentos variados em razão do volume existente. O autor ainda afirma
que a hipertrofia de células adiposas são resistentes a dietas, massagens e ginásticas. 

De acordo com Guirro  e Guirro;  citado por  Melo (2012),  o  excesso de ingestão calórica,
promove um estoque na forma de gordura, responsável pelo desenvolvimento da gordura localizada,
como  depósitos  resistentes  ao  emagrecimento,  codificados  geneticamente,  o  que  mantêm  as
características  familiares.  A reserva  de  gordura  do  organismo constitui  cerca  de  15% do  peso
corporal nos homens e 25% nas mulheres. Essa massa de gordura é utilizada para a produção
energética, especialmente durante um exercício moderado e prolongado. Para as funções vitais do
organismo, a gordura essencial corresponde a 12% na mulher e apenas 3% no homem (GUIRRO;
GUIRRO, 2002).

A  lipodistrofia  localizada  permanece  em  determinadas  regiões  como  oblíquos,  abdômen,
quadris e coxas, mesmo quando o indivíduo emagrece  (GOMES; DAMAZIO, 2009). A redução da
gordura acumulada nestas regiões não se resolve apenas com dietas controladas, sendo assim,
exige-se  um  tratamento  complementar  para  delinear  os  contornos  corporais  (AVRAM,  et  al;
YOSIPOVITCH, et al; citado por MANUSKIATTI, et al; 2009). 

A radiofrequência (RF) é uma radiação eletromagnética como a luz, entretanto com menor
energia, por este motivo não é considerada uma radiação ionizante, assim denominada por situar-se
na porção do espectro eletromagnético utilizado para transmissões de rádio e de dados digitais sem
fios (Manual de Instruções Spectra G2 – Tonederm). Para Borges (2010), as RF, são radiações
captadas no espectro eletromagnético entre 30 KHz e 3 GHz. Atuam por conversão, visto que a
função de uma radiação eletromagnética,  com comprimento  de onda hectométrica  promove um
aumento  da  temperatura  dos  tecidos,  transformando-se  em  calor  (radiação  infravermelha,  que
contém um comprimento de onda nanométrico). 

“A radiofrequência é utilizada para estimulo de colágeno além da contração dos septos de
gordura” (BOISNIC; BRANCHET apud FILIPPO, 2012).

A energia penetra a nível celular em epiderme, derme e tela subcutânea e alcança inclusive
as células musculares. Quando passa pelos tecidos, a corrente gera uma ligeira fricção ou
resistência, produzindo uma elevação térmica da temperatura tissular. No momento que o
organismo detecta uma maior temperatura que o fisiológico, aumenta a vasodilatação com
abertura  dos  capilares,  o  que  melhora  o  trofismo  tissular,  a  reabsorção  dos  líquidos
intercelulares  excessivos  e  o  aumento  da  circulação.  Estes  efeitos  proporcionam  a
possibilidade de fortalecer a qualidade dos adipócitos, provocando lipólise homeostática e
produção de fibras elásticas de melhor qualidade, atuando nos fibroblastos e em outras
células (GOMEZ, 2007 citado por GARCIA, CAJUEIRO, LIMANA; 2009).

As contraindicações são subclassificadas em absolutas e relativas. Absolutas: Marca-passo
cardíaco, câncer ou metástase, gravidez, diabetes, infecções sistêmicas, artrite e tuberculose ativa.
E, as relativas são: aplicações sobre glândulas endócrinas e exócrinas, transtornos de sensibilidade,
osteossíntese, metais intra-orgânicos, infecções locais, próteses de solução fisiológica, pacientes
que tenham ingerido vasodilatadores e anticoagulantes, sobre o globo ocular e áreas com varizes
(BORGES, 2010). Os efeitos fisiológicos da RF promovem: vasodilatação e aumento da circulação
sanguínea, além da elevação da temperatura que produz vasodilatação local, há estímulo do aporte
de  nutrientes  e  oxigênio,  acelerando  a  eliminação  dos  catabólitos.  O  incremento  da  circulação
aparece  a  partir  dos  40°C e  alcança  o  limite  máximo aos  45°C,  contribuindo  para  a  atividade
metabólica e enzimática, incluindo a motilidade celular, síntese e liberação de mediadores químicos,
por  exemplo.  A  taxa  metabólica  é  acometida  pelo  aquecimento  tecidual,  reportando-se  a
aproximadamente 13% para cada 1°C de elevação. Também com o aumento da temperatura, a
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diminuição da viscosidade dos líquidos, como sangue e linfa. O tecido colagenoso aparenta uma
alteração da extensibilidade com temperaturas elevadas, em uma faixa terapeuticamente aplicável
(Manual de Instruções Spectra G2 – Tonederm, 2012).

“Apesar de ainda não existir evidência científica suficiente para sustentar o emprego da RF na
adiposidade localizada, muitas vezes os profissionais indicam o uso deste equipamento nesse tipo
de afecção” (BORGES, 2010).

A escassez de estudos científicos sobre eficiência da RF em lipodistrofia localizada, gerou o
interesse  de  realizar  esta  pesquisa.  Diante  o  carecimento  de  estudos  sobre  os  resultados  da
aplicação de radiofrequência em gordura localizada, questionou-se: “Qual o resultado da aplicação
do equipamento no abdômen durante 05 minutos, qual a eficácia durante 10 minutos e qual efeito
fisiológico produziria após 15 minutos de aplicação no abdômen”?

Este artigo teve por objetivo utilizar o equipamento de RF para promover um aumento de
temperatura  tecidual,  vasodilatação,  buscando  elevar  a  atividade  metabólica  e  enzimática  da
hipoderme, onde a gordura localizada situa-se, favorecendo uma lipólise local. Afim de, verificar se
há  redução  em  gordura  localizada  e,  realizar  uma  análise  comparativa  da  RF  em  lipodistrofia
localizada,  investigando  seus  possíveis  efeitos,  em  diferentes  tempos  de  aplicações  na  região
abdominal, em pacientes do sexo feminino.  

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi  executado na clínica de estética do Centro Universitário  de Maringá (PR) –
UNICESUMAR. Este estudo é classificado como uma pesquisa de campo aplicada, caracterizada
como área das Ciências da Saúde, de caráter descritivo, qualificada como qualitativa e quantitativa,
com procedimento experimental, por envolver o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados:
questionário e observação sistemática (PEREIRA, 2010).

A pesquisa foi realizada nos meses de junho e julho de 2016, após a aprovação do Comitê de
Ética  em  Pesquisa  do  CESUMAR,  sob  protocolo  número  do  parecer:  1.571.689,  CAAE:
55592516.2.0000.5539 em 02/06/2016 e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido  pelas  participantes  da  pesquisa,  estando  de  acordo  com  a  Resolução  196/96  do
Conselho Nacional da Saúde.

A amostra foi composta por 15 voluntárias do sexo feminino, na faixa etária dos 20 a 35 anos,
divididas de forma aleatória em três grupos, cada um contendo 05 mulheres, formando o Grupo A
(GPA), onde a RF foi utilizada durante 05 minutos, o Grupo B (GPB) em que o equipamento foi
aplicado durante 10 minutos, e, o Grupo C (GPC), em que a RF foi manuseada durante 15 minutos.
Totalizou-se 10 sessões do tratamento em todos os grupos.

 Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: comprometer-se a não realizar
outro  tratamento  estético  corporal  ou  cosméticos  durante  o  período  da  pesquisa;  não  ter  se
submetido a nenhuma cirurgia  estética abdominal,  e,  os critérios de exclusão foram: apresentar
qualquer contraindicação, ou seja, a paciente não poderia apresentar câncer, diabetes, infecções
sistêmicas, artrite, tuberculose, gravidez, transtornos de sensibilidade, osteossíntese, possuir Marca-
passo, metais intra-orgânicos, infecções locais,  próteses de solução fisiológicas e pacientes que
tenha feito ingestão de anticoagulantes ou vasodilatadores.

A  coleta  de  dados  da  avaliação  corporal,  como  a  mensuração  de  medidas,  perimetria,
adipometria, e registros fotográficos foram realizados sempre pela mesma pesquisadora, treinada,
que recolheu os dados do pré e pós tratamento. 

Primeiramente, a ficha de avaliação foi preenchida, onde adquiriu-se informações como dados
de identificação, anamnese, queixa, hábitos de vida e sedentarismo. Após o preenchimento dos
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dados, as pacientes foram submetidas a um exame físico, com dados antropométricos, altura e
peso, que utilizou a balança da marca WISO®. Para a perimetria, foi utilizada uma fita métrica. Na
posição ortostática  e frente a avaliadora  que efetuou as  medidas,  realizadas na sessão zero  e
posteriormente, foram realizadas novas mensurações na quinta e décima sessão. Mensurou-se as
circunferências do abdômen, supra umbilical (três centímetros acima do umbigo, cicatriz umbilical, e
infra umbilical (três centímetros abaixo do umbigo).

As dobras cutâneas foram aferidas com o adipômetro da marca CESCORF®, que possibilitou
um controle da prega supra abdominal, localizada 02 centímetros ao lado do umbigo e da prega
supra ilíaca, na porção acima, 02 centímetros, entre a crista ilíaca e abaixo da costela, na porção
anatômica do lado direito do corpo. Todas as mensurações foram calculadas três vezes, a fim de
garantir maior confiabilidade dos resultados.

     Para o registro fotográfico foi utilizada a câmera Sony® modelo DSC-W570, tomando os
devidos cuidados, para a semelhança de enquadramento, ângulo, iluminação, posicionamento entre
outros detalhes, padronizando todas as fotografias. 

    Posteriormente a coleta de dados,  as pacientes foram encaminhadas para aplicação da
primeira  sessão  de  RF.  O  tratamento  foi  realizado  duas  vezes  na  semana.  E,  o  equipamento
utilizado  foi  a  Radiofrequência  Tonederm Spectra  G2,  com a  manopla  corporal,  juntamente  ao
equipamento, um termômetro do aparelho foi disponibilizado para controle de temperatura durante a
aplicação que deverá ficar entre de 39°C a 40°C, a uma frequência de 30 Khz. A região abdominal
era besuntada de glicerina para auxiliar no deslizamento da manopla e no aquecimento aparelho. Ao
final das sessões a glicerina foi retirada com álcool 70.

Os  dados  coletados  foram inseridos  em planilhas  de  softwares  Word  e  Excel  da  marca
Microsoft®  para confecção das tabelas, e gráficos.  Os resultados foram comparados por meio de
média e desvio padrão.

3 RESULTADOS

As quinze voluntárias que participaram do estudo continham idade média de 28,4 anos, sendo
cinco pacientes no grupo A (n=5) com idade média de 25,6, no grupo B (n=5) com a idade média de
30,4 e, no grupo C (n=5) média de 29 anos. Poucas pacientes relataram ser praticantes de atividade
física, a maioria das voluntárias, constituindo cerca de 85% da amostra, eram sedentárias. 

Na avaliação das características das pacientes dos grupos GPA, GPB e GPC, não houve
alteração do peso corporal estatisticamente significativo. O GPA apresentou uma diminuição de 1kg,
o GPB 1,6 kg e o GPC 1,7 kg, como visto na tabela 1. 

Tabela 1: Características das pacientes

MD - média; DP – desvio padrão
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Paciente
 

                      GPA                                                GPB                                          GPC    
      Peso                 Altura                     Peso                 Altura                   Peso                   Altura
1º           10º                                    1º             10º                                   1º           10º                        

1                               67          65,5           1,67                62,2          58,7            1,60              64           61,3           1,58
2                               81,5       82,3           1,71                72,5          72,3            1,59              106,2      103,5         1,67
3                               48,6       47              1,58                54,5          53,6            1,63              59,1        57,8           1,65
4                               62,7       61,1           1,66                61,2          60,2            1,59              136,5      135,5         1,76
5                               45          43,6           1,54                75,6          73,6            1,74              59           58              1,63
 MD                          60,9       59,9           1,63                65,2          63,6            1,63             84,9         83,2           1,65

DP                            14,7       15,5                            0,06                8,6            8,8              0,06            34,9         35               0,06       



Frente a avaliação do peso corporal, não se pode declarar que verificou-se uma alteração
significativa que interferisse na pesquisa. A desigualdade da média do IMC dos grupos, foi um fator
determinante nos resultados do estudo da aplicação da RF, comprometendo a comparação entre os
grupos.

Na tabela 2, averiguou-se o índice de massa corporal das IMC das pacientes, uma fórmula
que é utilizada para calcular se o indivíduo está no peso ideal, a partir de seu peso e altura.  O GPA
no início do tratamento tinha o IMC 22,6 kg/m2 e o GPB apresentava-se com um IMC equivalente a
24,5 kg/m2, e o, GPC com um IMC GPC 30,3 kg/m2. Como observado na tabela, o GPA obteve uma
redução  de  0,5  kg/m2,  tanto  o  GPB  quanto  o  GPC  ambos  reduziram  o  IMC  em  0,6  kg/m2.
Constatando que os GPB e GPC apresentaram maior redução de kg/m2 comparado ao GPA. 

Tabela 2: Característica do Índice de Massa Corporal – IMC das pacientes

IMC – Índice de massa corporal;

No critério de pregas cutâneas, demonstrado nos respectivos gráficos 1 e 2, mostra que no
GPA a dobra abdominal reduziu 9,7 e a dobra supra ilíaca 3,6 mm, no GPB as respectivas medidas
diminuíram em 11,8 mm para dobra supra abdominal, e 3,0 mm para dobra supra ilíaca, já no GPC a
redução da dobra supra abdominal foi 6,8 mm, e na dobra supra ilíaca 7,4 mm, como exposto nos
gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1: Média da dobra abdominal, nas sessões 1, 5 e 10 do tratamento com RF, comparado entre os grupos A, B e C;
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Paciente
 

                          GPA                                          GPB                                    GPC
                          IMC                                           IMC                                     IMC    
                1º                 10º                        1º                 10º                      1º                 10º      

1                               24,1          23,5             24,2               22,9 25,7 24,6
2                               27,9         28,1            28,7  28,6 38,2 37,2
3                               19,5         18,8            20,5               20,2 21,7 21,2
4                               22,8         22,2            24,2                23,8                   44,1 43,8
5                               18,9      18,3            25                  24,3                   22,2 21,8
MD                           22,6        22,1            24,5  23,9 30,3 29,7
DP                            3,6                3,9         2,9                3,0                     10,1                10,1
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Gráfi
co 2: Média da dobra supra ilíaca, nas sessões 1, 5 e 10 do tratamento com RF, comparado entre os grupos A, B e C;

Diante destes dados afirma-se o que o grupo que obteve maior redução da dobra cutânea
abdominal foi o GPB com 11,8 mm, e no quesito de maior redução na dobra supra ilíaca GPC mostrou
um desempenho superior com uma redução de 7,4 mm. Apesar da aplicação de RF durar apenas 05
minutos no GPA, pode-se dizer que neste grupo também houve uma redução ponderosa. Conforme
esse  resultado  apresentado  é  possível  confirmar  a  redução  da  lipodistrofia  localizada  a  partir  da
utilização da RF. De acordo com a literatura (Borges, 2010), o autor aponta que ao longo da aplicação
da RF, ouve uma redução estatisticamente significativa na derme, e levemente na hipoderme em
relação aos adipócitos.

Para excução da perimetria,  foram somadas as três medidas do abdômen, supra umbilical,
umbilical (em cima) e a infra umbilical, em seguida, a média total das mensurações nas circunferências
foi realizada, da primeira sessão a décima.

GPA

GPB

GPC

0 20 40 60 80 100 120

Perimetria

1 10

Perimentria (cm)

Se
ss

õ
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Gráfico 3: média entra as sessões 1 e 10 dos respectivos grupos A, B E C;
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O GPA obteve melhor resultado com uma redução de 5,2 cm de circunferência, em seguida o
GPC obteve melhor  redução com 2,9  centímetros  no abdômen e,  o  GPB uma redução de 2,6
centímetros na região abdominal. 

Em função do GPA ter demonstrado um resultado mais satisfatório na perimetria, que é a
mensuração principal  da pesquisa,  já  que a lipodistrofia  localizada em abdômen se situa nessa
região. Esta maior diminuição na circunferência abdominal, pode ser explicado devido à idade deste
grupo. A idade interfere no metabolismo do organismo, o que pode justificar a redução de medidas
rapidamente do grupo, onde a média da idade era menor comparado aos demais grupos. Conforme
Cortez, Silva e Castro (2012), com o passar da idade há uma diminuição do metabolismo como
consequência tem-se um acúmulo de gordura corporal (SALVE, 2006). Dessa forma certifica-se o
porquê do GPA e GPC obterem maior diminuição dessas medidas comparado ao GPB, que logrou a
maior média de idade frente aos demais grupos.

Os três  grupos,  se  sobressaíram em algum quesito  abrangido,  ou seja,  obteve melhores
reduções em medidas determinadas. Na análise do IMC o GPA possuiu o menor IMC, frente aos
outros grupos, desde a primeira sessão, porem os GPB e GPC apresentam ao final das sessões
uma redução maior que o GPA. No item de diminuição da prega cutânea abdominal, o GPB atingiu o
melhor desempenho. E, o GPC alcançou os melhores resultados na adipometria de dobras supra
ilíacas.

Dessa forma, nota-se bons resultados nos três grupos estudados.  Sugere-se necessária a
realização  de  novos  estudos,  com  um  número  maior  de  amostra  com  a  faixa  etária  e  IMC
aproximado, com finalidade de comparação igualitária entre os grupos, para validação da pesquisa.
Assim, contribuindo para geração de novos conhecimentos e enriquecimento na área de pesquisa
da Estética, favorecendo melhores tratamentos para diminuição de lipodistrofia localizada.

3 CONCLUSÃO

Os resultados apresentados neste artigo,  afirmam que o  equipamento  RF,  é  eficiente na
redução  de  medidas  de  lipodistrofia  localizada  em  região  abdominal,  favorecendo  o  contorno
corporal, comprovando que este aparelho é adequado para tratamentos estéticos em lipodistrodia
localizada. 
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