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Priscilla Hellen Martinez Blanco Kashiwakura  

 

RESUMO 
 
O objetivo da presente pesquisa foi analisar de forma descritiva e qualitativa o uso da 
radiofrequência para flacidez facial em pacientes com idade superior a 40 anos que 
apresentam sinais de envelhecimento, na Clínica de Estética do Centro Universitário 
Unicesumar. As cinco voluntárias foram submetidas à avaliação facial antes e depois dos 
atendimentos. A Radiofrequência se destaca 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. Neste trabalho, pode-se comprovar a 
eficácia da radiofrequência para amenizar a flacidez facial, constatando que o método é 
seguro e bem tolerável para clientes e profissionais, colaborando, 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: Colágeno; Envelhecimento; Ondas de Rádio; Rejuvenescimento. 
 
 
 

USE OF RADIOFREQUENCY FOR FACIAL FLACIDITY IN AESTHETIC 
BIOMEDICINE 

ABSTRACT 

This project aims to analyze in a descriptive and qualitative way the radiofrequency 
treatment tested for reducing the sagging skin on facial area, applied in people aged over 40 
years old with aging signs, such as facial wrinkles and skin slackening at Unicesumar 
Aesthetic Clinic. The five volunteers were evaluated before and after the treatment, 
following Borges and Guirro photo registration guide. Radiofrequency is a non-invasive 
treatment, which helps tightening the skin, increasing its stretch and the strength of the 
tissue composed by collagen, producing better tissue fiber and, as a result, improving the 
skin appearance. We could prove the efficiency of this  treatment, showing a safe method for 
both client and aesthetic professional. The result shows how this treatment helps on aesthetic 
dysfunctions; besides the fact it increases their self-esteem and quality of life on those who 
look for a healthier aging process. 

Keywords: Collagen; Aging; Radio Waves; Rejuvenation.
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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 financeiras 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). 

Segundo Draelos (2012 P.31), “o envelhecimento facial é resultado da combinação 

de fotodano, atrofia adiposa, redistribuição de tecido mole gravitacional e remodelagem 

óssea”. Sendo a luz solar o principal desencadeador de envelhecimento prematuro, 

independente de elasticidade cutânea, cor da pele e formação de rugas (RODRIGUES, 2012; 

DRAELOS, 2012). 

Portanto, o envelhecimento pode ser definido como intrínseco e extrínseco. O 

intrínseco é ocasionado pelo envelhecimento cronológico humano e o extrínseco pela 

exposição aos fatores ambientais. Em ambos, o fator biológico que mais se manifesta é o 

retardamento da síntese de proteínas, em virtude do desequilíbrio entre a formação e 

degradação. O sistema imune na velhice não reconhece as células como próprias e passa a 

destruí-las (DRAELOS, 2012; SILVA et al. 2016). 

As marcas da idade ocorrem geralmente sobre regiões do tegumento que ficam 

expostas as intempéries como, o rosto e pescoço, ficando enrugado, flácido e 

hiperpigmentado agravando os sulcos e pregas naturais dessas regiões. O excesso de 

mímicas, também ocasiona o desgaste das fibras elásticas culminando em marcas de 

expressão (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

Apesar de muitos estudos voltados para o envelhecimento, não se sabe exatamente as 

causas das alterações funcionais e anatômicas e o mecanismo biológico que leva a essas 
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alterações. Há teorias publicadas que tentam explicar a causa, dentre elas: a teoria do 

Relógio Biológico, na qual o organismo possui um relógio que determina o começo do 

envelhecimento; a da Multiplicação celular, na qual as células possuem capacidade 

intrínseca de se multiplicar, a das Reações Cruzadas de Macromoléculas, baseada no 

princípio ortomolecular, de que quando ocorrem reações cruzadas às moléculas perdem suas 

características causando alterações no tecido (MOTA et al. 2004; FRIES; PEREIRA, 2011). 

No entanto, a teoria dos Radicais Livres, é a mais viável dentre todas, justificando a 

ação dos radicais livres no envelhecimento, na qual o oxigênio reativo altera a integridade 

das estruturas celulares e por fim, a teoria do Desgaste, como qualquer outra máquina, o 

tecido se desgasta com o tempo e a teoria Autoimune, na qual o DNA codificaria produtos 

diferentes devido às mutações (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

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, 2013; 

BME, 2015; 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). 

Entretanto, os melhores efeitos biológicos promovidos pela radiofrequência são 

térmicos, gerando aumento na temperatura, produzindo efeitos como hiperemia cutânea, que 

ocasiona o aumento da nutrição dos tecidos; aumento ou diminuição da elasticidade dos 

tecidos ricos em colágeno, sendo este último responsável pelo aumento da densidade do 

colágeno, que consequentemente diminui a flacidez da pele, estimula neocolagênose, 

neoelastegenêse e lipólise (BORGES, 2010; FERREIRA, 2010; PINTO E MEIJA, 2017; 

SILVA et al. 2014). 
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Essa nova tecnologia, modela as fibras de colágeno atuando na camada profunda da 

pele diminuindo as rugas da face. Esses processos provocam 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 da 

pele do rosto, do pescoço e das mãos, sendo estes, um dos maiores problemas causado pelo 

envelhecimento (CARVALHO et al. 2011). 

Atualmente, esse procedimento vem sendo estudado e utilizado como aliado e 

potencializador aos tratamentos estéticos voltados para essas disfunções, à vitamina C ou 

ácido ascórbico, que tem despertado interesse por parte de pesquisadores devido a suas 

ações fisiológicas auxiliando numa melhora geral da pele, tornando-a mais jovem e saudável 

(GONÇALVES; MAIA CAMPOS, 2006). 

Essa substância é conhecida por ter ação antioxidante e propriedade anti-

inflamatórias, também reduz e recicla a vitamina E oxidada de volta à sua forma ativa, de 

modo que as capacidades antioxidantes da vitamina E são amplificadas. “A substância tem 

efeitos antioxidantes e fotoprotetores, atua na síntese do colágeno, agindo diretamente nos 

mecanismos de fotoenvelhecimento” (DRAELOS, 2012; LYON 2015 p.77).  

É de grande valia, que se faça uso na alimentação, de alimentos que contenham 

vitamina C, tais como: laranja, limão, acerola, entre outros, que combatem os radicais livres 

e os seus efeitos maléficos, prevenindo o envelhecimento. O ácido ascórbico também parece 

influir na biossíntese de elastina. Estudos in vitro sugerem que a biossíntese de elastina por 

fibroblastos pode ser inibida pelo ascorbato. Isso pode ser útil na redução do acúmulo de 

elastina que é característico da pele foto-envelhecida (DRAELOS, 2012).  

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” (TEIXEIRA; 

NERI, 2008; LYON, 2015 p.8). 

Em suma, o objetivo da pesquisa foi analisar os resultados terapêuticos da aplicação 

da Radiofrequência associado ao uso de vitamina C oral para amenizar os sinais de 

envelhecimento facial, descrevendo os resultados da neocolagênese e diminuição da flacidez 

facial obtidos, relacionando-os com a literatura atual proporcionando elevação da autoestima 

e consequentemente melhora do isolamento social. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

            

 Local de Realização da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Clínica de Estética e Cosmética da Unicesumar, 

localizada na Avenida Guedner, 1610, JD. Aclimação, Maringá/Paraná, seguindo as 

regências conforme a resolução 466 (BRASIL, 2012). O projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de Maringá- Unicesumar, mediante 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP (N° do parecer: 2.067.614) via 

Plataforma Brasil e aprovado pelo CAAE: 68203717.0.0000.5539. 

 

 Análise dos dados 

 Os resultados foram analisados de forma descritiva e qualitativa, através da 

observação dos sinais descritos na ficha de avaliação facial (Apêndice A) e através da 

análise do registro fotográfico. 

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Cinco voluntárias do sexo feminino, com idade superior a 40 anos, com sinais de 

envelhecimento que apresentavam flacidez e rugas faciais participaram da pesquisa, 

mediante autorização e aceite do Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

anexo. As voluntárias foram tratadas com Equipamento de radiofrequência Tonederm 

Spectra® G2. 

Foram realizadas sessões semanais, que se iniciaram no dia 20 de julho de 2017 e 

foram concluídas em 26 de setembro de 2017, totalizando dez sessões ao longo da pesquisa. 

As voluntárias fizeram o uso de vitamina C (ácido ascórbico) um grama por via oral para 

uso home care associado ao tratamento estético para auxiliar na síntese do colágeno. 

Foram excluídas as voluntárias que apresentaram as contraindicações do uso do 

aparelho, como, 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; diabéticos; processos infecciosos; tecido 

isquêmico. 
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Materiais Utilizados 

 

 Os materiais utilizados nas aplicações foram: sabonete neutro, esfoliante, gaze estéril 

e algodão para higienização da pele antes da realização do procedimento. Glicerina líquida 

para acoplamento da manopla facial do equipamento de radiofrequência Tonederm Spectra® 

G2, que facilita o deslizamento do equipamento, sendo uma interface para aplicação das 

ondas de radiofrequência. Termômetro que acompanha o equipamento, para monitoramento 

da temperatura, através de infravermelho que faz captação térmica do tecido. Finalizando as 

sessões com limpeza da glicerina da pele e posteriormente aplicação de creme hidratante. 

 

Duração das Aplicações 

 

As sessões duravam em média, quarenta minutos, na qual a aplicação da 

radiofrequência (RF) em toda a face durava cerca de trinta minutos. É importante destacar 

que a temperatura ambiente influência diretamente na temperatura da RF, dias mais frios e 

uso de ar condicionado retardam o aquecimento da pele, aumentando o tempo das sessões. 

 

Aplicação do Equipamento de Radiofrequência 

 

As voluntárias selecionadas foram submetidas à avaliação facial antes e depois dos 

atendimentos. Cada uma possuía uma ficha de anamnese facial, contendo dados pessoais da 

paciente, histórico, termo de responsabilidade e critérios de avaliação da pele. Foi realizado 

registro fotográfico segundo BORGES 2010 e GUIRRO 2004, para a comparação das 

voluntárias antes e depois das sessões realizadas. 

O procedimento de radiofrequência (RF) facial foi realizado com manopla facial, 

com uma temperatura de, 37- 40 graus Celsius, com permanência de cinco minutos por 

quadrante facial com movimentos de deslizamento, com uma frequência de 10 sessões, uma 

vez na semana.  

Ou seja, o equipamento foi aplicado com movimentos de deslizamento ascendente, 

seguindo a direção das linhas de Langer (Figura1), em cada um dos quadrantes ilustrado na 

Figura 2, com temperatura de 37º a 40 º C, por cinco minutos em cada área, com uma 

potência de 8,5 W, até completar toda a face (trinta minutos) enfatizando as regiões mais 

acometidas com sinais de envelhecimento.  
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            Figura 1: Direção das linhas de Langer (linhas de tensão da pele);  
 

           

Fonte: Openbooks  (2017) 

 

 

Figura 2: Divisão de quadrantes faciais para a aplicação da Radiofrequência; 

 

 

Fonte: Excellence (2017) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 As cinco voluntárias que se encaixaram e aceitaram participar da pesquisa foram 

avaliadas e iniciaram a aplicação do equipamento de radiofrequência (RF) em 20 de julho de 

2017. De uma forma geral, foi avaliada nas respectivas voluntárias, antes do inicio das 

aplicações semanais, a cor da pele, a qualidade do tecido e presença de sinais de 

envelhecimento conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Descrição do tecido facial das voluntárias. 
 

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 Rejuvenescim

ento 

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 às 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 às vezes 

bronzeia. 

Tipo III 

Pele menos 

clara, algumas 

vezes queima e 

sempre 

bronzeia. 

Biotipo cutêneo Mista Mista Eudêrmica 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, 

Rugas. 

Ptose, Rugas Ptose, Rugas Pápula, Ptose, 

Telangiectasia, 

Rugas. 

Rugas 

Manchas Efélides Efélides Efélides Efélides Efélides 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Através da avaliação facial das voluntárias, percebemos que todas utilizavam 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 facilitou a 

comparação dos resultados posteriormente, quando finalizadas as 10 sessões ao término da 

pesquisa. 

As sessões foram realizadas uma vez na semana, durante dez semanas, de 20 de julho 

de 2017 a 26 de setembro de 2017, totalizando dez sessões, 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 Tonederm 

Spectra® G2.  

           Durante as primeiras sessões realizadas foi observado 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, na qual era 

possível analisar uma melhora na qualidade da pele, que se tornou mais firme, viçosa e com 

um clareamento generalizado, estes sinais vêm de acordo com a bibliografia que descreve a 

melhora da textura da pele quando aplicados sessões semanais de radiofrequência facial.   

 De acordo com CARVALHO et. al 2011, que concluiu em seu estudo realizado com 

ratos Wistar, após três aplicações de radiofrequência com temperatura de 37 graus por dorso 

do animal, resultou em neocolagênese após observação do tecido em estudo histológico, 24 

horas e 7 dias após as aplicações, sugerindo uma frequência de tratamento de no mínimo 

sete sessões.  

         Ao longo das aplicações era possível perceber uma melhora significativa no 

preenchimento da pele, sendo este um fator relatado pelas voluntárias ao longo do 

tratamento, que sentiam a pele mais firme, havendo um efeito Lifting imediato à aplicação, 

que é explicado por BORGES, 2010, pois a Radiofrequência age em locais onde a 

elasticidade está diminuída, na qual o aumento da temperatura proporciona contração das 

fibras de colágeno diminuindo a flacidez facial. Segundo CARVALHO et al. 2011, ocorre 

um efeito denominado hormesis, na qual um agente estressor estimula o corpo a produzir 

uma resposta adaptativa, responsável por esse efeito imediato. 

Na avaliação dos registros fotográficos (Fotos 1, 2, 3, 4, 5) foi observado nas cinco 

voluntárias, uma melhora geral no aspecto da pele, viçosidade, clareamento e diminuição de 

rugas e flacidez facial. Um estudo realizado por NIENKOETTER et al., 2012, com seis 

mulheres, com idade entre 35 e 45 anos, descreveu resultados satisfatórios, sobretudo na 
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redução de flacidez facial, rugas, linhas de expressão e melhora no aspecto da pele como 

textura e coloração, após o uso da RF com sessões semanais, durante dez semanas, totalizando 

dez sessões. 

 Através da comparação dos registros fotográficos, foi possível avaliar os resultados 

anteriores e posteriores as dez aplicações de RF, na qual foi observado na voluntária 1 

(Foto1), melhora na flacidez facial principalmente na região da papada, sendo este, o local 

que foi enfatizada a aplicação, o qual a voluntária mais se queixava. Há uma melhora geral 

nas rugas e contorno da face. De acordo com PINTO E MEJIA, 2017, esses resultados 

obtidos através da radiofrequência, ocorrem devido à ação nas camadas mais profundas da 

pele através da liberação do calor e energia, enquanto a superfície se mantém resfriada e 

protegida, consequentemente, ocorre à contração do colágeno e posteriormente há produção 

de neocolágeno, devido a reações químicas que ocorrem na derme, justificando os resultados 

obtidos ao longo do tratamento para flacidez facial. 

 

Foto 1 - Registro fotográfico anterior e posterior às sessões de radiofrequência realizadas na 

voluntária 1. 

Antes                                             Depois 

        
Fonte: Fotos da autora (2017). 
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Na voluntária 2 (Foto 2), há uma melhora nas rugas na região do bigode chinês, área 

dos olhos e testa. Bem como é possível perceber um preenchimento geral por toda a face. 

Esse resultado, para SOUSA, 2016, ocorre quando a corrente passa pelos tecidos gerando 

uma resistência, produzindo um aumento da temperatura tissular, que quando é detectada 

pelo organismo ocorre abertura dos capilares e consequentemente a vasodilatação, 

melhorando a nutrição, oxigenação e reabsorção de líquidos no tecido devido ao aumento da 

circulação. Estes efeitos resultam na reestruturação e produção de fibras elásticas melhores 

contribuindo para firmeza e espessamento da pele. 

 

Foto 2 - Registro fotográfico anterior e posterior às sessões de radiofrequência realizadas na 
voluntária 2. 

Antes                                                  Depois 

        
    Fonte: Fotos da autora (2017). 

 

Na voluntária 3 (Foto 3), foi analisado uma melhora no clareamento geral da pele, 

bem como diminuição das linhas de expressão e enrijecimento facial. Um resultado 

semelhante foi descrito por MARCHI, et al. 2016, em um estudo realizado com oito 

mulheres com idade entre 47 e 53 anos, na qual, foi utilizado o equipamento de 

radiofrequência Tonederm Spectra® G1, o protocolo de tratamento foi realizado duas vezes 

por semana, com duração de 60 minutos, até completar 10 sessões, foi observado uma 

melhora no aspecto e firmeza da pele, que se dá através da ativação do metabolismo celular 

e do sistema circulatório da região devido à vasodilatação, consequente provocando a 

retração das fibras de colágeno existentes promovendo um efeito lifting. 
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Foto 3 - Registro fotográfico anterior e posterior às sessões de radiofrequência realizadas na 

voluntária 3. 

Antes                                                 Depois 

        
Fonte: Fotos da autora (2017). 

 

Na voluntária 4 (Foto 4), foi observado melhora no preenchimento da face e 
diminuição da papada e rugas da testa. Segundo MORAES e ALMEIDA, 2012 esse 
resultado é justificado devido à desnaturação do colágeno que origina um novo colágeno 
resultando na neocolagênese, consequentemente reduzindo as rugas quando a temperatura é 
atingida da forma adequada.   

Foto 4 - Registro fotográfico anterior e posterior às sessões de radiofrequência realizadas na 

voluntária 4. 

Antes                                       Depois 

          
Fonte: Fotos da autora (2017). 
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Na voluntária 5 (Foto 5), foi observado uma melhora geral nas linhas de expressão, aspecto 

e firmeza da pele. Segundo ZARPELÃO, 2015, esse resultado pode ser explicado pela ação 

do calor nos tecidos alvos, que desnatura as fibras de colágeno presente na derme, resultando 

na contração tissular, conhecida como Lifting. A radiofrequência além de promover essa 

firmeza na face minimiza as rugas. 

 

Foto 5 - Registro fotográfico anterior e posterior às sessões de radiofrequência realizadas na 

voluntária 5. 

Antes                                                Depois 

        
Fonte: Fotos da autora (2017). 

 

 Portanto os resultados obtidos na pesquisa demonstram a eficácia do uso da 

radiofrequência para flacidez facial e atenuação das marcas de envelhecimento, como 

relatado na literatura, devido a sua ação térmica que potencializa a produção de colágeno nas 

camadas mais profundas da pele, provocando o estiramento imediato do tecido cutâneo 

(efeito lifting) amenizando os sinais do envelhecimento e produzindo um novo colágeno. 
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5 CONCLUSÃO 

  

 A Radiofrequência destaca-se por ser um procedimento não invasivo, dentre os seus 

pontos positivos encontra-se a facilidade do tratamento, na qual as sessões são rápidas e 

geram bem estar no paciente, na qual o mesmo não precisa se afastar de nenhuma atividade 

para realizar o tratamento, o que gera comodidade.  

 Sua ação térmica aumenta a produção de colágeno nas camadas mais profundas da 

pele, provocando o estiramento imediato do tecido cutâneo, produzindo um novo colágeno e 

reduzindo os sinais do envelhecimento. 

Os benefícios do tratamento podem ser notados já na primeira sessão, devido ao 

efeito lifting imediato. Após dez sessões, os resultados são potencializados e conseguimos 

analisar que alcançamos a melhora da densidade de colágeno, observa-se a redução da 

flacidez cutânea, além disso, pode-se observar que ao longo do tratamento o estímulo e a 

autoestima despertada em cada uma das voluntárias, pois a estética permite melhorar muito 

além do exterior das pessoas, consegue chegar bem mais fundo, alcançando o íntimo de cada 

um, proporcionando autoconfiança e devolvendo a cada uma delas a vontade de envelhecer 

com qualidade de vida, uma vez que o segredo da eterna juventude é não permitir que o 

espírito envelheça. 

Portanto, recomenda-se o uso da radiofrequência para o tratamento estético de 

flacidez cutânea e sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas a fim de aumentar o 

conhecimento da técnica e seus efeitos cutâneos. 
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