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Resumo 

É cada vez mais notório o desejo pelo retardo do envelhecimento através da busca por 

tratamentos para a prevenção e o controle do envelhecimento. Inúmeros métodos estão sendo 

utilizados, e a cada ano novas tendências de aparelhos e tratamentos são lançados no mercado.  

Assim, o objetivo primordial deste artigo é, por meio de uma revisão bibliográfica, apresentar 

a importância do uso da radiofrequência e da carboxiterapia como recurso no tratamento do 

envelhecimento da pele. Os procedimentos metodológicos empregados para o levantamento 

de dados realizado em fevereiro e março do corrente ano foram revisões literárias pesquisadas 

em bibliotecas virtuais e plataformas acadêmicas publicados no período de 2004 a 2016, nos 

idiomas português e inglês. Os artigos que não dispuseram de informações consideráveis ao 

tema foram excluídos, pois não alcançaram o objetivo principal desse artigo.  Os resultados da 

primeira busca totalizaram 102 artigos e, após aplicar-se os critérios de exclusão, 

permaneceram apenas 36 artigos. Por meio do estudo, foi possível constatar que a 

carboxiterapia e a radiofreqüência são técnicas seguras e sem grandes contraindicações, 

entretanto é importante que para aplicação de qualquer uma delas seja um profissional 

habilitado e treinado, com pleno conhecimento dos equipamentos, além das reações adversas, 

afim de que se possa chegar a um resultado satisfatório na disfunção facial a ser tratada. 

 

Palavras chave: Envelhecimento; Pele; Radiofrequência; Carboxiterapia. 

 

1. Introdução 

 

O envelhecimento é uma realidade no qual poucos querem enfrentar. Questões 

relacionadas ao processo do envelhecimento têm despertado o interesse da população em 

geral, decorrente do rápido andamento que a velhice tem tomado em diversos países, 

inclusive no Brasil. Isto é explicado pela redução da taxa de natalidade e pelo aumento da 

expectativa de vida, devido à infinidade de avanços tecnológicos em diversos campos 

científicos1. A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira. Em 

1960, o número de idosos no Brasil era em torno de 3 milhões. Em 1975 passou para 7 

milhões, e em 2008 a população idosa já era em torno de 20 milhões, ou seja, um aumento de 

700% ao longo dos anos. Como consequência, houve o aumento de doenças crônico-

degenerativas, próprias do envelhecimento, ganhando maior expressão social2. 

                                                           
1 Pós-graduanda em Fisioterapia Dermatofuncional 

 
2Fisioterapeuta, pós-graduado em Cardiorespiratória. 



 

Com o passar do tempo todos vão envelhecer, porém com o crescimento da 

expectativa de vida também houve a valorização da juventude e do belo fazendo com que as 

pessoas se preocupem cada vez mais com a aparência facial aumentando os cuidados com a 

pele3. 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e desenvolve várias funções 

como a de proteção do organismo contra as agressões externas, mas com o avançar da idade, 

os tecidos passam por mudanças, sendo que na pele, as alterações tornam-se mais visíveis4. 

O envelhecimento é um processo fisiológico o qual não se pode reverter, por isso, as 

rugas não podem ser evitadas, mais cedo ou mais tarde, elas irão aparecer, entretanto, hoje já 

existem medidas eficazes para amenizá-las5. 

O envelhecimento é um processo irreversível, lento e progressivo podendo ser 

influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Também definido como cronológico ou 

verdadeiro, o intrínseco é inevitável por não haver o controle de acordo com a vontade do 

indivíduo. Neste caso, trata-se de um desgaste natural do organismo6.  

O envelhecimento extrínseco é causado por fatores externos, como poluição, radiação 

ultravioleta (UV), tabagismo, álcool, entre outros. Neste caso, a pele tem uma aparência mais 

envelhecida em regiões mais expostas, como face, braços e tórax. Apesar de todos esses 

fatores causarem agressão ao corpo, às radiações UV continuam sendo as que mais causam 

danos ao organismo devido a sua capacidade de degradar o colágeno e elastina da pele através 

da formação dos radicais livres que vão causar o estresse oxidativo, alterando o metabolismo 

celular7. 

A busca pelo rejuvenescimento nos dias atuais é uma preocupação comum. Existem 

inúmeros tratamentos que podem proporcionar ao indivíduo a possibilidade de sentir-se mais 

belo e mais jovem com o uso de cosméticos, e da tecnologia de Radiofrequência (RF) 

postergando assim a necessidade de cirurgia plástica8, 9. 

É cada vez mais notório o desejo pelo retardo do envelhecimento através da busca por 

tratamentos para a prevenção e o controle do envelhecimento10. Inúmeros métodos estão 

sendo utilizados, e a cada ano novas tendências de aparelhos e tratamentos são lançados no 

mercado. A Carboxiterapia vem sendo utilizada para diversos distúrbios estéticos, dentre eles, 

nas consequências do envelhecimento cutâneo facial11. 

Assim, o objetivo primordial deste artigo é, por meio de uma revisão bibliográfica, 

apresentar a importância do uso da radiofrequência e da carboxiterapia como recurso no 

tratamento do envelhecimento da pele. 

 



 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 A pele 

 

A pele é um dos maiores órgãos, totalizando 16% do peso corporal, e consegue 

desempenhar várias funções12. As funções da pele são: regulação da temperatura corpórea, 

excreção, proteção, produção de vitamina D, sensação13. 

São considerados anexos da pele, as unhas e os pelos. As glândulas também fazem 

parte dos anexos da pele, as glândulas sudoríparas e sebáceas, além das glândulas mamárias, 

há glândulas especializadas como as glândulas ceruminosas do meato acústico externo, e as 

glândulas tarsais das pálpebras e ciliares13.  

A Epiderme é constituída principalmente por um epitélio estratificado pavimentoso 

queratinizado, na porção mais profunda da epiderme ela é formada por células epiteliais que 

se proliferam continuamente. De forma geral, a espessura da epiderme é delgada. A epiderme 

geralmente é composta por quatro ou cinco camadas: camada germinativa (basal), camada 

espinhosa, camada granulosa, camada córnea, e a camada lúcida que pode estar ou não 

incluída, pois ela só pode ser observada na pele espessa5. 

A derme é uma camada do tecido conjuntivo fibroso irregular, a derme se prolonga a 

partir da mesoderme embrionária, da mesma forma que os músculos e o esqueleto. A derme 

contém muitas fibras de colágeno, algumas elásticas e reticulares, vasos linfáticos e nervos, 

além disso, conta com órgãos dos sentidos e glândulas especializadas. É constituída por duas 

camadas: papilar e reticular14. 

A hipoderme é composta por tecido conjuntivo frouxo. É a camada que executa o 

deslizamento da pele sobre as estruturas nas quais se apoia. Relacionado ao grau de nutrição 

do organismo, a região hipoderme poderá ter uma camada variável de tecido adiposo, que ao 

se desenvolver gera o panículo adiposo que modela o corpo, protege contra o frio e é uma 

reserva de energia13. 

 

2.2 Envelhecimento cutâneo 

 

O envelhecimento implica alterações em nível celular, com diminuição da capacidade 

dos órgãos de executar suas funções normais, resultando provavelmente em doença e morte. 

Trata-se de deterioração progressiva, tempo-dependente, do organismo em resposta adaptativa 

às mudanças ambientais15. 



 

O envelhecimento cutâneo é um processo fisiológico, cronológico, irreversível, são 

dois os fatores que influenciam, sendo o intrínseco e o extrínseco. O envelhecimento da pele 

pode ser classificado em intrínseco e extrínseco. O intrínseco é considerado como 

envelhecimento natural, decorrente do passar dos anos. E o extrínseco a fatores como 

exposição ao sol, fumo5,16. 

O fator intrínseco está relacionado com a idade, genética e são inevitáveis, causando 

danos estéticos que incluem ressecamento, rugas, flacidez, pigmentação e lesões 

proliferativas5. 

O envelhecimento cutâneo causado por fator extrínseco é uma resposta orgânica aos 

fatores externos como a exposição solar, má alimentação, tabagismo e o estresse, sendo estes, 

os principais fatores determinantes para acelerar esse processo17. 

Outro fator que contribui para o envelhecimento da pele é a má alimentação, a qual 

favorece para uma oxidação mais intensa, pois acumulam mais radicais livres, além de 

proporcionar pigmentação da pele, acúmulo de líquido, e favorecer o aparecimento de rugas 

precoces, aumento de oleosidade. O consumo em excesso de açúcar contribui para o 

envelhecimento da pele mais depressa18. 

Uns dos maiores desencadeadores do envelhecimento cutâneo são os radicais livres os 

quais são formados dentro das células e com a exposição aos raios ultravioleta, estresse, fumo 

e poluição, acredita-se que estes radicais livres estimulam um estresse oxidativo celular, que 

por sua vez causa degradação do colágeno (substância que dá sustentação à pele) e também o 

acúmulo de elastina, que é uma característica da pele fotoenvelhecida19. 

O envelhecimento da pele feminina é igualmente relacionado aos níveis hormonais, o 

estrógeno é responsável por estimular a formação das fibras de colágeno, com a sua 

diminuição os sinais de envelhecimento aparecem tais como rugas, ressecamento, alterações 

pigmentares, o rosto que fica sempre mais exposto, demonstra essas marcas expressivas20. 

Para sanar e amenizar este processo surge no mercado da estética, equipamentos de 

alta tecnologia como a carboxiterapia e a radiofrequência, métodos novos, não invasivos e 

indolores, que tem por finalidade melhorar o aspecto de envelhecimento da pele, estimulando 

a formação do colágeno, irrigando e melhorando a aparência do tecido cutâneo. 

 

2.3 Fisioterapia dermatofuncional 

 

A fisioterapia tem conquistado cada vez mais espaço, e ampliado suas áreas de 

atuação. Uma destas áreas é a dermatofuncional a qual tem como objetivo prevenção e 



 

recuperação dermatológica, músculo esquelético e físico funcional dos distúrbios endócrino-

metabólicos. O fisioterapeuta por meio de recursos físicos é capaz de atuar nas diversas 

alterações do padrão estético como: acne, cicatrizes hipertróficas, rugas, obesidade, estrias. A 

dermatofuncional utiliza muitas técnicas para os tratamentos, sendo a eletroterapia uma das 

mais usadas5. 

Nos dias de hoje termo “eletroterapia” tem um significado mais abrangente, que se 

inclui normalmente a avaliação, ainda que a palavra indique apenas terapia ou tratamento. A 

estimulação elétrica dos músculos da face tem sido uma das terapias mais aplicada para o 

tratamento facial5,21. São muitos os aparelhos de eletroterapia utilizados pela 

dermatofuncional, entretanto serão discutidos no decorrer deste trabalho: carboxiterapia e 

radiofrequência.  

Para amenizar o processo do envelhecer muitas técnicas foram desenvolvidas para o 

rejuvenescimento facial e dentre ela pode-se citar os equipamentos de alta tecnologia como o 

laser que é um dos mais indicados, assim como a carboxiterapia e a intradermoterapia que são 

procedimentos invasivos. Mas também existem métodos não invasivos eficazes na melhora do 

aspecto das rugas, como a radiofrequência. Dessa forma, a finalidade desses procedimentos 

são estimular a formação de colágeno e melhorar a aparência da pele22. 

 

2.4 Carboxiterapia 

 

A Carboxiterapia é uma técnica no qual o gás carbônico (CO2) é injetado no tecido 

subcutâneo através de uma agulha hipodérmica, por intermédio de um aparelho específico. O 

CO2 é um potente vasodilatador, promovendo o aumento do aporte sanguíneo no tecido 

subcutâneo e, consequentemente, aumentando a oxigenação e a nutrição tecidual. O CO2, por 

sua vez, estimula uma resposta inflamatória mediante a uma “agressão” física que promove 

entre os tecidos, estimulando a reparação do tecido “lesado”, através da proliferação de 

pequenos vasos sanguíneos neoformados e de fibroblastos23. O processo inflamatório estimula 

a migração de fibroblastos e diversas moléculas que compõem o tecido conjuntivo para a 

região tratada. Os fibroblastos, por sua vez, realizam a síntese de colágeno. Todo esse 

processo promove a reconstituição do tecido, além do rearranjo das fibras colágenas23. Com a 

derme momentaneamente mais irrigada, torna-se mais suscetível a absorção dos princípios 

ativos de fármacos específicos, aumentando a eficácia do tratamento24. 

Na carboxiterapia, o fluxo e o volume total de gás infiltrado são controlados com 

equipamentos apropriados. O aparelho Italiano chamado Carbomed® foi elaborado para 



 

administração subcutânea do CO2, com total controle sob a velocidade e volume de gás 

infiltrado. Tem aprovação nas normativas da Comunidade Europeia desde 2002 (CE 0051). É 

descrito como dispositivo médico, classe IIb, apresenta padrões de qualidade e segurança e 

tem aprovação de comercialização e uso pelo FDA americano como equipamento de uso 

médico ambulatorial. No Brasil, atualmente, existem diversas marcas e modelos de aparelhos, 

registrados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e sua aplicação oferece 

conforto e segurança25. 

O fluxo de CO2 normalmente infundido durante tratamentos com carboxiterapia 

encontra-se entre parâmetros de 20 e 80 ml/min. Porém há equipamentos que disponibilizam 

fluxos até 150 ml/min. Com relação ao volume total administrado, este gira em torno de 600 

ml a 1000 ml, podendo atingir 3000 ml nos casos de grandes depósitos de gordura26,27. Outros 

autores mencionaram infusão de um volume total de 2000 ml em aplicação para gordura 

localizada28,29. 

 

2.5 Radiofrequência (RF) 

 

Na dermatofuncional a radiofrequência é utilizada no tratamento da flacidez da pele do 

rosto, do pescoço e das mãos, sendo um dos maiores problemas causados pelo 

envelhecimento. Ela atua na camada profunda da pele, modelando fibrilas de colágeno e 

amenizando as rugas da face. Esta cadeia de processos provoca o recondicionamento da pele, 

melhorando a elasticidade da mesma e a força tensora dos tecidos compostos por colágeno, 

com produção de novas fibras de melhor qualidade, gerando melhora da flacidez tanto 

corporal como facial. 

A RF vem sendo utilizado desde 1891, quando seu inventor o fisiologista francês 

Jaques Arsène D’ Arsonval descobriu que frequência superior a 10.000 Hz no corpo humano 

era suportável, em 1911, o objetivo da RF foi para uso de corte e cauterização dos tecidos 

vivo, mas foi em 1976 que entrou para a medicina, no combate das células cancerígenas, 

utilizando potência mais elevada30. 

A RF é um procedimento estético, não invasivo que emite frequência que pode variar 

em escala de frequência (KHz) kilohertz a (MHz) Megahertz para produzir calor na faixa de 

37º C a 45º C para estimular a produção de fibras colágenas e elastina31.   

O tratamento por radiofrequência tem se mostrado muito benéfico em relação às 

correções dos sinais do envelhecimento. A radiofrequência produz efeito térmico e atérmico, 

para a Fisioterapia dermatofuncional os resultados de mais interesse são os dos efeitos 



 

térmicos, os quais geram maior aumento da temperatura, da densidade de colágeno e 

diminuição da distensibilidade, acarretando na diminuição de flacidez de pele. Esse efeito é 

chamado de lifting de radiofrequência9. 

A radiofrequência atua na camada profunda da pele, modelando fibrilas de colágeno e 

amenizando as rugas da face. Esta cadeia de processos provoca o recondicionamento da pele, 

melhorando a sua elasticidade e a força tensora dos tecidos compostos por colágeno, com 

produção de novas fibras de melhor qualidade, gerando melhora da flacidez tanto corporal 

como facial9. 

A função desta técnica relaciona-se em gerar calor no tecido subcutâneo, causando 

melhora no aspecto da pele e produção de novas fibras de colágeno. A radiofrequência é uma 

técnica que gera energia e calor sob a camada mais profunda da pele, ao mesmo tempo em 

que a superfície conserva-se protegida e resfriada, o que gera produção de colágeno31. 

 

3. Metodologia 

 

O trabalho desenvolvido trata-se de um estudo qualitativo, realizado por meio de uma 

pesquisa bibliográfica. O artigo possui o intuito de selecionar pesquisas sobre o uso da 

radiofrequência e carboxiterapia como recurso para o envelhecimento da pele. 

A segunda etapa desta pesquisa consistiu na busca ou amostragem da literatura, que foi 

realizada por meio da base de dados MEDLINE (Medical LiteratureAnalysisandRetrievel 

System Online). Foi também utilizada a base LILACS, que é uma base de dados cooperativa 

do Sistema BIREME. Buscou-se artigos também na base de dados ScientificElectronic 

Library Online (Scielo). 

Os procedimentos metodológicos empregados para o levantamento de dados realizado 

em fevereiro e março do corrente ano foram revisões literárias pesquisadas em bibliotecas 

virtuais e plataformas acadêmicas publicados no período de 2004 a 2016, nos idiomas 

português e inglês. Como critérios para inclusão foram utilizados os descritores 

“envelhecimento da pele”, “radiofrequência”, “carboxiterapia”. Os artigos que não 

dispuseram de informações consideráveis ao tema foram excluídos, pois não alcançaram o 

objetivo principal desse artigo.  Os resultados da primeira busca totalizaram 102 artigos e, 

após aplicar-se os critérios de exclusão, permaneceram apenas 36 artigos. 

 

4. Resultados e discussão 

 



 

Os resultados deste estudo evidenciam que existe uma variedade de publicações 

científicas relacionadas com a utilização do laser nos tratamentos estéticos. Porém, no que diz 

respeito às pesquisas sobre o processo de rejuvenescimento da pele utilizando o método da 

carboxiterapia e radiofrequência verifica-se que os estudos são limitados. 

De acordo com a análise de alguns trabalhos pesquisados, foram observados que a 

carboxiterapia é uma técnica eficaz para a flacidez tissular. A pesquisa de Paolo et al33. 

analisou a técnica da carboxiterapia em rugas na região mediana da pálpebra inferior e 

olheiras ao redor dos olhos. Foram 90 pacientes submetidas à carboxiterapia uma vez na 

semana durante 7 semanas entre janeiro de 2008 a dezembro de 2010. Os pacientes foram 

avaliados antes e 2 meses após o tratamento por meio de documentação fotográfica e das 

escalas analógicas visuais. Ao final do período de estudo, os pacientes relataram uma redução 

de linhas finas e rugas faciais, bem como uma diminuição da hiperpigmentaçãoperiorbital. 

Paolo et al.33 em seu estudo analisou 90 voluntárias as quais foram submetidas a 

técnica da carboxiterapia em rugas na região mediana da pálpebra inferior e olheiras ao redor 

dos olhos. As pacientes foram avaliadas antes e 2 meses após o tratamento por meio das 

escalas analógicas visuais e documentação fotográfica. Foram realizadas uma sessão 

semanalmente, durante 7 semanas. Ao final do período de estudo, as pacientes relataram uma 

redução de linhas finas e rugas faciais, bem como uma diminuição da hiperpigmentação 

periorbital. 

De acordo com Carvalho, Erazo e Viana24 o gás aplicado na via subcutânea nas áreas 

de envelhecimento cutâneo e a perda de elasticidade facial e corporal aumentam a oxigenação 

e nutrição tecidual, provocando uma importante retração da pele tratada, com consequente 

melhora na flacidez, diminuição visível de rugas, vincos, e melhora geral da qualidade da 

pele. 

Scorza e Borges23, em sua pesquisa de revisão bibliográfica, baseado no fato de que a 

flacidez cutânea é caracterizada por uma atrofia da pele e perda da elasticidade, devido à 

diminuição da capacidade de produção de colágeno que dá sustentação a pele, a terapia com 

gás carbônico torna-se um recurso viável para seu “tratamento” tendo em vista estimular a 

produção de novas fibras de colágeno e com isso prover maior sustentabilidade à pele flácida. 

Analisando o fato de que as rugas apresentam dano nas propriedades mecânicas do 

colágeno e um dos efeitos fisiológicos da carboxiterapiaé a produção e reorganização das 

fibras colágenas, pode-se considerar baseado na literatura e em nossa prática clínica como 

sendo um método eficaz para suavizar e promover firmeza nos locais onde haviam rugas. 



 

Na pesquisa de revisão bibliográfica de Pìntoet al.9, falam que a técnica da 

carboxiterapia proporciona, além da melhora estética visual, condições favoráveis para a 

formação de um tecido de sustentação, devido ao aumento do aporte de oxigênio e sanguíneo, 

levando a melhora estrutural da pele. 

Já a pesquisa de Ferreira, Haddad e Tavares34 nem um estudo piloto transversal cego 

que foi realizado nos Departamentos de Farmacologia e Morfologia da Universidade Federal 

do Ceará, com o objetivo de investigar histologicamente como a injeção intradérmica de 

dióxido de carbono aumentaria o volume de colágeno em ratos. As biópsias foram coletadas 

antes e após o tratamento. Os resultados obtidos com as injeções de dióxido de carbono foram 

observadas na análise clínica, onde foram constatadas melhoras na pele facial. 

Carvalho et. al.35realizaram estudo experimental com 20 ratos Wistar machos e fêmeas 

com peso entre 250 a 300g. Foi analisado a ação e duração dos efeitos da radiofreqüência no 

tecido colágeno do dorso desses animais, por meio de fotografias e observação microscópica. 

Os autores concluíram que três aplicações na temperatura de 37ºC por dois minutos 

resultou na neocolagênese e que estes resultados estão de acordo com a literatura. Entretanto, 

estes efeitos de neocolagênese tiveram duração inferior a 15 dias, permanecendo apenas os 

efeitos sobre a neoelastogênese por um período maior que 21 dias. 

Enquanto Silva et al.6, usaram uma escala de Rugas Fitzpatrick, com cinco voluntárias 

entre 35 e 55 anos, foi realizado higienização e esfoliação com peeling de diamante somente 

na 1 sessão, nas demais sessões foram feitos esfoliação física em seguida a aplicação de RF, o 

procedimento foi realizado semanalmente com duração de 30 minutos durante cinco sessões 

por cinco semanas. De acordo com os autores os resultados foram benéficos na melhora dos 

aspectos clínicos do envelhecimento cutâneo, de acordo com o autor a RF é benéfica nas 

rugas e linhas de expressão. 

Nos estudos feitos por Busnardo e Azevedo36 foi realizada uma amostra com 16 

voluntárias, com idade entre 50 e 60 anos, as selecionadas foram divididas em dois grupos, 

sendo o grupo A experimental e o grupo B de controle. Foram feitas avaliações pré e pós em 

ambos os grupos através de uma ficha de avaliação facial e fotografias. A radiofrequência 

foiaplicada a uma temperatura entre 38ºC e 40ºC, 1 vez por semana, 40 min. cada 

sessão,durante 8 semanas. Verificou-se uma melhora significativa do grupo experimento em 

relaçãoao de controle. Através da pesquisa puderam concluir que a radiofrequência é um 

recursoeficaz quando bem indicado para atenuação e tratamento das rugas e flacidez da face. 

 

5. Conclusão 



 

 

Apesar da existência de vários recursos eletroterapêuticos, o presente trabalho focou-

sesomente em dois: carboxiterapia e radiofrequência, através da análise dosresultados 

encontrados em alguns estudos, foi possível concluir que são técnicas eficazes nasdisfunções 

estéticas faciais. 

Conclui-se que a carboxiterapia é uma técnica eficaz e segura para o tratamento do 

rejuvenescimento facial com redução das rugas e flacidez tissular, devido ao aumento da 

síntese de colágeno. Além disso, os casos de complicações e efeitos adversos são relatados 

como sendo de pouca expressão a ponto de se traduzirem em contraindicações absolutas. 

Diversos autores mostraram que a RF é um recurso eficaz produzindo efeitos de 

redução nas rugas faciais e melhora na textura da pele, retardando o envelhecimento e 

prolongando os resultados de cirurgias plásticas. 

Portanto, pontua-se que as técnicas são seguras e sem grandes contraindicações, 

entretanto é importante que para aplicação de qualquer uma delas seja um profissional 

habilitado e treinado, com pleno conhecimento dos equipamentos, além das reações adversas, 

afim de que se possa chegar a um resultado satisfatório na disfunção facial a ser tratada. 

É perceptível a escassez literária científica relacionada ao assunto, o que nos remete a 

necessidade de se realizar mais estudos acerca da carboxiterapia e RF, para assim confirmar 

os resultados e contribuir para a prática da fisioterapia Dermato Funcional. 
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