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Resumo
O envelhecimento cutâneo constitui o conjunto de modificações fisiológicas,
irreversíveis e inevitáveis, facilitando o aparecimento de ruga e linhas de expressão,
a flacidez não é considerada uma patologia distinta, mas sim como uma sequela de
vários episódios. A busca por tratamentos estéticos vem crescendo constantemente
através do uso de cosméticos, cirurgias plásticas e eletroterapias, entre elas encontrase a radiofrequência (RF), que é um tipo de corrente de alta frequência e age por
conversão, atinge profundamente as camadas tissulares e induz a formação de um
novo colágeno. O objetivo desta revisão foi verificar radiofrequência no tratamento da
flacidez facial tissular. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica e descritiva,
baseada em pesquisa de artigos científicos entre o ano de 2006 a 2014 nos idiomas
português e inglês. Mesmo com escassez de estudos voltados para este tema, a partir
dos resultados satisfatórios os autores afirmam que a técnica da radiofrequência
provoca a desnaturação do colágeno promovendo imediata e efetiva contração de
suas fibras, ativando fibroblastos, tendo como resultado a finalidade de corrigir ou
amenizar alterações na flacidez.

Palavras-chaves: Pele; Envelhecimento; Flacidez facial tissular; Radiofrequência.
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1. Introdução
Para Bagatin1, com o passar dos anos, a pele tende a apresentar sinais de
envelhecimento, sendo um processo biológico complexo e contínuo, caracterizado
pela danificação do DNA genômico por fatores como os ambientais e metabólicos
oxidativos internos, que leva à perda da capacidade de reparação tecidual com o
progredir da idade. A expectativa de vida vem aumentando a cada ano, por esse
aumento, as pessoas buscam o rejuvenescimento, cuidados principalmente com a
pele para que não evidencie a verdadeira idade. Sofrendo continuamente renovação,
a pele é o maior e o mais pesado órgão do organismo humano. Esta é constituída por
várias estruturas, frequentemente divididas em epiderme, derme e a camada
subcutânea adiposa, a hipoderme. Possui várias funções, nomeadamente, a de
proteção mecânica, microbiológica e fisiológica do nosso organismo, regulação da
temperatura corporal, receção de estímulos (de calor, frio, tato, pressão, dor), sendo
igualmente responsável pela produção de vitamina D.
De acordo com o Pirola2, a flacidez é um problema estético muito comum pela
consequência do envelhecimento biológico, caracteriza-se pela perda do tônus e
elasticidade tecidual. As alterações que causam a flacidez podem ser causadas por
alguns fatores, dentre eles, mudanças repentinas de peso; processo fisiológico do
envelhecimento da pele; idade; hábitos alimentares; exposição em excesso ao sol,
entre outras.
Dessa forma, os tratamentos estéticos estão oferecendo resultados satisfatórios
e alguns até imediatos. Antes, o cuidado com o corpo era baseado mais precisamente
com dietas, cremes e aparelhos com eficácia limitada. Com a evolução, segundo Nery
et.al.3 a radiofrequência 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 elastina. 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.
O procedimento do tratamento da radiofrequência na flacidez facial inicia com a
higienização da pele com água e sabonete ou óleo de limpeza. Em seguida será
aplicado gel de condução na área facial, irá aplicar o aparelho de radiofrequência na
pele, através de suaves movimentos circulares e com verificação constante da
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temperatura, e mantê-la por um período de aproximadamente 14 minutos, através dos
aplicadores posicionados na pele, são realizados disparos de radiofrequência no local
tratado onde a pele vai aquecendo e os fibroblastos vão reagir produzindo fibras de
colágeno e elastinas mais densas e de maior elasticidade. A pele torna-se mais suave,
firme e consistente ao toque, o número de sessões de radiofrequência depende dos
objetivos do paciente. A radiofrequência pode ser indicada para, diminuir as rugas,
melhorar a aparência da pele, aumentar a oxigenação, reduzir celulite, combater
estrias e fibroses, melhorar a aparência das cicatrizes e combater a flacidez em
qualquer área do corpo. Já as contraindicações, hipertensão arterial, diabetes pela
alteração da sensibilidade no local a ser tratado, febre, gravidez e prótese metálica na
região a ser tratada.
Percebe-se que a preocupação com a beleza e o cuidado estético tem se
expandido a cada dia e a procura por tratamento da flacidez facial a maioria são
através da técnica da radiofrequência, uma vez que atua na camada profunda da pele
produzindo novas fibras de melhor qualidade e permite a correção de sinais de
envelhecimento. Por isso, o interesse em desenvolver a revisão bibliográfica mesmo
com escassez de estudos voltados para este tema. Portanto, o objetivo foi verificar
radiofrequência no tratamento da flacidez facial tissular.

2. Fundamentação Teórica
2.1- Principais Músculos Facial
Os músculos responsáveis pela expressão facial, de acordo com Sobotta e
Becher4 São:
Músculo frontal, compreende as porções frontal e occipital, e se insere na gálea
aponeurótica anteriormente. Função elevar os supercílios e produzir as rugas
hipercinéticas da fronte, seu relaxamento poderá influenciar o formato e a posição dos
supercílios. O músculo corrugador do supercílio, função de aproximação do supercílio,
com isto são produzidas as rugas verticais entre os supercílios.
Músculos orbiculares dos olhos, se origina dos ligamentos palpebral e orbital, se
funde com as porções transversas dos músculos nasais. Trata-se de músculo circular
com ação de esfíncter.
Músculo orbicular da boca, com origem numerosas camadas de fibras
musculares circundando o orifício da boca e se insere na maior parte da pele e
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membrana mucosa externa. Funções fechamento dos lábios, protusão para a frente
(assobiar). Os músculos levantadores da região labial incluem: os músculos
levantadores do lábio superior e da asa da narina, o levantador do lábio superior, os
zigomáticos menor e maior e o risório, desde a posição medial para a lateral.
Desenvolvem as funções em conjunto como levantar o lábio superior e leva-o um
pouco para frente, dilata a narina e acentua o sulco nasolabial.
Músculo bucinador, surge posteriormente à rafe pterigomandibular e é
responsável pela tração lateroposterior do ângulo da boca e pela manutenção da
tensão necessária da bochecha durante a mastigação, a sucção e o sopro.
Músculo prócero se origina do osso nasal na glabela e se insere na pele da
fronte. Esse músculo puxa para baixo a parte medial dos supercílios, sendo o
responsável pelas rugas transversais da região glabelar.
Músculo plastina é um músculo do pescoço. Representa um músculo superficial,
ocupando grande parte anterior do pescoço, saindo próximo ao músculo bucinador e
estendendo-se, para cima e em direção à linha medial, da clavícula até à porção
inferior da mandíbula, sendo inervado pelo N. facial.

2.2- Estrutura Tegumentar
2.2.1- Pele
“A pele possui diversas funções tais como: proteção contra agentes físicos,
químicos e biológicos do ambiente (relativamente impermeável), regulação da
temperatura, excreção sensibilidade tátil e produção de vitamina D”5.
A pele é exposta a inúmeros agentes químicos, físicos e microbiológicos,
muitos dos quais induzem à formação de espécies reativas de oxigênio (ERO)
e de nitrogênio (ERN). Estas espécies são fundamentais em diversos
processos fisiopatológicos e bioquímicos, mantendo a sobrevivência e a
homeostase celular, sendo que há um equilíbrio refinado entre sua formação
e remoção. Porém, quando há alterações acentuadas neste equilíbrio, um
estado pró-oxidante é gerado, levando assim ao chamado estresse oxidativo.
Dentre as substâncias endógenas, podemos destacar alguns hormônios,
como estradiol e estrógeno que apresentam atividade antioxidante
semelhante à vitamina. A melanina, um pigmento formado pela oxidação e
polimerização da tirosina, também tem seu papel de destaque, sendo um
eficaz protetor contra a radiação UV, além do seu papel antioxidante,
protegendo a pele principalmente contra O2 – e RO2 6,7.

Segundo Carvalho et al.8, a pele é o revestimento externo do corpo, considerado
o maior órgão do corpo humano, é formada por tecidos de origem ectodérmica e
mesodérmica que se arranjam em três camadas distintas: epiderme, derme e
hipoderme.
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A epiderme é a camada mais externa da pele, sua principal função é formar uma
barreira protetora do corpo, protegendo contra danos externos e dificultando a saída
de água (do organismo) e a entrada de substâncias e de micróbios no organismo. Na
epiderme estão os melanócitos, as células que produzem melanina, o pigmento que
dá cor à pele, também origina os anexos da pele: unhas, pelos, glândulas sudoríparas
e glândulas sebáceas. A partir da superfície interna inferior apresenta camada basal,
espinhosa, granulosa, lúcida e córnea.
A derme, Klerszenbaum et a.9 relata que a camada intermediária da pele, estão
localizados os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas,
responsáveis pela produção de sebo, e as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo
suor. Sendo formada por fibras de colágeno, elastina e gel coloidal, que (conferem)
dão tonicidade, elasticidade e equilíbrio à pele, e por grande quantidade de vasos
sanguíneos e terminações nervosas.
O colágeno é uma macromolécula (união de aminoácidos), e que, para ser
absorvido, deve ser quebrado em moléculas menores. O colágeno é a
proteína de maior quantidade no corpo humano, representa 30% do total das
proteínas deste. A função do colágeno é a de fornecer resistência e dar
integridade estrutural a diversos tecidos e órgãos do organismo, sendo que
para se romper uma fibra de colágeno de 1mm de diâmetro, exige-se uma
carga de 10 a 40 kg. A elastina é uma proteína fibrosa responsável pela
elasticidade das fibras e do tecido elástico, sendo que é a proteína mais
resistente do corpo, encontrada em pequena quantidade na pele. As fibras
de elastina são localizadas na periferia dos feixes colágenos e atribuem à
pele propriedades de recuo elástico. Defeitos ou danos na elastina podem
conduzir ao surgimento de rugas, não importando a idade10.

Pandolfo11, a hipoderme é a camada mais profunda, há tecido adiposo cujas
células armazenam a gordura subcutânea (panículo adiposo), embora tenha a mesma
origem e morfologia da derme, não faz parte da pele, apenas lhe serve de suporte e
união com os órgãos subjacentes. É formado por um tecido conjuntivo frouxo,
permitindo que a pele tenha certo grau de deslizamento, variável com a região do
corpo.
2.3- Envelhecimento e Flacidez
Barba e Ribeiro12, afirmam que as características da pele sofrem mudanças
durante o envelhecimento cutâneo ou tissular pois é um processo orgânico natural,
sendo influenciado por vários fatores e pode tanto ser acelerado quanto retardado
dependendo da intervenção. Neste processo fisiológico, as alterações senis da pele
ocorrem, preferencialmente, sobre regiões do tegumento que se acham expostas as
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intempéries (face, pescoço, dorso das mãos e antebraços), provocando o
agravamento ou exagero dos sulcos e pregas naturais das regiões comprometidas.
Clinicamente, o envelhecimento intrínseco se expressa como uma pele
alípica, enrugada, flácida e com apresentação de algumas neoplasias
benignas. A exposição aos raios ultravioleta ocasiona o envelhecimento
extrínseco cutâneo, caracterizando o fotoenvelhecimento. Por haver uma
penetração maior, atingindo camadas mais profundas da pele, interagindo
tanto com queratinócitos da epiderme quanto com os fibroblastos dérmicos,
o raio UV do tipo A (UVA) é o principal responsável pelo fotoenvelhecimento.
Entretanto, o raio UV do tipo B (UVB) é mais absorvido na epiderme, sendo
o responsável pelo bronzeamento, queimadura solar e pele
fotocarcinogênese. A pele foto envelhecida se caracteriza pela espessura
aumentada, alterações discrômicas, telangiectasias, queratoses actínicas
além de várias lesões significativas benignas, pré-malignas e neoplásicas e
ainda a presença rugas proeminentes13.

Para Datta et al.14, considera-se que o envelhecimento surge pela comutação de
genes que conduzem à perda de funções celulares, considerando-se o início do
período de senescência quando uma célula começa a demonstrar deficiências
acumuladas, os anticorpos ou imunoglobulinas perdem a sua eficácia, podendo assim,
com o surgimento de novas doenças haver uma perda de eficácia no combate a estas,
conduzindo a stress celular podendo levar à morte.
“As mudanças que surgem na pele devido ao envelhecimento levam à flacidez,
diminuição da elasticidade, desidratação, alterações vasculares, rugas e diminuição
da espessura da mesma”15.
Conforme, Desouches16 a flacidez cérvico facial, vulgarmente conhecida como
flacidez de pescoço, atinge tanto sexo masculino como feminino as principais
mudanças que ocorrem com o passar dos anos são na derme, pois os fibroblastos
que produzem fibras de colágeno e elastina têm o seu número diminuído, as fibras de
colágeno vão ficando mais duras, se rompem, como consequência, transformam-se
em um emaranhado e as fibras elásticas vão perdendo sua propriedade, se agrupam
e enfraquecem, apresentando na pele marcas de expressão.
“Desta forma, pode se considerar a flacidez não como uma patologia distinta,
mas sim como uma sequela de vários episódios ocorridos como inatividade física,
emagrecimento demasiado e processo de envelhecimento fisiológico”17.

2.4- Radiofrequência
De acordo Agne18, 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 radiofrequência

7

foi para uso de corte e cauterização dos tecidos vivo, mas foi em 1976 que entrou para
a medicina, no combate das células cancerígenas, utilizada potência mais elevada.
“Com o surgimento de novas técnicas, há uma procura cada vez maior por
procedimentos minimamente invasivos de rejuvenescimento facial, como a
radiofrequência (RF), que oferece uma opção não cirúrgica no tratamento da flacidez
cutânea”19.
Segundo Latronico et al.20 a radiofrequência é um tipo de corrente de alta
frequência e age por conversão, sendo gerada através dos fenômenos físicos como
os movimentos iônicos onde converte uma energia eletromagnética de elevada
frequência em calor quando absorvida pela pele. Atinge profundamente as camadas
tissulares promovendo a oxigenação, nutrição, vasodilatação dos tecidos melhorando
diretamente a circulação local e efeito sobre o colágeno, sendo este, o de contrair
rapidamente a fibra existente, logo após a aplicação, a frequência mais utilizada entre
0,5 e 1,5 MHz, equivalente a 500 mil ou mais vezes por segundo, onde gera o atrito
dos íons produzindo calor.
A radiofrequência aplica sua energia através de dois eletrodos. Um deles,
chamado eletrodo ativo, provoca grande densidade de corrente provocando
efeitos térmicos localizados nos tecidos, causando estimulação tecidual como
produção de colágeno, retração dos septos fibrosos, relaxamento muscular e
analgesia. O segundo eletrodo, chamado de eletrodo passivo, consiste em
uma placa condutiva de grande contato que fecha o circuito da corrente
fazendo com que a energia retorne ao paciente8.

“Este dispositivo utiliza a fonte de energia para aquecer e depois apertar o tecido
conjuntivo da derme, uma corrente é gerada, a mesma é fornecida para a pele através
de um cabeçote, aquecendo uniformemente a área escolhida da derme, sem queimar
a epiderme”21.
A radiofrequência gera efeitos atérmicos e térmicos. Para a Fisioterapia dermato
funcional, como descreve Borges22, o interesse são efeitos térmicos. Pois, na
neocolagenogêneses o efeito térmico gera uma resposta inflamatória que resulta na
neocolagenização, onde o colágeno já existente é reestruturado. Outro efeito térmico
é a diminuição da elasticidade dos tecidos ricos em colágeno devido o aumento maior
da temperatura, assim a distensibilidade diminui e a densidade de colágeno aumenta,
proporcionando a diminuição de flacidez da pele, causando o chamado efeito lifting
de radiofrequência.
Como em todos os tratamentos existe as indicações e contraindicações, a RF
é indicada para tratamentos faciais e corporais, como flacidez, rugas,
olheiras, manchas, cicatrizes, adiposidade, fibro edema geloide e pós
lipoaspiração. A RF está contraindicada em peles sensibilizadas, sensíveis
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ao calor, com couperose, portadores de marca-passo cardíaco, neoplasia
(proliferação anormal de células) sobre a glândula da tiróide, trombose
venosa profunda, dispositivos eletrônicos como bombas de analgesia ou de
insulina e febre18,19.

3. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica e descritiva, baseada em
pesquisa de artigos científicos e livro entre a ano de 2006 a 2014 nos idiomas
português e inglês. Para a condução da pesquisa, foram utilizadas as bases de dados
do site Google Acadêmico, Biblioteca Digital (Universidade Paraíba) e Universidade
Acadêmica em Ciências da Saúde- Fisioterapia (UNASAU), encontrados 16 artigos.
Para estratégias de busca as seguintes palavras chaves: pele, envelhecimento,
flacidez facial e tratamento da radiofrequência. Após o levantamento bibliográfico,
foram descartados os artigos que não correspondem aos objetivos do trabalho e
incluídos aqueles relacionados com a anatomia facial, sistema tegumentar,
envelhecimento cutâneo, o surgimento, os objetivos, procedimentos, indicação,
contraindicação e precauções da técnica da radiofrequência relacionadas ao
tratamento da flacidez facial tissular.

4. Resultados e Discussão
Foram encontrados 16 de artigos científicos nas bases de dados, sendo 11 do
site Google Acadêmico,4 Biblioteca Digital (Universidade Paraíba) e 1 Universidade
Acadêmica em Ciências da Saúde- Fisioterapia (UNASAU). De acordo com os
critérios de inclusão e exclusão, restaram 6 artigos relacionados ao tratamento da
flacidez facial tissular através da radiofrequência.
No estudo de Vasconcelos et al.23, foram recrutadas 14 mulheres, com idade
entre 40 e 65 anos, que apresentavam de moderada a acentuada flacidez facial. As
voluntárias foram submetidas a oito sessões com o equipamento de radiofrequência
na face, uma vez por semana, com duração de 30 minutos cada sessão, usando o
aparelho Spectra da marca Tonederm. Os resultados do estudo mostraram mudança
em algumas das medidas da face após tratamento com a radiofrequência.
Conforme, Wollina24 em seu trabalho analisou 20 pacientes entre 37 a 78 anos
de idade, foi usado gel condutor sobre a pele antes da aplicação da RF em um total
de 3 sessões com intervalo de 2 semanas, observou uma melhora da flacidez da pele
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e rugas finas após o segundo tratamento em 19 das 20 pacientes, após o terceiro
tratamento em 100% das pacientes.
Já nos estudos diferenciado por Busnardo et al.25 com 16 voluntárias entre 50 e
60 anos não tabagistas e sedentárias. Foi utilizado a escala segundo Fitzpatrick com
foto tipo II e III. Foram avaliadas por 8 semanas em tratamento com RF para melhora
de rugas, tonicidade e contorno facial. Foram divididas em dois grupos, sendo o grupo
(A) tratamento e o grupo (B) controle, com aplicação de RF Spectra (Tonederm®,
Brasil) uma vez por semana. Nas voluntárias do grupo tratamento (A) foi identificado
melhora significativa de rugas nas regiões frontal, orbicular dos olhos e boca, quando
comparado ao grupo controle (B), fica o relato dos autores que a RF é uma técnica
eficaz para tratamento facial de flacidez cutâneo.
Da mesma forma, Nienkoette et al.26 realizaram o estudo com dez mulheres entre
35 e 45 anos de idade com queixa de flacidez facial. As participantes foram avaliadas
por meio anamnese, avaliação facial, registros fotográficos e questionário de
satisfação. Todas receberam intervenções por meio de radiofrequência, uma vez por
semana por um período de dez semanas, totalizando dez intervenções. Os resultados
apontaram redução da flacidez facial, linha de expressão, rugas e melhora da textura
e coloração da pele, em todas as seis participantes que finalizaram o estudo. Além
disso, todas as participantes relataram estarem satisfeitas quanto ao resultado,
referindo diminuição da flacidez, melhora da textura e coloração da pele, bem como
satisfação quanto ao método utilizado.
Um estudo realizado por Arizola27 com 11 mulheres com idade de 40 a 50 anos,
mostrou que após o tratamento estético facial 90,91% destas mulheres relatam
satisfação quanto à aparência estética da face após o tratamento, sendo aplicado o
questionário de satisfação após o tratamento, onde todas as participantes relataram
satisfação após o tratamento e melhora quanto a flacidez facial.
Enquanto Silva et al.28, usou 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 da radiofrequência, 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.
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De acordo com Agne29, os estudos analisados são concordantes em recomendar
o uso terapêutico da RF no tratamento de rugas faciais. Além disso, descreve que
para aplicação de RF, a pele deve ser higienizada para retirada de resíduos de
cosméticos ou hidratantes. Já o trabalho de revisão de Masi e Luehring30 mostra que
os resultados clínicos da terapia por radiofrequência têm melhorado com o aumento
da sofisticação dos tratamentos. Segundo os autores, para os tratamentos faciais tem
sido notada uma melhora significativa da flacidez, quando se realiza múltiplas
passadas da manopla do aparelho, com baixa frequência.

5. Conclusão
Através desta revisão bibliográfica, foi possível observar que a busca por
tratamentos estéticos facial vem crescendo constantemente, sendo que um dos
problemas é combater as marcas do envelhecimento, principalmente as rugas e a
flacidez tissular, uma vez que a pele se torna delgada em alguns pontos, seca,
enrugada e as vezes escamosa, onde as fibras colágenas da derme ficam mais
espessas, as fibras elásticas perdem parte de sua propriedade elástica e há uma
diminuição gradativa da gordura armazenada, no tecido subcutâneo.
Existem muitos recursos voltados para área da dermatologia que buscam o
rejuvenescimento corporal e facial, onde uma das técnicas utilizadas é a
radiofrequência no tratamento da flacidez facial tissular, pois tem a função de
promover alterações na regeneração da pele, induzindo a neocolagênese por geração
térmica nas camadas profundas. A partir desses resultados satisfatório encontrados
nesta pesquisa os autores afirmam que a técnica da radiofrequência também promove
a imediata e efetiva contração de suas fibras, ativando fibroblastos, tendo como
resultado a finalidade de corrigir ou amenizar alterações na flacidez facial tissular e
prolongando os resultados de cirurgias plásticas.
Apesar de suas vantagens deve ser utilizada de maneira segura, criteriosa e o
acompanhamento de um profissional especializado com o conhecimento anatômico e
fisiológico, levando em consideração as indicações, contraindicações e precauções,
realizando assim o tratamento que tragam os benefícios e o resultado esperado pelo
cliente. Sugere-se, no entanto, outras pesquisas pois ainda há escassez de estudos
voltados para este tema.
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