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RESUMO 

 

A necessidade por um padrão de beleza está cada vez mais exigente, sendo que a pesquisa por 

novas técnicas vem se tornando bem mais ampla nos últimos tempos. O uso da 

radiofrequência como recurso terapeutico é um procedimento alternativo não invasivo capaz 

de estimular mudanças na conformação do colágeno e induzir a a produção do mesmo através 

da geração de energia térmica de forma controlada em camadas profundas de tecido cutâneo e 

subcutâneo. Este estudo tem como objetivo descrever os benefícios da Radiofrequência no 

tratamento do (FEG), através de uma revisão literária de artigos que abordaram este tema. A 

busca por novas técnicas traz alternativas para pacientes com FEG, visando uma nova 

qualidade de vida. Nesta é  possível evidenciar a eficiência da radiofrequaência que se 

mostrou uma técnica segura e tolerável tanto para o profissional quanto ao cliente que se 

submete ao tratamento. A aplicação de mais pesquisas são importantes para contribuir com o 

crescimento  do conhecimento sobre o uso da Radiofrequência  e o seus efeitos a longo prazo, 

trazendo assim um tratamento eficaz e seguro para o paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O físico  francês Jacques Arsène D´Ansorval século XIX,  realizou vários estudos com 

energia térmicas que foi um preludio para  radiofrequência, que vem sendo utilizada até hoje 

nas práticas da dermatologia estética. A radiofrequência então vem sendo utilizada como 

padrão de tratamento estético com muitas indicações, devido à sua multifuncionalidade, 

eficiência e segurança. A definição básica desta técnica não invasiva é a geração de calor no 

tecido subcutâneo, que induz a produção de novas fibras de colágeno e melhora o aspecto da 

pele. É uma alternativa para tratamentos de linhas de expressão facial, fibroses recentes e 

tardias, cicatrizes e aderência, celulite, gordura localizada, contratura muscular, fibromialgia 

entre outras funções, como a contração das fibras de colágeno estimulando sua produção na 

epiderme e hipoderme. (1) 

A celulite é um termo comum para depósito de gordura e tecido fibroso causando 

irregularidades na pele que está por cima, cujo nome correto é lipodistrofia Ginoide; 

encontrando-se usualmente nas nádegas e partes posteriores das coxas. Seu significado de 

inflamação da célula atualmente gera controvérsia pelo seu sufixo “ite” que significa 

inflamação, não definindo o verdadeiro significado da patologia. (2) 

O FEG é caracterizado pela presença de pequenas depressões na pele conhecidas como 

(casca de laranja), que ocorre na maioria das vezes em mulheres após a fase de adolescência, 

aparecendo com mais frequência em mulheres de pele clara. Essa característica de casca de 

laranja ocorre pela degeneração do tecido adiposo em decorrência da má circulação devido ao 

acúmulo de gordura e rompimento das fibras, envolvendo assim a microcirculação e o sistema 

linfático, a matriz extracelular e a acumulação excessivade substâncias no tecido subcutâneo, 

em particular no interstício celular, que incha na derme. (3) 

A utilização de novas técnicas no tratamento estético vem sendo renovadas a cada ano, 

a busca por um padrão de beleza é algo inerente, por tanto deve-se promover estudos dos 

efeitos destas técnicas aplicadas nos pacientes com FEG para avaliar sua eficiência e seus 

efeitos. Em vista disso este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literaturas que 

comprovem a eficiência da utilização desta técnica no tratamento da FEG comparando os 

resultados de vários estudos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Pele 

 

           A pele é a camada de revestimento do organismo, imperioso à vida e que isola os 

componentes orgânicos do meio exterior. Ela representa 12% do peso seco total do corpo, 

com aproximadamente quatro quilos, é o maior sistema de órgãos expostos ao meio ambiente. 

Embora ela represente menos de 15% do peso do corpo, é considerado o maior órgão humano, 

pois a sua extensão corresponde a uma área de dois metros quadrados. (7) 

         Constituída por tecidos de origem ectodérmica e mesodérmica que se arranjam em três 

camadas distintas: epiderme, derme e hipoderme. A pele exerce várias funções relacionadas a 

proteção contra agentes físicos, químicos e biológicos do ambiente por sua característica 

semipermeável, regulação da temperatura, excreção sensibilidade tátil e produção de vitamina 

D. (8) 

A derme é a camada intermediaria da pele, localizada logo abaixo da epiderme. É 

responsável por cerca de 90% da espessura cutânea. Substâncias como o colágeno e a elastina, 

que conferem elasticidade à pele, estão aqui localizadas. É nesta camada que o padrão 

predominante de fibras de colágeno determina a tensão característica e as rugas da pele. 

As linhas de clivagem, também denominadas linhas de tensão ou linhas de Langer tendem a 

ser longitudinais espirais nos membros e transversais no pescoço e no tronco. As fibras 

elásticas da derme deterioram-se com a idade e não são substituídas; consequentemente, em 

pessoas idosas a pele apresenta rugas e flacidez quando perde a elasticidade. (7) 

 A derme é um tecido conjuntivo que sustenta a epiderme. É constituído por elementos 

fibrilares, como o colágeno e a elastina e outros elementos da matriz extracelular, como 

proteínas estruturais, glicosaminoglicanos, íons e água de sustentação. Os fibroblastos são as 

células envolvidas com a produção dos componentes da matriz extracelular. (9) 

A derme é subdividida em duas camadas: a camada papilar em contato com a 

epiderme, formada por tecido conjuntivo frouxo, e a camada reticular, constituída por tecido 

conjuntivo denso não modelado, onde predominam as fibras colagenosas. É na derme que se 

localizam os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme, vasos linfáticos e também os nervos e 

os órgãos sensoriais a eles associados. (10) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linhas_de_clivagem&action=edit&redlink=1
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Esses sensores têm diferentes funções conforme sua constituição celular. Corpúsculo 

de Vater-Pacini, sensores de adaptação rápida, detectam vibrações nas faixas de 30 – 800 Hz. 

Corpúsculo de Meissner com função de detecção de pressões de frequência diferente. 

Detectam vibrações entre 3 – 8 Hz. Corpúsculo de Krause, sensíveis ao frio (pele glabra). 

Órgão de Ruffini, sensíveis ao calor. Célula de Merckel, sensíveis a tacto e pressão. Folículo 

piloso, com terminações nervosas associadas. Terminação nervosa livre, com dendritos livres 

sensíveis à dor e temperatura. A hipoderme, já não faz parte da pele. É constituída por tecido 

adiposo que protege contra o frio. (10) 

       A hipoderme ou tecido celular subcutâneo é uma camada de tecido conjuntivo frouxo 

localizada abaixo da derme, a camada profunda da pele, unindo-a de maneira pouco firme aos 

órgãos adjacentes. A depender do estado nutricional e da região do corpo, a hipoderme pode 

conter uma quantidade variável de tecido adiposo. (5) 

     A epiderme é um epitélio multiestratificado, isto é, formado por várias camadas (estratos) 

de células justapostas. A camada epidérmica mais interna é denominada estrato germinativo, 

sendo formada por células que se multiplicam continuamente, de tal maneira que as novas 

células geradas empurram as mais velhas para cima, em direção à superfície do corpo. À 

medida que envelhecem, as células epidérmicas tornam-se achatadas e passam a fabricar e a 

acumular dentro de si uma proteína resistente, a queratina. (8) 

 

      2.2 Fibro Edema Gelóide (FEG) 

 

      A FEG é uma patologia da pele que pode ocorrer por toda região do corpo sendo as 

regiões de membros inferiores, quadril, e abdômen os locais mais afetadas segundo os 

estudos. Torna a aparência da pele como uma “casca laranja”. A FEG é definida como um 

distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo que provoca uma alteração na pele do 

seu portador. Distúrbios hormonais são os principais causadores do FEG, onde o estrógeno é 

o principal envolvido no processo que causa as alterações na derme. (7) (8) 

    “O estrógeno induz alterações nos fibroblastos e glicosaminoglicanas (GAGs), favorecendo 

sua hiperpolimerização e consequente maior hidrofilia, aumentando a pressão osmótica 

intersticial, seguida de polimerização da substância fundamental que, infiltrando-se nas 

tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva. Já no aspecto fisiopatológico, podemos 

dizer que o FEG é a associação de vários fatores, tais como lipoedema, espessamento e 

proliferação das fibras colágenas interadipocitárias e interlobulares, aumento do número e do 
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volume de células adiposas, que provocam aumento tecidual bem como a compressão de 

vasos linfáticos e sanguíneos, acarretando em um extravasamento de líquidos que 

permanecem naquele local, o que caracteriza o edema.” (9) 

      Sobre a otica da histologia podemos dizer que o fibro edema gelóide é uma infiltração 

edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, sem origem inflamatória, seguida de 

polimerização da substância fundamental que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação 

fibrótica consecutiva.(15) 

     A respeito da formação do fibro edema gelóide, estudos mostraram que o coração envia 

sangue  através das artérias. Ao longo de seu trajeto, elas vão se estreitando até formar os 

capilares arteriais, cujas paredes são muito finas permitindo um contato íntimo entre o sangue 

e os tecidos. Por meio desses, o sangue leva para o organismo o oxigênio e os nutrientes. Já os 

capilares venosos têm a função de recolher os produtos descartados e conduzi-los até os 

órgãos encarregados de expulsá-los do circuito. É no líquido intersticial ou fundamental do 

tecido subcutâneo onde os capilares venosos e arteriais trocam seus componentes, oxigênio e 

nutrientes por resíduos e toxinas. (13) 

         

 2.3 Radiofrequência 

 

  A radiofrequência utiliza uma radiação de espectro eletromagnético que gera calor entre 30 

Khz a 300 Mhz. Esse tipo de calor alcança os tecidos mais profundos, mantendo a superfície 

da pele, a epiderme, resfriada e protegida. Portanto a cliente sente o calor, mas algo que é 

suportável. O aquecimento da radiofrequência começa a partir da camada basal. Na derme 

papilar e reticular, camadas mais profundas, a radiofrequência ocasiona a contração das fibras 

colágenas existentes e estimula a formação de novas fibras, tornando-as mais eficientes na 

sustentação da pele. (4) 

  A radiofrequência ocasiona efeitos no momento da aplicação e após o procedimento, no 

primeiro momento, a radiofrequência vai causar a contração das fibras de colágeno e elastina, 

gerando um efeito “lifting”. (5) 

  Após aproximadamente 20 dias da aplicação, vai acontecer a neocolagênase ou seja, um 

estimulo a produção de colágeno que é uma estimulação do fibroblasto para maior produção 

de colágeno e assim formar novas fibras, melhorando o aspecto da pele. Como resultado, a 

pele fica com a aparência mais hidratada e também se mostra mais firme por conta da 

produção de colágeno responsável por esta característica. (5) 
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 Devido ao recente desenvolvimento tecnológico na área da estética, a radiofrequência, 

tornou-se a uma das técnicas mais utilizada no rejuvenescimento e flacidez agindo na derme e 

na hipoderme. A definição de Radiofrequência se explica a porção do espectro 

eletromagnético onde ondas eletromagnéticas através de corrente alternada gera calor 

profundo para tratamento de fibroedema gelóide, gordura localizada e de colágeno. (16) 

    A neocolagênase é geralmente obtida na faixa de 38ºC a 40ºC do uso do equipamento na 

epiderme. Esta temperatura é medida pela pessoa que aplica o equipamento através de um 

termômetro infravermelho na superfície da pele. Na derme, a temperatura estará pelo menos 2 

graus a mais. Por isso, não podemos ultrapassar 41ºC na temperatura superficial pois acima 

disso as proteínas são desnaturadas e o procedimento não será eficaz. (6) 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

  Para o presente estudo, realizou-se uma revisão de literatura a qual utilizou as seguintes 

bases de dados: PubMed, Scielo, Cochrane, Elservier, Períodico Capes e Google Acadêmico a 

fim de identificar artigos científicos publicados no período de 2001 a 2016. Esta pesquisa teve 

duração de três meses foram encontradas uma quantidade significativas de artigos que 

abordam este tema tanto em português como em inglês, neste trabalho foram utilizadas 20 

referências entre artigos e livros. Os critérios para essa pesquisa foram os resultados 

alcançados com o uso da radiofrequência em pacientes com FEG apenas foi incluído estudos 

que utilizaram esta técnica. Como critérios de inclusão foram considerados mulheres com 

idadade a partir de 25 anos , apresentando FEG na região do glúteo que não realizaram 

nenhum tipo de tratamento. Os critérios considerados para exclusão foram gestantes, menores 

de 18 anos, portadores de marcapasso, câncer ou metástase, portadoras de próteses metálicas, 

doenças dermatológicas, artrite ou procedimentos cirúrgicos sem completa cicatrização e 

descontinuidade do protocolo fisioterapêutico  A busca nas fontes citadas foi realizada tendo 

como palavras-chave: FEG; Derme e hipoderme; Radiofrequência. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os artigos selecionados através de pesquisa bibliográfica para compor o presente estudo a 

respeito da utilização de radiofrequência como terapia no tratamento de (FEG) na tabela 1. 

 

Autor(es)/ Ano Objetivo Protocolo Resultado 

KUHENEN, 2014 Objetivou-se 

descrever os 

resultados da 

utilização de 

radiofrequência no 

tratamento da (FEG) 

Mulheres de 30- 56  

Foi higienizada a 

área, esfoliada, após 

foi aplicada a técnica 

3.000 Hz por 3 min. 

Semanalmente por 5 

semanas   

O resultado desta 

pesquisa demonstrou 

resultados eficientes, 

com diminuição de 

80% do efeito “casca 

de laranja” na pele. 

PINTO; MEJIA, 2010 O objetivo deste 

artigo foi realizar 

uma revisão 

sistemática da 

literatura sobre o uso 

de (RF) na terapia da 

(FEG) 

 Mulheres de 28- 50  

Foi higienizada a 

área, esfoliada, após 

foi aplicada a técnica 

3.000 Hz por 3 min. 

Semanalmente por 

10 sessões.   

A prevalência geral 

de  

Dos melhores 

resultados com 

mulheres de 28- 35 

anos. 

MACHADO; 

VIERIRA;OLIVEIRA; 

LOPES, 2011 

Objetivo analisar os 

resultados na 

utilização de 

diferentes terapias 

no combate a (FEG) 

Mulheres 30- 60 

Foi higienizada a 

área, esfoliada, após 

foi aplicada a técnica 

3.000 Hz por 3 min. 

Semanalmente por 4 

semanas   

Em conclusão os 

seguintes resultados. 

Os tratamentos 

apresentaram 

melhora no aspecto 

visual do FEG e na 

satisfação pessoal, 

porém não alteraram 

medidas 

perimétricas, de 

adipometria e da 

bioimpedância.  

LOFEU; 

BARTOLOME; 

BRITO; 

O objetivo geral 

deste trabalho foi 

analisar a eficiência 

Mulheres 25- 56 

Foi higienizada a 

área, esfoliada, após 

Resultados mostram 

satisfatórios no 

tratamento da (FEG) 
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CARVALHO, 2015 do uso de 

radiofrequência. 

 

foi aplicada a técnica 

de 300 HZ a 3.000 

Hz por 3 min. 

Semanalmente por 4 

semanas   

esteticamente. 

ABUD; CARVALHO, 

2011 

tem por objetivo 

realizar a divulgação 

da aceleradores 

lineares. 

Mulheres 30-50 

Foi higienizada a 

área, esfoliada, após 

foi aplicada a técnica 

2.500 Hz por 5 min. 

Semanalmente por 5 

semanas  sessões de 

20 min  

Os resultados 

mostraram que foi 

positivo a utilização 

de (RF)  

 

 

 

4.1 DISCUSSÃO 

 

       Os procedimentos realizados mostram que a utilização da radiofrequência foi aplicada 

nos pacientes, na maioria mulheres por 12 sessões, três vezes por semana, visando à redução 

da adiposidade abdominal. O tempo utilizado foi de três minutos por área e a quantidade de 

áreas de acordo com a superfície abdominal a ser tratada, determinado de acordo com estudo 

correspondendo a duas áreas do eletrodo ativo, tempo necessário para chegar a valores com 

aumento de 5º a 6ºC (que teve como média inicial 33,7ºC e média final 40,5ºC avaliadas com 

termômetro de superfície, totalizando uma média de 20 minutos. (11) 

     A utilização da técnica da radiofrequência mostrou resultados satisfatórios já na quarta 

sessão nas pacientes seguido de mais dez sessões, após o final do tratamento a redução da 

(celulite) na região do glúteo e pernas foi visível com resultado positivo e sem efeitos 

colaterais aparentes. (12) 

     Após cinco aplicações de se radiofrequência houve uma diminuição considerável da (FEG) 

nas pacientes de em todas as pacientes, as sessões estimularam a produção de colágeno dando 

uma aparência mais firme a pele. (13) 
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     A aplicação Radiofrequência sobre a pele ativou a produção o colágeno, que se deu pela 

contração imediata da fibra existente, reação imediata a aplicação e também, se dá pela 

remodelação e renovação em médio prazo. É importante ressaltar que há uma necessidade de 

aplicações repetidas para efeitos duradouros, pois o efeito da Radiofrequência em promover a 

vasodilatação local melhora diretamente a circulação local, o que melhora a capacidade da 

célula de transferência, como um efeito complementar biológico que se propaga 

continuamente. (14)  (15) 

      Foi observado neste estudo que pacientes com a idade apartir de 50 anos tiveram resultados 

menos satisfatório tendo que utilizar outros recursos para alcançar o seu objetivo. O colágeno 

representa cerca de 25% de toda proteína do organismo humano. Sua função é 

primordialmente estrutural, ou seja, proporciona sustentação às células, mantendo-as unidas, 

sendo o principal componente protéico de órgãos como a pele, ossos, cartilagens, ligamentos 

e tendões, o colágeno é produzido normalmente no nosso organismo desde que nascemos. 

Contudo, quando entramos na fase da maturidade, sua deficiência começa a ser notada, com a 

diminuição da elasticidade da pele, o aparecimento de rugas e o aumento da fragilidade 

articular e óssea. (13) 

      Segundo Porfirio, 2016 o colegeno tem que ser suplementado a partir dos 30 anos, o corpo 

sofre uma perda de colágeno por volta de 1% por ano, e aos 50, passa a produzir apenas uma 

média 35% do colágeno necessário para os órgãos de sustentação. A deficiência de colágeno 

está também associada com a diminuição da espessura do fio capilar e com a desidratação e 

perda de elasticidade da pele, culminando em flacidez e no aparecimento de rugas e estrias.     

As mulheres são as que mais sofrem com a perda de colágeno, pois apresentam uma 

quantidade menor desta proteína no corpo, comparativamente aos homens. Além disso, a 

deficiência de estrogênio que ocorre no sexo feminino por volta dos 45-50 anos faz com que 

haja uma diminuição da quantidade de fibroblastos, células responsáveis pela produção do 

colágeno, que junto com outra proteína, a elastina, compõem a trama de sustentação da pele. 

(15) 

      As mulheres com idade superior a 40 anos tem seu metabolismo mais lento, toda essa 

mudança provoca a redução do fluxo de sangue pelos vasos e leva a uma menor capacidade 

de retenção de água pelas células, além de desacelerar a atividade das glândulas sebáceas e 

sudoríparas, que produzem a oleosidade que protege a pele como um filtro natural. Sem a 

mesma irrigação e hidratação a pele fica seca, enrugada e flácida, quebradiça e fina e muito 
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mais sensível a escoriações e aos efeitos da exposição solar. Pequenos cortes levarão tempo 

para cicatrizar e as manchas irão proliferar com rapidez. (13) 

    Estima-se que com a menopausa haja uma perda média anual de 2% de colágeno. A 

velocidade do processo vai depender da presença de fatores de risco como o tempo que a pele 

foi exposta ao sol ao longo da vida e o hábito do tabagismo. Estudos mostram que o cigarro 

pode aumentar de duas a três vezes o número de rugas em mulheres de cor branca de meia-

idade, ao reduzir muito a irrigação sanguínea das camadas que formam a pele. (14) (15) 

      O colágeno é reposto em nosso organismo por meio da alimentação equilibrada. Os 

alimentos de origem animal, tais como as carnes, principalmente as vermelhas, são excelentes 

fontes de proteínas e colágeno. Entretanto, somente a alimentação não é capaz de fornecer a 

quantidade ideal dessa proteína que nosso organismo necessita a partir dos 30-40 anos. É aí 

que entra a suplementação. (12) 

   

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em todos os artigos utilizados nessa revisão os resultados do uso da radiofrequência se 

mostraram eficientes que poderam ser observados a curto prazo. Este estudo tembém apontou 

uma melhora consideravel na aparencia estetica da pele apos as sessoes de radiofrequência, 

apos o tratamento submetido tambem se constatou a produção de colageno a pele após o 

tratamento se mostrou mais firme em todos os estudos aqui abordados. Então podemos 

concluir que o tratamento da (FEG) com o uso de rediofrequência é eficaz e seguro. 
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