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Resumo 

 

Os transtornos estéticos corporais que acometem homens e, principalmente, mulheres, 

demandando uma busca frequente por novas tecnologias para melhorar ou “curar” tais 

adversidades. A gordura localizada afeta grande parte da população, em 2011 voltou a ser a 

cirurgia plástica mais realizada no Brasil. O seu excesso é prejudicial a saúde podendo levar a 

doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, diabetes mellitus tipo II e 

dislipidemias, além de outras doenças. Diversas modalidades terapêuticas têm sido propostas 

para o tratamento da gordura localizada. Dentre estes tratamentos destaca-se a radiofrequência 

que consiste na utilização de correntes elétricas para redução da adiposidade da pele. Diante 

desse contexto objetiva-se com este estuco descrever a ação da radiofrequência sobre a 

gordura localizada no abdômen. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que foi 

realizada a partir de sites de buscas, livros e revistas. Os resultados evidenciaram a aplicação 

da radiofrequência sobre a gordura localizada bem como seus efeitos terapêuticos e suas 

contra-indicações. A partir daí concluiu-se que a radiofrequência é eficaz para este tipo de 

tratamento, sendo um método não invasivo e totalmente seguro. 

 

Palavras-chave: Gordura localizada, Radiofrequência, pele. 

 

1. Introdução 

Os padrões da beleza ao longo dos anos têm se alterado. Houve uma mudança nos conceitos 

atuais de beleza em relação aos anos anteriores. O fato do ser humano se preocupar é normal 

em nossa cultura, atualmente existe uma preocupação maior entre as pessoas em estar dentro 

do padrão de beleza exigido como ideal pela sociedade para se sentirem parte dela. A 

preocupação com a gordura localizada e com o peso ganha grande importância dentro da 

sociedade
1
. 
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Diversos são os transtornos estéticos corporais que acometem homens e, principalmente, 

mulheres, demandando uma busca frequente por novas tecnologias para melhorar ou “curar” 

tais adversidades. Em destaque temos a adiposidade ou gordura localizada que, em 2011 

voltou a ser a cirurgia plástica mais realizada no Brasil, com mais de 211 mil procedimentos, 

segundo pesquisa feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, com 

participação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
2
. 

A gordura localizada ou gordura circunscrita normalmente se associa a LDG, o aumento de 

volume do adipócito comprime os tecidos adjacentes comprometendo a vascularização 

tecidual e promovendo uma herniação destes para a derme imediatamente acima
3
. 

A gordura corporal, embora desempenhe funções importantes no corpo humano, quando em 

excesso pode causar sérios distúrbios para saúde, além de ser indesejável nos padrões 

estéticos da sociedade contemporânea
1
. Os tratamentos clássicos para combater a gordura 

localizada abdominal são muitos, entre eles, intervenções cirúrgicas, dieta alimentar, 

exercícios físicos, massoterapia, a eletrolipólise e outros
4
. Estudos apontam que a 

radiofrequência promove um aquecimento superficial e controlado da derme, estimulando a 

reorganização e a formação de novas fibras de colágeno superficial e médio
5
.  

Objetiva-se com este estudo descrever a ação da radiofrequência na gordura localizada no 

abdômen. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Pele 

A importância que a pele nos proporciona vai além da estética, podendo ser considerada um 

órgão funcional. Ela recobre o corpo tendo como limites os orifícios externos dos tratos 

auditivos, respiratório, digestório e urogenital. É formada por uma matéria orgânica altamente 

flexível, auto renovável e extremamente especializada. Sua formação se dá a partir da 

combinação de quatro tecidos fundamentais: o epitelial, o muscular, o conectivo (ou 

conjuntivo) e o nervoso
6
. 

É constituída por três camadas distintas: a epiderme, a derme ou cútis e a tela subcutânea ou 

hipoderme. A epiderme é pouco densa e apresenta as camadas: basal, espinhosa, granulosa, 

lúcida e córnea. A derme, contém variações de densidade conforme a região considerada, na 

palma das mãos e planta dos pés é grossa, na região dorsal do que na região ventral do corpo é 

mais densa e muito fina nas pálpebras. A derme é formada por tecido conjuntivo encontrado 

em duas camadas: a papilar ou superficial (delgada, constituída por tecido conjuntivo frouxo) 
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e a reticular ou profunda (mais espessa, constituída por tecido conjuntivo denso). A tela 

subcutânea ou hipoderme origina-se no mesoderma e aparece rica em tecido adiposo, sua 

função é armazenar substrato energético, protege contra choques mecânicos, funcionando 

como isolante térmico
7
. 

A estrutura epidérmica divide-se em cinco camadas a saber: basal (parte mais profunda 

localizada próximo à derme), espinhosa (acima da camada basal, constituída por fileiras de 

queratinócitos), granulosa (basófilos de querato-hialina), lúcida ou de transmissão (camada 

adicional entre os estratos granulosos e córneo) e córnea (compõem a parte mais superficial 

da pele)
6
.  

O conhecimento da anatomia do tecido adiposo superficial e profundo, denominado por 

alguns autores sistema fascial superficial (SFS), permite que procedimentos mais racionais e 

efetivos sejam possíveis, embora sua terminologia varie de autor para autor. Vários autores 

têm demonstrado, a partir de estudos da anatomia da parede abdominal, que ela está 

organizada nas seguintes camadas a partir da superfície: pele (epiderme e derme), tecido 

adiposo superficial ou areolar (TAS), uma camada horizontal fibrosa de tecido conectivo 

(camada membranosa ou fascia superficialis), tecido adiposo profundo ou lamelar (TAP), 

fascia profunda e músculos da parede abdominal
8
. 

  

3. Gordura Localizada 

O excesso de gordura corporal é resultado de um desequilíbrio entre consumo e a demanda 

enérgica em alguma fase da vida, desenvolvendo maior acúmulo de gordura corporal, 

dificultando futuramente na manutenção dos níveis de gordura corporal em limites desejáveis. 

A gordura acumulada na área abdominal afeta o coração, aumenta o risco de diabetes, e até 

pode fazer com que o fígado pare de funcionar, causando males como: diabetes, hipertensão, 

infarto e derrame
9
. 

O excesso de adiposidade corporal e a ação hormonal podem levar ao acúmulo de tecido 

gorduroso em determinadas partes do corpo. No homem, o local mais acometido é o abdômen 

e na mulher é a região do quadril. A gordura localizada pode aparecer mesmo em pessoas sem 

excesso de peso, o que explica a presença de adiposidade mesmo em mulheres aparentemente 

magras
4
. 

O acúmulo de gorduras nas células está diretamente relacionado à quantidade insuficiente de 

enzimas que está sendo produzida para a queima dessas gorduras acumuladas. Assim, os 

procedimentos para tratamentos da gordura localizada podem ser orientados no sentido de 

aumentar a produção desta enzima para que ocorra maior combustão das gorduras acumuladas 



    5 

 

e em excesso
10

. 

Diversas modalidades terapêuticas têm sido propostas para o tratamento da gordura 

localizada. Dentre estes tratamentos destacam-se os agentes físicos e os agentes 

farmacológicos. Os agentes físicos são diferentes modalidades de energia que interagem com 

os tecidos biológicos com finalidade terapêutica. Esses incluem calor, frio, pressão, som, 

radiação eletromagnética e correntes elétricas. Os agentes físicos mais comumente usados no 

tratamento da gordura localizada são pressoterapia, laser, massagem mecânica (vácuo), 

radiofreqüência, ultrassom e correntes elétricas
3
. 

 

4. Radiofrequência 

A radiofrequência consiste em uma radiação no espectro eletromagnético que reproduz um 

calor que atinge entre 30 KHz e 300 MHz. Esse tipo de calor atinge os tecidos mais profundos 

fornecendo energia e forte calor nas camadas mais profundas da pele, porém, a superfície fica 

resfriada e protegida, causando a contração das fibras colágenas que existem e levando ao 

surgimento de novas fibras, fazendo com que as mesmas fiquem mais eficientes na 

sustentação da pele
11

. 

A terapia por radiofrequência eleva a temperatura tecidual de maneira que esses níveis 

favoreçam respostas fisiológicas perfeitamente controláveis, esse processo promove a retração 

dos septos fibrosos, produzindo colágeno, relaxando os músculos
12

. 

Os efeitos térmicos realizados pela radiofrequência geram a alteração do colágeno 

proporcionando imediata e efetiva contração de suas fibras, acelerando fibroblastos causando 

a neocolagenização alterada em diâmetro, espessura e periodicidade, conduzindo a 

reorganização das fibras colágenas e imediato remodelamento do tecido
11

. 

A radiofrequência é utilizada muitos anos, em 1911 seu uso era comum para corte e 

cauterização do tecido, no ano de 1976 seu uso foi para fins medicinais no combate as células 

de câncer, onde se fazia uso potências mais altas, hoje em dia seu uso é mais comum para fins 

terapêuticos, com uma potência adequada apenas para aumentar a temperatura do tecido sem 

agredir a pele
13

. Por mais que seu uso já fosse comum a bastante tempo em outras localidades, 

no Brasil, seu uso se deu em 2008 quando fabricou-se pela primeira vez a radiofrequência, 

chamada de Spectra® da empresa ToneDerm, seguido pelo equipamento Hertix® da empresa 

KLD para disfunções estéticas e logo depois fabricado pela empresa IBRAMED
12

. 

 

4.1 Contra-indicações 

A radiofrequência tem seu uso em diferentes alterações estéticas como tratamento, desde que 
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estes dependam da reestruturação do colágeno, como é o caso do rejuvenecimento cutâneo e 

do remodelamento corporal, pois ele atua nas rugas e flacidez facial, e também no fibroedema 

gelóide, tendo como efeito reafirmante no corpo
11

. 

Indica-se ainda a radiofrequência em todos os processos degenerativos que provocam a 

diminuição ou retardo do metabolismo, irrigação e nutrição, sendo, de forma em geral em 

patologias crônicas. Seu uso também é indicado por promover aumento da vasodilatação e 

irrigação abaixo da zona tratada, e mais a oxigenação e nutrição dos tecidos
19

. 

Porém, Zampronio
22

 afirmou que a radiofrequência apresenta algumas contra-indicações para 

o seu uso dos quais pode-se citar: alterações na sensibilidade do paciente, utilização de metais 

no corpo, implantes elétricos, gestantes, pacientes em tratamentos com medicamentos para a 

circulação sanguínea, utilização sobre glândulas hormonais, hemofílicos, focos de infecções e 

indivíduos com febre. Aparelhos eletrônicos ou metais de modo geral devem ser retirados de 

perto do aparelho de radiofrequência no decorrer de sua aplicação da técnica. 

 

5. Metodologia 

O presente estudo consiste em um pesquisa bibliográfica instrumentalizada por meio de busca 

eletrônica de artigos indexados em base de dados (Scientific Electronic Library Online - 

Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) (ScieLo), Literatura Científica e Técnica da 

América Latina e Caribe Lilacs, serviço da U. S. National Library of Medicine (Pubmed), 

Medical Literature Analyssian Retrevial System Online (MedLine), a partir de palavras-chave 

relacionadas gordura localizada abdominal e radiofrequência. As consultas incluíram o 

período de 2010 a 2017. 

A amostra foi composta por publicações de artigos indexados em periódicos, selecionados a 

partir de uma leitura prévia dos resumos anexados, seguindo os critérios: veículo de 

publicação, idioma de publicação – restritos aos idiomas em língua inglesa, espanhola e 

portuguesa, ano de publicação e referências que comprovaram o impacto da radiofrequência 

quando usada na gordura localizada no abdômen. A pesquisa foi realizada entre os meses de 

Dezembro de 2016 a Fevereiro de 2017. A quantidade de arquivos encontrados através das 

palavras-chaves utilizadas foram encontrados 30 artigos, destes, apenas 22 artigos foram 

utilizados na pesquisa por estarem relacionados ao tema. 

A partir dos critérios acima, objetivou-se verificar as características dos artigos publicados em 

relação ao tema, para isso utilizou-se os cruzamentos dos descritores (palavras-chave) 

relacionados ao tema. Após essa verificação, foi realizado um levantamento preliminar através 
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de leitura seletiva dos resumos encontrados. 

6. Resultados e Discussão 

A gordura corporal que foi armazenada é a fonte mais abundante de energia potencial do 

corpo e para que ela seja disponibilizada é necessário que ocorra a lipólise
4
. 

A hidrólise de gorduras no nosso organismo é realizada efetivamente pela enzima 

Monofosfato Cíclico de Adenosina (AMPc), substancia liberada na célula do adipócito por 

ação efetiva da mitocôndria. Logo, o acúmulo de gordura nas células está diretamente 

relacionado à quantidade insuficiente de AMPc que está sendo produzida para queima dessa 

gordura acumulada. Assim, os procedimentos para tratamentos de gordura e da celulite podem 

ser orientados no sentido de aumentar a produção desta enzima (AMPc), para que ocorra 

maior combustão das gorduras acumuladas e em excesso. A enzima Monofosfato Cíclico de 

Adenosina tem sua produção aumentada por ação da mitocôndria e, consequentemente, 

aumenta a hidrólise de gorduras. O padrão de distribuição de gordura é hereditário e pode 

estar associado à atividade regional de uma enzima denominada lípase protéica, que limita o 

ritmo de captação dos triglicerídeos pela célula adiposa
14

. 

Latronico et al. (2010)
15

 afirmam que o efeito da lesão térmica provocada pela 

radiofrequência induz uma resposta inflamatória que favorece a migração de fibroblastos, que 

reforçam a estrutura de colágeno dando lugar a uma melhora na textura da pele e uma 

diminuição no contorno e silhueta corporal. Por isso, o objetivo do tratamento com 

radiofrequência é elevar a temperatura tecidual a alcançar 40 a 42º C, que é tido como a 

temperatura ideal para se desencadear uma cascata de reações fisiológicas que, pelo 

aquecimento do tecido adiposo, há vasodilatação local e estímulo à formação de novo 

colágeno. 

A radiofrequência é um dispositivo ideal para enrijecimento da pele, capaz de realizar um 

lifting não cirúrgico com o mínimo de risco e desconforto. Este dispositivo utiliza uma fonte 

de energia de radiofrequência para aquecer e depois apertar o tecido conjuntivo da derme. 

Uma corrente de 6 MHz é gerada, a mesma é fornecida para a pele através de um cabeçote, 

aquecendo uniformemente a área escolhida da derme, sem queimar a epiderme
16

. 

A atividade biológica que a radiofrequência propicia aos tecidos se manifesta de duas 

modalidades principais. A primeira é o efeito energético, que depois de estimulado pela 

radiofrequência, o tecido cutâneo tem suas reações químicas facilitadas, permitindo uma 

maior movimentação entre os íons através da membrana lipoprotéica e facilita, portanto, a 

transformação de ADP em ATP. A segunda é o efeito térmico, que como a movimentação dos 
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íons e seus atritos e choques entre si, é gerada uma hipertermia local, que determina um 

aumento no fluxo sanguíneo, com aumento da demanda de oxigênio e nutriente, com também, 

aumento da saída dos catabólitos e subprodutos celulares
16

. 

São utilizados na aplicação da radiofrequência dois eletrodos, um deles é o ativo e o outro o 

de dispersão. Os sistemas monopolares oferecem corrente a partir de um único ponto de 

contato acompanhado de uma almofada, utilizada como um caminho de baixa resistência para 

o fluxo de corrente para concluir o circuito elétrico. Eletrodos monopolares centralizam a 

maior parte de sua energia próximo ao ponto de contato e a energia fazendo com que a 

corrente diminua rapidamente fluindo em direção ao eletrodo de aterramento. Já os bipolares 

passam somente uma corrente elétrica cercado por dois eletrodos localizados no mesmo 

cabeçote postos sobre a pele
14

. 

Existe um acúmulo de carga no eletrodo ativo que é produzido por ele próprio, a carga é 

alterada de positiva para negativa de forma rápida, distribuindo do mesmo modo, desta carga 

utiliza-se um material condutor que cobre o cabeçote do eletrodo ativo, com o propósito de 

substituir a energia capacitiva ao tecido
17

. 

Com a condução da corrente elétrica no tecido o efeito térmico acontece, determinado pela 

resistência inerente do tecido, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Esse 

efeito acontece no interior do tecido onde a alteração da carga da corrente de positivo para 

negativo, com elétrons e íons atraídos e repelidos da superfície na mesma direção milhões de 

vezes, resultando na resistência no tecido, com isso gera-se calor e assim, através da resposta 

dos fibroblastos há a neocolagenese
20

. 

Ferreira e Tiemi
18

 afirmaram que no momento em que a temperatura é atingida da acontece a 

parcial alteração do colágeno, originando um novo colágeno, que a partir da contração do 

tecido epitelial acontece a neocolagenese de forma profunda na pele, observando o resultado 

como o de redução de rugas
18

. 

Após a aplicação da radiofrequência, a pele é aquecida resultando na hiperemia da pele onde 

os vasos sanguíneos são dilatados aumentando o fluxo de sangue, esse processo eleva a 

circulação periférica melhorando a oxigenação do tecido por meio da corrente sanguínea
4
. 

A elevação dessa temperatura faz com que o tecido em torno de 40° C à 43° C, além da 

vasodilatação também estimula à formação de novas fibras de colágeno
4
. A utilização da 

radiofrequência para a neocolagenese faz-se necessário um monitoramento por meio de um 

termômetro para captação térmica do tecido. Se na medição o valor acusado é de 40°C - 41°C 

é provável que na derme a temperatura esteja em torno de 45°C
12

. Ao ultrapassar esse valor é 

possível que ocorra uma completa desnaturação do colágeno, sendo prejudicial ao tecido
14

. 



    9 

 

7. Conclusão 

É comum o uso da radiofrequência na área de estética, pois o seu uso tem proporcionado 

resultados positivos em diferentes aplicações. Em sua aplicação direta na gordura localizada a 

radiofrequência age no colágeno local, impedindo que que ocorra a flacidez da pele. Isso 

ocorre já que a energia produzida pela radiofrequência atinge a epiderme, derme e hipoderme 

gerando uma fricção, causando uma elevação térmica de temperatura. Com a realização desse 

procedimento que ocorre a partir do uso da radiofrequência é possível ver a diminuição da 

gordura localizada com a redução de medidas. Dentro desse contexto, é possível ainda 

destacar a produção de neocolágeno que irá se desencadear durante semanas fazendo com que 

a pele tenha uma qualidade melhor. Com isso é possível concluir que apesar do aquecimento 

sentido pela paciente na região aplicada, é um aquecimento tolerável e este método não é 

invasivo, totalmente seguro além de produzir resultados eficazes. 
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