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RESUMO 

 

A pós cirurgia incide na correção do excesso de tecido cutâneo e adiposo por meio da sua res-

secção, onde a perda tecidual tende a gerar cicatrização no local da ferida, portanto nesse as-

pecto deve ocorrer a reconstituição do tecido, a alta frequência apresenta propriedades de ação 

como o ozônio que é liberado pela alta frequência que é de amplo valor para processo de cica-

trização. Portanto esse trabalho tem, como objetivo geral, abordar as propriedades de recons-

trução do tecido do corpo por meio do aparelho de alta frequência. E os objetivos específicos 

são: Identificar o aparelho de alta frequência; descrever a reconstituição do tecido do corpo; 

conhecer como esse processo por meio do aparelho de alta frequência auxiliar na cicatrização. 

Trata-se de um estudo bibliográfico e descritivo onde foi realizada uma pesquisa por meio de 

estudos já publicados, pois representa um tema que poderá ser desenvolvido posteriormente 

com aproveitamentos e práticas, de forma a estimular os docentes a desenvolver um estudo 

mais aprofundado nesse sentido são comentadas as alternativas para trabalhar alguns conteúdos 

de estética e cosmética utilizando aparelhos altamente tecnológicos e eficazes. Resultados: O 

pós-operatório da cirurgia plástica, ou qualquer outra cirurgia, é de suma importância pois busca 

avaliar se, a cicatriz apresenta uma qualidade ótima ou alterações como queloides ou cicatrizes 

hipertróficas, portanto é necessário avaliar e acompanhar as diversas fases do processo da cica-

trização no entanto a alta frequência é um aparelhamento com propriedades bactericida, fungi-

cida, antimicrobiana e cicatrizante, onde esses efeitos apresentam propriedades de ação como 

o ozônio no processo de cicatrização e estimulação tecido do corpo podendo assim auxiliar no 

processos de cicatrizações complicadas.  

 

Palavras chave: Reconstituição, Cicatrização, Aparelho Alta Frequência. 

 

                                                           
1 Discente do Curso de pós-graduação em Procedimentos Estéticos, Pré e Pós-Operatório – Faculdade Faserra.  
2 Docente Fisioterapeuta Pós-Graduado em Cardiorrespiratória. Orientador do Curso de pós-graduação em Pro-

cedimentos Estéticos, Pré e Pós-Operatório – Faculdade Faserra.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

A eficácia da cirurgia plástica não depende somente do planejamento cirúrgico, 

há também preocupação com cuidados no pós-operatório, por meio da prevenção de 

possíveis complicações na cicatrização e promover assim resultados estéticos mais 

satisfatórios ao paciente, dessa forma a rádio frequência apresenta uma atuação em 

pós-operatório de cirurgia plástica1.   

A cicatrização vai depender de diversos fatores como: localização anatômica, 

raça, técnica cirúrgica utilizada, tipo de pele, em uma mesma espécie, ela vai variar 

se a ferida aconteceu em um feto, recém-nascido ou em um adulto2. 

O equipamento de alta frequência auxilia no tratamento da cicatrização e pode 

ser facilmente encontrado nas clínicas que oferecem tratamentos estéticos, utilizado 

em regra de procedimentos estéticos faciais e que, apesar da literatura não explanar 

seu benefício cicatrizante, este equipamento é bastante utilizado para esta finalidade3.  

A seleção da problemática desse artigo evoluiu pelo fato de que a cicatrização 

de um ferimento pós-operatório apresenta dificuldades de cicatrização. Diante deste 

benefício, como a alta frequência pode contribuir no processo de cicatrização?  O 

objetivo geral desse artigo visa abordar propriedades de reconstrução do tecido do 

corpo por meio do aparelho de alta frequência.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CIRURGIA PLÁSTICA  

 

A cirurgia plástica tornou-se conjugadas a um ideal de beleza contemporânea as técnicas 

de definição do corpo aparecem como a possibilidade de toda a pessoa ter um corpo perfeito. 

A cirurgia tem como objetivo corrigir os mais variados tipos de lesões, desde aquelas causadas 

por tumores ou cânceres de pele, como a reconstrução mamária após a cirurgia de câncer de 

mama; até mesmo a reparação de defeitos congênitos ou adquiridos, como sequelas causadas 

por acidentes, fratura de ossos da face, queimaduras graves, e na correção de malformações da 

face, como o lábio leporino4.  

A cirurgia plástica estética é aquela realizada com o objetivo de melhorar a aparência 

de alguma região do corpo. A motivação vem muitas vezes do próprio paciente, que pode estar 

insatisfeito com a feição adquirida por alguma região de seu corpo durante o desenvolvimento 

ao longo do tempo. Um exemplo, é o caso de mamas muito grandes, que podem causar inclusive 
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dores cervicais. Problemas como este costumam trazer ao paciente, grandes dificuldades de 

convívio social, constrangimentos ou problemas funcionais5. 

A Cirurgia acontece quando um especialista cirurgião realiza uma intervenção manual 

ou instrumental no corpo do paciente. A cirurgia é caracterizada por três tempos principais: 

diérese: divisão dos tecidos que possibilita o acesso à região a ser operada hemostasia: parada 

do sangramento síntese: fechamento dos tecidos exérese6.  

 

2.2 A RECONSTRUÇÃO DO TECIDO DO CORPO 

 

Quando se lesiona a o tecido do corpo, o organismo começa imediatamente a restituir a 

área perdida no ferimento. Constrói, assim, a cicatriz. O autor ensina que: A camada Germina-

tiva da pele racha separando as células que deviam permanecer associadas mas separam-se e os 

nervos se esgarçam, os vasos sanguíneos se rompem6. O microscópio mostra que o resultado 

de uma espetadela de agulha ou de um arranhão com a lâmina de barbear, por exemplo, tem lá 

suas semelhanças com o efeito destruidor de uma bomba. Para consertar o estrago, reconstru-

indo a região do corpo em ruínas, os organismos vivos acionam um dos mais instigantes meca-

nismos biológicos — a cicatrização7.  

O tecido é formado por células agrupadas, similares quanto à estrutura, função e origem 

embrionária. Mesmo que o organismo humano seja tão complexo, existem somente quatro tipos 

básicos de tecidos, o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso8. 

As funções mais importantes do tecido do corpo é a pele que agi como uma barreira de 

forma a proteger o corpo dos fatores externos nocivos preservando os sistemas internos9. A pele 

pode ser dividida em três camadas. A mais superficial, epiderme, a intermediária, derme, e a 

mais profunda, a hipoderme, esta última não é considerada por alguns autores como parte da 

divisão, portanto a epiderme é formada por cinco subcamadas: o mais externo, o estrato córneo; 

o estrato lúcido; o estrato granuloso; o estrato espinhoso; e o estrato germinativo ou camada de 

células basais, que é a camada mais interna10.  

A epiderme é uma camada fina e avascular, que geralmente leva de 4 a 6 semanas para 

se regenerar. Suas funções são manter a integridade da pele e agir como barreira física11. A 

derme é uma camada que contém estruturas próprias e está abaixo da epiderme. É constituída 

por substância fundamental, fibras, vasos e nervos, folículos polissebáceos e glândulas sudorí-

paras12.  

As glândulas sudoríparas são formadas por duas camadas principais a camada papilar e 

a camada reticular, que possuem diferenças funcionais importantes e três componentes básicos. 
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Os fibroblastos são as principais células da derme e, mesmo não sendo numerosos ou ativos na 

pele estável, são capazes de secretar macromoléculas importantes no processo de cicatrização. 

As fibras, principalmente as fibras elásticas e de colágeno, são comuns na derme. A substância 

que possui um substrato de base, um gel glicosaminado e água, forma o terceiro componente13. 

 A pele é um dos organismos do corpo humano, formando de por 22% do peso corporal, 

e está dividido em epiderme e derme. Onde se reveste aproximadamente 78% do corpo, com 

exceção dos órgãos genitais, alimentares, olhos e superfícies das mucosas genitais que são for-

madas pela ectoderme, mantendo assim o ligamento tecidual do corpo14. “Quando ocorre 

grande aniquilamento do tecido que ultrapassa os limites da regeneração ou perante a destruição 

de células permanentes, o processo de reparação é feito pelo tecido conjuntivo não especiali-

zado, formando um tecido fibroso”15.  

  

2.3 CICATRIZAÇÃO TECIDUAL 

 

A cicatrização tecidual de um ferimento estar amarrado ao tipo de lesão sofrida pelo 

tecido do corpo agredido, quando se tem pequena perda de substância, como no caso das feridas 

incisivas ou cirúrgicas, cujas bordas são lisas e regulares e sua cicatrização é rápida por haver 

cooptação das margens com suturas, ocorre um aumento de fibras colágenas e a cicatriz apre-

senta um aspecto regular e fino16. O processo de cicatrização pode ser classificado de duas 

formas, de acordo com o tipo e a quantidade de tecido, e com a cicatrização por primeira inten-

ção ou cicatrização por segunda intenção17.  

A cicatriz por primeira intenção ocorre por planos, com uma menor quantidade de co-

lágeno, por aposição de tecido por tecido, e o tempo de recuperação é menor. “A de segunda 

intenção ocorre quando existe perda tecidual, e o reparo vai ocorrer por proliferação do tecido 

de granulação, podendo apresentar comprometimento funcional”. Uma ferida é considerada 

crônica quando ocorre falência na cicatrização18. 

As feridas cirúrgicas são classificadas, geralmente, como de primeira intenção, por 

causa da aproximação das bordas da pele. Elas vão ter um risco menor de infecção, pois a perda 

de tecido é menor e o resultado da cicatriz é mínimo. Quando não há aproximação das bordas, 

como nas úlceras de decúbito, a cicatriz ocorre por segunda intenção, e além de o tempo de 

cicatrização ser maior, também é maior o risco de contaminação19. 

Todas as fases do processo de cicatrização estão relacionadas, mas é importante que se 

saiba que jamais um ferimento reagirá da mesma forma que outro. Uma mesma lesão pode se 
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apresentar em vários estágios simultaneamente, podendo estar infectada, com tecido de granu-

lação, e com tecido necrótico. Portanto é importante que se saiba o que está acontecendo, para 

poder avaliar a indicação da melhor intervenção para esse processo extremamente complexo20. 

As feridas podem, ainda, ser classificadas como por terceira intenção ou primeira inten-

ção tardia, que é quando uma cicatriz cirúrgica é mantida aberta por de 3 a 5 dias para que 

ocorra resolução do edema ou infecção e a drenagem do exsudato, e depois disto são fechadas 

através de suturas, grampos ou adesivos cutâneos. O risco de infecção e a perda tecidual são 

maiores no período em que a ferida se encontra aberta21. 

As complicações mais frequentemente na cicatrização são: infecção, não controlada que 

podem causar osteomielite, bacteriemia e sepse; hemorragia, interna ou externa; deiscência, que 

consiste na separação das camadas de pele e tecido; evisceração, que é a protrusão dos órgãos 

viscerais pela abertura da ferida; fístula, que é caracterizado pela comunicação anormal entre 

um órgão e a superfície do corpo ou entre dois órgãos22. 

A ordem de uma lesão implica na ocorrência de vários acontecimentos biológicos, que 

independem do agente causal e não seguem, necessariamente, uma ordem cronológica exata ou 

compartimentada – apenas as diferentes etapas ocorrerão com maior ou menor intensidade se-

gundo a localização, o tipo de tecido envolvido e o nível da lesão23. O método de reconstrução 

do tecido contém uma sequência de fases que somam, e resultam na interação complexa entre 

as células da epiderme e da derme, proteínas da matriz e do plasma e anfigênese controlada24.  

 

2.4 APARELHO DE ALTA FREQUÊNCIA 

 

A alta frequência é um aparelho de corrente com elevada tensão de baixa e alta intensi-

dade, também trabalha com correntes alternadas, entre 100.000 e 200.000 Hz, com uma tensão 

que oscila entre 26.000 e 41.000 V e uma intensidade da ordem de 100 mA. Essa corrente passa 

por uma bobina para os eletrodos de vidro, os quais contém gás nobre. Quando o gás possuído 

no interior do eletrodo é o neônio ele emitirá uma coloração alaranjada, e se o gás for o argônio 

emitirá uma coloração azulada25.  

A função do gás é conduzir o fluxo da corrente, enquanto a fluorescência é causada pela 

passagem da corrente que ioniza as moléculas do gás, por conta desse processo e das ondas 

eletromagnéticas pelo ar, acontece a formação de ozônio na superfície na superfície da pele.  O 

uso incorreto da alta frequência pode causar danos como queimaduras, por se tratar de ondas 

eletromagnéticas de mega velocidades transformando essa energia em calor26. Ao atravessar o 
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organismo tem o efeito fisiológico térmico, vasodilatador periférico local, o que gera um au-

mento no fluxo sanguíneo, hiperemia, conseguinte uma melhora do trofismo, oxigenação e me-

tabolismo celular. Com seu efeito térmico e vasodilatador proporciona melhor absorvimento de 

cosméticos27.   

A utilização do aparelho de alta frequência vai depender do local e tipo de aplicação, 

mas geralmente em torno de 3 a 8 minutos. Os tipos de eletrodos são de acordo com a sua 

função: fulgador, pente, cebolão e cebolinha, forquilha, saturador, standarts pequeno e grande. 

Sua aplicação pode ser feita de três formas: Aplicação direta ou fluviação, quando aplica dire-

tamente o eletrodo sobre a área a tratar, geralmente se utilizam eletrodos de superfície plana 

deslizando sobre a pele; a aplicação a distância ou com faísca; e a aplicação indireta ou satura-

ção, que consiste na aplicação da corrente através do eletrodo em forma de barra metálica, onde 

a pessoa tratada segura com a mão e a esteticista aplica suas mãos no local a ser tratado28. 

Os efeitos terapêuticos de alta frequência são bactericidas e antissépticos, as bactérias 

são sensíveis ao Ozônio, por isso o efeito bactericida da alta frequência, atua primeiro na mem-

brana bacteriana e causa a perda da atividade enzimática celular, o que leva a mudança na per-

meabilidade da célula, levando a morte da bactéria29. 

Portanto o aparelho de alta frequência é indicado para pós extração na limpeza de pele, 

tratamento de pele acneica, tratamento couro cabeludo, revitalização e estimulação facial, pós 

depilação, pré e pós microdermoabrasão, pré galvanopuntura, podologia e afecções ungueais e 

pós-operatório da cirurgia plástica30.  

 

3. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada com foco na reconstituição do tecido do corpo pós cirurgia 

plástica por meio do processo de cicatrização com uso do aparelho alta frequência, foram utili-

zados 2 livros, divididos em aparelhos de alta frequência, livros de reconstituição do tecido do 

corpo e cicatrização pós cirurgia e outros livros técnicos que abordaram a temática, em idioma 

português, disponíveis na biblioteca pública, publicados no período de 2009 a 2015. Entre ou-

tros tais como: Artigos científicos sobre a temática foram acessados nas Bases de dados SCI-

ELO, BDENF, LILACS, MEDLINE, publicados nos últimos (8) oito anos (2009 a 2015). Em 

idiomas inglês e espanhol. Foram utilizados (3) três artigos nacionais e (4) quatro Revistas, (2) 

dois Trabalho de Conclusão de Curso e (1) uma Monografia disponíveis online em texto com-

pleto, sobre cicatrizações, complicações, pós cirurgia e aparelho de alta frequência. 
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A coleta de dados foi realizada em duas etapas no período entre Novembro de 2016 a 

Abril de 2017. Onde a primeira etapa consistiu-se na seleção do material usado para o artigo 

que teve como objetivo avaliar a reconstituição do tecido do corpo pós cirurgia por meio do 

processo de cicatrização com uso do aparelho alta frequência. Na segunda etapa foi feito uma 

análise da pesquisa descritiva é a crítica do material científico que se divide em crítica interna 

e externa. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva simples onde os dados 

qualitativos foram avaliados de acordo com a abordagem do método fenomenológico.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Borges (2013)31 o processo de reconstrução tecidual é dividido, de maneira 

didática, em três fases, a de inflamação, a de proliferação, e a de remodelamento. Cada fase é 

marcada por uma série de interações entre as principais células, os fatores de crescimento e a 

matriz extracelular. As fases não ocorrem de maneira separada, elas se sobrepõem e se comple-

tam. Nesse sentido Oliveira (2009)32 descreve alta frequência como uma técnica que utiliza 

correntes alternadas de alta frequência, em que os gases argón, chenon ou neon, em contato 

com o oxigênio do ar transformam-se em ozônio. Os principais efeitos fisiológicos são: efeito 

térmico, vasodilatação e hiperemia, aumento da oxigenação celular, ação bactericida e antis-

séptica e melhora do trofismo dérmico auxiliando na cicatrização” 

Quanto ao primeiro objetivo específico que corresponde a identificar o aparelho de alta 

frequência, Santos (2011)33 defende que o aparelho de alta frequência auxilia na limpeza de 

pele, nos tratamentos capilares para ativação da circulação periférica do couro cabeludo, na 

cicatrização das lesões causadas por acnes, favorecendo o processo de reparação da pele, e na 

ionização indireta de substâncias como ampolas aquosas nutritivas a base de colágeno, além de 

auxiliar na cicatrização de pós cirurgia. A alta frequência, de acordo com Borges (2013)34 é um 

aparelho que trabalha com correntes alternadas de alta frequência, cujos parâmetros de frequên-

cia e tensão podem variar de acordo com o fabricante”.   

Pereira (2012)35 comenta que a aplicação da alta frequência deixa sobre a pele certa 

quantidade de energia em forma de calor, apesar de pouco significativo esse aumento de tem-

peratura é suficiente para acelerar o metabolismo, estimulando a circulação periférica com con-

sequente ação vasodilatadora e hiperemiante, aumentando a oxigenação celular e a eliminação 

de anidrido carbônico acelerando assim a cicatrização. 

O segundo objetivo especifico da pesquisa descreve a reconstituição do tecido do corpo, 

nesse sentido Gomes (2012)36 defende que “as cicatrizes são o resultado inevitável de uma 
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lesão, intencional ou acidental da pele, podendo ser planas, deprimidas ou elevadas, como o 

queloide”.  Souza (2011)37 após o ciclo de maturação de uma ferida suturada, com tal condição 

avaliada pelo profissional de saúde, deve-se proceder a retirada do material que concorreu para 

a recomposição da pele. No caso da sutura a linha cirúrgica utilizada, Hess (2014)38 a cicatri-

zação de feridas é uma etapa importante da recomposição de uma das barreiras imunológicas 

do corpo, a pele. Uma abertura no tecido que dê passagem à corrente sanguínea pode trazer 

severas consequências ao tratamento, e causar sofrimento além do necessário para a recupera-

ção do tecido do corpo.   

Em relação ao terceiro objetivo especifico, busca investigar como esse processo por 

meio do aparelho de alta frequência auxilia na cicatrização, Pereira (2012)39 comenta que é por 

meio de pequenas faíscas produzidas pela corrente de alta frequência que ocorre o favoreci-

mento da mobilização dos produtos químicos cosméticos, e através deste, tem-se a penetração 

aumentada pela dilatação dos estios, devido ao calor, favorecendo assim a cicatrização. Oliveira 

(2009)40 a eficácia do ozônio contra patógenos é bem reconhecida, porém seu uso na medicina 

foi por muito tempo ignorado ou desprezado, principalmente porque ele foi mal utilizado ou 

utilizado sem o controle adequado. O ozônio pode apresentar efeitos biológicos relevantes e, 

tendo seu índice terapêutico definido, pode-se tornar um importante e confiável método para o 

tratamento da cicatrização por meio da alta frequência.  

Brito (2015)41 defende que os efeitos fisiológicos, além da ação bactericida e cicatri-

zante, são: térmica, vasodilatadora, analgésica, trófica e antisséptica, e são indicados na desin-

fecção pós-extração na limpeza de pele; tratamentos de terapia capilar e na redução da sebor-

reia; Peles acneica; Pós-depilação; cicatrização de lesões abertas; como coadjuvante no trata-

mento da psoríase e no tratamento de frieira e micose em podologia, e são contra indicados para 

pele com cosméticos inflamáveis; portadores de epilepsia; aplicações em locais onde existam 

próteses metálicas; diabetes descompensada; portadores de marca-passo; pessoas com altera-

ções de sensibilidade; neoplasias e gestantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

Ao termino do estudo conclui-se que o aparelho alta frequência ajuda na cicatrização 

pós cirurgia, conforme enfatizados pelos autores o aparelho é indicado para propriedades de 

limpeza da pele, tratamento de pele acneica, tratamento do couro cabeludo, revitalização e es-

timulação facial, pós depilação, pré podologia e pós-operatório da cirurgia plástica, ou qualquer 
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outra cirurgia auxiliando na cicatrização do tecido do corpo, a alta frequência é um aparelha-

mento com propriedades bactericida, fungicida, antimicrobiana e cicatrizante, onde esses efei-

tos apresentam propriedades de ação como o ozônio liberado pelo equipamento portanto de 

grande valia para processo de cicatrização e estimulação tecidual.   
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