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Resumo – Em consequência do decorrer dos anos o corpo começa a envelhecer 
devido ao processo fisiológico da pele e também por absorver radicais livres, ingerir 
bebidas alcóolicas, stress, entre outras causas, tudo isso acabada levando a perda 
de colágeno e das fibras elásticas, o que acaba causando o surgimento de rugas e 
linhas de expressão. Mas devido ao grande número de tratamentos estéticos que 
vem surgindo e a crescente procura por cuidados com a aparência física, faz-se 
necessário o entendimento de algumas técnicas como a Radiofrequência. Ela está 
entre os tratamentos mais procurados em protocolos faciais mais em específico para 
rejuvenescimento, com várias finalidades, uma delas se encaixa a correção de 
linhas de expressão e rugas. O objetivo deste estudo em proposito é apresentar os 
benefícios da Radiofrequência nas rugas e linhas de expressão, entre os objetivos, 
estão a definição de pele, entender o funcionamento do processo de envelhecimento 
e, por fim a conclusão de que a Radiofrequência é um grande aliado para o 
rejuvenescimento facial. Portanto a pesquisa é básica e com abordagem qualitativa, 
qual aborda de forma descritiva, sendo o procedimento metodológico bibliográfico. 
Concluindo que, ao realizar o tratamento, houve uma melhora significativa nas linhas 
de expressão e rugas, além do método ser de extrema segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional que está realizando a aplicação. 

Palavras-chave: Radiofrequência. Rejuvenescimento. Rugas. Linhas de expressão.   

Abstract – As a result of the years the body begins to age due to the physiological 
process of the skin and also by absorbing free radicals, ingesting alcoholic 
beverages, stress, among other causes, all of which ended up leading to the loss of 
collagen and elastic fibers, which ends up causing the appearance of wrinkles and 
expression lines. But due to the large number of aesthetic treatments that has been 
emerging and the growing demand for care with physical appearance, it is necessary 
to understand some techniques such as Radio Frequency. It is among the most 
sought after treatments in facial protocols, more specifically for rejuvenation, with 
several purposes, one of which fits the correction of expression lines and wrinkles. 
The purpose of this study on purpose is to present the benefits of Radiofrequency on 
wrinkles and expression lines, among the objectives are the definition of skin, 
understanding the functioning of the aging process and, finally, the conclusion that 
Radiofrequency is a great ally for facial rejuvenation. Therefore, the research is basic 
and with a qualitative approach, which it addresses in a descriptive way, being the 
bibliographic methodological procedure. In conclusion, when performing the 
treatment, there was a significant improvement in the expression lines and wrinkles, 
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in addition to the method being extremely safe for both the patient and the 
professional who is performing the application. 

Keywords: Radiofrequency. Rejuvenation. Wrinkles. Expression lines. 
 

INTRODUÇÃO 

A pele é o principal órgão e mais extenso do corpo humano, ela realiza um 

papel fundamental, pois é capaz de proteger os órgãos de agressões do meio 

externo, além de ser responsável por todo o revestimento e delimitação do corpo, 

mantendo um equilíbrio entre a pele e o meio externo. Com o decorrer dos anos os 

tecidos acabam passando por grandes mudanças, e as alterações são muito 

perceptíveis, o envelhecimento é um desses processos sendo uma causa natural do 

nosso organismo (KAMIZATO; BRITO, 2014). 

Hoje em dia a busca por tratamentos para reverter as causas de 

envelhecimento, das rugas que são elas muito evidentes no rosto, aparecendo em 

grande quantidade ao redor dos lábios, testa e olhos, as linhas de expressão, entre 

outras alterações são muito procuradas, para amenizar esse processo surgiram 

atualmente muitas técnicas indolores com a finalidade de diminuir essas disfunções, 

uma delas é a radiofrequência, a qual ganhou destaque pela estimulação intensa de 

colágeno e elastina (MACEDO; TENÓRIO, 2015). 

Para as mulheres a beleza está ligada principalmente em uma pele saudável 

e jovem, que não contenham manchas, linhas de expressões e rugas, mas 

lamentavelmente com o processo natural a pele vai sofrer alterações, pois isso é 

provocado por agressões diárias, nutricionais e principalmente as hormonais 

(MACEDO; TENÓRIO, 2015). 

Esse estudo tem como principal objetivo realizar a análise sobre a eficácia da 

radiofrequência para o rejuvenescimento facial, a qual quando aplicada no rosto das 

mulheres, além de enfatizar os conceitos sobre o envelhecimento e suas 

características, serão descritos os resultados do tratamento no aspecto facial, como 

foco principal responder a seguinte questão, os benefícios da radiofrequência na 

melhora do rejuvenescimento facial. Trata-se basicamente de uma revisão 

bibliográfica e para a sua elaboração foram utilizados artigos científicos, livros, sites 

referentes ao assunto em questão e revistas online. 
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Este trabalho será dividido em tópicos, sendo o primeiro uma explicação 

sobre o sistema tegumentar, o segundo sobre o envelhecimento cutâneo, o terceiro 

sobre as disfunções estéticas, o quarto aos recursos com a radiofrequência e com 

ela os benefícios sobre a pele, mostrando a apresentação dos resultados, e 

finalizando com as considerações finais.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PELE   

A pele é um órgão essencial e o mais extenso do corpo humano, 

correspondendo a praticamente 16% do peso corporal, estando com a 

responsabilidade do revestimento e delimitação do corpo, além de ter diversos 

órgãos em anexo, compõem unhas, pelos e glândulas, e está diretamente em 

contato com os meios externos estabelecendo ação protetora para o indivíduo. 

Mantém um equilíbrio entre a pele e o meio exterior e a manutenção do meio 

interior, por sua flexibilidade e resistência (AGOSTINI, 2017). 

Segundo Junqueira e Carneiro (2009) a pele é um órgão muito importante 

para todos e de extrema importância para nossa proteção. Com o papel de 

desempenhar funções como proteger contra agressões físicas e agentes externos, 

regulador térmico, proteger contra a radiação ultravioleta e sintetizar vitamina D, 

além de contribuir para a manutenção homeostática de revestimento (GUIRRO; 

GUIRRO, 2004 apud AGOSTINI, 2017). 

A pele é constituída por camadas, elas são divididas pela epiderme, derme e 

hipoderme (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2009 apud AGOSTINI, 2017).  

Epiderme   

A epiderme por ser a primeira camada e a mais superficial tem como grande 

função revestir o corpo humano, consistindo em uma porção epitelial, formado por 

um epitélio estratificado, queratinizado e pavimentado, formado pelos queratinócitos 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2009 apud AGOSTINI, 2017).  

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 
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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 espessa (MACEDO, 
TENÓRIO, 2015, p.62). 

Segundo Borges (2006) a queratina protege a pele e os tecidos do calor e dos 

micro-organismos, sendo responsável pela impermeabilização da mesma. Ainda na 

epiderme identificamos os três principais tipos de células, sendo eles os 

melanócitos, e as células de Langerhans e Merkel (2006 apud AGOSTINI, 2017, p. 

20). 

Os melanócitos são responsáveis pela melanina, um pigmento que define a 

coloração da pele de cada indivíduo, já as células de Langerhans provocam as 

reações de sensibilidade e alergias de contato, se houver redução dessas células 

pode desenvolver câncer e tumores de pele (GUIRRO; GUIRRO, 2004 apud 

AGOSTINI, 2017). 

Afinal as células de Merkel, se tornam responsáveis por transmitir todas as 

mensagens das terminações nervosas, elas são encontradas na sola dos pés e 

palma das mãos, especificamente em regiões onde as pressões são geralmente 

dispersas na epiderme (AGOSTINI, 2017; KAMIZATO; BRITO, 2014). 

Derme 

Já a derme sendo a camada mais espessa do corpo e com a função de nutrir 

e sustentar a epiderme, na mesma está situado as fibras elásticas, reticulares e 

fibras de colágeno, elas são supridas pelos vasos linfáticos e sanguíneos, e as 

terminações nervosas, formando um tecido conjuntivo (AGOSTINI, 2017). 

Possuindo certas saliências que acabam originando as papilas dérmicas, 

desenvolvidas pela camada papilar a qual é a mais superficial, com a função de fixar 

a derme na epiderme, formada então por tecido conjuntivo frouxo, e por uma 

camada reticular a qual é a mais profunda, ela tem função de promover uma grande 

resistência para pele em consequências das fibras elásticas que é composta de um 

tecido conjuntivo denso (KAMIZATO; BRITO, 2014). 

Basicamente a derme tem a função de dar elasticidade a pele, produzir 

colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, e o principal, o ácido hialurônico 

(GHELLERE, 2020).  
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Hipoderme  

A hipoderme é a camada da pele mais profunda, ela liga a derme e a alguns 

órgãos, além de ser formada por fibras de colágeno, elastina, células adiposas 

entrelaçadas, vasos sanguíneos e principalmente pelo tecido conjuntivo frouxo 

(AGOSTINI, 2017).  

A sua função é ter um deposito nutritivo de reserva, ela também proporciona o 

isolamento térmico, protege o organismo a pressões e traumatismos. Ela também é 

responsável por modelar o corpo, o que vai diferenciar o corpo da mulher e do 

homem, além de preencher espaços internos e proteger os órgãos (KAMIZATO; 

BRITO, 2014).  

 

Figura 1 - Camadas da pele. 

 

Fonte: Bernardo, Santos e Silva (2019) 

ENVELHECIMENTO 

Borges (2006) aponta dois caminhos para o envelhecimento cutâneo, sendo 

dividido em extrínseco o qual é causado por mudanças do meio ambiente ou até 

mesmo por certos agentes e o intrínseco que é causado pelo próprio organismo de 

forma natural, ao ponto que vão envelhecendo (2006 apud AGOSTINI, 2017, p. 20). 
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O envelhecimento cutâneo acontece devido as alterações cutâneas, elas 

estão relacionadas a diminuição da circulação sanguínea, que ocorre pela alteração 

da pressão arterial e da permeabilidade dos vasos, causando a redução da 

oxigenação e da nutrição dos tecidos. Devido ao um processo natural, se não tiver 

distribuição necessária de sangue no organismo vai acarretar na perda dos 

estimulantes que proporcionam a manutenção da pele (KAMIZATO; BRITO, 2014).  

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 processo (SILVA et al., 2014, p.39).  

Todos esses fatores causam a perda das fibras, influenciando na perda de 

elasticidade, tonificação, hidratação e firmeza da pele (KAMIZATO; BRITO, 2014).  

ENVELHECIMENTO INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO  

O envelhecimento extrínseco é ocasionado por diversos fatores ambientais, 

os quais são causados pelos agentes do meio ambiente e exposições excessivas a 

radiações solares, além de outros fatores como poluentes, sedentarismo, bebidas 

alcoólicas, stress, alimentação ruim (KAMIZATO; BRITO, 2014). 

Já o envelhecimento intrínseco ocorre devido ao processo fisiológico da pele, 

o que acaba diminuindo o metabolismo e a função cardiocirculatória, também a 

diminuição da síntese de proteína, o que acaba ocorrendo então um desequilíbrio 

com a formação e degradação de água no organismo (KAMIZATO; BRITO, 2014).  

A associação dos fatores intrínsecos e extrínsecos acelera o 
envelhecimento cutâneo, tornando a pele mais delgada em alguns locais, 
enrugada, seca e ocasionalmente escamosa. As fibras colágenas da derme 
tornam-se mais grossas, as fibras elásticas perdem parte de sua 
elasticidade e há um declínio gradual da gordura depositada no tecido 
subcutâneo, propiciando assim o aparecimento da flacidez que, neste caso, 
envolve a flacidez da pele e a hipotonia muscular com a presença de linhas 
de expressão (FACCHINETTI; SOUZA; SANTOS, 2017, p.337). 

O envelhecimento biológico vai desde o nascimento até a terceira idade, é um 

processo lento e de forma mais natural, tudo dependerá da qualidade de vida que o 

indivíduo submete seu organismo, o que acaba sendo mudanças indesejáveis 

(BARBON; WIETHÖLTER; FLORES, 2016). 

 



MELO, Inglo Santana de; RIZZOLLI, Pâmela Regina. 

 

 

7 

  

RUGAS  

As rugas são acarretadas por segmentos fundamentais do tecido conjuntivo, 

entre eles o colágeno e a elastina, a pele vai perdendo a sua elastina natural e com 

o caimento das funções do tecido conjuntivo acarretando então em camadas de 

gordura na pele o que não mantem ela uniforme, além da falta de oxigenação dos 

tecidos provocando uma desidratação da pele o que acaba resultando nas rugas. 

Existem rugas congênitas e outras que se encontram em maior quantidade no rosto, 

adquiridas com o passar dos anos (MACEDO; TENÓRIO, 2015). 

As classificações das rugas conforme (MACEDO; TENÓRIO, 2015): 

· Profundas: essas rugas são causadas pelo excesso de exposição ao 

sol. 

· Superficiais: elas são causadas pela perda de fibras de elastina na 

pele, ocorre quando a pele é esticada, uma consequência são as linhas 

de expressão, aparecem devido as expressões faciais feitas ao longo 

dos anos. 

Outra classificação de rugas por (GUIRRO; GUIRRO, 2004 apud AGOSTINI, 

2017): 

· Estáticas: elas aparecem mesmo sem fazer movimentos, surgem por 

algumas fadigas decorrentes das estruturas que compõem a pele. 

· Dinâmicas: surgem com o movimento repetitivo dos músculos faciais. 

· Gravitacionais: aparecem pela flacidez causada quando a pele começa 

a envelhecer, e por alterações que acabam causando a ptose da 

estrutura da pele. 

· Palpebrais: essa classificação possui três graus, o primeiro é o inicial, 

localizadas perto do ângulo lateral da parte dos olhos e pálpebras 

superiores, aparecem na segunda década da vida, já a de segundo 

grau são frequentes e manifestam-se mais na terceira e na quarta 

década. Pôr fim às de terceiro grau são aquelas que já estão em 

grande excesso no tegumento, aparecem na quinta década. 

Classificação dos níveis de envelhecimento na escala de Glogau por 

(KAMIZATO; BRITO, 2014): 
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· 20 a 30 anos: felizmente é difícil o aparecimento de rugas, mas podem 

possuir algumas alterações de pigmentação. 

· 30 a 40 anos: aparecem rugas dinâmicas, algumas manchas e 

queratoses palpáveis. 

· 50 a 60 anos: já são rugas estáticas, com melanoses e queratoses. 

· Acima de 60 anos: também são rugas estáticas e já possui as 

gravitacionais, a pele tem uma cor amarela-acinzentada, com lesões 

malignas, algumas discromias e pele actínica. 

As rugas são observadas em toda superfície cutânea, sendo mais 
pronunciadas nas áreas desnudas, o que mostra a importância da 
irradiação solar, do vento e do frio no agravamento da atrofia fisiológica. 
(MACEDO E TENÓRIO, 2015, p.66).  

RADIOFREQUÊNCIA   

A radiofrequência é basicamente uma radiação eletromagnética que emite 

correntes elétricas de alta frequência, com essa emissão vai formar um campo 

eletromagnético que irá gerar calor quando estiver em contato com a pele, 

promovendo um aumento da temperatura de dentro para fora. O tratamento com a 

radiofrequência é um avanço muito excepcional para a área da estética, ela é uma 

terapia que acaba de programando e modulando as frequências a serem utilizadas 

de acordo com cada tipo de pele e sua necessidade, pretendendo atingir a camada 

subcutânea onde a energia vai penetrar em um nível celular alcançando as células 

musculares (CAVALIEIRI et al., 2017). 

A finalidade do tratamento com a radiofrequência é proporcionar uma melhora 

sobre o metabolismo tecidual, com a capacidade de minimizar os sinais de 

envelhecimento do rosto, do pescoço ou qualquer outra região do corpo, e como 

consequência vai dar firmeza para a pele com o incremento das fibras colágenas e 

elásticas. Quando a ponteira da radiofrequência entra em contato com a pele a 

corrente passa pelos tecidos, gerando uma fricção e como consequência vai 

produzir a elevação da temperatura tissular. Com o aumento da temperatura, 

consequentemente vai aumentar a dilatação dos vasos com a abertura dos 

capilares, melhorando assim o trofismo tissular, a circulação sanguínea e a 

reabsorção dos líquidos intracelulares (CAVALIEIRI et al., 2017). 
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A radiofrequência é feita a partir de um aparelho e no mercado atual 
existem aparelhos com três mecanismos de ação: monopolar ou unipolar, 
bipolar e tripolar. O aparelho unipolar ou monopolar, funciona através do 
aquecimento profundo e controlado (penetração profunda até 20 mm). A 
radiofrequência unipolar promove a liberação de ácidos graxos e 
triglicérides dos adipócitos, diminuindo seu volume e compactando o 
panículo adiposo (CAVALIEIRI et al., 2017, p.213).  

A radiofrequência além de tudo tem função de estimular a remodelação e 

formação de fibras de colágeno. A função bipolar é capaz de promover um 

aquecimento superficial na derme, sendo mais controlado, tem como prioridade 

estimular a formação do colágeno superficial e médio, por sua vez a radiofrequência 

tripolar tem capacidade de produzir uma energia de calor mais profunda 

(CAVALIEIRI et al., 2017). 

Basicamente a radiofrequência trata várias disfunções estéticas, além de 

possuir um custo razoável, ela pode ser usada para evitar procedimentos cirúrgicos, 

não é um protocolo doloroso e nem desconfortável, deixando a pele com um aspecto 

mais bonita, lisinha e sedosa, proporcionando grandes melhorias sobre o 

envelhecimento facial. Mas em contrapartida sempre existem contraindicações, 

entre elas se encaixam pessoas que possuem marca-passo, algum implante 

metálico, desfibriladores e até neoplasias (FIGUEIREDO, 2013). 

A aplicação deve ser dividida em pelo menos 4 partes do rosto, o aparelho irá 

chegar a uma temperatura de até 40 graus e cada parte é realizado pelo menos três 

minutos o tratamento, com movimentos circulares e contínuos para não queimar a 

pele da paciente. Os benefícios são a melhora das rugas e linhas de expressão, o 

aumento da circulação sanguínea e oxigenação da pele, além de ativar a produção 

do colágeno e elastina proporcionando uma pele mais firme (LIMA; ALMEIDA, 

2020). 
Em evidência, os benefícios da radiofrequência em si sobre as rugas ocorrem 

pela reabsorção dos líquidos intracelulares, vai ser estimulado o ganho de nutrientes 

e oxigênio, melhorando a drenagem das toxinas, com a vascularização, a 

vasodilatação e a hiperemia, vai proporcionar a melhora dos adipócitos provocando 

a lipólise, que produz as fibras elásticas (LIMA; ALMEIDA, 2020). 
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DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

A pesquisa em questão é uma revisão bibliográfica com análise de artigos, 

com o objetivo de mostrar a técnica e os resultados da radiofrequência para o 

rejuvenescimento facial em prioridade as rugas faciais e linhas de expressões, 

apresentando um caráter descritivo e comparativo. As buscas de pesquisas com 

esse assunto foram realizadas por meio de análises de livros descritos na minha 

biblioteca digital da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e artigos científicos 

publicados entre os anos de 2004 a 2020, na língua portuguesa, com bases de 

dados periódicos do Google Acadêmico. E para a triagem foram utilizados os 

seguintes descritores: “Radiofrequência”, “Rejuvenescimento”, “Rugas”, “Linhas de 

Expressão”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira pesquisa é do tipo qualitativa e experimental, são cinco voluntárias 

femininas com idade entre a 35 a 55 anos, elas se adequaram com os critérios da 

pesquisa, apresentando linhas de expressão e rugas aparentes no rosto, além de 

um pouco de flacidez, elas demonstram estar incomodadas com o envelhecimento 

procurando por uma solução. E não possuem nenhuma contraindicação para o 

procedimento (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011). 

O primeiro passo do protocolo começou pela realização de uma ficha de 

anamnese para analisar os dados de cada voluntária, a idade e suas características 

de acordo com a escala de rugas de Fitzpatrick Modificada. O protocolo usado em 

cada sessão segue um padrão, iniciando com uma higienização no rosto da 

voluntária, mas na primeira sessão foi realizada também uma esfoliação mecânica 

com o peeling de diamante, e as seguintes foram realizadas apenas esfoliações 

física (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011).  

Ao iniciar as sessões com a aplicação do aparelho de radiofrequência foi 

dividido o rosto de cada uma em seis partes, sendo elas a frontal esquerda e direita, 

a periocular esquerda e direita, e a região lateral esquerda e direita, realizada de 

forma separadas. Para ter melhor manuseio foi utilizado um gel condutor neutro para 

facilitar no deslizamento e mantendo contato totalmente com a pele, atingindo a 



MELO, Inglo Santana de; RIZZOLLI, Pâmela Regina. 

 

 

11 

  

temperatura entre 37 a 40 graus e realizar a aplicação por três minutos em cada 

região, verificando sempre a temperatura com um termômetro infravermelho para 

não deixar queimar a pele da paciente, e por fim foi feita a aplicação do protetor 

solar (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011). 

Foram realizadas sessões semanais, com uma duração de trinta minutos 

cada uma, por cinco semanas, as voluntarias foram avaliadas na metade da 

pesquisa, mesmo que o proposto final seria de dez sessões. Realizou-se as 

características de todas as voluntárias antes e após a aplicação de cinco sessões do 

tratamento com a radiofrequência (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011). 

Segundo (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011) as voluntárias foram 

descritas da seguinte forma: 

A primeira voluntária possui 39 anos, na primeira sessão a classificação das 

rugas na região frontal foi 1.5 e na quinta continuou 1.5, na região glabela foi 1 e 

continuou em 1, na orbicular dos olhos está em 1.5 e amenizou para 1, na região 

nasolabial está em 2 e amenizou para 1.5, e pôr fim a região lateral da face que se 

observava em 2 também amenizou para 1.5. 

A segunda voluntária possui 41 anos, na primeira sessão a classificação das 

rugas na região frontal foi 1.5 e na quinta amenizou para 1, na região glabela foi 2 e 

amenizou em 1.5, na orbicular dos olhos está em 1.5 e amenizou para 1, na região 

nasolabial está em 2.5 e amenizou para 2, e pôr fim a região lateral da face que 

estava em 3 também amenizou para 2. 

A terceira voluntária possui 49 anos, na primeira sessão a classificação das 

rugas na região frontal foi 1.5 e na quinta amenizou para 1, na região glabela foi 1 e 

continuou em 1, na orbicular dos olhos está em 1.5 e amenizou para 1, na região 

nasolabial está em 2 e amenizou para 1.5, e pôr fim a região lateral da face que 

estava em 2 também amenizou para 1. 

A quarta voluntária possui 51 anos, na primeira sessão a classificação das 

rugas na região frontal foi 2 e na quinta amenizou para 1.5, na região glabela foi 3 e 

amenizou para 2, na orbicular dos olhos está em 1.5 e amenizou para 1, na região 

nasolabial está em 1.5 e continuou em 1.5, e pôr fim a região lateral da face que 

estava em 2 também amenizou para 1.5. 

A quinta voluntária possui 49 anos, na primeira sessão a classificação das 

rugas na região orbicular dos olhos está em 2 e amenizou para 1.5, na região 
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nasolabial está em 1.5 e amenizou para 1, e pôr fim a região lateral da face que 

estava em 1 permaneceu em 1. 

Classificação de classes das rugas de acordo com a Escala de Fitzpatrick 

Modificada (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 2011): 

· Classe 0: sem rugas, nenhuma visível e com linha de pele contínua; 

· Classe 0.5: são ruga visíveis e muito superficiais; 

· Classe 1: são rugas suave, visíveis e discreta depressão; 

· Classe 1.5: a ruga é visível com depressão clara, profundidade da ruga 

é menor que 1 mm; 

· Classe 2: possui rugas moderadas e muito visíveis, a profundidade 

chega a 12 mm; 

· Classe 2.5: tem a ruga visível e proeminente, a profundidade está 

maior que 2 mm e menor que 3 mm; 

· Classe 3: possui rugas profundas, com mais de 3 mm de profundidade 

e sulcada. 

Comprovando que os resultados deste estudo foram efetivos, onde a 

radiofrequência proporcionou uma melhora significativa no rosto das voluntárias, a 

segunda voluntária teve uma melhora significativa na região frontal e nasolabial, 

além de diminuir a profundidade das rugas. Na quinta voluntária não foi avaliada a 

região da glabela e frontal pois ela possuía cicatriz hipertrófica, mas todas as 

voluntárias tiveram um resultado bom considerando as rugas. Concluindo que as 

cinco sessões mostraram grandes melhoras nas rugas e linhas de expressão, e no 

aspecto clínico do envelhecimento cutâneo (SILVA; HANSEN; STURZENEGGER, 

2011). 

A segunda pesquisa é um estudo de caso do tipo qualitativo e exploratório, 

foram escolhidas cinco voluntárias de acordo com a necessidade da pesquisa por 

critérios de inclusão e exclusão, foi realizada então a coleta de dados das pacientes 

entre três de setembro a vinte e quatro de outubro de 2014. Entre os critérios de 

inclusão foram abordadas mulheres com idade entre 30 a 50 anos, com a pele clara, 

linhas de expressão, rugas, sulcos, e que não trabalhavam diante ao sol, além de 

terem foto envelhecimento tipo II e III (CASTRO; MENSCH, 2017). 
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O tratamento foi feito em nove sessões com a radiofrequência, em cada 

sessão a pele da paciente era higienizada e depois de aplicar o aparelho era feita 

uma hidratação e por fim protetor solar. Nas primeiras sessões foi usada potência de 

60W e nas últimas 70W por pelo menos dez minutos por hemiface, foi utilizado um 

produto profissional para ter um manuseio melhor do equipamento sobre a pele, com 

movimentos circulares e rápidos, em uma temperatura de 39 a 41 graus, sempre 

medindo com o termômetro para não queimar a paciente (CASTRO; MENSCH, 

2017). 

Foi feita a coleta de dados antes e após o tratamento, por questionários e 

fotografias, e para avaliar a satisfação das voluntárias foi montado um questionário 

com uma escala de 0% a 100% de satisfação (CASTRO; MENSCH, 2017). 

A voluntária A atenuou sua aparência e auto estima em 40% antes do 

tratamento e depois em 90%, já a voluntária B atenuou em 50% antes e depois em 

90%. A voluntária C atenuou em 40% antes do tratamento e depois em 90%, a 

voluntária D atenuou em 50% antes e depois em 80%, e pôr fim a voluntária E 

atenuou sua aparência e auto estima em 40% antes do tratamento e depois em 80% 

(CASTRO; MENSCH, 2017). 

No geral os aspectos da pele antes e depois do tratamento apresentou uma 

atenuação das rugas, melhorando a pele e levantando notavelmente o sulco, além 

de proporcionar uma firmeza para a pele. Mostrando em específico a perspectiva 

das voluntárias na melhora da pele, observa-se que todas avaliaram positivamente o 

tratamento com a radiofrequência, foi analisado que tiveram 60% de melhora da 

flacidez, 66% na redução das rugas, 64% dos sulcos e 52% da qualidade da pele. 

Relatando um grau extremamente satisfatório em relação as alterações provocadas 

pelo envelhecimento (CASTRO; MENSCH, 2017). 

Este tratamento promoveu uma melhora extremamente visível, melhorando o 

aspecto da pele e a sua qualidade, deixando mais firme e resistente, e 

principalmente amenizando as rugas e linhas de expressões em todas elas, 

melhorando a auto estima de cada uma. Em modo amplo os efeitos da 

radiofrequência no tecido são capazes de acelerar a produção de colágeno e 

elastina, reorganizando as fibras e regenerando-as, com a temperatura alta é 

provocado uma lesão, logo vai aparecer uma hiperemia e edema, auxiliando na 
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circulação e oxigenação total. Concluindo que o tratamento com a radiofrequência é 

muito eficaz em rugas e linhas de expressões (CASTRO; MENSCH, 2017). 

A terceira pesquisa é um estudo de caso com pesquisa quantitativa e 

exploratória, foram escolhidas oito participantes mulheres com idade entre 40 a 60 

anos, entre os critérios escolhidos com a necessidade da pesquisa em si, são 

mulheres que possuem rugas estáticas e dinâmicas na região periorbital 

(SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 

A pesquisa foi feita pelo laboratório de Estética e Cosmética, na faculdade 

UNISUL, foi realizada a ficha de anamnese de cada voluntária, analisando a pele de 

cada uma, seu fototipo e a classificação das rugas, e solicitada a assinatura de cada 

uma como termo de consentimento, além da autorização de uso de imagem. Todas 

elas foram fotografadas antes e depois do tratamento, as rugas foram medidas com 

um paquímetro antes e depois dos 30 dias, para comparar a evolução da técnica 

(SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 

Para iniciar o tratamento, começou com a higienização da pele com o 

sabonete líquido facial Bio Cleanser Antisseptic da Bioage, logo após foi aplicada 

uma glicerina para ter um manuseio mais prático do cabeçote da radiofrequência, 

com movimentos circulares e contínuos para não queimar a pele da paciente. Os 

parâmetros a serem usados foram ajustados antes do procedimento, mantendo a 

temperatura em até 42 graus e cuidando sempre com o termômetro, foi realizado 

cinco minutos em cada região, finalizando a sessão com mais ou menos 20 minutos. 

Foi indicado que não se expusessem ao sol e fizessem o uso do protetor solar 

diariamente, evitando também o surgimento de manchas (SIPRIANO; FELDHAUS, 

2018). 

Foi realizada a análise dos resultados por um programa que permitiu ver os 

dados obtidos pela medição com o paquímetro das rugas do lado direito e esquerdo 

das regiões periorbitais, comparando o tamanho das rugas em milímetros antes e 

depois do tratamento (SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 

As voluntárias tiveram a oportunidade de conhecer os benefícios da 

radiofrequência, que possui o objetivo de amenizar as rugas e melhorar a textura da 

pele e sem custo algum. Alguns desconfortos foram relatados como um inchaço, 

hiperemia e um pequeno aquecimento no local (SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 
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Das oito participantes teve duas que acabaram desistindo por motivos 

pessoais, após os 30 dias 25% das mulheres tiveram uma diminuição lado direito da 

face de 2mm nas rugas e 75% delas tiveram uma diminuição de até 5,75mm, já no 

lado esquerdo 25% das voluntárias tiveram uma diminuição de 2mm e 75% 

diminuíram em até 6mm. Concluindo assim que o tratamento com a radiofrequência 

teve uma amenização de até 4,3mm das rugas, e uma melhora significativa na pele 

de até 2,7mm, e todas as voluntárias tiveram resultados ótimos e muito significativos 

(SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 

Com os resultados obtidos, analisamos que o uso da radiofrequência no 

tratamento das rugas periorbitais tiveram respostas muito boas, onde na primeira 

sessão já teve um resultado excelente comprovando assim a eficácia dessa técnica 

(SIPRIANO; FELDHAUS, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos através do presente estudo que apesar de que os fatores 

hereditários tenham um papel muito grande na contribuição do envelhecimento 

cutâneo e por ser um fator natural que acaba ocorrendo com todos os seres 

humanos, existem medidas para a prevenção de tal, o que vai retardar o 

aparecimento de rugas, pelo ato de não fumar, evitando bebidas alcoólicas, 

proporcionando uma alimentação adequada e balanceada de acordo com cada 

organismo.  

Os benefícios da radiofrequência são notados já na primeira sessão pelo 

efeito lifting imediato, logo com as próximas sessões esses resultados serão 

aprimorados, mostrando uma melhora significativa na produção de colágeno, e 

principalmente na amenização das rugas e linhas de expressão. E o principal vai 

aumentar a autoestima das mulheres e deixando-as mais confiantes, 

proporcionando uma qualidade de vida muito boa. 

Esse estudo se baseou no tratamento da radiofrequência para retardar o 

envelhecimento e principalmente amenizar rugas e linhas de expressão, e foi 

possível notar que essa técnica é muito eficaz nessas disfunções estéticas faciais, 

melhorando a textura da pele e sua qualidade, diminuindo as rugas e linhas de 

expressões, auxiliando na firmeza da pele, pela produção de colágeno e elastina. 
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A técnica é totalmente segura, mas a aplicação deve ser feita por um 

profissional habilitado na área da estética, que tenha os devidos conhecimentos 

sobre o equipamento em uso, sobre as suas consequências, caso tenha alguma 

reação adversa ele deve saber como tratar, e o principal é saber chegar no resultado 

desejado na disfunção de cada cliente. 
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