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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROTOCOLO FISIOTERAPEUTICO EM 

MULHERES COM RUGA FACIAL 

 

Resumo 
 
O envelhecimento é um processo natural dos seres vivos, as quais acarretam 

diversas alterações morfofuncionais. Dentre essas alterações podemos observar 

as alterações na pele inestéticas, tais como o aparecimento de rugas, flacidez da 

pele, principalmente da face. O objetivo do trabalho é analisar qual dos 

tratamentos obtém melhores resultados em mulheres com faixa etária de 45 a 60 

anos nessas alterações. Durante o tratamento, um grupo foi submetido a dez 

sessões com corrente russa e outro grupo com corrente russa e exercícios 

faciais. 

 

Introdução 
 
Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porem fica 
mais evidente após a terceira idade. 
As mulheres brasileiras têm expectativa de vida de 75 anos. Com o 

envelhecimento, as mulheres são afetadas diferentemente, tornando-as mais 

vulneráveis não apenas aos problemas de saúde, mas ao isolamento social e a 

transtornos emocionais devido à aposentadoria, à viuvez, às alterações 

fisiológicas, dentre outros problemas. A qualidade do envelhecimento está ligada 

diretamente com a qualidade de vida à qual o organismo foi submetido (OMS, 

2011). 

Rugas, linhas de expressão, ou mais popularmente conhecidos como “pé de 

galinha” estão no ranking de queixas campeãs entre as mulheres, sendo mais 

visíveis à primeira vista (SCHENEIDER,2009). 

Esses sinais são consequências do processo fisiológico de declínio das funções 

do tecido conjuntivo, no qual o colágeno vai tornando-se mais rígido, com uma 

porcentagem perdida anualmente e uma diminuição no número de ancoragem de 

fibrilas. As fibras elásticas perdem força pela diminuição da elasticidade; há uma 

diminuição das glicosaminoglicanas, associada a uma redução da água, que por 

sua vez, diminui a adesão, migração, desenvolvimento e diferenciação celular 

(SADICK, 2002). 



Essa decadência do tecido conjuntivo impossibilita a manutenção de uma 

camada de gordura uniforme sobre a pele, e a degeneração das fibras elásticas, 

somada à menor velocidade de troca e oxigenação dos tecidos, leva a uma 

desidratação da pele, resultando em rugas (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

Quando classificadas clinicamente, as rugas podem ser: superficiais e profundas. 

As superficiais são aquelas que desaparecem com o estiramento da pele, 

diferindo das profundas que não sofrem alteração quando a pele é estirada 

(KEDE; SABATOVICH, 2004). 

Algumas abordagens terapêuticas usadas são: a Terapia por Colágeno, Laser, 

Eletroterapia, massagem, radiação ultravioleta (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

A corrente russa tem sido utilizada nos tratamentos de combate ao 

envelhecimento, tendo o objetivo de prevenir a hipotonia fisiológica por meio da 

melhora da circulação e nutrição tecidual (DI MAMBRO et. al., 2005).  

Outra terapia é a cinesioterapia, também conhecida como ginástica facial, são 

exercícios resistidos de mímica facial. (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

 
 
Objetivos 
 
 Analisar os efeitos da corrente russa e da cinesioterapia facial em mulheres com 

faixa etária de 45 a 60 anos.  

 
 
Metodologia  
 
Serão avaliados 20 pacientes do sexo feminino com idade entre 45 e 60 anos, 

que apresentam desvitalização facial e envelhecimento cutâneo, que serão 

divididas em dois grupos. No G1 (grupo 1) será aplicado a corrente russa e 

exercícios para o músculo da face. No G2 (grupo 2) será aplicado apenas 

corrente russa. .O trabalho será desenvolvido na Clinica de Fisioterapia da 

Faculdade Anhanguera de Bauru. Após a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido, será aplicado um questionário de avaliação clínica.  

 
 
Desenvolvimento 
 
Nas sessões do grupo G1, foi usado corrente russa com os seguintes 

parâmetros: 50hz de frequência, rampa de subida de 5 seg., contração de 10 



seg., rampa de descida de 5 seg., e 10 seg. de repouso sendo cada sessão 20 

minutos. Seguido de cinesioterapia facial nos seguintes músculos: frontal. 

Orbicular do olho, zigomático e masseter. Séries de 3 repetições com exercícios 

isométricos por 15 segundos.  

No grupo G2, será repetido os parâmetros da corrente russa. 

  

 
Resultados Preliminares 
 

O tratamento está em andamento, a terapia não foi finalizada. 
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