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1. RESUMO  

O envelhecimento é um fenômeno fisiológico que afeta qualquer tipo de 

tecido e em especial o colágeno, componente fundamental do tecido conjuntivo, 

tornando-o gradualmente mais rígido com a idade. O presente estudo teve por 

objetivo comparar através de fotos tiradas após cada sessão de tratamento de 

radiofrequência, os resultados obtidos na atenuação das rugas faciais.Trata-se de 

um estudo de caso envolvendo uma mulher de 44 anos, com rugas superficiais e  

profundas, onde se aplicou a  radiofrequência em toda a face durante 4sessões de 

um total de 6 sessões; com duração de aproximadamente 60 minutos cada. 

Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura e clareamento da pele, 

visível alteração no tônus cutâneo e profundidade dos sulcos e rugas da região 

orbicular dos olhos. 

2. INTRODUÇÃO 

A pele ou cútis é o manto de revestimento do organismo, indispensável à 

vida e que isola os componentes orgânicos do meio exterior. Constitui-se em 

complexa estrutura de tecidos de várias naturezas com o desempenho de suas 

funções. (AZULAY, 2011) 

O envelhecimento facial ocorre devido às alterações degenerativas nas 

fibras colágenas e elásticas da derme, diminuição de espessura da epiderme por 

perda de camadas do estrato granuloso e espinhoso, onde as células ficam mais 

achatadas e os espaços intercelulares mais largos, associado à atrofia dos músculos 

de expressão facial com posterior ptose e ocorrência de rugas dinâmicas e estáticas 

(DUERKSEN; VIRMOND, 1997). 

Na busca de amenizar a aparência das rugas, existem diversas técnicas que 

atuam no tratamento do rejuvenescimento cutâneo, dentre elas a radiofrequência, 

que vem sendo amplamente utilizada (NUNES, 2010). A radiofrequência age 

mantendo a superfície da pele resfriada e protegida enquanto gera energia e calor 



na camada mais profunda da pele causando a contração das fibras colágenas. Essa 

energia gerada promove a formação de novas fibras, que melhora o aspecto da 

pele, pois é criada uma reação química nas estruturas do colágeno que faz retrair a 

pele (AGNES, 2009). A radiofrequência produz efeitos térmicos que aumenta a 

temperatura, diminuindo a distensibilidade e aumentando a densidade do colágeno, 

promovendo assim um efeito lifting (BORGES, 2010). 

3. OBJETIVO 

Comparar através de fotos os resultados obtidos nas rugas faciais. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo de caso. Para a realização da pesquisa foram 

utilizados como materiais: 01 equipamento de radiofrequência marca KLD, algodão, 

luvas de procedimento, sabonete líquido glicólico facial, gel carbopol, protetor solar 

fator 30. O tratamento foi realizado na paciente V. L. M. S., sexo feminino, 44 anos, 

caucasoide, fototipo II, pele com espessura e hidratação normal, tipo de pele mista, 

apresentando rugas estáticas em região frontal, orbicular, glabelar e nasal, e rugas 

dinâmicas em região nasogeniana. Foi observado também na face da paciente 

outros aspectos, como tônus hipotônico em região frontal e orbicular, olheiras, 

melanose solar e melasma na região “T” frontal, buço e mento. 

 Foi aplicada uma ficha de avaliação facial para coletar dados sobre os 

aspectos da pele, baseada no modelo aplicado nas Clínicas Integradas da FEF.

 O protocolo foi realizado em uma clinica de estética na cidade de 

Fernandópolis, extremo noroeste do estado de São Paulo, com inicio do tratamento 

no dia 11 de junho de 2013. As sessões foram realizadas a cada 21 dias, 

respeitando-se o ciclo de renovação celular, totalizando 4 até o presente momento, 

de um total de 6 sessões. Foi elaborado e assinado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foram realizadas fotos antes do início e na terceira aplicação. 

Serão realizadas novamente imagens fotográficas na sexta sessão. 



5. DESENVOLVIMENTO 

O protocolo foi iniciado com uma higienização da face utilizando sabonete 

liquido glicólico facial, logo após foi espalhado sobre a face gel carbopol em 

quantidade suficiente para deslizar o cabeçote do aparelho. A dose inicial aplicada 

do aparelho foi de 40° e após alguns minutos aumentados para 44º. 

 Com o cabeçote bipolar concêntrico espalhou-se o gel por toda a região 

frontal utilizando um termômetro de infravermelho para controlar a temperatura. 

Nas regiões nasogeniana  e olhos o cabeçote foi aplicado no sentido longitudinal. Na 

região mandibular  realizaram-se movimentos circular ascendente na frequência de 

640khz. Depois de realizado o protocolo foi finalizado com gel bloqueador solar.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura e clareamento da pele, 

visível alteração no tônus cutâneo e profundidade dos sulcos e rugas da região 

orbicular dos olhos. 
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