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RESUMO 

A radiofrequência é um aparelho que emite uma onda eletromagnética que gera calor por 

conversão e sua energia é dissipada através de dois  eletrodos: um eletrodo ativo, que 

provoca efeitos térmicos localizados nos tecidos, e consequentemente aumento da 

produção de colágeno, relaxamento muscular, e melhora da reabsorção dos líquidos 

intercelulares; e um eletrodo passivo, que consiste em uma placa metálica condutiva, que 

tem a função de fechar o circuito da corrente elétrica, fazendo que a energia retorne ao 

paciente. As  consequências deste aquecimento são refletidas  na modificação dérmica, 

que pode ser vista imediatamente, com o estiramento das estruturas e aumento da 

firmeza cutânea, e em longo prazo, com a deposição de novas fibras colágenas e 

remodelamento tecidual. O plasma rico em plaquetas (PRP) apresenta-se eficaz no 

processo de regeneração e cicatrização dos tecidos, sua introdução ao meio de cultura de 

fibroblastos dérmicos humanos levou à maior proliferação destas  células  e na produção 

de colágeno.  O estudo presente pretende avaliar um protocolo de tratamento envolvendo 

o uso de plasma rico em plaquetas e a radiofrequência no combate a flacidez tissular 

abdominal. 
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1. INTRODUÇÃO

A flacidez tissular é um termo que se refere à qualidade ou estado flácido tecidual, 

isto é, tecido mole, frouxo e que pode estar ou não associada a uma flacidez muscular. 

Sua classificação engloba uma seqüela de vários episódios ocorridos, como: inatividade 

física, emagrecimento demasiado e o envelhecimento fisiológico.

A flacidez cutânea está diretamente relacionada à atividade do tecido conjuntivo de 

sustentação. O tecido conjuntivo é formado por diversos tipos de células e, dentre a mais 

comum, encontramos os  fibroblastos, células responsáveis  pela formação de fibras e do 

material intercelular amorfo, ou seja, que sintetizam colágeno, mucopolissacarídeos e 

também fibras elásticas (GUIRRO & GUIRRO, 2001, ORIÁ et al, 2003).

 Um dos tratamentos  estéticos  mais utilizados atualmente é a radiofrequência, que 

vem sendo considerado um grande avanço, que permite a correção de sinais de 



envelhecimento, sem deixar as atividades rotineiras  e com baixo risco, exigências 

modernas, onde a racionalização do tempo é imperativa. A radiofrequência caracteriza-se 

por emissão de uma radiação no espectro eletromagnético que gera calor compreendida 

entre 30 KHz e 300 MHz. Esse tipo de calor alcança os tecidos mais profundos gerando 

energia e forte calor sobre as camadas mais  profundas da pele, mantendo a superfície 

resfriada e protegida, ocasionando a contração das  fibras colágenas existentes  e 

estimulando a formação de novas fibras, tornando-as mais eficientes na sustentação da 

pele (TECATHERAP, 2006). Os efeitos térmicos da radiofrequência provocam a 

desnaturação do colágeno promovendo imediata e efetiva contração de suas fibras, 

ativando fibroblastos ocorrendo a neocolagenização alterada em diâmetro, espessura e 

periodicidade, levando a reorganização das fibras colágenas e subsequente 

remodelamento do tecido (AGNE, 2009). 

Outro procedimento médico que vem sido aplicado nos tratamentos de revitalização 

facial para flacidez tissular é o plasma rico em plaquetas (PRP), que apresenta-se eficaz 

no processo de regeneração e cicatrização dos tecidos. A aplicação do PRP vem se 

tornando cada vez mais freqüente na última década. A expressão do plasma rico em 

plaquetas é usada genericamente para descrever uma suspensão de plasma obtida a 

partir de sangue total, preparada de forma a conter concentrações de plaquetas 

superiores às encontradas normalmente no sangue circulante. A utilização do PRP na 

área de dermatologia vem sendo utilizada com o intuito de promover a aceleração de 

cicatrização de feridas, como tratamento coadjuvante de rejuvenescimento, alopecias e 

após sessões de laser. Desse modo, a concentração dessas substâncias em tecidos 

lesados poderia ser benéfica para atribuir mais agilidade aos processos de regeneração 

(MONTEIRO, 2013).

2. OBJETIVO

O estudo presente pretende avaliar um protocolo de tratamento envolvendo o uso de 

plasma rico em plaquetas e a radiofrequência no combate a flacidez tissular abdominal.

3. METODOLOGIA

3.1 Amostra

Serão selecionadas 10 mulheres, de idade entre 20 à 55 anos, que apresentem flacidez 

tissular leve à moderada na região abdominal. As voluntárias receberão o tratamento em 

uma Clínica Médica, do colaborador deste estudo. Dr. Ademir Junior. Todas as voluntárias 

assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).



3.2 Critérios de inclusão

Mulheres com idade de 20 à 55 anos, com flacidez tissular leve à moderada na região 

abdominal.

3.3 Critérios de exclusão

Homens, portadores de próteses metálicas na região do abdômen, portadores de marca-

passo, com lesões abertas na região, que estejam em algum tratamento estético para a 

flacidez abdominal ou que estejam fazendo uso de medicações anti-inflamatórias.

4. DESENVOLVIMENTO

As voluntárias  receberão o tratamento durante o período de 5 meses, com sessões a 

cada 15 dias, intercalada por 5 aplicações do plasma rico em plaquetas e 5 aplicações da 

radiofrequência. Na primeira sessão as voluntárias receberão a aplicação do plasma rico 

em plaquetas, que será realizado por um médico especialista na área. Após 15 dias  da 

aplicação é realizado o protocolo abaixo com o equipamento de radiofrequência:

1- Será realizada uma higienização da área a ser tratada.

2- Após o abdômen será dividido em quatro quadrantes.

3-  O equipamento será programado com 30W de potência. Na região será aplicada a 

glicerina líquida no 1º quadrante a ser tratado.

4- O equipamento será aplicado com movimentos circulares e retilíneos até atingir a 

temperatura de 41°C.

5- Após chegar na temperatura esperada, será mantida a temperatura com a 

aplicação do equipamento por mais 3 minutos na área.

6- O tempo por quadrante irá variar de 5 a 10 minutos e o tempo total de aplicação 

por sessão de 20 a 40 minutos.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

O presente estudo ainda não foi iniciado - pois foi aprovado no final de julho/2014 e será 

desenvolvido a partir de agora.
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