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1. RESUMO 

 O processo de envelhecimento ocorre de forma lenta, natural, progressiva e 

irreversível. Um dos principais sinais do envelhecimento são as rugas, que são 

pregas na pele que ao longo do processo de envelhecimento surgem devido à 

degeneração das fibras elásticas. O presente estudo tem como objetivo verificar os 

efeitos da radiofrequência que gera calor por conversão e nutri os tecidos atenuando 

as rugas superficiais em região periorbicular. Após 3 sessões com o uso da 

radiofrequência em uma paciente de 48 anos com queixa de rugas superficiais em 

região periorbicular, observou-se uma melhora na textura da pele e diminuição das 

linhas de expressão. 

2. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo natural, lento e irreversível, que ocorre desde o 

nascimento, porém é mais evidente na terceira idade, caracterizando-se por 

alterações celulares e moleculares, com diminuição progressiva da capacidade de 

homeostase do organismo, levando a morte celular. (KEDE; SABATOVICH, 2009). 

 

 Existem dois tipos de envelhecimento, o Intrínseco ou cronológico, que é o 

esperado e inevitável, as fibras de colágeno e elastina diminuem suas produções, 

fazendo com que a pele perca a flexibilidade e a tonicidade, e temos o 

envelhecimento Extrínseco ou fotoenvelhecimento, que surge em longo prazo onde 

a pele se mostra precocemente alterada devido ás agressões do meio externo como 

a exposição á irradiação ultravioleta (UV) proveniente da luz solar e o tabagismo, 

ambos provocam uma desorganização das fibras colágenas e elásticas causando 

ressecamento, aspereza e rugas profundas. (VIEIRA, 2007).   

As rugas são pregas na pele que ao longo do processo de envelhecimento 

surgem devido à degeneração das fibras elásticas aliadas com a troca e oxigenação 

deficiente dos tecidos, provocando desidratação da pele (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

Nos últimos anos tem avançado técnicas que atuam no tratamento das rugas, 

uma delas é a radiofrequência que é um tipo de corrente de alta frequência que gera 

calor por conversão, compreendida entre 30KHz e 300MHz, sendo a frequência 

mais utilizada entre 0,5 e 1,5MHz. O calor gerado por conversão atinge 



profundamente as camadas tissulares promovendo a oxigenação, nutrição e 

vasodilatação dos tecidos.  O aumento da temperatura dos tecidos causa hiperemia 

cutânea profunda com um grande aumento na nutrição e elasticidade dos tecidos, 

aumentando a densidade do colágeno, fazendo com que a pele seja retraída, 

melhorando o aspecto das rugas (BORGES, 2010; SEAN et al, 2008). 

3. OBJETIVOS 

Verificar os efeitos da radiofrequência na atenuação das rugas superficiais em 

região periorbicular. 

 

4. MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo de caso, com uma mulher de 48 anos pele mista, 

Fototipo de Fitzpatrick II, Glogau II, desidratada, apresentando rugas superficiais na 

região periorbicular além de efélides, olheiras e melasma nas laterais da face. Para 

realização dos procedimentos da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

Aparelho de radiofrequência KLD®, gel de carbopol neutro, termômetro 

infravermelho Non-Contact Forehead, higienizante e filtro solar fator 30. O 

procedimento foi realizado na Clínica Escola do curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética numa faculdade particular do interior de São Paulo. Foram realizadas 3 

sessões, no período de 04/08/2014 a 27/08/2014. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O protocolo foi iniciado com uma higienização da face, espalhado sobre a 

face o gel de carbopol e utilizou um cabeçote bipolar de superfície por toda a região 

periorbicular utilizando um termômetro de infravermelho, para controlar a 

temperatura que deve chegar aos 40°C para o inicio da estimulação do colágeno. 

Foi aplicado no sentido longitudinal por 20 minutos cada hemilado, finalizando com 

filtro solar. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A paciente apresentava rugas profundas em região periorbicular, ptose 

palpebral inferior, olheiras, pele desvitalizada e desidratada. Após o termino das 

aplicações de sessões de radiofrequência, observou uma diminuição das linhas de 

expressão e melhora na textura da pele.   



           

Figura 1A: Rugas periorbiculares antes da 1º aplicação de radiofrequência;  

Figura 1B: Rugas periorbiculares após 3 sessões de radiofrequência, vista lateral 

direita.  

Figura 1C: Rugas periorbiculares antes da 1º aplicação de radiofrequência;  

Figura 1D: Rugas periorbiculares após 3 sessões de radiofrequência, vista lateral 

esquerda. 
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