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RESUMO

A  perda  do  contorno  facial  causado  pela  flacidez  são  um  dos  sinais 
expressivos do envelhecimento cutâneo. A radiofrequência é um aparelho recente no 
mercado, não ablativo, que produz efeitos térmicos e atérmicos, com o objetivo de 
produzir  neocolagenese  e  neoelastogenese,  melhorando  o  tônus  cutâneo.  O 
equipamento  de  radiofrequência  promove  estimulação  isotônica  e  isométrica, 
trabalha  fibras  musculares,  tonifica  os  músculos  e  provoca  sustentabilidade  da 
malha cutânea que se encontra depositada nos músculos, tendo resultados positivos 
na flacidez. O presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
sobre  a  eficácia  da  radiofrequência  em  flacidez  cutânea;  observando-se  que  o 
equipamento resulta em um favorável e eficaz tratamento para a flacidez cutânea 
facial.

INTRODUÇÃO

Segundo Guirro e Guirro (2004), flacidez é o retardamento da síntese de 
proteína, em virtude do qual se estabelece um desequilíbrio entre a formação e a 
degradação destas. As fibras colágenas da derme tornam-se mais grossas, as fibras 
elásticas perdem parte de sua elasticidade e há um decréscimo gradual da gordura 
depositada no tecido subcutâneo. Também se refere à qualidade ou estado flácido, 
ou  seja:  mole,  frouxo,  lânguido.  Na  estética  o  termo  é  utilizado  com o  mesmo 
significado, não definindo as estruturas que podem apresentar tal comportamento.

Assim como a pele se torna delgada e menos elástica; o tecido subcutâneo, 
muscular e osteocartilaginoso também sofrem alterações do tipo atrófica. A pele fica 
distrófica  e  inelástica,  por  sua  vez,  não  consegue  acompanhar  a  redução  do 
conteúdo,  resultando  um  envoltório  excessivo  e  consequente  flacidez  (KEDE; 
SABATOVICH, 2009).

A radiofrequência pode ser definida como uma onda eletromagnética que 
gera calor por conversão, compreendida entre 30 e 300 MHz, sendo a freqüência 
mais  utilizada  entre  0,5  e  1,5  MHz.  Este  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 pele1. As moléculas de colágeno são produzidas pelos 
fibroblastos e este, quando aquecido sofre uma transição estrutural, transformando-
se  em  uma  estrutura  semelhante  a  um  gel  e,  como  tal,  menos  organizado 
(BORGES, 2010).

Classifica-se  segundo  o  seu  objetivo  de  uso.  Ablativas:  sua  aplicação  é 
invasiva  e  são  empregadas  para  o  tratamento  de  dor  crônica  e  câncer.  Essa 
modalidade de radiofrequência empregada somente por médicos. Na não ablativas: 
são empregadas por médicos, fisioterapeutas e esteticistas. Sua aplicação não é 



invasiva. Tem efeitos térmicos e atérmicos. Quando se aumenta a temperatura dos 
tecidos  poderão  ocorrer  os  seguintes  efeitos:  hiperemia  cutânea,  aumento  da 
atividade do sistema nervoso parassimpático  e diminuição do sistema simpático, 
efeitos  anticoagulantes,  diminuição  da  pressão  arterial  no  local,  aumento  da 
elasticidade dos tecidos ricos em colágenos, lipólise e o aumento do metabolismo. 
(BORGES, 2010).

Segundo Ullmann (2008) e Giraldo (2007), a radiofrequência é utilizada no 
tratamento da flacidez da pele do rosto, do pescoço e das mãos, sendo um dos 
maiores problemas causados pelo envelhecimento. Ela atua na camada profunda da 
pele, modelando fibrilas de colágeno e amenizando as rugas da face. Esta cadeia de 
processos  provoca  o  recondicionamento  da  pele,  melhorando  a  elasticidade  da 
mesma e a força tensora dos tecidos compostos por colágeno, com produção de 
novas fibras de melhor qualidade, gerando melhora da flacidez tanto corporal como 
facial.

A radiofrequência  tem como objetivo  aumentar  temperatura  do tecido  no 
sentido de alcançar uma temperatura local de 40ºC a 43ºC, o que desencadeia uma 
consequência de reações fisiológicas,  como: aquecimento do tecido que induz o 
aparecimento de vaso dilatação local e estimulo de formação de novo colágeno além 
da contração das moléculas de colágeno aumentando a neocolagênese que, após a 
aplicação, irá agir durante semanas e meses (BORGES, 2010; GOMES, 2002).

OBJETIVO

Verificar através de uma revisão de literatura os efeitos da radiofrequência 
na flacidez cutânea facial.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa e alcance dos objetivos foi  realizado uma 
revisão bibliográficas através de base de dados: Lilacs, Bireme, Scielo e Pubmed. 
Utilizando  as  palavras-chaves:  flacidez  cutânea  e  radiofrequência.  A  pesquisa 
aconteceu no período de fevereiro a julho de 2014.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa se iniciou com o levantamento do material literário relacionadas 
às características e causas da flacidez cutânea e acerca da efetividade que traz o 
tratamento de radiofrequência, consequentemente, ao associar a causa da patologia 
com o resultado do tratamento, obtivemos informações que há eficácia ao associar 



um tratamento de radiofrequência sobre um tecido flácido, a partir desses dados foi  
elaborado o trabalho escrito.

RESULTADOS PRELIMINARES

Baseado  na  literatura  deste  estudo  percebe-se  a  relatividade  entre  as 
características  associadas  à  flacidez  com  a  objetividade  do  tratamento  da 
radiofrequência; que com o seu alto poder de reestruturação das fibras de colágeno 
e  elastina,  incrementa  a  densidade  do  tecido  colágeno,  estimulando  a 
neocolagênese  e  minimizando  a  flacidez,  tornando  a  pele  mais  espessa  e  com 
pouca ptose, resultado em um favorável e eficaz tratamento para a flacidez cutânea 
facial.
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