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A Radiofrequência em tratamentos estéticos corporais: uma revisão da 

literatura 

 

The Radiofrequency in body asthetic treatments: aliterature review 
 

Giovanna de Simone kaadi Vieira 

 

Resumo 

 

Introdução: Dentre os recursos da fisioterapia dermatofuncional para combater a flacidez,a 

gordura localizada e o fibro edema gelóide (celulite) encontra-se a radiofrequência (RF) 

corporal, um tratamento indolor, não invasivo que promove através de um efeito térmico , 

induz a retração nas fibras colágenas sem destruí-las fazendo um remodelamento 

corporal. 

 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo levantar os efeitos benéficos e   terapêuticos da 

RF em tratamentos corporais. 

 

Metodologia: Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva, 

exploratória com revisão da literatura temática e de atualização, sob uma abordagem 

qualitativa. Na operacionalização desta revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: 

identificação do tema, amostragem, extração dos estudos incluídos e sua avaliação. Foram 

incluídos artigos de periódicos nacionais e internacionais; redigidos em português, inglês ou 

espanhol; indexados em bases de dados informatizadas. A busca foi direcionada por 

descritores indexadores como estética, flacidez, gordura localizada, radiofrequência, saúde 

e tecido adiposo. utlizando bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine), 

LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). A coleta de dados 

foi realizada de setembro a dezembro de 2015. 

 

Resultados e conclusões: A RF demonstrou-se importante para o tratamento estético 

corporal devido a termoterapia, remodelamento de fibras de colágeno, estimulação da 

lipólise e promoção de inflamação localizada. Sendo um tratamento não invase, indolor e 

fácil acesso a RF é essencial para um melhor resultado estético e terapêutico celulite, 

gordura localizada e flacidez.  
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Abstract: 

 

Introduction: Among the features of the functional dermatological therapy to combat 

sagging, localized fat and fibro gelloid edema (cellulitis) is a radio frequency (RF) 

body, a painless, non-invasive treatment which promotes by thermal effect induced 

the decrease in collagen fibers without destroying them making a  body remodeling.  

 

Objective: This study aims to raise the beneficial and therapeutic effects of RF body 

treatments. 

 

Methodology: For the development of this study, a descriptive, exploratory study 

was performed with revision of thematic literature and update under a qualitative 

approach. The operationalization of this review, the following steps were used: issue 

identification, sampling, extraction of the included studies and evaluation. national 

and international journals articles were included; written in Portuguese, English or 

Spanish; indexed in computerized databases. The search was directed by indexers 

descriptors such as aesthetics, flaccidity, localized fat, radio frequency, health and 

fat. utlizando Virtual Library databases in Health (BVS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), MEDLINE / PubMed (via National Library of Medicine), LILACS 

(Latin American and Caribbean Health Sciences). Data collection was conducted 

from September to December 2015. 

 

Results and conclusions: RF proved to be important for the body aesthetic 

treatment due to thermotherapy, collagen fibers of remodeling, stimulation of lipolysis 

and promotion of localized inflammation. Being a non invase treatment, painless and 

easy access to RF is essential for a better aesthetic and therapeutic results cellulite, 

localized fat and sagging. Keywords: RF, aesthetic, sagging, fat, localized fat, health. 
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INTRODUÇÃO 

Atuamente, muitas terapias estéticas não invasivas têm sido criadas com a 

intenção de melhorar a aparência da pele e do restante do corpo  das pessoas. 

Entre estas se destaca a radiofrequência, utilizada no tratamento de diferentes 

alterações estéticas como o remodelamento corporal, pois, além de atuar nas rugas 

e flacidez facial, também atua no fibroedema gelóide, gordura localizada, além de 

obter o efeito reafirmante no corpo(1). A radiofrequência pode ser aplicada em 

qualquer fototipo de pele, apresentando baixos riscos de complicações, aquecimento 

cutâneo homogêneo, praticamente indolor e o baixo custo operacional, sem 

necessidade de resguardo, vantagens em comparação a outros tratamentos 

estéticos não invasivos(2). 

A radiofrequência demonstra grande utilidade clínica na medicina estética 

devido à indução de efeitos biológicos, tais como: redução da produção dos radicais 

livres, vasodilatação, aumento da circulação arterial, da drenagem venosa, da 

reabsorção de catabólitos e da oxigenação, diminuição de edemas nas áreas com 

processo inflamatórios referentes a elevação da temperatura devido ao uso da 

corrente elétrica de alta freqüência controlada(3). O efeito térmico da radiofrequência 

proporciona a migração de fibroblastos, tornando mais forte a organização do 

colágeno, melhorando dessa forma a textura da pele. Com o aumento da 

temperatura há ajuda em algumas patologias, como o fibroedema gelóide e as 

fibroses, causa também um lifting por causa da diminuição da flacidez cutânea(1). 

O presente trabalho descreve o princípio biofísico e aplicação da técnica de 

radiofrequência, abordando os aspectos adequados e cuidados necessários para a 

realização do procedimento em diferentes regiões corporais cutâneas, as indicações 

e contra-indicações desta técnica em tratamentos estéticos cutâneos. Também 

descreve o mecanismo de ação e efeitos da radiofrequência na pele, as possíveis 

alterações fisiopatológicas provocadas pelo procedimento, além de descrever as 

vantagens e/ou desvantagens desta técnica em relação a outras que empregam o 

uso de corrente elétrica para tratamentos estéticos cutâneos. 
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Metodologia 

 

Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica, com o intuito de levantar e 

descrever informações relacionadas ao tema em estudo. O levantamento dos artigos 

foi realizado nas seguintes bases de dados: PubMed (Public Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online), Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e 

Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), sendo 

acessados apenas os artigos que eram disponibilizados pelo Portal Capes da 

universidade (UFG). A busca dos artigos foi executada no período de agosto a 

dezembro do ano de 2015,  utilizou-se os seguintes descritores, de forma isolada ou 

em combinação, nos idiomas inglês, português e espanhol: “Radiofrequência”, 

“Tratamento estético”, “Procedimento”, “Pele”, “Efeitos” e “Fisiopatologia”. O 

levantamento do material realizou-se considerando o período dos anos de 2001 a 

2015, ou seja, dos últimos 15 anos. Foram excluídos os trabalhos cujos conteúdos 

não estavam relacionados aos objetivos deste estudo.    

 

História da radiofrequencia 

 

No século XIX , testemunhou grandes avanços na área da eletrotecnologia.  

O médico e físico Jacques Arsene D’Arsonoval foi o primeiro a estudar sobre os 

efeitos fisiológicos das correntes alternadas produzidas por campos 

eletromagnéticos(4). Estudou os efeitos de campos de altas freqüências como 

estimulações musculares e nervosas, tanto de forma contínua quanto pulsada, 

usando diferentes freqüências. Estes foram reconhecidos e teorizados por 

fisiologistas, em 1899. E Logo, por Karl Franz Nagelschmidt , em 1900, incluiu uma 

teoria: que através da oscilação molecular induzida por correntes de alta freqüência 

eclodia o aquecimento do material biológico mediante campos eletromagnéticos. 

Levando assim, o uso de ondas de radiofrequência para o tratamento de tecidos 

lesados(5).  

A radiofrequência é uma modalidade terapêutica que emprega radiações do 

espectro eletromagnético na ordem de kilohertz (kHz) a Megahertz (MHz), que são 

energias usadas em rádio transmissões(6). A frequência é compreendida entre 30 

KHz e 300 MHz, porém ser útil é entre 0,5 e 1,5 MHz(7). 
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É utilizada para geração de calor por conversão. Alega-se a passagem de 

uma energia transmitida em forma de ondas, substituindo em outra radiação, calor. 

As correntes abaixo de 3.000 Hertz (Hz) exercem função de eletroestimulção e 

eltroanalgesia. Diatermia é o nome para este método, empregado há anos como 

termoterapia profunda(6). 

Estabelecida pela seguinte fórmula: energia (J) I = 2 × R × T (em que I = 

corrente, R = impedância do tecido e T = tempo de aplicação), o efeito Joule é o 

principal efeito térmico da radiofrequência ao atravessar os tecidos entre os 

eletrodos e produzir calor(8). Quanto maior a frequência através de uma carga 

resistente (tecido), maior a produção térmica. A radiofrequência destina sua energia 

através de dois eletrodos: eletrodo ativo e o eletrodo passivo. A diferença entre os 

eletrodos está no estímulo, uma vez que o eletrodo ativo estimula grande 

consistência de corrente provocando efeitos térmicos localizados nos tecidos e 

ocasionando a estimulação tecidual como exemplo a produção de colágeno. Já o 

eletrodo passivo consiste em uma placa condutiva de grande contato que conclui o 

circuito da corrente fazendo com que a energia regresse ao paciente(9). 

 

Mecanismo de ação e efeitos da radiofrequência na pele 

 

A Radiofrequência (RF) é uma técnica que utiliza radiações do espectro 

eletromagnético na ordem de kilohertz (kHz) a Megahertz (MHz). Estas ondas 

eletromagnéticas apresentam energias que se diferem pela capacidade de induzir 

movimento de partículas ionizadas. Essa característica é utilizada em transmissão 

de sinais (como rádio) e daí vem o nome radiofrequência (10,11). 

O método de RF é baseado na conversão da energia eletromagnética em 

efeito térmico, quando utilizada na faixa de frequência de kHz não ocorre 

aquecimento nos tecidos pelo campo eletromagnético gerado e sim pela resistência 

à passagem da corrente. Na faixa de MHz, o campo eletromagnético causa a 

polarização e oscilação das moléculas de água, a fricção entre as moléculas 

transforma a energia eletromagnética em calor (calor endógeno)(12). 

A técnica de RF induz a retração nas fibras colágenas sem destruí-las. No seu 

funcionamento, as ponteiras passam correntes alternadas para o tecido. Os íons desse 
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tecido seguem na direção da corrente, gerando a elevação de temperatura, resultando 

em um encurtamento do tecido sem ruptura da integridade da epiderme(13).  

O contato do tecido com a radiofrequência pode originar uma ordem de 

fatores devido ao aumento da temperatura(14). A energia gerada pela radiofrequência 

tem o poder de adentrar na epiderme, derme e hipoderme, e também nas células 

musculares. Ocorre então a indução da vasodilatação, os líquidos intercelulares que 

estão em alta quantidade são reabsorvidos pelos vasos linfáticos, provocando 

também o aumento da circulação sanguínea. Estes eventos favorecem a drenagem 

linfática dos restos celulares, de radicais livres e metabólitos teciduais tóxicos, 

devido à melhora no fluxo sanguíneo local, ganho de oligoelementos tissulares, 

nutrientes e oxigênio. Esta série de acontecimentos favorecem a quebra de lipídios 

nos adipócitos, provocando a mobilização e elimininação de  gorduras para o líquido 

intersticial, sua drenagem para o sistema linfático ocasionando o processo de 

homeostase do organismo. O estímulo dos tecidos com as ondas eletromagnéticas 

exerce ação sobre os fibroblastos levando a produção de fibras elásticas e 

colágenas(1,15).  

A estimulação eletromagnética dos fibroblastos induz o processo de 

neocolagênese. O efeito térmico da radiofrequência provoca desnaturação parcial de 

fibras colágenas antigas e induz a síntese de novas moléculas de colágeno pelos 

fibroblastos estimulados, processo denominado neocolagênese. Este confere mais 

firmeza e elasticidade à pele (16,17). O procedimento da radiofrequência é utilizado de 

forma eficaz para o tratamento estético da flacidez cutânea, melhorando a sua 

aparência e conferindo mais resistência e elasticidade cutânea (18).  

O surgimento de ondulações desarmônicas em partes do corpo, como coxas, 

abdômen e nádegas, é uma aparência característica da celulite, também chamada 

de fibroedema geloide. Esta inflamação do tecido celular acontece por diversos 

fatores, podendo ser genéticos ou endócrinos. Este aspecto aparece quando há o 

aumento de tecidos adiposos, e diminuição da microcirculação local, juntamente 

com a debilitação dos tecidos. É relacionado o uso da radiofrequência com o 

fortalecimento dos tecidos, tratando assim a celulite de forma satisfatória. A 

radiofrequência gera uma energia de calor homogênea e penetrável, que esquenta 

as camadas íntimas da pele. A corrente que é transmitida com potência ta, chega na 
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superfície a ser tratada, oferecendo resultados clínicos, por muito tempo, 

conseguindo diminuir medidas e o aspecto da celulite (19). 

 

Alterações fisiopatológicas provocadas pela radiofrequência 

 

A vibração iônica, a rotação das moléculas dipolares e a distorção molecular 

são fenômenos que ocorrem quando há passagem de uma RF pelo tecido, 

decorrente do aumento da temperatura. A vibração iônica é a forma mais efetiva de 

alterar a energia elétrica em calor, pois os íons presentes nos tecidos cedem a 

vibrações a mesma freqüência da  RF, ocasionando no aumento da temperatura. A 

Rotação das moléculas dipolares tem pouca competência de conversão térmica em 

relação a vibração iônica, e já a distorção molecular causa uma conversão menor de 

energia elétrica em calor (18). 

O aquecimento tecidual e enrijecimento das fibras protéicas no estrato 

subcutâneo cooperam para modificações rápidas de contorno na pele após o 

procedimento. Existe um sistema no aparelho da radiofrequência que provoca o 

aquecimento dos tecidos cutâneos profundos e arrefecimento superficial, chamado 

de gradiente térmico inverso, onde é produzido um calor mais agudo atingindo 

maiores profundidades, penetrando o calor a nível da derme e camada subcutânea, 

onde o calor não penetra ativamente nas camadas superficiais da pele não 

induzindo queimaduras térmicas (8,15). 

 

Aplicação da Radiofrequência 

 

Sabe-se que a energia gerada pelo aparelho de RF pode ser de três formas: 

Capacitiva, Resistiva e Indutiva. O eletrodo considerado capacitivo ou resistivo, cuja 

função básica é gerar e armazenar energia, quando aplicado em contato direto com 

a pele, faz com que esta energia será liberada promovendo a elevação da 

temperatura; já o sistema indutivo é aplicado por uma manopla especial de vidro que 

separa o eletrodo gerador de energia da pele, sendo esse pouco utilizado (12).  

O modo de emissão da energia pode ser monopolar, bipolar, tripolar e multipolar 

(possui 3 ou mais eletrodos). A manopla monopolar possui potência e densidade 

elevada superior às demais manoplas. A técnica é aplicada, geralmente, por dois ou 
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três eletrodos; o eletrodo ativo o qual provoca grande densidade de corrente, o circuito 

da corrente é fechado pelo eletrodo passivo que consiste em uma placa condutiva de 

grande contato fazendo com que a energia retorne ao paciente(1).  

 

Cuidados essenciais no pré-tratamento 

 

Tabela 1. Síntese dos aspectos fundamentais no tratamento com RF utilizando-se 

equipamento com aplicador monopolar(3, 8, 13, 17, 20, 21). 

Aplicador Monopolar 
Cuidados  
• Conservar o aplicador em permanente movimento, para que não haja reações 

prejudiciais; 
• Manter cuidado durante o manuseio das manoplas e do revestimento dos 

eletrodos, para que não provoque desconforto aos clientes durante a aplicação; 
• Aplicação segura e eficiente nos tratamentos e utilização do eletrodo dispersivo ou 

placa de retorno; 
• Placa de retorno deve estar seca e colocada próxima da área tratada 
• Verificar o acoplamento da placa e umidade dela ou da pele; 
• O mau acoplamento da placa resulta numa concentração de energia no local que 

está em contato com a pele resultando em aquecimento.(20) 
Indicações 

Tratamentos corporal e facial – Incluindo terapias para celulite, gordura 

localizada, fotoenvelhecimento. (13)  

Áreas cutâneas de tratamento 
Corpo: abdome, cintura, flancos, glúteos, coxas, pernas, braços (8). 
Potência  
Este sistema utiliza um gerador de potência efetiva de 30W, sinal de corrente 
monopolar de 6 MHz. Este compreende em uma área de tratamento de 1,0 ou 
1,5 centímetros quadrados (8). 
Tempo 
• Aplicação deve ser feita com movimentos lentos, 1 ciclo por segundo e pressão 

moderada; 
• Áreas de aproximadamente 300 cm a aplicação deve ser de +/- 10 minutos 

(abdome, glúteos e coxas); 
• Áreas de aproximadamente 150 cm a aplicação deve ser de +/- 7 minutos (colo, 

pescoço, braço e perna) (21) 
Profundidade de alcance da energia na pele 
• Penetração controlada profunda de 15 a 20 mm; 
• A diferença entre os aplicadores é a forma que a corrente é controlada e 

dirigida ao corpo; 
• A energia se dissipa igualmente independente do aplicador 
• Induz o mesmo efeito térmico no tecido (3). 
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Tabela 2. Síntese dos aspectos fundamentais no tratamento com RF utilizando-se 

equipamento com aplicador bipolar. (11,13,17,20,22) 

Aplicador Bipolar 
Cuidados 
• Energia é mais localizada; 
• Menos energia é necessária para alcançar o mesmo efeito como com o 

aquecimento monopolar; 
• Deve ser conservado em movimento, para que não haja reações prejudiciais; 
• Manter cuidado durante o manuseio das manoplas e do revestimento dos 

eletrodos, para que não provoque desconforto aos clientes durante a 
aplicação. (13).  

Indicações 
O aplicador bipolar é indicado para tratamentos tanto corporais quanto faciais 
(17,20) 
Áreas cutâneas de tratamento 
• Face: região frontal (testa), região periorbicular (pés de galinha), região 

zigomática (bochechas), região de mandíbula e mento, área submentoniana e 
pescoço, sulco nasogeniano (bigode chinês), ângulo da boca (linhas de 
marionete), região temporal. Não trate sobre as pálpebras e sobre a glândula 
tireóide.  

• Corpo: colo, abdome, cintura, flancos, glúteos, coxas, pernas, braços, região 
subescapular. (13; 17) 

Potência  
A potência efetiva é de 25W , com uma freqüência de  3 kHz. (11) 
Tempo  
• Facial : Tempo de aplicação de radiofrequência sugerido: ±7 minutos. 
• Flacidez de pele corporal nas áreas de aproximadamente 150 cm2. tempo de 

aplicação por área: ± 7 minutos (exemplo: colo, pescoço, braço, perna). 
• Flacidez de pele corporal: áreas de aproximadamente 300 cm2. tempo de 

aplicação de por área: ± 10 minutos (exemplos: abdome, glúteos, coxa).(22) 
Profundidade de alcance da energia na pele 
Penetra 2 a 4 mm para entregar a energia RF para a derme.(3,17) 
 

Tabela 3. Síntese dos aspectos fundamentais no tratamento com RF utilizando-se 

equipamento com aplicador multipolar. (17,19,21,23,24) 

Aplicador Multipolar 
Cuidados 
• O aplicador multipolar é uma junção combinada da modalidade bipolar e 

monopolar; 
• Profundo aquecimento do tecido; 
• Corrente flui entre três pólos; 
• Garantem uma ação segura, eficiente e muito confortável para tratamentos em 

média e baixa profundidades.(19) 
Indicações 
Indicada para tratamentos coporais como exemplo, a gordura localizada, a 
celulite, flacidez, rugas e linhas de expressão, estrias cutâneas e sequelas de 
acne (21,23).   
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Áreas cutâneas de tratamento 
Corpo: colo, abdome, cintura, flancos, glúteos, coxas, pernas, braços, região 
subescapular (21). 
Potência   
Uma alta densidade de potência nas áreas de tratamento é a conseqüência dos 
pólos. A potência proporcionada é de 30W , sendo 6,3 W/cm² . Assim, tem-se 
baixo consumo de energia, adequando efeitos clínicos com a mais longo prazo 
resultados sem desconforto. (17) 
Tempo 
Aproximadamente 5 minutos por área corporal (24).   
Profundidade de alcance da energia na pele 
A profundidade da penetração é aproximadamente a distância média entre os 
eletrodos, ± 2,5 cm na pele. (21) 

No que diz respeito ao modo de aplicação, Borges (2010) relata que por haver 

variedade de equipamentos, o modo de aplicação é estipulado por cada fabricante, o 

que deve ser seguido rigorosamente.  

 

Indicações clínicas e contraindicações da radiofrequência em 

tratamentos estéticos cutâneos 

 

Para o tratamento estético cutâneo corporal, a técnica de radiofrequência é 

indicada para regeneração de tecidos moles, processos inflamatórios crônicos, 

aderências e fibroses, cicatrizes hipertróficas e quelóides, Fibroedema Gelóide 

(Celulite), flacidez e envelhecimento cutâneo (elastoses), adiposidade localizada e 

modelamento corporal (4,13,21). 

Para que as expectativas e satisfação com o procedimento sejam concretas é 

de fundamental importância considerar as seguintes contraindicações: não deve ser 

realizada em indivíduos portadores de distúrbio vascular do colágeno, neoplasias 

malignas ativas ou recentes, ou qualquer histórico de doença que pode ser 

estimulada pelo calor. Além disso, o tratamento não é aconselhável sobre tatuagem 

ou maquiagem definitiva e enchimentos sintéticos (próteses de silicone)(13).   

O procedimento é contraindicado em indivíduos que apresentam alteração de 

sensibilidade cutânea local, telangiectasias, portadores de marca-passo cardíaco, 

processo inflamatório agudo, tuberculose ativa, infecção recente, aparelhos 

auditivos, neoplasias, gestantes, trombose venosa profunda, condições 

hemorrágicas ou probabilidade de esta ocorrer, diabéticos, doenças da tireóide. 

Martín (2001) contra indica a aplicação de diatermia em região abdominal baixa de 

pacientes que fazem uso de dispositivo intra-uterino. Em processos inflamatórios 



13 

agudos como pós-operatórios e acnes ativas a RF pode ser aplicada como terapia 

complementar, tendo efeitos benéficos, porém a única e determinante cautela é que 

se deve estar atento é quanto a meta máximo de aquecimento (6,14,25).  

 

Vantagens do tratamento com Radiofrequência 

 

A sociedade hoje em dia traz consigo diversas preocupações a respeito de 

sua aparência, e o que está transmitindo para as pessoas com a sua imagem, 

dentre essas complicações estão algumas disfunções como a flacidez, gordura 

localizada, celulite e a aparência da pele. De acordo com isso vários tratamentos 

surgiram ao decorrer dos anos, e dentre eles surgiu à radiofrequência, que é um 

procedimento com tecnologia segura, bastante utilizada para estes fins, e que 

apresenta melhoras significativas e satisfatórias para a pele do cliente, sendo deste 

modo bastante utilizado (21). 

A radiofrequência é um tratamento bastante procurado pela população, por 

ser um procedimento não invasivo, apropriado para todos os fototipos de pele, o 

calor gerado por ela não prejudica a integridade da epiderme. Não apresenta 

complicações, por não precisar de repouso após a sessão, por ter efeitos 

significativos não apenas no término de cada sessão, mas também por seu efeito 

prolongar, e ter a síntese das fibras por até 3 meses, tendo seus efeitos vistos a 

longo prazo. É verificado no final do tratamento uma maior espessura da epiderme e 

após os 3 meses, principalmente, da camada granulosa, explicando dessa forma a 

melhora no aspecto da pele, pois células da epiderme, como o colágeno, se 

proliferam (20). 

 

Eficácia e Segurança da técnica de RF 

 

A radiofrequência é utilizada de forma ampla no campo dermatológico, em 

aplicações estéticas, como no tratamento da flacidez cutânea, gordura localizada e 

diminuição da celulite. Este dispositivo é grandemente utilizado para estes fins devido à 

sua vasta eficiência e segurança. Foi revelado que o sistema da radiofrequência é 

seguro, com pequenos riscos para efeitos colaterais, e age com caráter eficaz nos 



14 

procedimentos estéticos citados acima. Se comparado com outras técnicas que 

promover o aquecimento do tecido, a radiofrequência é a mais eficiente (13).  

De acordo com Carvalho (2011), a radiofrequência é utilizada de forma não 

invasiva, ativando a elevação de elasticidade dos tecidos abundantes em colágeno, 

melhorando o aspecto da pele e da celulite, quando há aumentos leves da 

temperatura. Porém quando a temperatura está mais elevada e manutenção em 

40ºC durante o tempo de aplicação, a densidade do colágeno aumenta, promovendo 

uma melhora na flacidez cutânea, tendo dessa forma a diminuição da elasticidade 

dos tecidos providos de colágeno. Conforme os estudos realizados pelo autor, foi 

comprovada a eficácia da radiofrequência. 

Nos estudos revelados por Ishida et al 2012, o tratamento por meio da 

radiofrequência mostrou ser uma alternativa eficaz na extensibilidade e textura da 

pele. Não foi apresentado qualquer desconforto e complicação. Revelando ser um 

dispositivo confiável e seguro na área estética. 

 

Celulite 

 

O surgimento de ondulações desarmônicas em partes do corpo, como coxas, 

abdômen e nádegas, é uma aparência característica da celulite, também chamada 

de fibroedema geloide. Esta inflamação do tecido celular acontece por diversos 

fatores, podendo ser genéticos ou endócrinos. Este aspecto aparece quando há o 

aumento de tecidos adiposos, e diminuição da microcirculação local, juntamente 

com a debilitação dos tecidos. É relacionado o uso da radiofrequência com o 

fortalecimento dos tecidos, tratando assim a celulite de forma satisfatória. A 

radiofrequência gera uma energia de calor homogênea e penetrável, que esquenta 

as camadas íntimas da pele. A corrente que é transmitida com potência alta, chega 

na superfície a ser tratada, oferecendo resultados clínicos, por muito tempo, 

conseguindo diminuir medidas e o aspecto da celulite. (19) 

As células adipócitas ficam em conjunto em grandes aglomerado 

desagregados pelos cordões fibrosos, que ficam entre o músculo e a pele para a 

gordura permanecer no lugar. Ao ganhar peso e as células de gordura aumentarem 

acontece um distanciamento entre a pele e o tecido muscular. As fibras não podem 

se esticar. Diante essa tensão dos cordões fibrosos a gordura é atraída para junto, 
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as células de gordura aumentam na camada subcutânea, alojadas no tecido 

conjuntivo, causando as ondulações. (26) 

Ao se iniciar o procedimento, há um aquecimento que induz o enrijecimento 

do tecido dérmico e subcutâneo, consequência disso é a diminuição do volume de 

forma instantânea. As fibras colágenas ao se contraírem são gerados princípios 

inflamatórios, provocando a propagação dos fibroblastos e a restauração do 

colágeno. O tecido fibroso ao se tornar mais denso diminui as chances de originar 

células adipócitas na derme, e dessa forma as irregularidades na pele. Mostrando as 

melhoras clínicas(19). 

Após o procedimento com a radiofrequência os adipócitos tomam forma mais 

poliédrica, possuindo irregularidades, membranas degradadas, quantidade bastante 

diminuída de lipídios devido a apoptose. O tratamento com a radiofrequência para 

celulite diminui o teor de lipídio de dentro da célula, pois os lipídios são jogados pra 

fora(22). 

 

Flacidez Cutânea 

 

Decorrente de uma disfunção da pele característico ao processo natural ou de 

envelhecimento precipitado, a Flacidez cutânea é uma crescente preocupação 

estética.  A princípio, existe uma diminuição no metabolismo celular, como resultado 

procedente de colágeno e da elastina, levando a uma desordem da estrutura, pois 

estas determinam elasticidade e firmeza a pele. É pertinente o uso de 

radiofreqüência para reestruturação e formação do colágeno, pois quando aquecidas 

desencadeia uma série de reações, tratando assim a flacidez cutânea(8). 

A flacidez cutânea é causada pelo relaxamento no tecido, ocasionada por 

diversos fatores: excesso de sol, gravidez, efeito sanfona e o envelhecimento 

natural. Através da modificação da energia elétrica em energia térmica provocada 

pela RF, ocorre o efeito térmico. Este causa resistência ao tecido, gerando assim o 

calor. No sentido de alcançar a temperatura, algumas reações são desencadeadas 

como: estímulo a neocolagênese através da contração do tecido epitelial, atividade 

metabólica e enzimática, estimulação nervosa, viscosidade e vasodilatação local, 

melhorando a oxigenação tecidual(27).  
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O efeito térmico alcançado através da temperatura constante de 40C, 

promove uma agitação molecular que induz uma resposta inflamatória que favorece 

a migração de fibroblastos reforçando a estrutura e remodelação de colágeno, 

resultando assim na melhora na textura da pele e do contorno corporal, com uma 

aparência mais firme e retraída a longo prazo. Quanto mais rico em água e 

eletrólitos o tecido for, a temperatura é atingida mais rápido(28). 

A temperatura alcançada e o tempo durante qual o calor é mantido, são fatores 

de extrema importância, para um resultado satisfatório, afetando diretamente os tecidos. 

Cada pessoa possui uma descrição diferente, por isso deve ser supervisionado através 

de um termômetro que acompanha a RF até que atinja a temperatura ideal. O 

procedimento é finalizado com hiperemia e sensação de intenso calor, que é aliviado 

em breve, podendo retornar suas atividades normais(1). 

 

Gordura localizada 

 

A hipertrofia das células adiposas uniloculares é denominada gordura 

localizada, devido ao fato de ser uma distribuição regional de gordura predominante, 

que se apresentam nos adipócitos preenchendo quase todo o seu citoplasma. Esta 

distribuição regional pode ser classificada em ginóide (quando está localizada em 

quadril e coxas) e andróide (quando está localizada na área abdominal). O excesso 

de peso, excesso de gordura na composição corporal e gordura regionalizada são 

desigual á gordura localizada, não se podendo confundi-las(29). 

Inicalmente a gordura apresenta-se como pequenas gotas que, logo em 

seguida se associam, formando uma única gota.  Conforme a gordura se concentra, 

as células se expandem e se tornam globulosas. A estimulação da gordura está 

perante o comando hormonal e nervoso que leva a permissão dos triglicerídeos 

(composto de ácidos graxos e glicerol) , correspondente a 80% da formação dos 

adipócitos, e este é percorrido para o sangue. Através do calor produzido pelas 

ondas de RF sucede na diminuição eficaz da gordura localizada. Em conseqüência á 

esse aumento de calor ocorre o impulsionamento a lipólise. A RF se torna assim um 

tratamento adequado e satisfatório que resulta na minimização das medidas, 

melhora no aspecto da pele e redução da espessura média da camada do tecido 

adiposo(17,19,21,30). 
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Considerações Finais 

 

O estudo realizado possibilitou conhecer os efeitos da RF e compreender as 

suas bases fisiológicas, assim como, dos seus efeitos nos distúrbios estéticos. 

Desse modo, pode-se afirmar que a radiofrequência pode ser aplicada em 

qualquer fototipo de pele, apresentando baixos riscos de complicações, aquecimento 

cutâneo homogêneo, praticamente indolor e o baixo custo operacional, sem 

necessidade de resguardo, vantagens em comparação a outros tratamentos 

estéticos não invasivos(2). Observou-se na presente revisão de literatura que 

diversos estudos levantam evidências suficientes a respeito do valor terapêutico da 

RF no remodelamento corporal, fibro edema gelóide e na flacidez. 

A fisioterapia dermatofuncional disponibiliza diversos recursos 

fisioterapêuticos com o objetivo de promover benefícios às pessoas que apresentam 

algum distúrbio estético, no entanto é uma área consideravelmente nova, portanto é 

muito importante que pesquisas e trabalhos sejam concretizados, confirmando ou 

não a eficiência de tratamentos propostos. 
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