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RESUMO 

O objetivo é observar o efeito estético da radiofrequência em mulheres no 

puerpério remoto. Foi realizada uma pesquisa experimental, com abordagem 

qualitativa. Foi aplicada a radiofrequência em uma paciente de 28 anos, sexo 

feminino em período de puerpério remoto, com estrias em região abdominal 

inferior. Sua validação foi por meio de fotos que foram coletadas antes e após o 

término das sessões. Consta que o tratamento não apresentou grandes 

evidências nas estrias, devendo mais estudos. 
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ABSTRACT 

The objective is to observe the aesthetic effect of radiofrequency on women in the 

remote puerperium. An experimental research was done, with a qualitative 

approach. Radiofrequency was applied in a 28-year-old female patient in a remote 

puerperium, with stretchmarks in the lower abdominal region. Its validation was 

through photos that were collected before and after the sessions. It is stated that 

the treatment did not present great evidence in the stretchmarks, and more studies 

should be done. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme Santos (2002, p. 117), período puerperal é compreendido como 

o período “que se inicia logo após o parto e termina quando as modificações 

locais e gerais determinadas pela gestação no organismo materno retornam às 

condições normais”. Trata-se de um período variável, com manifestações 

evolutivas após o parto, em que o corpo da mulher se recupera, com grandes 

modificações corporais e também psicoemocionais (MARTINS; RIBEIRO; 

SOLER, 2011). 



Explica Rett et. al. (2008), que o puerpério é dividido em: puerpério 

imediato, que vai do 1º ao 10º dia após o parto; puerpério tardio, do 10º ao 45º dia 

e puerpério remoto, após o 45º dia e estende-se, geralmente, até um ano após o 

nascimento. 

As estrias podem ter caráter hereditário, hormonal ou por ganho de peso 

excessivo. Elas são caracterizadas pelo rompimento ou distensão das fibras 

elásticas e colagênicas do tecido conjuntivo da derme que resulta em linhas 

dispostas de forma paralela entre si e perpendiculares às linhas de tração da pele 

(SALLET, 2001). Na gestação não é diferente e, aliado ao aumento da produção 

de estrógeno, propicia o aparecimento de estrias que se localizam 

prioritariamente na região abdominal, das mamas e dos quadris (MAIA et al., 

2009). Com efeito, segundo Ribeiro (2006, p. 227): “As estrias são, depois da 

hiperpigmentação, o problema de pele mais frequente nas grávidas, 

principalmente na segunda metade da gestação, durante a qual ocorre maior 

distensão mecânica da pele”. 

Segundo Carvalho et al. (2011), a radiofrequência surge como uma 

tecnologia moderna, comprovadamente eficaz no estímulo do colágeno, 

atualmente utilizada para flacidez facial e corporal. Esse aparelho produz um 

grande calor pela rotação de dipolos que sua aplicação proporciona, que pode 

chegar a 65ºC na derme (BORGES, 2010). O aquecimento do tecido induz o 

aparecimento de vasodilatação local e estimula à formação de um novo colágeno. 

METODOLOGIA 

             Esta pesquisa se classifica como experimental de caráter 

qualitativo , e  foi realizada na Clínica-Escola da FAP - Faculdade de Apucarana – 

PR, com permissão do coordenador do curso de fisioterapia Kleber Rogério 

Andolfato. Para o presente estudo foi selecionada um paciente de 28 anos do 

sexo feminino em período de puerpério remoto, com queixa de estrias em região 

abdominal inferior.  

             Os critérios de exclusão foram: mulheres com estrias que não se 

encontravam na fase de puerpério remoto e as que apresentavam 

contraindicações para a utilização da radiofrequência. 



            Para a realização da pesquisa utilizou-se um aparelho de RF Hertix 

tripolar da KLD®, com cabeçote tripolar à 2400Hz, com intensidade de 80% e gel 

neutro, da marca Carbogel®. 

       A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (CETi-FAP), cujo parecer é 

2.096.254 e, além disso, a participante leu e assinou o termo de 

consentimento livre e esclarecido e de consentimento para fotografias.  

             Para o registro fotográfico foi utilizado um iphone 7. O registro fotográfico 

aconteceu antes de se iniciar o tratamento e ao termino da décima sessão para 

comparação do resultado da intervenção com RF. A paciente foi fotografada na 

posição ortostática, a uma distância de 30 cm, tendo por fundo uma parede 

branca.  

             O procedimento da análise consistiu na comprovação por meio de fotos 

que foram coletadas antes e após o término das sessões. 

RESULTADOS  

            No presente caso foi respeitada o limiar de sensibilidade da paciente, 

sendo que a temperatura utilizada foi a de Grau 4, 39ºC a 40ºC.  

            As sessões de atendimento seguiram o seguinte protocolo: higienização 

de toda a região a ser tratada e 10 min. de intervenção em cada quadrante, 

totalizando 20 min. de aplicação da Radiofrequência Hertix tripolar da KLD® de 

forma direta com gel neutro, da marca Carbogel®, observando o ajuste da 

radiofrequência de acordo com a indicação do fabricante e a sensibilidade da 

paciente. No caso foi utilizado RF de cabeçote tripolar à 2400Hz, com intensidade 

de 80%.  

            Após o procedimento foi realizado a limpeza do local, com papel toalha e 

aplicado um creme hidratante. Também foi sugerido para a paciente hidratar bem 

a pele em casa, onde pode ser utilizado um creme à base de DMAE, óleo de 

semente de uva, Tensine e Raffermine. 

            Na avaliação dos registros fotográficos, optou-se pela escolha do método 

de fotografia digital, por ser uma técnica de fácil avaliação de imagens pré e pós-

tratamento, além de poder ser utilizada na prática clínica fisioterapêutica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Região de abdômen inferior antes do 
tratamento. 
Fonte: Autores da pesquisa, 2017. 

 Figura 2 - Região de abdômen inferior após 10 
sessões do tratamento. 
Fonte: Autores da pesquisa, 2017. 

          Pode-se observar no registro fotográfico anterior ao tratamento (figura 1), a 

presença de estrias brancas, com aspecto depressivo em abdômen inferior. 

          No registro fotográfico posterior ao tratamento (figura 2), ou seja, após a 

paciente ser submetida às dez (10) sessões, observou-se que houve pouca 

melhora na aparência das mesmas. 

          Com efeito, podem não ter ocorrido grandes evidências no aspecto das 

estrias, porém o fato é que houve uma certa mudança. Segundo a literatura, com 

o passar das sessões ocorre uma melhora duradoura nos resultados, nesse 

sentido, acredita-se que dez (10) sessões foram insuficientes para um bom 

resultado. 

          Há que se pontuar que na pesquisa efetuada, não foram encontrados casos 

de tratamento de estrias com radiofrequência em mulheres na fase do puerpério 

remoto.  

CONCLUSÃO 

          De acordo com a pesquisa realizada, verificou-se que as estrias podem ser 

tratadas, posteriormente ao período da gestação, com tratamentos simples e 

indolores, como é o caso da radiofrequência. No entanto, os resultados desse 

tratamento, pode variar muito de pessoa para pessoa.  



           No presente caso, o tratamento não apresentou grandes evidências no 

aspecto das estrias, mas observou-se que houve uma certa mudança. Mediante 

tal fato, sugere-se maiores estudos sobre a possibilidade de um número maior de 

aplicações durante sessões semanais utilizando a radiofrequência ou a 

combinação com outro tratamento para maiores resultados.  
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