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RESUMO: Com a perda progressiva da elasticidade da pele, os sulcos transitórios
ocasionados pela contração dos músculos da mímica facial gravam-se definitivamente
na face. A contração deles movimenta a área da pele à qual estão fixados, que com o
tempo se transformam em rugas. A massagem miofascial tem como função mobilizar
estruturas como pele, fáscia e músculos, assim como a estimulação da circulação
sanguínea. Essa técnica tem propriedades de alongamento e mobilização da fáscia, que
muitas vezes permanece enrugada e/ou tensa, deixado-a mais maleável ao movimento.
A fáscia tem característica tixotrópica, que ao manipulá-la e aquecê-la, esta se torna
mais liquefeita. A radiofrequência, uma tecnologia originada em 1891 ressurgiu nos
últimos anos aprimorada. Os efeitos térmicos da radiofrequência provocam a
desnaturação do colágeno, levando a reorganização das fibras colágenas e subsequente
remodelamento do tecido. O objetivo deste artigo é verificar através de uma revisão
bibliográfica se a associação de duas técnicas sendo elas a massagem miofascial e a
radiofrequência podem atenuar ou prevenir o aparecimento de rugas faciais com base na
resposta fisiológica da pele.
Palavras chave: liberação miofascial, massagem miofascial, radiofrequência.
______________________________________________________________________
ABSTRACT: With progressive loss of skin elasticity, transient furrows caused by
contraction of the facial muscles record is definitely on the face. Contraction of them
moves the area of skin to which they are attached, which over time turn into wrinkles.
Myofascial massage function is to mobilize structures such as skin, muscle and fascia,
as well as stimulation of the blood circulation. This technique has properties stretching
and mobilization of the fascia, which often remains wrinkled and / or tense, leaving it
more supple movement. The fascia has thixotropic nature, which to manipulate it and
heat it, it becomes more watery. The radio frequency technology that originated in 1891
has resurfaced in recent years improved. The thermal effects of radiofrequency cause
denaturation of collagen, leading to reorganization of collagen and subsequent
remodeling of the tissue fibers. The aim of this article is to verify through a literature
review is a combination of two techniques being they myofascial massage and radio
frequency can mitigate or prevent the appearance of facial wrinkles based on the
physiological response of the skin.
Keywords: myofascial release, myofascialmassage, radiofrequency.
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flacidez. (MC,2001)
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e forte calor sobre as camadas mais

o que permite tornar-se mais liquefeitos

profundas

da

e reorganizar os componentes teciduais.

superfície

resfriada

Visto isso, é importante salientar que

ocasionando a contração das fibras

sem movimento, nutrição e hidratação
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protege o colágeno tipo I durante a sua

dos eventos adversos relatados), de
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a moderada sem uma ptose estrutural

novas fibras de colágeno permanece por

significativa, atenuação de sulcos e

21 dias no organismo sendo necessária

rítides, retração moderada da área
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submentoniana e pescoço. (FRITZ. M,
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A radiofrequência é uma radiação no

e

consequentemente,

espectro eletromagnético que gera calor,
essa cadeia de processos provoca o

METODOLOGIA

recondicionamento da pele melhorando
Essa pesquisa de revisão bibliográfica

a elasticidade da mesma e a força

foi realizada através das bases de dados,

tensora dos tecidos compostos por

Lilacs, Bireme e Sciello e bibliografias

colágeno, com a produção de novas

da área da saúde e medicina estética,

fibras de melhor qualidade, gerando
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melhora da flacidez tanto corporal como
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da

contração do colágeno ocorrem por um
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fenômeno chamado de hormesis, devido
o qual o corpo produz uma resposta

DISCUSSÃO

adaptativa ao surgimento de um agente
Através dessa pesquisa, foi identificado

estressor. Com base nas pesquisas o

que os efeitos fisiológicos da massagem

colágeno liquefaz a temperaturas acima

miofascial são benéficos sendo possível

de 50ºC, que com temperaturas dentro

constatar que a aplicação exclusiva da

de uma faixa terapêutica aplicável entre

massagem

ação

40º e 45ºC a extensibilidade do tecido

preventiva no tratamento de rugas, uma

colagenoso aumenta. (RONZIO, 2009)

miofascial

tem

Isso ocorre apenas se o tecido for

CONCLUSÃO

simultaneamente alongado e requer

Com base nessa pesquisa bibliográfica é

temperaturas

possível

próximas

do

limite

sugerir
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associação
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terapêutico. No tecido dérmico o calor

massagem miofascial à aplicação de

modifica suas propriedades elásticas e
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aumenta a extensibilidade dos tecidos

o alongamento da fáscia muscular, além

fibrosos, ricos em colágenos. De acordo

de promover a oxigenação de tecido. O

com

da

objetivo de sugerir essa combinação de

radiofrequência para a formação de

técnicas é a de oferecer um protocolo

novas fibras de colágeno permanece por

que possa ser utilizado no intervalo de

21 dias no organismo sendo necessária

tempo

somente uma aplicação a cada 21 dias

radiofrequência, para que dessa forma

com temperaturas que variam entre 39º

promova a melhor resposta fisiologia

e 41ºC. (RONZIO, 2009)

para o paciente, atenuando rugas e

Ronzio

(2009)

a

ação

entre

as

aplicações

da

flacidez. Embora, sejam necessárias
mais pesquisas práticas com a aplicação
da radiofrequência e seus efeitos.
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