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RESUMO 

Introdução: A flacidez dos grandes lábios vulvares é uma das principais 
queixas de mulheres, principalmente das que se encontram na pós-
menopausa. Entre os vários tratamentos para recuperação do tropismo e do 
turgor dessa região, a radiofrequência (RF) tem sido eleita por ser um 
procedimento não invasivo, eficaz no tratamento da flacidez cutânea facial e 
corporal. Este artigo tem por objetivo avaliar os efeitos da radiofrequência no 
tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher 
menopausada. Metodologia: As consultas se deram nas bases de dados da 
PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Foram selecionadas 83 publicações, 
entre os anos de 2008 e 2019, das quais 32 foram objetos deste estudo, sendo 
21 na língua portuguesa e 11 na língua inglesa. Também fizeram parte do 
conteúdo do trabalho, informações pesquisadas em 2 livros na língua 
portuguesa. Resultados e Discussão: Estudos relatam que a radiofrequência 
melhora a aparência genital e a função sexual em mulheres com queixa de 
frouxidão dos grandes lábios, por ser mais eficaz em tecido úmido. É um  
modelo de tratamento que tem grande aceitação pelas mulheres, por oferecer 
menor tempo de inatividade e o mínimo de efeitos colaterais e/ou adversos, já 
que um pós-operatório exige cuidados criteriosos para evitar complicações, 
como o risco de infecção, má cicatrização, hipersensibidade ou 
hiposensibilidade. Conclusões: O tratamento da flacidez dos grandes lábios da 
vulva com a radiofrequência, tem mostrado bons resultados e boa aceitação 
pelas mulheres, por ser indolor e oferecer menor tempo de inatividade e o 
mínimo de efeitos colaterais e/ou adversos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The sagging of the great vulvar lips is one of the main complaints 
of women, especially those who are postmenopausal. Among the various 
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treatments for the recovery of tropism and turgor in this region, radiofrequency 
(RF) has been elected as a non-invasive procedure, effective in the treatment of 
facial and body skin flaccidity. To evaluate the effects of radiofrequency in the 
treatment of sagging large lips of the pudend of menopausal women. 
Methodology: The queries were made in the indexing databases PubMed, 
Scielo, PEDro and Google Scholar. A total of 83 publications were selected 
between 2008 and 2019, of which 32 were the subject of this study, being 21 in 
Portuguese and 11 in English. Also part of the content of the work, information 
researched in 2 books in the Portuguese language. Results and Discussion: 
Studies report that radiofrequency improves genital appearance and sexual 
function in women with complaints of loosening of the labia majora, as it is more 
effective in moist tissue. It is a treatment model that is widely accepted by 
women, as it offers less downtime and a minimum of side and / or adverse 
effects, since a postoperative period requires careful care to avoid 
complications, such as the risk of infection, poor healing , hypersensitivity or 
hyposensitivity. Conclusions: Radiofrequency treatment of the large lips of the 
vulva has shown good results and good acceptance by women, as it offers less 
downtime and minimal side and / or adverse effects. 

Keywords – Flaccidskin; Menopause; Vulva; Radiofrequency; 
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INTRODUÇÃO 

No decorrer da vida feminina, ocorrem alterações em todos os níveis celulares 
e atinge todos os sistemas do organismo, que vão desde o escurecimento da 
coloração da vagina até a diminuição da textura e da elasticidade, que resulta 
em flacidez de pele e músculo, perda de volume da região íntima, atrofia dos 
lábios vaginais e ressecamento da vagina (BARROS, 2015; JURADO; SILVA; 
MORENO, 2018), . Como efeito, a aparência e a funcionalidade da genitália 
feminina acarretam mudanças de comportamento na mulher, que prejudica sua 
saúde sexual, afetando diretamente a qualidade de vida desta, no que diz 
respeito ao bem-estar físico, psíquico e social. 

 Para agravar, muitas mulheres ainda vivenciam sofrimentos causados pela 
insatisfação com a aparência de sua genitália, pela dificuldade ou falta de 
excitação sexual, dor durante a penetração, incontinência urinária, secura 
vaginal, desfiguração ou problemas provocados pelo parto, menopausa ou 
outros fatores (FERREIRA et al., 2013). Para atingir o objetivo do sentir-se bem 
com sua genitália, a mulher moderna pode recorrer aos diversos 
procedimentos estéticos e/ou funcionais, cirúrgicos e não cirúrgicos, 
conhecidos como rejuvenescimento vaginal ou estética íntima. Os tratamentos 
não cirúrgicos, têm sido procurados em substituição às cirurgias, por 
oferecerem menos riscos e incômodos no pós-cirúrgico. Dentre a gama de 
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opções para obtenção de uma genitália satisfatória, a radiofrequência tem se 
despontado (LORDÊLO et al., 2016).  

O objetivo que norteia essa pesquisa é avaliar se os efeitos da radiofrequência, 
no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher 
menopausada, produzem eficácia. 

METODOLOGIA 

A presente revisão integrativa foi desenvolvida sob uma abordagem qualitativa, 
através de um levantamento seletivo e não sistemático da literatura pertinente 
ao tema, com busca de artigos, revistas especializadas, dissertações e livros, 
através da mídia impressa e on-line. Os artigos foram rastreados em banco de 
dados, utilizando-se os indexadores PubMed, Scielo e Google Acadêmico.  
Para tanto, os termos de busca em fonte digital, em português e inglês, 
respectivamente, foram: flacidez da pele, menopausa, vulva, radiofreqüência, 
flaccidskin, menopause, vulva, radiofrequency. 

Para otimizar a busca por resultados e evitar a repetição destes, foram 
realizadas combinações entre descritores. À princípio, foram consideradas 83 
publicações e, destas, 32 foram selecionadas para compor o trabalho, sendo 
21 na língua portuguesa e 11 na língua inglesa, publicadas entre os anos de 
2008 a 2019. 

Como critérios de exclusão, foram descartadas 13 publicações por 
referenciarem tratamentos voltados para a área médica, 16 por utilizarem 
outros recursos associados à radiofrequência, 19 por apresentarem conflitos de 
interesse e, 3 inconclusivas.  As bibliografias mais relevantes para inclusão 
foram determinadas pelos seus conteúdos, na intenção de amparar os 
aspectos do presente estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos fisiológicos causados pela radiofreqüência são o aumento da 
temperatura, que provoca uma reação instantânea de rompimento de ligações 
de hidrogênio, alterando a estrutura molecular da tripla hélice do colágeno, 
desnaturando-o e criando fibras mais grossas e mais curtas, com alteração em   
diâmetro, espessura e periodicidade, que promovem a retração deste. Após um 
período de 14 a 21 dias, ocorre uma retração mais gradual, onde o colágeno 
diminui sua extensibilidade e ativa os fibroblastos com neocolanogênese. 
Processos inflamatórios, que culminam em cicatrização secundária, 
reorganizam as fibras colágenas e remodela o tecido cutâneo, diminuindo a 
flacidez do mesmo (“Coverage of the Fall Clinical Dermatology Conference | 
Dermatology Times and Multimedia Medical, LLC”, [s.d.]; JUNQUEIRA; 
CARNEIRO; PAULO, 2017; BRASIL, 2017).  

Nas profissões que se dedicam à estética, a radiofrequência atua com eficácia 
em fibroedema geloide, flacidez de mamas, alopécia, olheiras, adiposidades, 
estrias, rugas, manchas, fibroses e flacidez de pele, que é um dos maiores 
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problemas causados pelo envelhecimento. Estudos relatam que a 
radiofrequência melhora a aparência genital e a função sexual em mulheres 
com queixa de frouxidão dos grandes lábios, por ser mais eficaz em tecido 
úmido (JURADO; SILVA; MORENO, 2018; JUNQUEIRA; CARNEIRO; PAULO, 
2017; BRASIL, 2017). 

Adicionado à sua eficácia na recuperação do tropismo e turgor dos tecidos dos 
grandes lábios vulvares, a radiofrequência terapêutica ou não ablativa é um  
modelo de tratamento que tem grande aceitação pelas mulheres, por oferecer 
menor tempo de inatividade e o mínimo de efeitos colaterais e/ou adversos, já 
que um pós-operatório exige cuidados criteriosos para evitar complicações, 
como o risco de infecção, má cicatrização, hipersensibidade ou 
hiposensibilidade. Participantes de diversos grupos de estudos publicados, 
relataram satisfação com o resultado desse método nos tratamentos de 
flacidez cutânea de grandes lábios vulvares (LORDÊLO et al., 2016; AGNE, 
2019). 

A literatura ainda apresenta divergências quanto à dosimetria, frequência e 
número de sessões para que a radiofrequência estimule a produção de 
colágeno e melhore a flacidez cutânea. Estudos que utilizam a forma não 
ablativa para frouxidão genital, mostram protocolos diferentes, que variam de 
acordo com o equipamento, número de sessões e o tempo de aplicação 
(DIGESU et al., 2019). 

CONCLUSÕES 

A partir da investigação da bibliografia selecionada, observou-se que esse 
método pode ser aplicado na região genital feminina de forma segura e indolor, 
com resultados positivos e eficazes que permitiram o incremento do 
desempenho sexual e a recuperação da autoestima das mulheres tratadas com 
esse recurso, gerando satisfação nas mesmas. Face à conclusão apresentada, 
propõem-se mais estudos para certificação da resposta fisiológica que o uso da 
radiofrequência produz no tratamento dos grandes lábios da vulva da mulher, 
na pós-menopausa, bem como a duração e a dosimetria do tratamento, 
principalmente na forma não-ablativa. 
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