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Introdução: A generalizada insatisfação da imagem corporal na atualidade, especialmente entre o público feminino, gera 

uma constante busca por tratamentos estéticos, tais como a radiofrequência, muito utilizada para flacidez tissular e 

adiposidade localizada. Dentro do campo da estética íntima, são tratadas as inestéticas da genitália externa, que podem 

impactar as imagens corporal e genital, assim como a vida sexual. Entretanto, sendo um campo recém-formado, ainda 

necessita de mais evidências científicas, principalmente em regiões especificas, como o monte pubiano. Objetivo: 

Verificar os efeitos da radiofrequência na adiposidade localizada da região de monte pubiano. Métodos: Trata-se de um 

estudo quase-experimental longitudinal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (CAAE: 68703717.6.0000.0118). Foram selecionadas nove mulheres, 

maiores de 18 anos, portadoras de adiposidade localizada na região de monte pubiano. Estas foram submetidas ao 

protocolo de oito sessões de radiofrequência, com frequência de duas vezes na semana, aplicada pelo tempo de 5 

minutos, utilizando manopla monopolar do aparelho Spectra G2 da marca Tonederm. Foi utilizado termômetro 

infravermelho para controle da temperatura (42ºC). As participantes foram avaliadas pré e pós-tratamento por meio de: 

mensuração da altura do monte pubiano com uma régua milimetrada; termografia para estabelecimento de temperatura 

local pontual e temperatura local média; questionários de avaliação da função sexual (Female Sexual Function 

Index/FSFI), imagem corporal (Body Shape Questionaire/BSQ) e imagem genital (Female Genital Self-Image 

Scale/FGSIS); e ao final das intervenções as participantes foram ainda questionadas quanto à satisfação e percepção 

de resultados, ambos pontuados em escala numérica de 0 à 10. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste 

Shapiro-Wilk. Para comparação pré e pós-intervenção foi utilizado o teste Teste t pareado para dados paramétricos ou o 

Teste de Wilcoxon para dados não paramétricos. Foi considerado p<0.05. Resultados: Não houve diferença 

estatisticamente significativa na altura de monte pubiano, temperatura local ou escores dos questionários aplicados ao 

comparar pré e pós-intervenção. Porém, todas as pacientes se mostraram satisfeitas, devido à melhora no aspecto 

visual e ao toque, pela sensação de uma pele mais hidratada e firme, relatando interesse em dar continuidade ao 



tratamento. Conclusões: O protocolo de aplicação da radiofrequência avaliado neste estudo não foi eficaz no tratamento 

da adiposidade localizada na região de monte pubiano, entretanto, foi considerado pelas participantes como um 

tratamento satisfatório. Incentiva-se a investigação e estabelecimento de outros parâmetros como número de sessões, 

tempo e temperatura de aplicação em futuros estudos.


