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RESUMO 

Introdução: A remoção de pêlos a laser é um dos procedimentos 
dermatológicos mais procurados no mundo. Embora alguns autores afirmem 
haver apenas “miniaturização” dos folículos pilosos, raras publicações na 
literatura descrevem detalhes das repercussões tardias na arquitetura cutânea 
e sua fisiologia, ou ainda nos aspectos imunohistoquímicos das células-tronco 
foliculares posteriores à remoção de pêlos a laser. 

Objetivos: 1) analisar por meio de estudo imunohistoquímico, a presença 
de células-tronco nos folículos pilosos e regiões do bulge da pele humana após 
remoção permanente de pêlos por tratamento a laser; 2) Analisar os aspectos 
histopatológicos das estruturas dos folículos pilosos e regiões do bulge após a 
remoção permanente de pêlos; 3) Analisar se a ausência clínica prolongada de 
pêlos terminais após tal tratamento se correlaciona com alterações dos 
folículos pilosos e/ou com a ausência de células-tronco nas estruturas em 
estudo. 

Métodos: Entre setembro de 2010 e novembro de 2012, foi realizado um 
estudo observacional, não randomizado, analítico, de coorte de 22 casos 
tratados com laser de diodo 800 nm após seis a 132 meses em biópsias de 
axila ou virilha que não apresentavam pêlos terminais ao exame físico e de 12 
casos de áreas similares de pacientes não tratados. Foi avaliada a história 
clínica e o exame físico. Todas as pacientes eram do sexo feminino, saudáveis, 
com idade entre 20 e 45 anos, e foram submetidas a biópsias de pele, para 
posterior estudo histopatológico e imunohistoquímico com os anticorpos anti-
CK15 e anti-nestina, procurando observar a presença de células-tronco do 
folículo piloso. Os dados observados no grupo tratado foram comparados aos 
do grupo controle. 

Resultados: considerando os 34 casos estudados, a média de idade foi 
de 34,5 anos (d.p.= 7,38) e a média de tempo pós-tratamento de 64 meses 
(d.p.= 48,1). Na epiderme, os aspectos referentes à dilatação infundibular, 
hiperceratose, alteração da maturação da ceratina, hipergranulose, 
tortuosidade infundibular, fenda peripilar apresentaram diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos estudados. Na derme, 
tortuosidade folicular, marcação por nestina na bainha radicular externa tiveram 
diferença estatisticamente significativa. Fibrose dérmica foi observada em 
100% do grupo tratado. Constatou-se a presença de células-tronco em áreas 
topograficamente sugestivas de bulge, marcadas pelo anticorpo anti-ck 15, e 
ocorreu imunopositividade ao anticorpo anti-nestina em quantidade variável nas 
regiões da papila dérmica, na bainha radicular externa e vasos dérmicos em 
ambos os grupos. 

Conclusões: Os aspectos observados parecem ser responsáveis pela 
ausência de folículos pilosos terminais após o tratamento, possivelmente por 
deficiência fisiológica na troca de informações moleculares entre as células-
tronco do bulge e da papila folicular. E ainda considerando a presença de 
fibrose, não podemos prever a importância destes aspectos em relação às 
funções foliculares e teciduais locais em épocas mais avançadas da vida das 
pacientes, ou mesmo de situações mais exigentes de atividade tecidual. 

Palavras-chave: Células-tronco, folículo piloso, histopatologia, 
imunohistoquímica remoção de pêlos, laser de diodo, CK 15, nestina. 
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ABSTRACT 

Background: The laser hair removal is one of the most popular 
dermatological procedures worldwide. Although some authors state only 
"miniaturization" of hair follicles, the late impacts of long term laser hair removal 
on the structures, physiology and stem cell immunohistochemistry of the 
cutaneous tissue are rarely detailed addressed in the literature. 

Objectives: 1) Analyze, through immunohistochemistry, the presence of 
stem cells in hair follicles and bulge regions of human skin after permanent hair 
removal through laser treatment, 2) analyze histopathological structures 
aspects of hair follicles and bulge regions after multiple hair removal laser 
treatments, 3) analyze if the long term clinical absence of terminal hair after 
such hair removal treatment is related with hair follicles modifications and/or the 
absence of stem cells in the structures under study. 

Methods: Between September 2010 and November 2012, we conducted 
an observational, nonrandomized, analytical cohort of 22 patients, 6 to 132 
months after treatment with diode laser 800 nm, in biopsies of armpit or groin 
where physical examination had detected no terminal hairs, and 12 cases of 
similar areas of untreated patients. Clinical history and physical examination 
were evaluated. All patients were female, healthy and aged between 20 and 45 
years, and underwent skin biopsies for subsequent histopathology and 
immunohistochemistry with anti-CK15 and anti-nestin, looking for positive stem 
cells in hair follicle. Our analysis compared the treated data against the control 
group data. 

Results: Considering the 34 cases studied, there was an average pacient 
age of 34.5 years, an average post-treatment time elapsed of 64 months, 63.6% 
of which had more than 48 months of time elapsed since the end of the 
treatment. All cases showed hair follicles in the sample. In the epidermis, 
aspects related to the infundibular dilation, hyperkeratosis, abnormal maturation 
of keratin, hypergranulosis, infundibular tortuosity, crack peripilar showed 
statistically significant difference between groups. While in the dermis, follicular 
tortuosity, dialing nestin in outer root sheath were statistically different. Dermal 
fibrosis was observed in 100% of the treated group. It was observed the 
presence of stem cells in areas topographically suggesting bulge, marked by 
the anti-CK 15 in both groups. Likewise, broad ranges of cell labeling were 
observed on regions of dermal papilla, using the anti-nestin antibody, as were 
also observed in the outer root sheath and dermal vessels. 

Conclusions: The findings observed may be responsible for preventing 
regrowth of hair follicles after treatment, possibly because physiological 
deficiency on molecular information exchange between the bulge stem cells and 
follicular papilla. Add to that the presence of fibrosis, we cannot predict the 
importance of these aspects to the follicular tissue functions in more advanced 
ages of patients, or even in more demanding situations of tissue activity. 

Key words: stem cell, hair follicle, histopathology, immunohistochemistry, 
hair removal, diode laser, CK 15, nestin. 
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1. INTRODUÇÃO 

A remoção de pêlos a laser é atualmente um dos procedimentos 

cosméticos mais realizados no mundo. As tecnologias disponíveis são variadas 

e é fato que inúmeros pacientes submetidos a este procedimento referem 

ausência clínica permanente de pêlos terminais. Todavia, poucos trabalhos 

(Mandt N 2005, Orringer, et al. 2006, Ibrahim e Kamar 2006, Trelles, Urdiales e 

Al-Zarouni 2009) relacionam a sua eficácia ao dano celular e tecidual 

proporcionado, mesmo após longo prazo de tratamento.  

As células-tronco epiteliais são importantes estruturas para auto-

renovação celular (Liu, et al. 2003, Mandt N 2005, Ibrahim e Kamar 2006, 

Trelles, Urdiales e Al-Zarouni 2009), manutenção da homeostase tecidual (Liu, 

et al. 2003, Lavker, et al. 2003, Lau, et al. 2009), com grande capacidade 

proliferativa na sua fase jovem e limitada na fase madura, seguindo divisões 

celulares antes da diferenciação final (Liu, et al. 2003, Lau, et al. 2009). Visto 

possuírem alto potencial proliferativo (M. Ohyama 2007b), as células-tronco o 

fazem na ocorrência de expansão tecidual como durante o desenvolvimento, 

durante a cicatrização de feridas e no início de um novo ciclo de crescimento 

dos pêlos (Lau, et al. 2009). No processo cicatricial, as células do ambiente e 

particularmente, plaquetas e células inflamatórias liberam fatores de 

crescimento, citocinas e neuropeptídeos, que estimulam receptores de 

membrana das células-tronco, proporcionando a diferenciação destas células 

nas variadas linhagens necessárias. Leucócitos migram para a região, via 

diapedese, para eliminar micróbios e debris (Lavker, et al. 2003) e proporcionar 

as enzimas necessárias para a movimentação celular. 

No sítio lesional, é também elaborada e liberada uma quimiocina 

atraente para células-tronco, o fator de células-tronco que, além de atrair estas 

células, as direciona ao sítio da ferida ou do processo inflamatório (chamado 

“homing”). No território cutâneo, os folículos pilosos constituem um fascinante 

reservatório destas células (M. Ohyama 2007b), que irão se multiplicar e se 

diferenciar nos tipos celulares necessários à recuperação tecidual, de acordo 

com as moléculas de informações locais. A fixação destas células nos sítios 
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requeridos dependerá ainda, da expressão das moléculas de adesão celular 

específicas. 

A análise dos aspectos imunohistoquímicos das células-tronco 

foliculares e a análise histopatológica destas estruturas após longo prazo do 

procedimento de remoção de pêlos a laser constituem o escopo deste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA CONSULTADA 

2.1. A PELE  

A pele do homem corresponde a 15% do seu peso corporal e apresenta 

alterações constantes, sendo dotada de grande capacidade renovadora e de 

reparação. A pele age no controle da homeostasia e na função sensorial, 

através dos elementos do sistema nervoso situado na derme, assim como 

exerce defesa contra agressões físicas, químicas e biológicas, para a qual se 

destacam, pela sua importância, o manto lipídico e seu sistema imunológico. 

A camada mais superficial cutânea, epiderme, é basicamente um tecido 

epitelial ceratinizado, com variações estruturais e funcionais significativas na 

dependência de seu sítio anatômico. É constituída por: sistema ceratinocítico, 

composto por células epiteliais denominadas ceratinócitos, responsáveis pelo 

corpo da epiderme e de seus anexos (pêlos, unhas e glândulas); sistema 

melânico, formado pelos melanócitos; células de Langerhans, com função 

imunológica; células de Merkel, integradas ao sistema nervoso, e células 

dendríticas indeterminadas (Azulay, Azulay e Azulay 2008). 

Como nas demais células eucarióticas, o citoesqueleto das células 

epidérmicas é composto por uma complexa rede de proteínas estruturais com 

diferentes diâmetros de espessura, incluindo os microfilamentos de actina (7 

nm), os filamentos intermediários (10 nm) e os microtúbulos (20-25 nm) 

(Azulay, Azulay e Azulay 2008, Calonje, et al. 2012). No ceratinócito e demais 

células epiteliais, os filamentos intermediários ou tonofilamentos são 

compostos por citoceratinas (CK). Eles se dispõem em torno do núcleo e vão 

se conectando até alcançarem as placas desmossômicas e nelas inserir-se, 

ajudando a compor o citoesqueleto dessas células. São conhecidas mais de 30 

tipos de CK, sendo 20 epidérmicas e 10 do pêlo; as epidérmicas são divididas 

em tipo I (ácido: CK de 9-20) e tipo II (básico: CK de 1-8) (Mandt N 2005, 

Trelles, Urdiales e Al-Zarouni 2009). Para formar um filamento intermediário, é 

necessária a combinação de uma CK do grupo I com outra do grupo II. A 

expressão de determinado par de citoceratina varia segundo o tipo celular e o 

seu grau de diferenciação, podendo ser adotado como marcador de 
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multiplicação, diferenciação e de algumas condições patológicas (Mandt N 

2005). Epitélio escamoso estratificado expressa CK 5/CK 14. A citoceratina 15 

(CK 15) é expressada em alguns ceratinócitos da camada basal interfolicular, 

bem como nos ceratinócitos da região do bulge* do folículo piloso, local de 

células-tronco multipotentes. 

Além de sua função estrutural, os ceratinócitos participam ativamente 

dos processos inflamatórios e imunológicos, seja como células-alvo, seja como 

secretores de citocinas, neuropeptídeos e outros mediadores. O ceratinócito é 

capaz de produzir substâncias com ação autócrina, parácrina e, em situações 

muito especiais, endócrinas. Fazem parte desse painel de moléculas de 

informação: mediadores inflamatórios (interleucinas e quimiocinas), 

reguladores do crescimento ou da diferenciação celular (TGF alfa e beta, 

PDGF, VEGF, FGFb, SCF, etc), neuropeptídeos (CGRP, substância P, 

somatostatina, etc), neuro-hormônios e outros mediadores (Mandt N 2005). 

A camada mais profunda da epiderme, camada basal, é composta por 

uma única fileira de ceratinócitos justapostos, com morfologia colunar, 

citoplasma basófilo e núcleo grande e oval. A população dessas células basais 

é heterogênea; um pequeno percentual é composto por células-tronco que 

geram clones de ceratinócitos denominados células de amplificação transitória, 

que se dividem muito mais rapidamente, mas são programadas para um 

número limitado de mitoses. As células de amplificação transitória dão origem a 

duas células com características diferentes: uma nova célula de amplificação 

transitória, que permanecerá na camada basal, e outra, denominada pós 

mitótica ou diferenciada, que perde a capacidade de mitose e inicia  o processo 

de diferenciação ceratinocítica e de migração em direção à superfície. (Mandt 

N 2005, Hoang, Keady and Mahalingam 2009). A renovação completa, desde a 

divisão da célula basal até a eliminação das lâminas córneas, faz-se em 52-75 

dias. A camada basal repousa sobre uma membrana semipermeável, a 

membrana basal através da qual podem transitar seletivamente nutrientes, 

moléculas de informação e células.  

                                            
*
 Usaremos a expressão da língua inglesa “bulge”, por ser termo já empregado na 

maioria dos compêndios nacionais. 



  16 

  

Complexamente aderida à face inferior desta membrana, a derme se 

apresenta, entre outros componentes, rica em fibroblastos, sendo estes os 

principais responsáveis pela produção das macromoléculas de 

proteoglicanos/glicosaminoglicanos que compõem a matriz extracelular (MEC) 

(Calonje, et al. 2012). 

Proteoglicanas formam um grupo de subfamílias definidas por uma 

proteína, às quais polímeros de unidades dissacarídeas não ramificadas, 

glicosaminoglicanas (GAG), se ligam. Estas proteínas podem ser intracelulares, 

residir na superfície da célula ou fazer parte da matriz extracelular, e as 

moléculas de GAG possuem alta carga poliônica e grandes variações de 

tamanho. As proteoglicanas e os compostos GAG têm múltiplas funções. Estas 

proteoglicanas agrupam vários fatores de crescimento, citocinas, moléculas de 

adesão celular e proteínas de ligação de fatores de crescimento, 

consequentemente influenciando a bioatividade destas moléculas. Elas 

também podem servir limitando as funções de proteases. Além de servir como 

ligação para várias moléculas extracelulares, proteoglicanas também são 

responsáveis pela adesão de células à matriz extracelular. As proteoglicanas 

também interagem com outras moléculas da matriz extracelular além do 

colágeno. A maior glicosaminoglicana extracelular, o ácido hialurônico, tem um 

papel muito importante nas propriedades físicas e químicas da pele, 

parcialmente mediadas por sua hidrofilia e viscosidade em soluções diluídas 

(Calonje, et al. 2012). 

Os fibroblastos, além de sintetizarem colágeno e tecido elástico, 

desenvolvem importante papel na interação epitélio-mesênquima, secretando 

uma ampla gama de moléculas de informação influentes nos processos de 

inflamação e reparação tecidual. 

Estas células, os fibroblastos, presentes na derme têm numerosas 

funções, não somente sintetizando e liberando componentes da matriz 

extracelular, mas também agem na proliferação e migração em resposta a 

citocinas mitogênicas, quimiotáticas e modulatórias, e ainda interações 

autócrinas e parácrinas. Atividades autócrinas incluem a síntese de fator de 

crescimento transformador beta (TGF-β) e secreção de fator de crescimento de 
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tecido conjuntivo, que promovem a síntese de colágeno assim como a 

proliferação de fibroblastos (Calonje, et al. 2012). Atividades parácrinas 

envolvem o crescimento e a diferenciação ceratinocítica, especialmente por 

fibroblastos secretarem fator de crescimento de ceratinócitos, fator estimulador 

de colônia granulócito-macrófago, interleucina 6 e fator de crescimento de 

fibroblasto (FCF). 

Neovascularização e linfoangiogênese também constituem importantes 

processos na manutenção da homeostasia da pele e cicatrização de feridas. 

Os fibroblastos, por possuírem importância na função parácrina na pele 

humana normal, produzem fatores de crescimento de endotélio vascular. 

(Calonje, et al. 2012). 

Quando necessário, os fibroblastos desenvolvem filamentos de actina de 

músculo, constituindo-se como miofibroblastos, que encontrados no tecido de 

granulação estão envolvidos na fase de contração de feridas. 

O colágeno, maior componente da MEC, se apresenta em pelo menos 

oito diferentes tipos na pele humana. Demonstra especificidade tecidual 

considerável e também pode ser sintetizado por diferentes tipos celulares, 

como ceratinócitos, células vasculares endoteliais, células da musculatura lisa. 

Todas as moléculas de colágeno são constituídas de polipeptídeos. A 

característica mais marcante do colágeno é a presença de resíduos de 

hidroxiprolina e hidroxilisina, aminoácidos que são sintetizados pela 

hidroxilação de resíduos de prolina e lisina, respectivamente. Estas reações de 

hidroxilação requerem ácido ascórbico, moléculas de oxigênio e ferro ferroso 

como co-fatores. Temperaturas fisiológicas são consideradas necessárias para 

configuração da tripla hélice do colágeno nas reações de hidroxilação no 

retículo endoplasmático rugoso para a manutenção da estrutura dérmica 

(Calonje, et al. 2012). 

O colágeno tipo I, que é a forma predominante na derme, responde por 

aproximadamente 80% do total de colágeno. O colágeno tipo I associa-se ao 

colágeno tipo III para formar amplas fibras extracelulares na derme. Mutações 
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nestes tipos de colágeno, ou nas enzimas participantes das reações, podem 

resultar em anomalias no tecido conjuntivo  (Calonje, et al. 2012). 

Fibras maduras de colágeno são relativamente inertes, e podem existir 

em tecidos sob condições fisiológicas normais por anos. A contínua renovação 

de colágeno envolve um considerável número de metaloproteinases da matriz 

(MMP), sintetizadas e secretadas por fibroblastos, ceratinócitos e outros tipos 

celulares. As metaloproteinases são necessárias não só para a renovação 

tecidual, como também para a veiculação de moléculas e células, e se 

encontram aumentadas durante o processo cicatricial, de renovação tecidual e 

em estados patológicos variados, como nos processos inflamatórios e de 

metastatização tumoral. 

Na derme superficial, derme papilar, as fibras colágenas são finas e 

verticalizadas, enquanto abaixo, na derme reticular, o colágeno consiste de 

feixes espessos, difusos, geralmente em arranjos paralelos à superfície 

epitelial. A rede de fibras nesta camada, é um componente em menor 

quantidade. Na derme papilar, esta rede se dispõe em feixes verticais de 

fibrilas relativamente finas. Na derme reticular apresenta-se com disposição 

horizontal com interconexões. Este sistema provê resiliência e elasticidade ao 

tecido cutâneo (Calonje, et al. 2012). 

2.1.1. Anexos Cutâneos 

O folículo piloso é considerado um complexo mini-órgão. Cada folículo é 

formado por múltiplas camadas de células epiteliais e mesenquimais, no total, 

compreendendo mais do que 20 diferentes populações de células. Juntamente 

com a glândula sebácea e o músculo eretor do pêlo, o folículo piloso faz parte 

da chamada unidade pilossebácea. As proporções destes componentes variam 

entre os diferentes tipos de folículos pilosos conforme a (Blume-Peytavi, et al. 

2008) (Figura 1). 
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Figura 1 - Anatomia da unidade pilo-sebácea 

Glândula sebácea (SG); Músculo eretor do pêlo (M); Bainha fibrosa (FS); Bainha radicular 
externa (ORS); Bainha radicular interna (IRS); Haste do pêlo (HS); Papila dérmica (DP); Alça 

capilar (C); Bulge(B); Medula (MD); Estrutura “saia” símile (*) (Blume-Peytavi, et al. 2008) 
 

Grandes avanços na compreensão da biologia do pêlo têm ajudado a 

identificar eventos patogenéticos comuns em doenças dos folículos pilosos, 

incluindo a resposta andrógena alterada e a miniaturização do folículo piloso na 

alopécia androgenética, ou inflamação perifolicular na alopecia areata e líquen 

planopilar.  Além disso, devido a uma interação complexa entre os eventos 

sinalizadores do crescimento do folículo e de seu ciclo, folículos pilosos são 

extremamente sensíveis a influências endógenas, tais como desequilíbrios 

hormonais, doenças sistêmicas ou alterações nutricionais. Os fatores 

ambientais também podem afetar o crescimento do folículo piloso, tal como em 

resposta ao stress ou agentes patogênicos, ou ainda o comprometimento da 

atividade mitótica causada pelas drogas resultando em mudanças no calibre da 

haste do pêlo e quebra das hastes. A exposição excessiva ou permanente a 
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toxinas pode induzir disfunção severa do crescimento do pêlo que conduz a 

uma perda de folículos anágenos distróficos (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

A estrutura geral do folículo piloso pode ser dividida em regiões com 

base na morfologia, considerando-se a derivação vinda da ectoderme ou 

mesoderme, e as características cíclicas do pêlo. De forma geral, divide-se em 

estrutura permanente superficial e no componente cíclico transitório do folículo 

piloso, que inclui o bulbo capilar (Figura 2). A linha divisória entre estes dois 

componentes reside imediatamente abaixo do bulge e a inserção do músculo 

eretor do pêlo (MEP). A porção permanente do folículo piloso pode ainda ser 

subdividida. A partir da superfície da pele até o ponto de abertura do ducto das 

glândulas sebáceas no canal do pêlo é chamado infundíbulo.  A parte 

superficial do infundíbulo do folículo piloso, o acro-infundíbulo, é revestida de 

epiderme intacta incluindo stratum corneum e stratum granulosum bem 

desenvolvidos (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

 
Figura 2 - Histomorfologia do folículo piloso anágeno terminal 

Bainha fibrosa (FS); Bainha radicular externa (ORS) com regiões externa (o), medial (m) e 
regiãointerna; Bainha radicular interna,subdividida em Camada de Henle layer (He), Camada 
de Huxley (Hu), and cutícula (Cu); Células da matriz (Mx); Papila dérmica (DP;)Haste do pêlo 
(HS),que consiste em cutícula (Cu), córtex (Co)e medula (Me);Pigmento (P); Região do Bulge 

(B). (Blume-Peytavi, et al. 2008) 
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A parte entre a abertura do ducto das glândulas sebáceas e o bulge é 

denominada istmo. Ocorre diminuição contínua de diferenciação epidérmica em 

direção ao istmo da parte inferior do infundíbulo, o infrainfundíbulo. O istmo é 

uma zona de fronteira relativamente desprovido de características distintivas, 

embora a membrana vítrea seja muito mais fina nesta região, a mesma 

apresenta-se notavelmente espessa e visível nos folículos anágenos (Blume-

Peytavi, et al. 2008). A parede do istmo do folículo piloso consiste em duas ou 

três filas de células achatadas, podendo-se observar mudança no ângulo de 

orientação destas células ao longo do comprimento do istmo, assim como a 

bainha radicular externa funde-se ao epitélio cutâneo. A região do bulge reside 

abaixo do istmo, local que proporciona a inserção do músculo eretor do pêlo. 

Nesta região, o bulge é um notório compartimento especializado da bainha da 

radicular externa, que forma um nicho para abrigar células epiteliais e 

neuroectodérmicas, bem como várias populações de células imaturas, 

incluindo as células de Langerhans imaturas, mastócitos e células-tronco 

melanocíticas. O comportamento entre as células-tronco do bulge e as células-

tronco melanocíticas é bastante coordenado, permitindo diferenciação 

melanocítica para gerar e transferir pigmento às células amplificadoras 

transitórias, comprometidas com a formação do folículo piloso, assim que se 

inicia a diferenciação terminal para produzir a haste do pêlo (Lander 2012). 

A porção permanente do folículo piloso, que se estende a partir da 

superfície da pele até a parte inferior da região do bulge, não sofre mudanças 

significativas ao longo do ciclo do pêlo. No entanto, a presença dos folículos 

pilosos, seu tamanho e sua densidade conduzem a um aumento considerável 

da superfície da pele, fato de particular interesse no que diz respeito a 

processos de penetração percutânea (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

A unidade inferior, que se estende a partir do bulge à base do bulbo do 

folículo piloso, pode ser ainda subdividida em bulbo e região suprabulbar. Os 

compartimentos epiteliais do folículo piloso incluem a bainha radicular externa e 

a bainha radicular interna, ambas compostas de subcamadas de células 

diferentes, e as células da matriz. A bainha radicular externa estende-se a partir 

das células da matriz do bulbo até o nível de entrada do ducto da glândula 
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sebácea, e são inicialmente formadas durante a gestação a partir das células 

do bulge já existente (Blume-Peytavi, et al. 2008). As células da bainha 

radicular externa contêm citoplasma vacuolizado claro, com grandes 

quantidades de glicogênio. Abaixo do istmo, a bainha radicular externa não é 

ceratinizada. No entanto, ao nível do istmo, onde a bainha radicular interna se 

desintegra/desfolha, a bainha radicular externa sofre ceratinização sem formar 

grânulos. As células desta bainha expressam uma grande diversidade de 

mediadores, hormônios e receptores (Blume-Peytavi, et al. 2008). A bainha 

radicular externa apresenta a mais opulenta e não invasiva fonte de células-

tronco conhecida no adulto (Savikovic, et al. 2012). A bainha radicular interna 

consiste em três camadas, a de Henle, Huxley e cutícula, e todas sofrem 

ceratinização. Supõe-se que o endurecimento da bainha, antes da fibra capilar 

propriamente dita, possa ser controlador do formato do pêlo produzido. A 

bainha mesenquimal é separada da bainha radicular epitelial por uma 

membrana basal ou vítrea. Este complexo está circundado por uma rede 

vascular densa. Terminações nervosas em rede revestem o folículo 

proporcionando a base para interações piloneurais (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

Na vida embrionária, o crescimento do pêlo resulta da atividade 

proliferativa de ceratinócitos da matriz, o que dá origem a haste do pêlo e a 

bainha radicular interna. Estão localizados no bulbo, sobre a papila dérmica, 

um grupo de células mesenquimais especializadas com importantes 

propriedades indutivas (Tomic-Canic e Morasso 2005, Blume-Peytavi, et al. 

2008). Sabe-se que na remoção cirúrgica da papila dérmica e porção inferior 

da bainha dérmica, o crescimento do pêlo fica impedido de ocorrer, o que 

indica a importância dessas células mesenquimais especializadas como local-

chave de sinalização no folículo-piloso. A nutrição da papila e células da matriz 

sobrejacente é fornecida através de uma alça capilar localizada dentro da 

papila dérmica dos folículos pilosos terminais. Papilas dérmicas de pêlos velos 

geralmente não contêm capilares (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

Diferentes ensaios têm tentado isolar e caracterizar os ceratinócitos do 

bulge com o objetivo de verificar a capacidade dos mesmos em regenerar o 

folículo piloso. Nestes ensaios, o isolamento destas células através de 
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sistemas enzimáticos tem dificultado a apreciação de sua atividade. Amici e 

cols (2009) crio-separaram células do bulge de vibrissae, demonstrando que as 

células-tronco das regiões do bulge respondem diretamente a sinais das 

papilas dérmicas para a indução da formação de bulbos pilosos (Amici, et al. 

2009). 

 Tamanhos/Tipos de Folículos Pilosos 2.1.1.1.

Folículos pilosos encontram-se dispersos em todo o corpo do ser 

humano, exceto nas palmas, plantas, prepúcio, calva e lábios. Com base na 

estrutura e na forma da fibra capilar, tamanho da estrutura no corpo humano, 

vários tipos de folículos pilosos podem ser diferenciados. Um folículo piloso 

pode evoluir de um tipo para outro de acordo com a mudança de tamanho e a 

produção de fibras de pêlo ao longo do tempo (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

2.1.1.1.1. Lanugo  

Lanugo é um pêlo fino, macio, mal pigmentado e desprovido de medula. 

Produzido no útero, é o primeiro pêlo produzido. Este tipo de pêlo também 

pode ser observado em adultos em diversas formas de hipertricose. 

2.1.1.1.2. Pêlo velo 

O pêlo velo não possui medula, tem haste fina, é pouco pigmentado, e 

continua a crescer ao longo da vida. Mesmo nas áreas geralmente 

consideradas como possuidoras de apenas pêlos terminais, tais como o couro 

cabeludo, o velo pode constituir entre 7 e 25% do pêlo presente (Blume-

Peytavi, et al. 2008). Pode ainda ter como sinônimo o termo pêlo miniaturizado, 

ambos baseados simplesmente no diâmetro da haste do pêlo (Sperling, Cooper 

e Knopp 2012). Folículos pilosos velos são pequenos e podem penetrar na 

derme reticular, mas não no tecido subcutâneo. Como uma característica 

morfológica, folículos velos freqüentemente exibem uma estruturas epiteliais 

semelhantes a “saias” ou cápsulas de tecido conjuntivo perifoliculares, com um 

espaço claro marcante entre a bainha radicular externa e estas estruturas 

semelhantes a saia, ou entre a bainha radicular externa e a cápsula de tecido 

conjuntivo perifolicular. Este espaço é preenchido com substância mucinosa 
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que é rica em terminações nervosas perifoliculares e, entre outros tipos 

celulares, contém fibroblastos alongados e mastócitos. A papila dérmica típica 

em um folículo velo contém apenas de 10 a 30 células. 

2.1.1.1.3. Pêlo Intermediário 

O pêlo intermediário é o primeiro observado após o nascimento, 

subsequente ao pêlo lanugo inicial. É caracterizado por uma cutícula 

relativamente grosseira, pigmentação esparsa e medula fragmentada ou 

ausente (Blume-Peytavi, et al. 2008). Em sua apresentação, parece ser muito 

pequeno em relação ao pêlo terminal e muito grande quando relacionado ao 

pêlo velo. 

2.1.1.1.4. Pêlo Terminal  

O pêlo terminal tem um diâmetro maior na secção transversal quando 

comparado com outros tipos de pêlos. É pigmentado, com exceção dos 

afetados pela canície, e cresce por um período significativo. O tamanho e a 

forma do pêlo terminal varia com a localização no corpo e a potencial função. 

Esta classificação dos folículos pilosos, com base na natureza da fibra capilar 

produzida, pode ser refinada pelas características morfológicas dos folículos 

pilosos. A principal distinção anatômica do folículo piloso humano depende em 

grande parte do tamanho da haste para diferenciar o pêlo velo produzido do 

pêlo terminal. Comparado ao folículo piloso do tipo velo, a papila dérmica do 

pêlo terminal típico de folículo piloso do couro cabeludo contém de 200 a 400 

células. Folículos pilosos terminais podem chegar até a derme profunda e seus 

bulbos estão localizados no tecido subcutâneo. 

2.1.1.1.5. Pêlo dismórfico versus distrófico 

O radical “-morfico” é derivado do grego “forma” ou “contorno”, e deste 

modo, dismórfico refere-se à forma ou estrutura anatômica anormal. Enquanto 

o radical “-trófico” é derivado da palavra grega como nutrição ou alimento, 

fazendo com que a distrofia implique em crescimento anormal. Desta forma, os 

pêlos deformados por agressão física são dismórficos, enquanto os 

deformados por consequência fisiológica a uma doença, são distróficos. 
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Devemos esclarecer que outros autores utilizam o termo distrófico sem, no 

entanto, obedecer a estas definições. Neste trabalho, com o objetivo de 

caracterizar pêlos com alteração estrutural ou do seu contorno, adotamos a 

denominação distróficos, independente da fisiopatologia desencadeadora desta 

alteração (Sperling, Cooper e Knopp 2012). 

2.1.1.1.6. Pêlo Distrófico 

A literatura caracteriza o folículo piloso anágeno distrófico apresentando 

extremidade proximal cônica (anatomia do bulbo fora do padrão) e ausência da 

bainha radicular (Blume-Peytavi, et al. 2008), enquanto o folículo piloso 

telógeno distrófico pode ser caracterizado por acentuada constrição. 

2.1.1.1.7. Pêlo Miniaturizado 

Segundo Sperling et al (Sperling, Cooper e Knopp 2012), o pêlo 

miniaturizado é o que apresenta o diâmetro da haste reduzido. Nas patologias 

cutâneas, quando muitos folículos na espécime em estudo estão 

miniaturizados e a maioria destes estão na fase catágena/telógena, este 

achado possui importância diagnóstica e deve ser levado em consideração. 

Algumas condições com aumento do percentual de pêlo na fase 

catágena/telógena incluem tricotilomania, alopécia de tração, alopécia areata, 

alopécia androgenética, alopécia psoriásica, lupus eritematoso, alopécia 

cicatricial/inflamatória e alopécia induzida por quimioterapia. 

Na literatura, encontram-se características semelhantes a respeito dos 

pêlos velos e miniaturizados, sendo o último semelhante ao pêlo velo, porém 

ocupando a derme profunda e sem outros detalhes esclarecedores. Adotamos 

a mesma terminologia, considerando pêlos velos, como Sperling (Sperling, 

Cooper e Knopp 2012), sinônimo de pêlo miniaturizado, e velo-símile, com 

localização profunda conforme convenção por este autor adotada: 

1- Os termos velo e miniaturizado podem ser utilizados de forma 

sinônima, ambos baseados simplesmente no diâmetro da haste do 

pêlo (não no diâmetro da haste folicular). 



  26 

  

2- Pêlos velos podem ser identificados pelo seu tamanho pequeno e 

frequentemente por localização superficial (derme média ou acima). 

Um folículo implantado na derme profunda com haste bastante 

pequena é provavelmente miniaturizado, mas pode ser contado com 

velo. 

3- Pêlos terminais no mesmo espécime de biópsia variam muito pouco 

no diâmetro. Entretanto, a haste é menor que metade do diâmetro do 

maior pêlo. 

 Ciclo do pêlo 2.1.1.2.

O crescimento do pêlo resulta da atividade proliferativa de ceratinócitos 

da matriz, o que origina a haste e a bainha radicular interna. Esses 

ceratinócitos localizam-se no bulbo, onde se apóiam na papila dérmica, um 

grupo de células mesenquimais especializadas com importantes propriedades 

indutivas. 

O ciclo de atividades do folículo piloso requer a regeneração e a 

estruturação de suas porções não permanentes durante cada novo ciclo. 

Tradicionalmente, três fases do ciclo de crescimento dos pêlos são as mais 

reconhecidas: a fase de crescimento (fase anágena I-VI), a fase de regressão 

(catágena), e a fase de repouso (telógena). Atualmente, outros estágios no 

ciclo do pêlo vêm sendo considerados. Pode-se identificar e classificar cada um 

destes estágios individualmente na Figura 3  (Blume-Peytavi, et al. 2008).  

requer a regeneração e a estruturação de suas porções não 

permanentes durante cada novo ciclo, com base nas alterações na expressão 

de citocinas, hormônios, e seus receptores, bem como fatores de transcrição e 

enzimas, que atuam via sistema endócrino, parácrino ou autócrino. Na 

verdade, a morfogênese do ciclo do pêlo envolve paralelamente múltiplos 

eventos de sinalização, incluindo vias de desenvolvimento, como durante as 

diferentes fases do ciclo do pêlo. Este ciclo inclui uma remodelação e 

regeneração complexa da porção não permanente do folículo piloso. Estes 

acontecimentos não ocorrem apenas no epitélio folicular, mas também no 

mesênquima, na matriz extracelular, na vasculatura e na inervação, e nas 

populações de células associadas ao folículo piloso que passam por mudanças 
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dramáticas. De fato, em espécies com ciclo folicular sincronizado, a arquitetura 

e fisiologia de toda a pele, incluindo a sua imunidade e expressão genética, são 

submetidas a alterações substanciais subsequentes a eventos foliculares 

anteriores, levando-os a atividade cíclica de uma fase para a outra.  

 

 

Figura 3 - Ciclo do pêlo 
Durante um ciclo do pêlo, ocorre uma remodelação completa do folículo piloso. 

Tradicionalmente, três fases são reconhecidas: uma fase de crescimento (anágena I-III), fase 
de regressão (catágena) e fase de repouso (telógena) (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

 

Dependendo do indivíduo, em qualquer tempo 85-100% dos pêlos 

terminais do couro cabeludo encontram-se na fase anágena, 0-15% estão na 

fase telógena, e apenas em torno de 1% na fase catágena (Kede e Sabatovich, 

2009)  (Sperling, Cooper e Knopp 2012). 

2.1.1.2.1. Anágeno 

Células metabolicamente ativas sofrem divisões celulares na matriz do 

bulbo, fora da papila dérmica. Ceratinócitos apresentam movimento 

ascendente e circundante à papila dérmica, para formar o eixo do pêlo, 

diferenciando-se em camadas e suas bainhas envolventes. Melanócitos do 

bulbo também transferem pigmento para os ceratinócitos conferindo cor ao 
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pêlo. A fase anágena inclui não só o crescimento do pêlo, mas também a taxa 

de aumento proliferativo de todas as células foliculares em todos os 

compartimentos epiteliais, observando-se atividade mais elevada nas células 

da matriz. A duração da fase anágena é geneticamente predeterminada e varia 

com a localização e o tamanho do folículo piloso no corpo. Uma fase de 

crescimento anagéno pode durar vários anos, como pode ser visto nos folículos 

pilosos terminais no couro cabeludo (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

2.1.1.2.2. Catágeno  

A fase anágena é seguida de uma curta fase de repouso, catágena, que 

pode ser dividida em oito subfases, iniciando com uma fase anágena tardia e 

terminando em telógeno precoce. A regressão do folículo piloso na catágena é 

caracterizada por uma cessação da produção de proteína e de pigmento, a 

involução do folículo piloso e uma reestruturação fundamental da matriz 

extracelular. Apoptose maciça na região infrabulbar, porção transitória do 

folículo piloso conduz à regressão do folículo e a formação de uma trama 

fibrosa. Uma vez que esses eventos apoptóticos parecem ser predeterminados 

e finamente orquestrados, morte celular programada é provavelmente o termo 

mais adequado para descrevê-los. Quando a parte do folículo piloso em 

contato com a porção inferior do pêlo torna-se ligado ao eixo do cabelo, a 

chamada clava é formada. Portanto, a clava é considerada uma massa de 

epitélio expandido nesta localização (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

2.1.1.2.3. Telógeno 

O folículo piloso regride para cerca da metade do seu tamanho anterior e 

não se estende para além da parte superior derme. Morfologicamente, um 

envoltório de células epiteliais cobre um grupo de fibroblastos da derme, 

remanescente da papila dérmica. As células epiteliais do folículo telógeno 

precoce não mostram síntese DNA ou RNA significativa, nem qualquer síntese 

de proteínas características da fase anágena do folículo, tais como trico-hialina 

e ceratinas do córtex do pêlo. Em folículos telógenos o volume da matriz 

extracelular na papila dérmica é muito reduzido. As células da papila dérmica 
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tem citoplasma escasso e são relativamente quiescentes. A clava do pêlo 

telógeno pode ser conservada durante meses neste envoltório epitelial. 

Ao final da fase telógena, em torno do período de desprendimento da 

clava, a transição para a fase anágena começa. O pêlo recente em 

crescimento, extende-se para baixo a partir da área do bulge. O novo pêlo 

anágeno continuará a produzir haste pelos próximos dois a sete anos (Blume-

Peytavi, et al. 2008). 

2.1.1.2.4. Exógena 

Pesquisas recentes sugerem que o desprendimento da fibra capilar é um 

processo altamente controlado, ativo, o qual difere da quiescência 

normalmente encontrada durante a fase telógena. Por conseguinte, o termo 

"exógeno" foi introduzido para descrever este evento como um processo 

específico de seu próprio folículo piloso durante o ciclo. Na verdade, estudos 

detalhados sobre este processo sugerem que o primeiro conceito, com base na 

suposição de que a nova fibra capilar formada empurra a haste de repouso 

para fora, para ser desprendida, é improvável (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

2.1.1.2.5. Kenógeno 

Como um fenômeno novo no ciclo folicular, foram relatados folículos 

sem pêlos após o desprendimento da haste pilar. O termo "kenógeno" (Blume-

Peytavi, et al. 2008) foi sugerido para descrever este intervalo do ciclo do pêlo, 

em que o folículo piloso permanece vazio após a fase telógena, e antes do 

surgimento de um novo pêlo anágeno.  

 

- O potencial regulador da papila dérmica no crescimento e ciclo do pêlo: 

A potente capacidade indutiva das células da papila dérmica para 

promover a formação do folículo piloso tem sido reconhecida. O tamanho e a 

potência secretória da papila dérmica determinam o tamanho do bulbo 

anágeno, e subsequentemente o diâmetro da haste produzido pelo bulbo 

capilar, e a taxa de crescimento do pêlo, respectivamente. A papila dérmica 

também determina a duração da fase anágena e assim, em combinação com a 

taxa de crescimento do pêlo, o comprimento máximo potencial que a haste pilar 
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pode chegar. O que determina a duração da fase anágena dentro das células 

da papila dérmica não está claro, e várias hipóteses têm sido sugeridas, 

envolvendo variações bioquímicas. Diferentes conceitos, que estão sendo 

discutidos de forma controversa, incluem a idéia de acumulação de um inibidor 

endógeno durante a fase anágena, que, a um nível limiar, inibe a mitose 

causadora da transição de fase catágena.  

Há uma discussão sobre se as limitadas respostas mitóticas das células 

epiteliais de ciclo curto aos sinalizadores mesenquimais determinam ou não a 

extensão do ciclo do pêlo, ou ainda se estas mitoses são determinadas por 

sinais endógenos oscilantes ainda não identificados ou por determinantes 

embrionários de vias moleculares. 

Embora seja improvável que o componente epitelial não tenha atuação 

na determinação do tamanho e forma dos folículos pilosos, numerosos estudos 

têm confirmado que o componente de sinalização mesenquimal é o 

predominante. Muitos investigadores descobriram que células da papila 

dérmica folicular dissecadas de um folículo anágeno, no estado fresco ou após 

cultura de tecidos, podem induzir a formação de novo folículo piloso em 

roedores, desde que colocados na proximidade de epitélio não folicular 

(Jahoda, Reynolds e Oliver 1993). Este processo tem sido chamado de modelo 

de neoformação folicular, replicação do folículo piloso, e multiplicação do pêlo. 

Além disso, culturas de células da papila dérmica e de células da bainha do 

tecido conjuntivo do bulbo de roedores foram incorporadas nos folículos da 

pelagem destes animais, tornando-os maiores e prolongando a duração da 

fase anágena, o que sugere que as células introduzidas podem substituir as 

propriedades inerentes das células residentes na papila dérmica (Mc Elwee, et 

al. 2003). Este processo tem sido chamado de modelo de mudança 

morfogenética, amplificação folicular, ou no caso dos folículos danificados, 

reativação folicular. Estes e outros estudos demonstram que as células da 

papila dérmica retêm o conhecimento do tamanho e da forma do folículo piloso 

que eles devem formar e retêm uma memória de seu ciclo (Blume-Peytavi, et 

al. 2008). 
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 Glândulas Sudoríparas 2.1.1.3.

Glândulas sudoríparas écrinas 

Glândulas sudoríparas écrinas humanas são geralmente classificadas 

em dois tipos: écrinas e apócrinas. As glândulas écrinas são as principais 

glândulas responsáveis pelo sistema sudoríparo termo-regulatório em 

humanos. As glândulas écrinas estão distribuídas por praticamente toda a 

superfície do corpo. 

Historicamente, glândulas sudoríparas écrinas eram divididas em quatro 

segmentos: uma glândula secretora, espiralada e altamente vascularizada, um 

ducto termal espiralado, um ducto termal reto, e um ducto espiralado 

intradérmico, o acrosiringeo. A porção espiral secretora fica localizada na 

derme inferior, e o ducto se extende através da derme e se abre diretamente 

na superfície da pele.  

Glândulas sudoríparas apócrinas 

Glândulas apócrinas apresentam um perfil de secreção baixo, tendo 

consequentemente pouca importância no controle térmico. Glândulas apócrinas 

são encontradas predominantemente na região genital e região axilar, mas 

também no meato do pavilhão externo (“ceruminous glands”), na pálpebra 

(glândulas de Moll), e na aréola. Elas são derivadas da epiderme, e 

desenvolvem-se como uma derivação do epitélio folicular.  

Glândulas apócrinas apresentam dois componentes distintos: um 

complexo elemento secretor situado na base da derme reticular ou gordura 

subcutânea, e um ducto tubular ligando a glândula com o folículo pilosebáceo 

localizado acima do ducto sebáceo. Microscopicamente a porção secretora 

compreende uma camada não contínua de células mioepiteliais e uma camada 

interna de células eosinófilicas cúbicas ou colunares (Calonje, et al. 2012). 

2.1.2. Vascularização, sistema linfático e inervação 

A pele recebe um rico suprimento de sangue dos vasos perfurantes da 

musculatura esquelética e do tecido adiposo subcutâneo.  A maioria do fluxo 

sanguíneo é direcionada para os constituintes da pele que possuem maior 

atividade metabólica, quais sejam a epiderme, a papila folicular e estruturas 
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anexiais. Enquanto a derme papilar é ricamente vascularizada, nenhum capilar 

penetra na epiderme, que recebe sua nutrição por difusão.  

A alça capilar na papila dérmica tem um componente arterial ascendente 

e um componente intrapapilar que se caracteriza por uma curvatura acentuada 

e um seguimento capilar venoso descendente. O fluxo sanguíneo cutâneo (sob 

controle hipotalâmico) é de extrema importância na regulação da temperatura 

corporal. Por conseguinte, o controle da temperatura depende de um estreito 

relacionamento entre as funções vasculares e as glândulas sudoríparas. 

Os vasos subcutâneos dão origem a dois plexos vasculares conectados 

por comunicantes: o plexo vascular profundo reside na região de transição 

entre a derme e o tecido subcutâneo e o plexo vascular superficial está 

presente na derme reticular superficial, alimentando a derme papilar com 

sistema capilar. 

Extenso sistema linfático dérmico cursa muito próximo ao plexo 

sanguíneo (Calonje, et al. 2012). 
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Figura 4 - Imagem confocal da rede neurovascular no bulge de pêlo anágeno (Blume-Peytavi, 
et al. 2008). 

 

Os principais troncos neurais que adentram o tecido adiposo subcutâneo 

se dividem em feixes menores. Grupos de fibras mielinizadas se dispersam 

num plano horizontal para formar uma rede ramificada a partir da qual fibras 

nervosas ascendem, geralmente acompanhadas por vasos sanguíneos para 

formar uma rede de nervos entrelaçados na derme superficial. Os nervos 

cutâneos suprem os apêndices cutâneos e formam plexos proeminentes ao 

redor dos bulbos capilares e da derme papilar. Folículos pilosos são 

alimentados pela intrincada rede de fibras mielinizadas, algumas das quais 

ramificam-se como terminações nervosas livres nas bainhas fibrosas 

perianexiais, enquanto outras entram na epiderme para terminar como 

expansões intimamente associadas às células de Merckel na bainha radicular 

externa (Calonje, et al. 2012) (Figura 4). 
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2.1.3. Fisiologia e compartimentos especializados 

 Células-tronco cutâneas 2.1.3.1.

Considerando-se a utilização de tecnologias avançadas como nunca 

anteriormente, progressos no encontro de nichos de células-tronco na 

epiderme e dentro da pele têm sido estabelecidos. 

A compreensão dos determinantes da proliferação e diferenciação das 

células-tronco epidérmicas tem sido relatada por trabalhos realizados com 

material proveniente de Drosophilas e mamíferos. Entretanto, o entendimento 

das interações entre diferentes eixos regulatórios é limitado, existindo múltiplos 

trabalhos em andamento.  

Os critérios de aceitação geralmente utilizados para definir células-

tronco epidérmicas são: 1- normalmente cursam com ciclo lento, in vivo; 2-

capacidade de autorenovação e são responsáveis pela manutenção do tecido 

por longo prazo; 3- podem ser ativadas por ferimento ou em condições de 

cultura in vitro para proliferação e regeneração tecidual; 4- podem diferenciar-

se em pelo menos três estruturas especializadas (epiderme, folículos pilosos e 

glândulas sebáceas); e 5- têm um alto potencial proliferativo (Tomic-Canic e 

Morasso 2005). 

As células-tronco epidérmicas têm a habilidade de formar a epiderme 

completamente diferenciada, tanto in vivo quanto in vitro (Tomic-Canic e 

Morasso 2005). Os ceratinócitos que reepitelizam uma ferida, são derivados de 

duas populações de células-tronco epiteliais, as células-tronco interfoliculares 

localizadas na camada basal da epiderme interfolicular e as células-tronco 

epiteliais das áreas do bulge dos folículos pilosos (Lavker, et al. 2003) 

localizadas na membrana externa do folículo piloso (Lander 2012), áreas estas 

definidas como áreas de inserção do músculo eretor do pêlo (Lavker, et al. 

2003, M. Ohyama 2007a, M. Ohyama 2007b). Enorme plasticidade é atendida 

pela presença de células-tronco multipotentes adultas, que são mantidas em 

sua forma e estado quiescente, não diferenciadas, como células 

amplificadoras, e posteriormente levarão a proliferação e diferenciação em 

diferentes tipos celulares (Blume-Peytavi, et al. 2008). 
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Trabalhos mostram que existem repositores de células-tronco dentro da 

epiderme íntegra do adulto, células da região do bulge do folículo piloso, 

ceratinócitos da epiderme interfolicular e glândulas sebáceas (Sperling, Cooper 

e Knopp 2012) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Células tronco interfoliculares epidérmicas e do bulge do folículo piloso 
Membrana basal, MB; Células-tronco, SC; Células amplificadoras, CA;  Folículo piloso, HF; Bainha Radicular externa, 

ORS (Tomic-Canic e Morasso 2005). 

 

Esses reservatórios de células-tronco adultas têm sido identificados em 

vários tecidos auto-regeneradores. Análises por marcação celular, 

acompanhando marcações feitas com BrDu ou [3H] Tdr por períodos de um 

ano ou mais, revelaram que as células de ciclo lento da pele residem num 

compartimento especializado do epitélio do folículo piloso denominado  bulge 

(Blume-Peytavi, et al. 2008, Myung, Andl e Ito 2009). A região do bulge é uma 

extensão da bainha radicular externa, o que por sua vez determina a base da 

porção permanente dos folículos pilosos, (Blume-Peytavi, et al. 2008) adjacente 

a inserção do músculo eretor do pêlo (Sperling, Cooper e Knopp 2012). 

Análises de linhagem têm demonstrado que as camadas epiteliais dentro do 

folículo pilosos adulto e do pêlo são originárias das células do bulge (Amoh, et 

al. 2009). 

As células-tronco epiteliais da área do bulge do folículo piloso exibem 

vários atributos especiais (Lavker, et al. 2003, Tomic-Canic e Morasso 2005): 
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1- as células da região superior do folículo, incluindo o bulge, mostram 

maior crescimento in vitro quando comparadas com células de 

outras regiões do folículo e epiderme, 

2- as células do bulge normalmente quiescentes seguem um período 

transitório de proliferação celular durante a fase anágena inicial ou 

após estímulos, levando rapidamente ao ciclo das células 

proliferativas transitórias, 

3- as células do bulge são relativamente indiferenciadas 

ultraestruturalmente. 

A identificação destas células-tronco é facilitada pela marcação 

imunohistoquímica direcionada através de antígenos como a citoceratina 15 

(CK 15) (Myung, Andl e Ito 2009, Sperling, Cooper e Knopp 2012). A 

localização do bulge se mantém constante através de todo o ciclo folicular 

(Sperling, Cooper e Knopp 2012). 

As células-tronco do folículo piloso também podem se diferenciar em 

sebócitos e células da epiderme interfolicular (Calonje, et al. 2012). Apesar de 

serem multipotentes, as células-tronco do folículo piloso somente são ativadas 

na homeostasia da unidade piolosebácea e na formação da epiderme 

interfolicular, caso a pele esteja lesada (Lavker, et al. 2003, Barthel e Aberdan 

2005, Blume-Peytavi, et al. 2008, Myung, Andl e Ito 2009). 

Populações de células-tronco/progenitoras que normalmente residem no 

tecido cutâneo e contribuem para a cicatrização de feridas podem ser 

observadas na figura 6.  
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Figura 6 - Células-tronco na cicatrização de feridas cutâneas 
IFE, epiderme interfolicular; epiSC, células-tronco epiteliais; melSC, células-tronco 

melanocíticas; MSC, célula-tronco mesenquimal; SKPs, células progenitoras de pele; HSC, 
células-tronco hematopoiéticas; EC, célula endotelial;  TEP progenitores de tecido endotelial; 

BM, medula óssea; EPC, células precursoras endoteliais; HPC células precursoras 
hematopoiéticas (Lau, et al. 2009). 

 

Buscando entender porque as células-tronco estão preferentemente 

localizadas em nichos específicos como a região do bulge, o tema relativo a 

microambiente no bulge está ganhando importância (Martinez-Martinez, et al. 

2012). Ensaios têm identificado mais de 150 genes, que são preferencialmente 

expressos nesta região em relação à epiderme interfolicular. Purificação e 

enriquecimento de células-tronco do bulge, no entanto, permanecem como 

desafios, especialmente considerando que diferenças críticas na expressão 

genética das células do bulge de humanos e murinos têm sido encontradas. 

Devido à sua quiescência, as células do bulge são mais suscetíveis à 

acumulação de danos genéticos e retenção de substâncias cancerígenas por 

períodos de tempo mais prolongados e, consequentemente podem ser mais 

vulneráveis à formação de tumores (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

Muitas evidências sugerem que tumores cutâneos se originam em 

células-tronco epiteliais, (Lavker, et al. 2003, Tomic-Canic e Morasso 2005, M. 
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Ohyama 2007b, Kanoh, et al. 2008, Lau, et al. 2009),  incluindo carcinomas 

basocelulares e tricoepiteliomas que podem ser originados das células do 

bulge (M. Ohyama 2007b), portanto saber como atingir/trabalhar estas células 

é importante para o estudo da carcinogênese (Liu, et al. 2003). 

Células-tronco melanocíticas podem ser localizadas no bulbo do folículo 

piloso, além da região do bulge. Esta células são imaturas, possuem atividade 

cíclica lenta, auto-renovação e são plenamente competentes para regenerar 

descendentes na fase anágena precoce. Além disso, as células-tronco 

melanocíticas parecem ter a capacidade de adentrar em nichos vazios, 

incluindo a epiderme. 

No bulbo do folículo piloso, através de células de amplificação 

transitórias da matriz, o córtex das fibras dos pêlos é constituído por filamentos 

de ceratina incorporados numa matriz rica em enxofre, que encerram a medula 

e é circundado pela cutícula do pêlo.  

A quiescência das células-tronco adultas é particularmente importante 

do ponto de vista biológico porque conserva o potencial proliferativo da célula. 

Além disso, minimiza a replicação de DNA, possivelmente relacionadas com 

erros, uma característica que é particularmente relevante para as células-

tronco que residem em algum órgão do corpo humano mais exposto a 

agressão ambiental (radiação UV, produtos químicos cancerígenos) (Tomic-

Canic e Morasso 2005). 

Importantes pesquisas estão em andamento objetivando explorar formas 

de utilização do folículo piloso como fonte autóloga de células-tronco para o 

tratamento de uma grande variedade de doenças (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

 

Melanócitos  

Na matriz do folículo piloso se alojam os melanócitos que transferem 

melanossomos para os ceratinócitos circundantes e, desta forma levam à 

pigmentação da fibra do pêlo. A atividade dos melanócitos é dependente do 

ciclo do pêlo. No final de cada ciclo, os melanócitos reduzem a produção de 

melanina e retraem seus dendritos. As células-tronco, que podem dar origem a 
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melanócitos imaturos, estão presentes na região do bulge (Slominski, et al. 

2005). 

 Interações neuro-imunológicas e neuro-endócrinas 2.1.3.2.

O folículo piloso pode ser considerado um alvo ou uma escolha de 

mediação imunomodulatória. A rede perifolicular de terminações nervosas é 

intimamente associada a mastócitos, células endoteliais e macrófagos, fazendo 

do folículo piloso um local potencial para interações piloneurais. Mediadores 

neuroendócrinos, incluindo substância P, cortisol, hormônio 

adrenocorticotrófico, hormônio corticotrófico, próprio melanocortina e 

neurotrofinas, todos dos quais são expressados no folículo piloso, exercem 

efeitos moduladores no crescimento dos pêlos. Sistemas locais de feedback 

regulatórios semelhantes ao eixo hipotálamo-pituitário-adrenal tem sido 

identificados (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

 Interações neuro-imunológicas na inibição do crescimento do 2.1.3.3.

pêlo mediadas por estresse 

Em geral, a liberação de neuropeptídeos provenientes das fibras 

nervosas é considerada pró-inflamatória e resulta em degranulação de 

mastócitos e libertação de uma grande variedade de mediadores pró-

inflamatórios, como a histamina, no tecido interfolicular (Baluk 1997, Black 

2002). 

Estas substâncias iniciam uma inflamação neurogênica, um mecanismo 

de defesa criado para proporcionar a defesa rápida do hospedeiro. Cascatas 

inflamatórias subsequentes envolvendo citocinas levam a resposta imune 

específica (Peters, et al. 2006) (Figura 7). 

 Esta cascata inflamatória, promovida a partir da substância-P e fator de 

crescimento neural, é dependente de interação neuroimune e tem sido 

apontada como um fator agravante na supressão prematura do crescimento do 

pêlo induzido por fatores ambientais alterados (Peters et al., 2003; Peters et al., 

2004). 

Martínez-Martínez et al, investigaram em camundongos, o envolvimento 

de terminações nervosas sensoriais, que encontram-se entre os componentes 
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do bulge, na ativação e na mobilização de células tronco foliculares durante a 

cicatrização de feridas, e suas observações mostraram que a redução da 

inervação está associada a um retardo da cicatrização de feridas (Martinez-

Martinez, et al. 2012).  

 

Figura 7 – “Eixo neuroimune-folículo piloso” 
Este esquema resume a interação neuroimune e seu impacto sobre a regulação do 

crescimento do pêlo como um exemplo da interdependência de sinais de fator de crescimento 
nos sinais de inflamação neurogênica e respostas imunes específicas.ACTH, hormônio 

adrenocorticotrófico; α-MSH, hormônio estimulador de melanócitos- α; CRH, hormônio liberador 
de corticotrofina; NGF, fator de crescimento neural; PAR, receptor de proteinase ativada; SP, 

substance P; TNF-α fator de necrose tumoral- α (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

 

 Reparação do tecido cutâneo 2.1.3.4.

 O processo de reparação tecidual cursa com inflamação, cujo objetivo é 

livrar o organismo de tecidos danificados ou necróticos e invasores estranhos. 

 A presença de microorganismos, hipóxia, injúria tecidual, morte celular 

ou restos celulares podem disparar a produção de mediadores inflamatórios 

provocando inflamação. A hipóxia subjacente à injúria celular, também é, por si 

só, um indutor da resposta inflamatória. Essa resposta é grandemente mediada 

por uma proteína chamada fator-1 α induzido por hipóxia (HIF-1 α), produzida 

pelas células privadas de oxigênio, e ativa a transcrição de muitos genes 
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envolvidos na inflamação, incluindo o fator de crescimento endotelial (VEGF), 

que aumenta a permeabilidade vascular. A resposta inflamatória é intimamente 

entrelaçada com o processo de reparo tecidual. Nas primeiras horas de reparo, 

os fibroblastos e as células endoteliais vasculares proliferam (Mitchel, et al. 

2010). 

No sítio inflamatório é liberada uma quimiocina, o fator de células-tronco, 

capaz de atrair células-tronco para o local submetido à injúria. Esta quimiocina 

é capaz de acelerar a cicatrização de feridas (Ghadially 2012, Reinke e Sorg 

2012), e aumentar a angiogênese via VEGF (Lau, et al. 2009, Calonje, et al. 

2012). 

Como característica histológica surge a presença de novos e pequenos 

vasos sanguíneos e a proliferação de fibroblastos. A seguir, os macrófagos 

removem resíduos extracelulares, fibrina e promovem a angiogênese e a 

deposição de matriz extracelular.  

A migração de fibroblastos para o local da lesão é orientada por 

quimiocinas, fator de necrose tumoral (TNF), fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador-β (TGF-β) e fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF) (Figura 8). Sua subsequente proliferação é 

desencadeada por múltiplos fatores de crescimento e citocinas. As fibras 

colágenas agora estão presentes na periferia da área lesada. Os macrófagos 

estimulam os fibroblastos e interleucina 6 a proliferação de ceratinócitos. 

Simultaneamente à epitelização, as fibras colágenas tornam-se mais 

abundantes. Inicialmente é formada uma matriz provisória, que é substituída 

por uma matriz formada principalmente por colágeno tipo I. O TGF- β é o 

agente fibrinogênico mais importante, provocando a migração e proliferação de 

fibroblastos, aumentando a síntese de colágeno e fibronectina e diminuindo a 

degradação da matriz.  

A deposição de colágeno é parte do processo normal cicatricial. 

Entretanto, a deposição excessiva de colágeno e outros componentes da MEC 

em um tecido, caracterizam a fibrose e causam a disfunção do órgão e, com 

frequência, a insuficiência do mesmo.  
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Recentes estudos têm revelado que o recrutamento de células 

residentes nestina positivas contribui para o processo de reparação pós injúria. 

 
Figura 8 - Desenvolvimento de fibrose no processo inflamatório (Mitchel, et al. 2010) 

2.2. A REMOÇÃO DE PÊLOS A LASER 

Tecnologias variadas foram desenvolvidas no decorrer dos anos, 

proporcionando tratamentos de remoção dos pêlos através do uso de laser e 

outras fontes de luz, o que pode trazer redução de pêlos parcial ou total, 

temporária ou permanente. O mais habitual após um tratamento é a redução 

total dos pêlos, geralmente seguida por repilação parcial, ou seja, redução total 

temporária. A redução permanente é definida como redução significativa dos 

pêlos terminais, estável por um período de tempo mais longo que o ciclo de 

pêlo na região anatômica envolvida, não sendo tão facilmente alcançada. 

Poucos trabalhos científicos comprovam a duração destas tecnologias após 

longo prazo. Aparentemente é possível se obter pelo menos algum grau de 

redução permanente de pêlos com o uso do laser de ruby de pulso longo, 

alexandrita, diodo, neodímio:YAG de pulso longo, bem como as lâmpadas de 

luz pulsada não-coerente (Osório e Torezan 2002, Mandt N 2005). 

A fotodestruição dos folículos pilosos pode ser obtida por meio de três 

mecanismos, a saber (Osório e Torezan 2002, Blume-Peytavi, et al. 2008): 

ESTÍMULO PERSISTENTE 

Ativação de macrófagos e linfócitos 

Fatores de crescimento  
(PDGF, FGF, TGFß) 

Citocinas 
(TNF, IL-1, IL-4, IL-13) 

Proliferação de fibroblastos, 
células endoteliais e células 

fibrinogênicas 
especializadas 

Redução da atividade 
de metaloproteinases 

Aumento da síntese de 
colágeno 

Redução da degradação do 
colágeno 

FIBROSE 
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 térmico – por meio de calor. Usado no laser de ruby, laser de 

alexandrita, laser de diodo, luz pulsada não-coerente, Q-switched: ruby 

neodímio Yag laser e neodímio:Yag laser de pulso longo. 

 mecânico – por meio de ondas de choque ou cavitação violenta. Usado 

no Q-switched Ruby e Neodímio:Yag laser e SoftlightR. 

 fotoquímico – por meio da geração de substâncias tóxicas, como o 

oxigênio simples ou radicais livres. Usado na terapia fotodinâmica. 

Em todos os casos, ocorre o envolvimento de substâncias a serem 

atingidas chamadas de cromóforos, as quais podem ser endógenos ou 

exógenos. A luz proveniente de qualquer dos sistemas previamente citados, ao 

atingir a derme, provoca superaquecimento dos pêlos pigmentados, levando à 

desnaturação ou coagulação irreversível da proteína (Quadro 1).  

 
Quadro 1 - Eficácia de diferentes tecnologias a laser 

Laser ou Fonte de 
Luz 

Fototipo Cor do pêlo Diâmetro do pêlo Eficácia esperada 

Ruby  I–III 
Castanho claro a 

preto 
Fino e 

intermediário 

Remoção de pêlos 
por prazo 

prolongado 

Alexandrite  I–IV 
Castanho claro a 

preto 
Fino e 

intermediário 

Remoção de pêlos 
por prazo 

prolongado 

Diodo I–V 
Castanho claro a 

preto 
Intermediário 

Remoção de pêlos 
por prazo 

prolongado 

Nd:YAG I–VI Preto Intermediário 
Remoção de pêlos 

por prazo 
prolongado 

Q-switched 
Nd:YAG 

I–VI 
Castanho claro a 

preto 
Fino e 

intermediário 
Remoção de pêlos 

temporária 

Luz Intensa 
Pulsada 

I–VI 
Castanho claro a 

preto 
Intermediário 

Remoção de pêlos 
por prazo 

prolongado 

(Adapatado de (Blume-Peytavi, et al. 2008)) 

Devemos abordar o mecanismo térmico, por ser o mecanismo presente 

nos principais lasers e fontes de luz não-coerentes utilizados em nosso país. 

Neste mecanismo, ocorre a fototermólise seletiva, que pode ser traduzida por 

lesão térmica da estrutura alvo fotoinduzida. Este princípio leva em conta a 

combinação de comprimento de onda preferencialmente absorvido pela 

melanina (haste do pêlo), duração do pulso e fluência suficiente entregue 

durante um período de tempo próximo ao tempo de resfriamento da estrutura a 

sofrer injúria térmica (Osório e Torezan 2002, Mandt N 2005, Blume-Peytavi, et 
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al. 2008). A melanina é capaz de funcionar como cromóforo para comprimentos 

de onda entre o vermelho e próximo ao infravermelho no espectro 

eletromagnético (Ibrahimi, et al. 2011). Este cromóforo pode ser encontrado na 

bainha radicular externa do infundíbulo, na haste do pêlo e na região da matriz 

(Blume-Peytavi, et al. 2008). 

Possivelmente, a remoção permanente de pêlos a laser ocorre por 

destruição das células-tronco do folículo piloso, que normalmente participam na 

regerenação da epiderme e estruturas anexiais. Experimentos têm sugerido 

que a destruição seletiva apenas das células-tronco foliculares irão prevenir o 

rebrotamento de pêlos. De fato, o argumento para assegurar a remoção de 

pêlos total e permanente, é o de que estas células devem ser eliminadas ou 

funcionalmente alteradas pelo tratamento (Mandt N 2005). Trabalhos referem o 

envolvimento das células-tronco do bulge do folículo como alvo biológico 

(Osório e Torezan 2002, Mandt N 2005, Trelles, Urdiales e Al-Zarouni 2009, 

Ibrahimi, et al. 2011). Em publicação, Ibrahimi et al (Ibrahimi, et al. 2011) afirma 

que para alcançar a remoção permanente de pêlos o alvo biológico 

provavelmente são as células-tronco localizadas no bulge e papila dérmica 

(folicular). 

Baseado em uma discreta separação espacial entre o cromóforo e o 

cobiçado alvo, uma extensão da teoria da fototermólise seletiva foi proposta, a 

qual requer difusão do calor a partir do cromóforo para o alvo desejado 

objetivando a sua destruição (Ibrahimi, et al. 2011). 

A remoção temporária de pêlos a laser pode ser alcançada quando as 

células-tronco foliculares não são completamente destruídas, principalmente 

através da indução de um estado catágeno-símile nos folículos pilosos 

pigmentados (Ibrahimi, et al. 2011). 

A remoção temporária de pêlos a laser é mais fácil de alcançar usando-

se baixas fluências. Em geral, pode-se alcançar 15-30% de perda de pêlos a 

longo prazo utilizando-se ótimos parâmetros de tratamento (Ibrahimi, et al. 

2011). Em raras publicações são descritas as estruturas cutâneo-foliculares, 

assim como suas células-tronco após a remoção de pêlos a laser. Algumas 

destas investigações se basearam no exame imediato do tecido e/ou suas 

células-tronco após apenas um ou poucos tratamentos do laser, o que 
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normalmente não obtém como resposta a remoção definitiva dos pêlos. Em 

outros trabalhos foram realizados mais tratamentos, porém o estudo histológico 

ou imunohistoquímico ocorreu em curto prazo pós tratamento, ou ainda, a 

realização de apenas revisão bibliográfica referente ao tema. Portanto, a 

verificação do processo folículo-ambiental permanente que possa ocorrer após 

efetiva série de eliminação de pêlos terminais a laser se apresenta como 

necessária.  

2.3. ANÁLISE LABORATORIAL 

O estudo histopatológico da pele é considerado parte integrante do 

exame dermatológico, e é indicado sempre que houver necessidade de 

esclarecimento diagnóstico (Sampaio e Riviti 2007), visando observar as 

alterações do tecido cutâneo. O espécime é colocado em formol a 10% e 

corado, como de rotina, por Hematoxilina-Eosina (HE). Outras colorações 

podem ser utilizadas, conforme a necessidade diagnóstica. Ocorre a montagem 

da lâmina e procede-se a análise das características histopatológicas 

utilizando-se microscópio ótico. 

 A imunohistoquímica surgiu como um poderoso suplemento para 

avaliação histomorfológica desde 1968, quando o método foi iniciado através 

de anticorpos contra antígenos em tecidos incluídos em parafina (Alves, Bacchi 

e Vassalo 1999, Kumar e Rudbeck 2009). 

Na imunohistoquímica (IMQ), o título do anticorpo e as diluições, bem 

como o tempo de incubação e temperatura possuem grande capacidade de 

interferir nos efeitos e na qualidade da marcação. Estes fatores podem ser 

alterados de forma independente, ou como na maioria dos casos, em 

complemento a indução de diferentes padrões de positividade.  

O título do anticorpo deve ser definido como a mais alta diluição do 

anticorpo monoclonal que resulte na mais específica marcação, com a menor 

quantidade de fundo sob condições específicas no teste. A diluição do 

anticorpo contribuirá para a qualidade da marcação caso esteja preparado de 

forma acurada.  

Deve-se observar que, ao menos em secções de parafina, são 

consideradas ótimas as diluições de anticorpos primários quando consegue-se 

a ocorrência de um pico na intensidade da marcação, porém com a presença 
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de fundo mínimo. Uma vez que a melhor diluição para a reação tenha sido 

encontrada, grandes volumes podem ser preparados, considerando-se a 

necessidade e a estabilidade do material. 

Como mencionado anteriormente, o tempo de incubação do anticorpo, a 

temperatura e o título do anticorpo são interdependentes. Uma mudança em 

um destes fatores pode afetar os outros. Existe uma relação inversa entre o 

tempo de incubação e o título do anticorpo: para melhores resultados, quanto 

mais alto o título do anticorpo, menor deve ser o tempo de incubação. 

Entretanto, na prática é conveniente em primeiro lugar estabelecer um tempo 

de incubação adequado, antes de determinar a diluição do anticorpo. Variáveis 

consideradas capazes de reagir com marcações de fundo devem ser 

cuidadosamente controladas.  

O anticorpo primário que identifica determinado antígeno é aplicado aos 

cortes de tecido. Este anticorpo primário deve ser desenvolvido em outro 

animal (não humano), e é direcionado ao encontro do antígeno nas células 

humanas. Importante ressaltar que na prática todo anticorpo tem sua própria 

especificidade e sensibilidade. 

Um anticorpo secundário direcionado contra o primário é requerido em 

todos os métodos de detecção de antígeno descritos. Este anticorpo é mais 

comumente anticorpo anti-imunoglobulina direcionado contra imunoglobulinas 

que incluem o anticorpo primário. Este anticorpo secundário deve ser espécie-

específico e não pode reagir ao tecido humano. Vale lembrar que os anticorpos 

têm propriedades específicas dependentes de sua fabricação, e devem ser 

realizados esforços na busca do desenvolvimento da máxima performance em 

cada laboratório. 

Em 1998/1999, Liu et al (Liu, et al. 2003) demonstraram experimentos 

onde as células-tronco do bulge de folículos pilosos expressaram 

especificamente ceratina 15 (K 15) e em 2003 estes autores descreveram que 

K 15 é preferencialmente expressa em células do bulge de camundongos 

adultos (Liu, et al. 2003). Nos anos seguintes, outros autores publicaram 

trabalhos utilizando anticorpos anticitoceratina 15 (anti-CK 15), anti-CD 34 e 

anti-nestina, incluindo pesquisas em alopécias, como a de M.P.Hoang et al 

(Hoang, Keady and Mahalingam 2009) em 2009, onde relataram que células do 
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bulge humano expressam seletivamente CK 15 em todas as fases do ciclo do 

pêlo. Neste mesmo trabalho, foi ainda observada em humanos, expressão de 

CK 15 na camada periférica da bainha radicular externa do folículo piloso, 

camada basal da epiderme e glândulas écrinas. Expressão de nestina foi 

encontrada na porção interna da bainha radicular externa abaixo da área de 

inserção do músculo eretor do pêlo, no infundibulo acima da área de fixação da 

glândula sebácea e em células endoteliais (Hoang, Keady and Mahalingam 

2009) (Quadro 2). 

Todavia, Tiede et al publicou em 2009 um trabalho em que relacionava a 

marcação do anticorpo anti-nestina à fixação tecidual e os métodos 

imunohistoquímicos utilizados, onde também observou imunomarcação na 

bainha do tecido conjuntivo, mas também nas glândulas sebáceas e 

sudoríparas. Este trabalho, utilizando reações com leptina, evidenciou 

inespecificidade nestas marcações (Tiede, et al. 2009). 

Sellheyer and Krahl (Sellheyer e Krahl 2010) apreciou que a nestina não 

é expressa nos ceratinócitos do bulge de pele de embriões, mas sim em 

células dendríticas intrafoliculares, e que a nestina é expressa nos 

componentes mesenquimais da pele, obtendo-se marcações nos estágios 

precoces de desenvolvimento do pêlo. Ressalta ainda, que a papila folicular e a 

bainha de tecido conjuntivo são fortemente imunopositivas, e com o 

desenvolvimento do pêlo a expressão deste anticorpo fica retida a bainha de 

tecido conjuntivo. Este trabalho expõe ainda, que vasos em formação são 

imunomarcados pela nestina. Outro dado interessante encontrado é o de que 

ceratinócitos do bulge são nestina negativos, porém células dendríticas 

dispersas entre estes ceratinócitos são observadas imunopositivas (Sellheyer e 

Krahl 2010). 
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Quadro 2 - Marcações de CK 15 e nestina segundo autores 

Autores/Referências  Marcações CK 15 Marcações nestina 

Orringer JS, Hammerberg C, Lowe L, et 

al. The effects of laser-mediated hair 

removal on immunohistochemical staining 

properties of hair follicles (Orringer, et al. 

2006) 

- Infundibulo 

- Bainha radicular externa 

abaixo da glândula 

sebácea, incluindo o bulge 

- 

Hoang MP, Keady M, Mahalingam M. 

Stem cell markers (cytokeratin 15, CD 34 

and nestin) in primary scarring and non 

scarring alopecia (Hoang, Keady and 

Mahalingam 2009) 

- Céluas -tronco do bulge 

- Camada basal da epiderme 

- Glândulas écrinas 

- Periferia da bainha radicular 

externa acima do músculo 

eretor do pêlo 

- Epiderme 

- 2/3 superiores do folículo piloso 

- Infundíbulo acima da inserção da 

glândula sebácea 

- Porção interna da bainha radicular 

externa 

- Células endoteliais 

Sellheyer K, Krahl D. Spatiotemporal 

expression. Pattern of neuroepithelial 

stem cell marker nestin suggests a role in 

dermal homeostasis, neovasculogenesis, 

and tumor stroma development 

(Sellheyer e Krahl 2010).
 

- 

- Vasos sanguíneos perifoliculares e 

interfoliculares 

- Células dendríticas intrafoliculares 

(padrão salpicado no bulge)(bainha 

radicular externa) 

- Papila (anágena) (fibroblastos e 

capilares) 

- Bainha fibrosa (anágena, menor 

intensidade em catágena e telógena) 

- Capilares das tramas fibrosas (Todas 

as fases) 

Tiede S, et al. Nestin in Human Skin: 

Exclusive Expression in 

Intramesenchymal Skin Compartments 

and Regulation by Leptin (Tiede, et al. 

2009) 

- 

- Bainha fibrosa (bainha de tecido 

conjuntivo) 

- Glândulas sebáceas 

- Glândulas sudoríparas 
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3. OBJETIVOS 

1- Analisar, por meio de estudo imunohistoquímico, a presença de 

células-tronco nos folículos pilosos e regiões do bulge da pele humana após o 

tratamento de remoção de pêlos prolongada a laser.  

2- Analisar os aspectos histológicos das estruturas dos folículos pilosos 

e regiões do bulge após múltiplos tratamentos a laser para remoção 

prolongada de pêlos.  

3- Analisar se a ausência clínica prolongada de pêlos terminais após tal 

tratamento se correlaciona com alterações dos folículos pilosos e/ou com a 

ausência de células-tronco nas estruturas em estudo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. CASUÍSTICA 

Entre os meses de agosto de 2010 e outubro de 2012, foi realizado um 

estudo de investigação observacional, não randomizado, analítico e de coorte, 

avaliando pacientes do sexo feminino, hígidas, de cor branca, sendo que 24 

delas haviam sido previamente submetidas a procedimento de remoção de 

pêlos a laser e 12 pacientes não haviam sido submetidas a este tratamento. 

Todas as amostras foram coletadas apenas de regiões axilares ou virilhas. 

Embora tenhamos realizado biópsias de pele para a coleta de material, este 

procedimento não exerceu influência sobre o objeto do estudo, o tecido 

cutâneo previamente tratado a laser. Desta forma, este trabalho foi classificado 

como observacional. 

Os critérios de inclusão para constituição do grupo A, denominado grupo 

tratado, foram: idade entre 20 e 45 anos, história de procedimento para 

remoção prolongada de pêlos por tecnologia a laser de diodo 800 nm nos 

últimos anos, ausência de pêlos terminais na área a ser estudada na data da 

biópsia e, não ter realizado métodos depilatórios por no mínimo três meses 

anteriores à admissão no estudo. Foram excluídas deste grupo as voluntárias 

que: utilizassem qualquer medicamento tópico que possa ter ação sobre o ciclo 

evolutivo dos pêlos, apresentassem qualquer quadro clínico que pudesse 

alterar o resultado do estudo, ou que tivessem contra-indicações para a 

realização de biópsias.  

Objetivando a análise de um padrão de normalidade na população não 

tratada pela referida tecnologia, foi constituído o grupo B, denominado grupo 

controle, onde foram incluídas as voluntárias que preenchiam os seguintes 

critérios: idade entre 20 e 45 anos, negassem procedimentos de remoção de 

pêlos por tecnologias a laser ou por arrancamento em qualquer época e, na 

data da biópsia, apresentassem pêlos terminais na área a ser estudada. Foram 

excluídas deste grupo do estudo as voluntárias que: utilizassem qualquer 

medicamento tópico que pudesse ter ação sobre o ciclo evolutivo dos pêlos, 
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apresentassem qualquer quadro clínico que pudesse alterar o resultado do 

estudo, ou que tivessem contra-indicações para a realização de biópsias. 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelas 

pacientes (Anexo VII), foi colhida a história clínica, realizado exame físico e a 

região eleita para estudo foi fotografada. Estas etapas, assim como as biópsias 

de pele, foram realizadas pela mesma examinadora, utilizando a mesma 

técnica de coleta e material idêntico (sempre único e estéril) em todas as 

pacientes. A região foi limpa com álcool a 70% e realizada a aplicação de 

anestésico local (lidocaína a 2% sem vasoconstritor). Com o uso de um punch 

estéril de 4 mm de diâmetro, foi coletada a amostra de tecido cutâneo para os 

estudos histológico e imunohistoquímico, sendo realizada sutura com fio 

mononylon 6.0 e curativo local. Após uma semana, houve a retirada dos fios de 

sutura e observada a evolução da cicatrização.  

Observações clínicas: 

Ao exame dermatológico, as pacientes do grupo tratado apresentavam 

pele com aspectos de normalidade e, em alguns casos, discretas micropápulas 

foliculares. Em poucos casos, foram observados raros pêlos com diâmetros 

finos e de coloração castanho claro. No grupo controle, as áreas biopsiadas 

apresentavam pele e pêlos com aspecto habitual e tricotomizadas. 

4.2. PROCESSAMENTO LABORATORIAL 

Os espécimes provenientes das biópsias foram conservados em formol 

tamponado a 10% por no máximo 24 horas, período antecedente ao 

processamento laboratorial. Cada peça foi inserida em parafina e 

posteriormente cortada com espessura de 4 µ (micra), sendo dispostos seis 

cortes por lâmina. 

Os tecidos foram processados laboratorialmente pelos mesmos 

profissionais em cada etapa, utilizando a mesma técnica laboratorial desde a 

fase de inserção em parafina até o processamento dos cortes histológicos para 

organização das lâminas. Tais tecidos foram conservados em laboratório e, no 

caso do material para imunohistoquímica, controladamente resfriados. Todas 

as lâminas para o estudo imunohistoquímico passaram pelas reações com os 

anticorpos nos mesmos equipamentos, visando à homogeneidade do estudo. 

Todas as amostras de ambos os grupos foram submetidas à marcação com 



  52 

  

cada tipo de anticorpo concomitantemente. Todas as lâminas do estudo 

histopatológico foram analisadas pelas mesmas pesquisadoras através das 

mesmas técnicas de microscopia. 

Foram tomadas precauções para conservação das amostras a qualquer 

tempo dos procedimentos laboratoriais. 

Visando o encontro das células-tronco da área do bulge e de outras 

áreas do folículo piloso, os cortes foram organizados sequencialmente em 

grupos de quatro lâminas consecutivas, um corte por lâmina 

subsequentemente, sendo colocados um em cada linha da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, rigorosamente nesta ordem, dispostos em duas 

colunas e três linhas por lâmina até a ocupação de seis cortes em cada lâmina 

do grupo (Figura 9). Este método foi adotado de modo que o primeiro corte 

sinalizasse a tendência histológica dos cortes anteriores a este grupo, e o 

último corte da mesma lâmina, sinalizasse a tendência histológica do grupo de 

lâminas a seguir. Outras lâminas foram também organizadas por este método 

até o consumo completo de cada espécime. A primeira lâmina de cada grupo 

foi composta de vidro comum direcionada a estudo histológico corado pela 

Hematoxila-Eosina (HE), e as três lâminas seguintes, previamente tratadas 

com solução de silano (marca HDA) visando garantir melhor aderência do 

material durante o seu processamento, foram submetidas à realização do 

estudo imunohistoquímico, após definição da área sugestiva de encontro de 

folículos pilosos e bulge. 
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Figura 9 – Esquema ilustrando o método utilizado na organização dos cortes histológicos por 
alternância (HE, Hematoxilina-eosina; IMQ, imunohistoquímica). 

 

4.3. HISTOPATOLOGIA 

Houve a análise das características histopatológicas, tanto da epiderme 

quanto da derme, nas lâminas coradas por HE, observando-se as 

características listadas no Quadro 3. Todos os casos foram examinados por 

três médicas, sendo uma dermatopatologista e duas dermatologistas. 

A classificação das fases e tamanhos dos folículos pilosos observados 

no estudo histopatológico considerou as descrições referidas na revisão 

bibliográfica anteriormente exposta. Os casos em que a área de interesse não 

esteve presente nos cortes em análise (não visualizadas), foram tratados como 

“não classificáveis” para a característica em questão, e não foram 

contabilizados na análise estatística. O mesmo critério foi adotado para a 

análise de outras características. 

Lam. 1 - HE 

13 9 

17 21 

1 5 

Lam. 2 - IMQ 

14 10 

18 22 

2 6 

Lam. 3 - IMQ 

15 11 

19 23 

3 7 

Lam. 4 - IMQ 

16 12 

20 24 

4 8 

Lam. 5 - HE 

37 33 

41 45 

25 29 

Lam. 6 - IMQ 

38 34 

42 46 

26 30 

Lam. 7 - IMQ 

39 35 

43 47 

27 31 

Lam. 8 - IMQ 

40 36 

44 48 

28 32 
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Quadro 3 - Características histopatológicas observadas (FP, folículo piloso) 

EPIDERME DERME 

 

 Hiperceratose 

 Alteração da maturação 
da ceratina 

 Dilatação infundibular 

 Hipergranulose 

 Tortuosidade infundibular 

 

 

 Fibrose 

 Proliferação vascular 

 Infiltrado inflamatório 

 Tipo do folículo piloso 

 Fase do folículo 
piloso 

 

 Pleomorfismo 
nuclear FP 

 Tortuosidade FP 

 Célula gigante 

 Glândula apócrina 

 Glândula écrina 

 

4.4. IMUNOHISTOQUÍMICA 

O intervalo de interesse para estudo imunohistoquímico de cada caso foi 

determinado pelo encontro de folículos pilosos e áreas sugestivas de bulge nas 

lâminas em HE, sendo consideradas áreas de interesse, aquelas que 

apresentavam unidade pilo-sebácea com visualização do músculo eretor do 

pêlo e/ou proeminência inferior à implantação do ducto secretor da glândula 

sebácea, ou ao menos, unidade folicular evidenciando área inferior à 

implantação do ducto secretor da glândula sebácea.  

No Laboratório de Imunohistoquímica e Hibridização do Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP-UFF foram realizados testes com os anticorpos 

anti-citoceratina 15 (anti-CK 15) e anti-nestina em busca dos parâmetros 

imunohistoquímicos ideais para cada caso especificando o tipo celular (Quadro 

2). 

Posteriormente, foi realizada a técnica de imunohistoquímica dos tecidos 

procurando visualizar as células-tronco cutâneas no bulge e bulbo dos folículos 

pilosos através de painel imunohistoquímico incluindo os anticorpos anti-CK 15, 

Laboratório DBS, clone LHK 15, diluição 1:100 (Anexo XI)  e anti-nestina, 

Laboratório Milipore, clone 10C2, diluição 1:250, catálogo MAB5326 (Anexo 

XII), respectivamente. Seguiu-se o protocolo convencional do laboratório. As 

lâminas foram contra-coradas com Giemsa, kit Panótico, código 620529, 

registro ANVISA 10097010105, Laboratório LaborClin. A escolha da técnica 

com Giemsa, utilizando o kit Panótico e lavagem com água amoniacal, ocorreu 

para permitir a distinção das células–tronco coradas na tonalidade marrom do 
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cromógeno diaminobenzidina (DAB) da coloração acastanhada da melanina, 

que desta forma se apresenta verde-azulada. 

O controle laboratorial ocorreu durante cada banho das reações de 

imunohistoquímica, sendo realizados controles positivos e negativos 

específicos para cada anticorpo. 

Os procedimentos de realização da fase laboratorial do estudo 

imunohistoquímico são apresentados (Anexo X). 

O material utilizado na imunohistoquímica, lâminas silanizadas, 

anticorpos primários monoclonais, anticorpos secundários, tampões de 

lavagem, tampões de recuperação antigênica, sistema de revelação 

cromogênica, lamínulas, micropipetas e ponteiras descartáveis, bandeja de 

incubação, câmara úmida, lapiseira 0,7mm grafite B, berço de lâminas, bateria 

para contra-coloração são listados a seguir.  

Anticorpos:  

 Anti-CK 14 (apenas testes); 

 Anti-CK 15, clone LHK 15, anticorpo monoclonal (camundongo), 

Laboratório Diagnostic BioSystems; 

 Anti-Nestin, clone 10C2, anticorpo monoclonal (camundongo), 

Laboratório Millipore; 

Cromógenos: 

 DAB líquido, Peroxidase Horseradish, EasyPath; 

 Mach 4 Universal HRP (FastRed), Polymer Detection, BioCare 

Medical/CA; 

Diluente: 

 Da Vinci Green Diluent, diluente para anticorpo, BioCare Medical/CA; 

Pré-tratamento: 

 TrilogyTM (Concentrate), desparafinizador, rehidratante, desmascarador, 

Cell Marque/CA. 
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Visando contornar os possíveis vieses do estudo, foram adotados os 

seguintes critérios: 

 Obtenção de amostras de voluntárias com idade entre 20 e 45 anos, com 

ausência clínica de pêlos terminais no grupo tratado e com pêlos terminais 

evidentes no grupo controle; 

 Obtenção de informações sobre o tratamento a laser realizado 

anteriormente com o médico executor sempre que necessário, observando 

a Resolução CFM nº 1.638/02, em seu artigo 2º, que determina que a 

responsabilidade pelo prontuário cabe “ao médico assistente e aos demais 

profissionais que compartilham do atendimento”, considerando-se apenas 

as pacientes tratadas por laser de diodo 800 nm; 

 Preparo de cada lâmina com seis cortes distribuídos subsequentemente a 

cada quatro lâminas, aumentando a chance de encontro das áreas do 

bulge e bulbo do FP. 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados referentes a variáveis numéricas foram descritos por meios 

paramétricos (médias, desvios padrões, valores máximo e mínimo, medianas, 

intervalos interquartílicos) e os referentes a variáveis categóricas por meio de 

frequências absolutas e percentuais. Tabelas estatísticas e quadros 

compuseram a representação tabular dos dados. 

O teste binomial comparou a presença e a ausência de células-tronco 

nas amostras a partir das proporções observadas. O teste do qui-quadrado 

comparou proporções entre o grupo tratado e o grupo controle. No caso de 

proporções dicotômicas, utilizou-se o teste exato de Fisher. 

A marcação por anticorpos propiciou a comparação das proporções de 

áreas marcadas nas regiões do bulge e dos folículos pilosos por meio do teste 

de Mann-Whitney (não paramétrico), caso os dados não satisfizessem o critério 

de normalidade, ou por meio do teste t de Student (paramétrico) caso o critério 

de normalidade seja satisfeito. 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliação da normalidade dos 

dados e o teste de Levene avaliou a homogeneidade das variâncias. 
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As decisões estatísticas foram tomadas, a menos de indicação ao 

contrário, ao nível de significância = 0,05. 

As análises estatísticas contaram com o suporte dos recursos 

computacionais do Microsoft Excel e do software SPSS v.10.0. 

4.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo respeitou os princípios éticos conforme a Resolução CNS nº 

196/96 e a Declaração de Helsinque (Emenda de Somerset West, República da 

África do Sul). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição (Parecer CAAE 0122.0.258.000-10, de 09/07/2010), conforme 

documento em anexo (Anexo VI). 

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se 

processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou 

grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa.  

O estudo foi explicado a cada paciente individualmente, deixando claro 

sua natureza investigativa e não terapêutica. A paciente da pesquisa 

apresentava-se em estado mental, físico e legal que a habilitou a exercer 

plenamente seu poder de decisão. 

O termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo VII) observou as 

exigências da Declaração de Helsinque e obedeceu aos seguintes requisitos: 

1. Foi elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o 

cumprimento de cada uma das exigências acima e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação;  

2. Foi assinado por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por 

seus representantes legais; e elaborado em duas vias, sendo uma 

retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e 

uma arquivada pelo pesquisador.  

Os dados obtidos a partir dos sujeitos da pesquisa não foram ou serão 

usados para outros fins que não os previstos no protocolo e/ou no 

consentimento. 
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5. RESULTADOS 

As características encontradas na casuística, referentes aos pêlos e aos 

tratamentos do estudo encontram-se no Anexo I. 

Embora variações sejam citadas por diversos autores na conceituação e 

denominação dos pêlos com alterações estruturais, o termo “pêlo distrófico” 

adotado por Sperling (Sperling, Cooper e Knopp 2012) e Tosti (Blume-Peytavi, 

et al. 2008), foi por nós utilizado, por considerá-lo mais abrangente, como 

citado na metodologia deste trabalho. 

A ausência clínica de pêlos terminais foi observada em 100% dos casos 

tratados, com média de 5,1 tratamentos realizados e média de 64 meses de 

tempo pós tratamento, sendo o tempo mínimo observado de seis meses e o 

máximo de 132 meses (d.p.= 48,1), onde 63,6% dos casos possuíam mais de 

48 meses de pós tratamento. 

As alterações histopatológicas não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas entre os prazos decorridos pós-tratamento, dado 

confirmado pelo teste de Shapiro-Wilk, ao nível de significância de 5%, que 

indica inexistência de normalidade nos dados do tempo pós tratamento (W = 

0,868; g.l. = 22; p<0,05). 

Como alterações histopatológicas na epiderme encontramos, dilatação 

infundibular em 95,5% do grupo tratado e 66,7% do grupo controle. 

Hiperceratose foi observada em 72,7% do grupo tratado e em 25% do grupo 

controle. Alteração da maturação de ceratina foi evidenciada em 72,7% e em 

25% dos grupos tratado e controle, respectivamente. Hipergranulose foi vista 

em 63,6% e 8,3% no primeiro e segundo grupo, respectivamente. Tortuosidade 

infundibular foi evidenciada em 59,1% do grupo tratado e em nenhum caso do 

grupo controle (Figura 10). Vale ressaltar que todas estas características 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

estudados (valor - p < 0,05).  

Na derme, a presença de fenda peripilar foi visualizada em 36,4% do 

grupo tratado e em nenhum caso do grupo não tratado. Tortuosidade dos 

folículos pilosos apresentados transversalmente foi evidente em 59,1% do 

grupo tratado e em 8,3% do segundo grupo. Estes aspectos apresentaram 
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diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estudados (valor - p < 

0,05). A presença de outras características dérmicas pode ser identificada na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Características histopatológicas observadas na derme 

Características 
na Derme 

Grupos Presença (%) Ausência (%) valor-p 

Músculo eretor 
do pêlo 

Tratado 31,8 68,2 

1,000 

Controle 25,0 75,0 

Fibrose 

Tratado 100,0 0,0 

0,0001 (*) 

Controle 41,7 58,3 

Esclerose 

Tratado 0,0 100,0 

0,353 

Controle 8,3 91,7 

Proliferação 
vascular 

Tratado 50,0 50,0 

0,275 

Controle 25,0 75,0 

Hipertrofia de 
glândula 
apócrina 

Tratado 77,3 22,7 

1,000 

Controle 83,3 16,7 

Hipertrofia de 
glândula écrina 

Tratado 72,7 27,3 

0,378 

Controle 91,7 8,3 

Glândula 
sebácea 

Tratado 100,0 0,0 

1,000 

Controle 100,0 0,0 

Folículo piloso 

Tratado 100,0 0,0 

1,000 

Controle 100,0 0,0 

Área sugestiva 
de bulge 

Tratado 9,1 90,9 

0,319 

Controle 25,0 75,0 

Infiltrado 
inflamatório 

Tratado 36,4 63,6 

0,705 

Controle 25,0 75,0 

(*) - p <0,05   
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Aspectos histopatológicos dos folículos pilosos e da derme podem ser 

visualizados na Figura 11. 

A presença de reação giganto-celular evidenciando células gigantes 

perifoliculares contendo haste de pêlo foi verificada em dois pacientes com seis 

e 110 meses de período pós tratamento (Figuras 12 e 13).  

Foi observado hipertrofia das glândulas sudoríparas écrinas em 72,7% 

do grupo tratado e em 91,7% do grupo controle, e hipertrofia das glândulas 

sudoríparas apócrinas em 77,3% do grupo tratado e em 83,3% do grupo 

controle. As glândulas sebáceas se apresentavam dentro dos padrões de 

normalidade. Infiltrado inflamatório foi visualizado em 36,4% do grupo tratado e 

em 25,0% do grupo não tratado. Estas alterações não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos estudados (Figura 14). 

Proliferação vascular esteve presente em 50% do grupo tratado e em 

apenas 25% no segundo grupo, embora não tendo diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (valor-p = 0,05). 

Houve diferença estatisticamente significativa em relação à presença de 

fibrose entre os dois grupos estudados (valor-p < 0,05). A fibrose dérmica foi 

encontrada em 100% dos casos tratados (Figura 11, Figura 12, Figura 18). No 

grupo controle, a fibrose ocorreu em 41,6% dos casos. Embora fibrose de baixa 

intensidade tivesse ocorrido no grupo não tratado (41,6%), fibrose de 

intensidade moderada a severa foi mais evidente no grupo tratado (72,8%) (2 

= 19,599; g.l. =3; p < 0,0002), conforme Tabela 2. 

Quando relacionamos o tempo pós tratamento e as fibroses de 

localização perifolicular e difusa, o teste de Mann-Whitney, ao nível de 

significância de 5%, indica inexistência de diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) (U = 43,5; valor-p = 0,283). Fibrose perifolicular foi 

encontrada em 54,5% do grupo tratado e em 25% do grupo controle, e fibrose 

dérmica difusa foi evidenciada em 45,4% do grupo tratado e em 16,6%, do 

grupo controle. 

Considerando toda a amostra, foram estudados 62 folículos no grupo 

tratado e 59 folículos no grupo controle.  
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Em relação a tamanho/tipo dos pêlos, o teste do qui-quadrado 

evidenciou a diferença maior da proporção de folículos velo-símile do grupo 

tratado em relação ao controle (2 = 39,675; g.l. =1; p < 0,0001) (Tabela 3).  

 
Tabela 2- Intensidade da fibrose e sua distribuição entre os grupos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Em ambos os grupos estudados, a camada basal evidenciou 

imunopositividade para CK 15 e o aspecto imunohistoquímico é apresentado 

junto ao aspecto histopatológico na Figura 15. 

 
Tabela 3 - Distribuição dos folículos segundo fase do ciclo e tamanho dentro dos grupos 

Grupo 
Tamanho 

Fase  
Velo-símile Intermediário Terminal Total 

Tr
at

ad
o

 

Anágena 16 2 2 20 

Catágena 4 - 1 5 

Telógena 22 - 2 24 

Não classificável 11 - 2 13 

Total 53 2 7 62 

C
o

n
tr

o
le

 

Anágena 7 3 26 36 

Catágena - - 2 2 

Telógena 8 1 5 14 

Não classificável 1 - 6 7 

Total 16 4 39 59 

 

Na imunohistoquímica, houve expressão de CK 15 na região de bulge 

em 90,4% e 100% no grupo tratado e grupo controle, respectivamente. A 

Intensidade da 

Fibrose 

GRUPO 

Total 

Tratado Controle 

Ausente - 7 (58,3%) 7 (20,6%) 

Leve 6 (27,3%) 4 (33,3%) 10 (29,4%) 

Moderada 8 (36,4%) 1 (8,3%) 9 (26,5%) 

Acentuada 8 (36,4%) - 8 (23,5%) 

Total 22 (100%) 12 (100%) 34 (100%) 
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imununopositividade na camada basal da epiderme foi evidente em 71% do 

grupo tratado, e em 41,6% do grupo controle (Figura 16)(Figura 18)(Figura 19). 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos analisados. 

Houve positividade para a nestina na região de papila folicular em 50% e 

66,6% nos grupos tratado e controle, respectivamente. Observou-se nas 

células endoteliais, positividade em 90,0% e 91,6% entre os grupos. Na região 

de bulge foi evidenciada infrequente e discreta marcação para este anticorpo, 

em ambos os grupos. Expressão da nestina mostrou-se positiva na bainha 

radicular externa do folículo piloso em 45,4% e 91,6% do primeiro e segundo 

grupo, respectivamente, onde foi verificada diferença estatisticamente 

significativa (valor-p<0,05) (Figura 17).   
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Caso 1 A: Clínica e HE. A esquerda, observa-se tortuosidade folicular, fibrose perifolicular, 
hiperceratose com alteração da maturação de ceratina. Ao centro dilatação infundibular, 
hiperceratose, alteração da maturação de ceratina e hipergranulose. A direita, folículo piloso 
distrófico miniaturizado localizado na derme profunda. Paciente após 132 meses de 
tratamento (HE, 100x, 400x e 100x). 

Figura 10 - Caso 1A: Clínica e histopatologia 
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Caso 2 B: Folículo piloso terminal (controle). 
HE, aumento de 100x. 

 Caso 3 B: Bulbo e porção proximal de 
folículo anágeno terminal,com implantação 
no tecido celular subcutâneo (controle). HE, 
aumento de 100x. 

  
Caso 13 A: Folículo piloso miniaturizado (ou 
velo-símile) com implantação na derme 
reticular profunda. Observar fibrose perifolicular 
com proliferação vascular à esquerda. HE, 
aumento de 100x. 

Caso 18 A: Fibrose perifolicular e 
irregularidade do contorno de folículo 
telógeno velo-símile. HE, aumento de 100x. 

Figura 11 - HIstopatologia do grupo controle e tratado 
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Figura 12 – Caso 19 A: Reação giganto-celular e fibrose perifolicular. Imagem à direita 
evidenciando célula gigante contendo haste de pêlo. HE, aumento de 100x a esquerda e 400 x 
a direita. 

 

  
Figura 13 – Caso 19 A: Irregularidade do contorno do folículo, fibrose perifolicular e reação 
gigantocelular, com célula gigante contendo ceratina no maior aumento. Seis meses pós 
tratamento (HE, 100x e 400x) 
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Figura 14 - Caso 21 A: Hiperceratose, dilatação infundibular, fibrose perifolicular, folículos 

distróficos e dilatação de glândulas sudoríparas apócrinas. 
 

  
Figura 15 - Camada basal corada pela HE a esquerda. A direita, imunomarcação da camada 
basal por CK 15 (células acastanhadas), contracorada com Giemsa (melanócitos em verde-

azulado). 
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Caso 2 B (grupo controle): Imunopositividade 
para CK 15 em proeminências abaixo de 
glândulas sebáceas, áreas sugestivas de 
bulge. Aumento 100 x. 

Caso 8 A (grupo tratado): Imunopositividade 
para CK 15 em área sugestiva de bulge. 
Aumento de 100 x. 

  
Caso 4 A: Imunopositividade para CK 15. 
Aumento 400 x. 

Caso 5 A: Imunopositividade para CK 15. 
Aumento de 100 x. 

  
Caso 6 A: Imunopositividade para CK 15. 
Aumento de 100 x. 

Caso 2 A: Folículo piloso imunopositivo para 
CK 15 na derme reticular profunda em corte 
transversal. Aumento 100 x. 

Figura 16 - Imunomarcação para CK15 
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Caso 3 B (controle) – Imunopositividade para 
nestina na bainha radicular externa de pêlo 
anágeno terminal. Aumento de 400 x. 

12 B (controle) – Imunopositividade para 
nestina em papila de folículo telógeno velo. 
Aumento de 100 x. 

  

Caso 3 A – Papila folicular de pêlo 
miniaturizado e vasos de trama fibrótica 
inferior ao folículo imunopositivos para 
nestina. Aumento de 100 x. 

Caso 5 A – Imunopositividade na região de 
papila folicular e vasos perifoliculares 
Aumento de 100 x. 

  
Caso 9 A – Imunopositividade da região de 
papila folicular e vasos perifoliculares 
Aumento de 100 x. 

Caso 9 A- Imunopositividade de região de 
papila folicular. Aumento de 100 x. 

Figura 17 - Imunomarcação para nestina 
 
  



  69 

  

 
 

      
Figura 18 - Caso 2A: Imagens em HE, CK15 e nestina 

Imagem superior HE, 100x com tortuosidade dos folículos pilosos e fibrose perifolicular. 
O folículo a direita representa um pêlo velo-símile ou miniaturizado, com medula e localização 
na derme profunda. Imagem inferior esquerda com imunopositividade para CK15 na região do 
bulge. Imagem inferior à direita imunonegativa para nestina na mesma região e marcação em 
vasos perifoliculares. 
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Figura 19 – Caso 12 A - Imunopositividade em região do bulge para CK15 – caso tratado 

 

 
Figura 20 – Caso 12 A - Imunomarcação nestina positiva em vasos perifoliculares. 
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6. DISCUSSÃO 

Tivemos extrema dificuldade na escolha dos termos a serem adotados 

para definir as questões encontradas. Desta forma, utilizamos pêlo velo ou 

miniaturizado como sinônimos, quando nos referimos ao tamanho dos folículos 

encontrados, conforme Sperling et al (Sperling, Cooper e Knopp 2012). Quanto 

ao termo distrófico ou dismórfico, adotamos o uso de distrófico, independente 

da fisiopatologia envolvida no quadro. A alteração de maturação de ceratina 

observada na amostra tratada (Figura 10), é considerada uma alteração celular 

a nível nuclear, compreendendo os ceratinócitos da camada basal, o que se 

mantém ao longo dos anos. 

Apesar de termos observado alterações epidérmicas com diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos estudados, clinicamente foram 

vistas apenas discretas micropápulas foliculares em alguns casos do grupo 

tratado. Entretanto, em 2011 Tetzlaff et al. as relatou em um caso de Síndrome 

de Fox Fordice após a remoção de pêlos por laser de diodo (Tetzlaff, et al. 

2011). 

Embora a degeneração granulomatosa seja citada quando do 

lançamento da tecnologia a laser para remoção de pêlos em 1997, não 

encontramos nenhuma referência ao acompanhamento evolutivo desta reação. 

Parece-nos intrigante a persistência de reação giganto-celular contendo hastes 

após tão longos períodos pós tratamentos.nos dois casos observados. 

(Dierickx, et al. 1997). 

Apesar de termos encontrado infiltrado inflamatório em ambos os grupos 

estudados, torna-se importante esclarecer que este fato talvez se deva à 

origem topográfica das biópsias obtidas, provenientes de áreas 

constantemente submetidas a estímulos teciduais e a atrito. 

A presença de fibrose em 100% dos casos tratados com intensidade 

significativa foi um dos aspectos encontrados mais relevantes, o que suscita a 

questão de alterações fisiológicas locais e de suas decorrentes capacidades 

teciduais de responder a injúrias locais. Em nosso estudo, esta atuação do 

processo inflamatório pode se apoiar nos resultados encontrados, apreciando o 

fato de que, com a relevante fibrose perifolicular observada, devemos 
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considerar que as células-tronco encontradas no bulge e no bulbo do folículo 

piloso, possivelmente tiveram suas capacidades funcionais ou interação 

neurofisiológicas desativadas pela ação do laser.  

Vale ressaltar que no estudo histopatológico, áreas de proeminência 

folicular sugestivas de bulge foram observadas em poucos casos de toda a 

amostra, embora tenhamos encontrado imunopositividade sugestiva desta 

região pelo anticorpo anti-CK 15 na grande maioria dos casos. Tal fato 

compete importância e eficácia à técnica de organização dos cortes 

histológicos por alternância nas lâminas, objetivando o encontro de área nobre 

e de pequena proporção. 

Considerando que os folículos pilosos in vivo se organizam em 

diferentes posicionamentos segundo sua implantação na pele humana, tem-se 

que admitir extrema dificuldade para a contagem dos elementos celulares em 

cada área residente, embora tenhamos adotado os critérios metodológicos 

previamente citados (Orringer, et al. 2006). Observação esta, também 

defendida na literatura consultada, visto que em nenhum relato há referência 

ao número de células-tronco encontradas no bulge e no bulbo do folículo 

piloso. Também importante considerar que a imunomarcação do anticorpo anti-

nestina está relacionada ao tamanho e à fase do ciclo de crescimento do pêlo 

em análise (Sellheyer e Krahl 2010). Estes aspectos nos obrigaram a classificar 

a imunomarcação como presente ou ausente, de modo semelhante a diversos 

autores (Lavker, et al. 2003, Liu, et al. 2003, Hoang, Keady and Mahalingam 

2009). 

Nos trabalhos examinados na literatura, concernentes a marcação da 

região do bulge pela nestina, encontramos divergências entre os autores, 

possivelmente, pelas variações técnicas executadas. Considerando que a 

nestina é um marcador neuronal celular e de células com grande potencial de 

diferenciação, sua expressão deveria ser possível na região do bulge em todos 

os trabalhos, o que não coincide com a literatura. Estes aspectos justificam o 

paralelismo de discreta e inconstante marcação por este anticorpo nesta região 

por nós observada. Entretanto, houve expressão do bulge para o anticorpo 

anti-CK15 na totalidade do grupo controle e em 90,4% do tratado, 

demonstrando a presença destas células consideradas tronco nesta região 
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após a remoção de pêlos a laser. Se somarmos a este fato, que este anticorpo 

não foi evidenciado de modo claro na bainha radicular externa, devemos 

considerar a possibilidade de que esta área seja muito mais atingida e mais 

responsível ao processo depilatório em questão. 

As alterações descritas neste trabalho parecem ser relevantes pelo não 

rebrotamento de folículos pilosos terminais após o tratamento, pois 

possivelmente, ocorre deficiência fisiológica a nível de informações 

moleculares entre as células-tronco do bulge e da papila folicular. Esta 

cooperação parece necessária, e encontra-se relatos na literatura corroborando 

esta teoria, como Amici AW et al (Amici, et al. 2009), que isolaram por processo 

de congelamento, células-tronco do bulge de vibrissae, demonstrando que as 

células-tronco das regiões de bulge respondem diretamente a sinais das 

papilas dérmicas para a indução da formação de bulbos pilosos. Outra 

abordagem seria a descrita por Blume-Peytavi et al, em que uma deficiente 

resposta imunológica desencadeada por processo inflamatório em ambiente 

sob estresse fisiológico e dependente de interação neuroimune, seria apontada 

como um importante fator agravante para a extinção prematura do crescimento 

do pêlo induzida por fatores ambientais (Blume-Peytavi, et al. 2008). 

Adicionalmente, a menor expressão, verificada em nosso estudo, de nestina no 

grupo tratado (com diferença estatisticamente significativa) na bainha externa 

do pêlo, que é considerada nos trabalhos mais recentes como a mais 

importante fonte de células-tronco foliculares, indica talvez, ser este o alvo 

principal para a remoção definitiva dos pêlos. 

A higidez da pele e seus anexos depende totalmente da permeabilidade 

dos tecidos subjacentes ao trânsito de moléculas e a constituintes celulares. Os 

processos fibróticos implicam em um menor número de células produtoras de 

moléculas de informação. Acreditamos que estas interações, adicionadas a 

lesões teciduais importantes alcançando células com grande capacidade 

reprodutiva, como as da bainha externa do pêlo, possam resultar em 

importantes alterações fisiológicas cutâneas. 

Não podemos prever se estas alterações implicarão futuramente, em 

dificuldades nos processos senescentes cutâneos e nas respostas às possíveis 

injúrias locais. 
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7. CONCLUSÕES 

1 - Não existe consenso nomenclatório para definir os folículos pilosos em 

relação aos seus aspectos clínico-patológicos. 

2 - A ausência de 100% de pêlos terminais nos pacientes após tão longos 

períodos de tratamento a laser, demonstra que a remoção de pêlos por este 

processo pode ser definitiva. 

3 - As alterações histopatológicas encontradas, podem ser consideradas 

permanentes, sendo observada igualmente após seis ou 132 meses pós 

tratamento. 

4 - As mudanças estruturais tanto dérmicas quanto foliculares, em conjunto, 

evidenciam importantes repercussões no território cutâneo. 

5 - Houve presença de células-tronco nas regiões de bulge e bulbo dos 

folículos pilosos dos casos tratados por remoção de pêlos a laser. 

6 - A menor expressão de nestina na bainha radicular externa dos folículos 

pilosos do grupo tratado indica ser esta região, que é considerada importante 

fonte de células-tronco do folículo piloso, o alvo mais importante de depilação 

definitiva a laser. 

7 - Novos estudos devem ser realizados, em busca de aprofundar os 

conhecimentos relacionados à fisiologia das diversas células-tronco cutâneas e 

seus microambientes. 
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Anexos 

Observação: Pacientes numerados de 1 a 22 pertencentes ao grupo tratado, e 

23 a 34 pertencentes ao grupo controle. Na coluna “grupo” o número 1 indica o 

grupo tratado, e o número 2 indica o grupo controle. 

 

Anexo I Características dos pêlos e tratamentos 
 

Tabela 4- Características dos pêlos e tratamentos 

Paciente Grupo 

Características dos pêlos anteriores ao tratamento (relato das pacientes) e dos tratamentos realizados 

Idade 
Fototipo 

(Fitzpatrick) 
Quantidade 

de pêlos 
Espessura 

pêlos 
Cor pêlos Fluência 

(J/cm
2
) 

Duração 
Pulso 
(ms) 

Número de 
tratamentos 

Meses pós-
tratamento 

Local da 
biópsia 

1 a 6 1 ou 2 ou 3 1 ou 2 ou 3 1 ou 2 ou 3 

1 1 39 2 2 2 2 2 3 4 132 1 

2 1 29 3 2 2 3 2 3 6 6 1 

3 1 39 2 3 3 2 2 1 5 73 1 

4 1 39 2 3 3 2 2 1 5 76 2 

5 1 45 3 1 2 2 2 3 6 6 1 

6 1 44 3 2 2 2 1 1 5 123 2 

7 1 26 2 3 3 3 1 1 4 6 1 

8 1 27 3 2 2 2 1 1 4 7 1 

9 1 42 2 2 2 2 2 1 6 75 1 

10 1 44 3 2 2 2 2 1 5 15 1 

11 1 45 3 3 3 3 2 1 4 14 2 

12 1 30 4 2 2 3 2 1 8 53 2 

13 1 30 3 3 3 3 2 3 5 12 1 

14 1 45 3 2 2 3 1 1 5 120 1 

15 1 41 3 2 2 2 1 1 5 120 1 

16 1 44 3 2 3 3 1 1 8 60 2 

17 1 41 3 2 2 3 2 3 5 96 1 

18 1 39 2 2 2 2 2 1 4 130 2 

19 1 27 2 3 3 3 2 1 5 6 1 

20 1 25 3 2 2 2 2 1 4 60 1 

21 1 39 3 3 3 3 2 1 4 108 1 

22 1 41 2 3 3 3 2 3 6 110 1 

23 2 39 2 2 3 2       0 2 

24 2 23 2 1 2 2       0 1 

25 2 29 3 2 3 2       0 2 

26 2 34 2 2 2 3       0 1 

27 2 32 2 3 3 2       0 1 

28 2 37 3 2 3 3       0 1 

29 2 28 3 3 3 3       0 2 

30 2 25 3 2 3 3       0 1 

31 2 23 3 3 3 3       0 1 

32 2 29 2 2 2 2       0 1 

33 2 25 2 2 2 2       0 1 

34 2 28 2 2 2 2       0 1 

(Grupos: 1 – tratado, 2 – controle; Quantidade de pêlos: 1- pouca, 2- média, 3- muita; 
Espessura dos pêlos: 1- fina, 2- média, 3- grossa; Cor dos pêlos: 1- louros, 2- castanhos, 3- 
pretos; Fluência: 1- 20 a 30 J/cm

2
, 2- 31 a 40 J/cm

2
; Duração de Pulso: 1- 30ms, 2- Auto, 3- 

30ms e/ou auto; Local da Biópsia: 1- axila, 2- virilha) 
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Anexo II Testes realizados para imunohistoquímica 
 

Tabela 5 - Testes realizados para imunohistoquímica 

Teste Anticorpo 
Localização 
alvo/células-
tronco 

Diluição 
Sistema de 
Revelação 

Contra-coloração Resultado 

I Anti-CK 15 Bulge 1:100 Envision mouse Hematoxilina 
Ausência de 
marcação 

II Anti-CK 15 Bulge 1:100 Envision mouse Hematoxilina  
Marcação das 
células do bulge  

III Anti-CK 15 Bulge 1:100 
Fosfatase 
Alcalina (Mach 
4) 

Hematoxilina 
Marcação das 
células do bulge  

IV Anti-Nestina 
Bulbo pilar, 
vasos, nervos 

1:100 
Fosfatase 
Alcalina (Mach 
4) 

Hematoxilina Fundo 

V Anti-Nestina 
Bulbo pilar, 
vasos, nervos 

1:200 
Fosfatase 
Alcalina (Mach 
4) 

Hematoxilina Boa marcação 

VI Anti-CK 15 Bulge 1:50 Envision mouse Hematoxilina Fundo 

VII Anti-CK 15 Bulge 1:100 Envision mouse Giemsa Boa marcação 

VIII Anti-Nestin 
Bulbo pilar, 
vasos, nervos 

1:250 Envision mouse Giemsa Boa marcação 

IX Anti-Nestin 
Bulbo pilar, 
vasos, nervos 

1:300 Envision mouse Hematoxilina Fraca  marcação 
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Anexo III Características histopatológicas observadas na epiderme 
Tabela 6 - Características histopatológicas observadas na epiderme 

Paciente Grupo 

EPIDERME  

Dilatação 
infundibular 

Hiperceratose 
Alteração maturação da 

ceratina 
Hipergranulose 

Tortuosidade 
infundibular 

Espessura 
diminuída 

1 1 1 1 1 1 0 0 

2 1 1 1 1 0 1 0 

3 1 1 1 1 0 0 0 

4 1 1 0 1 0 1 0 

5 1 1 0 1 1 1 0 

6 1 1 0 1 0 1 0 

7 1 1 1 0 1 1 0 

8 1 1 1 0 1 1 0 

9 1 1 1 0 1 1 2 

10 1 1 1 0 1 1 0 

11 1 1 1 0 1 1 0 

12 1 1 1 1 1 1 0 

13 1 1 1 1 1 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 3 

15 1 1 1 1 0 1 0 

16 1 1 1 1 1 0 0 

17 1 1 1 1 0 1 0 

18 1 0 0 0 0 0 0 

19 1 1 0 1 1 0 0 

20 1 1 1 1 1 0 0 

21 1 1 1 1 0 0 0 

22 1 1 0 1 1 0 0 

23 2 0 0 1 0 0 0 

24 2 0 0 0 1 0 0 

25 2 0 0 0 0 0 0 

26 2 1 0 0 0 0 0 

27 2 1 1 0 0 0 0 

28 2 1 1 1 0 0 0 

29 2 0 0 0 0 0 0 

30 2 1 0 0 0 0 0 

31 2 1 1 0 0 0 0 

32 2 1 0 1 0 0 0 

33 2 1 0 0 0 0 0 

34 2 1 0 0 0 0 0 

(1 - presença; 0 - ausência;) 
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Anexo IV Características histopatológicas observadas na derme 
Tabela 7 - Características histopatológicas observadas na derme (parte I) 

Paciente 
 Grupo 

DERME 

Folículo 
piloso 

contorno 
irregular 

Fenda 
peripilar 

Fibrose       Proliferação vascular Glândula apócrina Glândula écrina 
Área 

sugestiva 
de bulge 

Folículo piloso 

Presença Intensidade Localização 
Presença 

célula 
gigante 

Tortuosidade FP 
transversalmente 

Pleomorfismo 
nuclear 

Presença Intensidade 
Localização 

Presença Intensidade Presença Intensidade Presença Dano 
Papilar Reticular 

1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 

3 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 

4 1 1 0 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 

5 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 

6 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

7 1 1 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

8 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 1 

9 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 2 0 1 1 

10 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 

11 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

13 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 

14 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 2 0 1 1 

15 1 nv 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

16 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

17 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 

18 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 

20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

21 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 

22 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 1 

23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

24 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 

25 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

26 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 

28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

30 2 0 0 1 2 2 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 

31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

33 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

(0 - ausência 1 – presença leve intensidade; 2 – presença moderada intensidade; 3 – forte intensidade; nv - área não visualizada) 
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Tabela 8 - Características histopatológicas observadas na derme (parte II) 

Paciente Grupo 

Derme 

Infiltrado inflamatório Glândula sebácea 

Presença 
Mononuclear (1) 

Intensidade 
Localização Presença 

Intensidade 
hipertrofia 

Outros (2) Papilar Reticular Perianexial 
  

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

2 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

12 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

16 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

18 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

19 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

20 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

21 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

22 1 1 2 1 1 0 1 1 1 

23 2 0 1 0 1 0 1 1 2 

24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 2 0 1 0 1 0 0 1 2 

26 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

27 2 0 1 0 1 0 1 1 1 

28 2 0 1 0 1 0 0 1 2 

29 2 0 1 0 1 0 0 1 1 

30 2 0 1 0 1 0 0 1 1 

31 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 2 0 1 0 1 1 0 1 1 

34 2 0 1 0 1 0 0 1 1 

(0 – ausência; 1 – presença; 2 – outros tipos celulares para presença ou ausência. Considerando intensidade: 1- leve, 2- moderada, 3- acentuada) 
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Anexo V Dados referentes à imunohistoquímica por caso 
Tabela 9 - Dados referentes à imunohistoquímica por caso 

Paciente Grupo 

Imunohistoquímica 

CK 15 CK 15 Nestin Nestin Nestin 

Camada 
Basal 

Bulge 
Bainha Radic. 

Externa 
Bulbo FP Vasos 

Presença Presença Presença Presença Presença 

1 1 1 0 0 1 1 

2 1 0 1 1 nv 1 

3 1 1 1 0 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 0 1 0 1 1 

6 1 0 1 0 nv 1 

7 1 0 1 1 nv 1 

8 1 1 1 0 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 0 

11 1 1 nv 1 nv 1 

12 1 1 1 0 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 1 1 nv 1 

15 1 0 1 1 1 1 

16 1 1 1 0 0 1 

17 1 1 1 0 0 1 

18 1 1 1 0 nv 1 

19 1 1 1 0 0 1 

20 1 nv nv nv nv nv 

21 1 1 1 1 nv 1 

22 1 1 1 0 1 1 

23 2 1 1 1 nv 1 

24 2 0 1 1 nv 1 

25 2 1 1 1 nv 1 

26 2 0 1 1 nv 1 

27 2 0 1 1 1 0 

28 2 1 1 0 1 1 

29 2 1 1 1 nv 1 

30 2 0 1 1 1 1 

31 2 0 1 1 0 1 

32 2 0 1 1 0 1 

33 2 1 1 1 nv 1 

34 2 0 1 1 1 1 

 (1 - presença; 0 - ausência; nv - área não visualizada) 
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Anexo VI Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo VII Termo de consentimento 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada para participar voluntariamente da pesquisa “CÉLULAS-

TRONCO CUTÂNEAS APÓS EPILAÇÃO A LASER - Análise dos aspectos 

imunohistoquímicos e histológicos.” 

 

Informações: 

Antes de concordar em participar deste estudo de pesquisa, é importante que você leia e 

compreenda este documento. Ele descreve o propósito do estudo, os procedimentos, 

precauções, desconfortos e possíveis riscos associados com o estudo juntamente com os 

possíveis benefícios que você poderá obter participando deste estudo. Ele também 

descreve o seu direito de sair do estudo a qualquer momento. Se você participar, você 

receberá uma cópia deste documento para manter em seus arquivos. 

A médica responsável por este estudo discutirá com você os requisitos para a participação 

neste estudo. Você será entrevistada pela médica pesquisadora para fazer a sua história 

clínica completa e exames físicos necessários. Será perguntada sobre sua história médica 

e que outras medicações você está usando.  

Você está sendo convidada por já ter realizado o tratamento de remoção prolongada de 

pêlos a laser (grupo tratado), ou ainda por não ter realizado o tratamento de remoção 

prolongada de pêlos a laser (grupo controle). A sua participação não é obrigatória. Sua 

participação é voluntária. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição (Hospital Universitário Antônio Pedro). 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar as células-tronco da pele humana e suas 

estruturas após o tratamento de depilação prolongada a laser e correlacionar a ausência 

clínica prolongada de pêlos após tal tratamento à destruição/atrofia destas estruturas. 

Caso aceite participar da pesquisa, sua participação será doando uma pequena amostra 

de pele de área tratada pela depilação a laser onde não apresente pêlos “maduros” ao 

exame clínico (grupo A), ou para as voluntárias do grupo controle (grupo B), doando 

uma pequena amostra de pele da axila ou virilha onde apresente pêlos “maduros” ao 

exame. Tal amostra será obtida através de uma biópsia de pele com a remoção de 4 mm 

do tecido cutâneo da área eleita, que será realizada após assepsia e anestesia local e 
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acompanhada até a completa cicatrização pela médica pesquisadora. Também serão 

feitas fotografias da área selecionada antes da biópsia e após 3 meses. 

Os procedimentos e cuidados relacionados ao estudo serão fornecidos sem nenhum 

custo para você. 

Ao participar, os riscos para você são de apresentar complicações decorrentes da biópsia 

de pele, tais como infecção local e formação de cicatriz inestética. Em caso de qualquer 

complicação, a médica pesquisadora manterá o acompanhamento ao paciente e fará o 

que for necessário para sua melhor e completa resolução. 

Os benefícios da sua participação são de tomar conhecimento a respeito das suas 

células-tronco da região doada, visto que atualmente, seu uso é considerado importante 

para o processo cicaticial, terapias antienvelhecimento e recuperação de enfermidades. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e será mantido sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de modo que permitam a sua 

identificação. Suas informações médicas serão mantidas confidenciais pelo médico do 

estudo e não serão disponibilizadas para publicidade a menos que sua violação seja 

exigida por lei. Os dados obtidos deste estudo que não o identificam individualmente 

poderão ser publicados ou entregues às autoridades regulatórias. 

Você deve se comprometer em retornar à consulta ambulatórial no HUAP após 3 meses 

da biópsia para reavaliação local. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, a 

qualquer momento. 

Assinando este documento de consentimento, você autoriza a revisão dos dados 

com o médico executor do seu tratamento, a obtenção de fotografias da área a ser 

estudada, o arquivamento das informações, e a transferência dos dados para realização do 

trabalho. Para participar do estudo, você deve assinar e datar a página de assinaturas. 

Os telefones do médico responsável pelo estudo, para ser contactado pelo 

paciente ou pelos familiares, em caso de qualquer intercorrência, são: Dra Jacqueline: 

2711-3061 / 9208-0207, ou ainda Dra Neide: 2611-9163. 

Por favor responda as perguntas a seguir, circulando a resposta SIM ou NÃO. 

1. Você leu o Termo de Consentimento?                       SIM NÃO 

 2. Foram respondidas todas as perguntas sobre o estudo e sobre o seu caso?  SIM  NÃO 
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 3. Você se sente completamente esclarecido (a) sobre o estudo?  SIM  NÃO    

4 Você entendeu que pode sair do estudo a qualquer momento? SIM  NÃO 

5 Você entendeu que se sair do estudo isso não afetará seu tratamento médico nessa 

instituição?    SIM  NÃO 

6.Você recebeu uma cópia deste Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente para 

guardar com você?    SIM  NÃO 

7.Você concorda em fazer parte desse estudo?         SIM    NÃO 

Você está sendo informado sobre todos os aspectos significativos sobre o estudo. 

EU CONCORDO EM FAZER PARTE DESTE ESTUDO, 

__________________________________________________________ 

Nome do paciente 

Iniciais do paciente e Número_______________________________ 

_______________________________________________________ 

Assinatura do paciente 

Data:       /   / 

 

________________________________________________________ 

Nome a assinatura de quem obteve o Consentimento 

Data:       /   / 

 

__________________________________________________________ 

Nome do investigador 

Data       /   / 
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Anexo VIII  Ficha de anamnese: Grupo A 
FICHA DE ANAMNESE DA PACIENTE – Grupo A 

 

Iniciais:__________________             Data da biópsia:_________________ 

Idade:___________________             DN:___________________________  

Fototipo:_________________             Área biopsiada: _________________ 

Área tratada pelo laser: _________________________________ 

Quando realizou o tratamento? ___________________________ 

Tomava alguma medicação na época do tratamento?   SIM / NÃO 

Atualmente usa alguma substância que influencie os pêlos? SIM / NÃO 

Quantidade de pêlos na área antes do tratamento: pouca        média         muita 

Espessura dos pêlos na área antes do tratamento: fina    média        grossa 

Cor dos pêlos na área antes do tratamento:      louros        castanhos       pretos 

Aparelho utilizado (nome comercial):_________________________________ 

Número de sessões:____________________________________ 

Parâmetros utilizados por sessão:  

Comprimento de onda:______________nm 

Fluência (J/cm2) 

1ª sessão:_____________ 

2ª sessão:_____________ 

3ª sessão:_____________ 

4ª sessão:_____________  

5ª sessão:_____________ 

Duração de pulso:_________ms / ns 

Velocidade de repetição:______________ 

Tamanho da ponteira (mm):_________________ 

Sistema de resfriamento: spray  gel  contato   ar resfriado 
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Anexo IX  Ficha de anamnese: Grupo B 
 

FICHA DE ANAMNESE DA PACIENTE – Grupo B 

 

Iniciais:__________________                   Data da biópsia:_________________ 

Idade: ___________________                  DN: __________________________ 

Fototipo:_________________                   Área biopsiada: _________________ 

Atualmente ingere alguma medicação?  SIM / NÃO    Qual?________________ 

Usa alguma substância tópica que influencie os pêlos? SIM / NÃO__________ 

Quantidade de pêlos na área:  pouca        média         muita 

Espessura dos pêlos na área: fina    média        grossa 

Cor dos pêlos na área:        louros        castanhos       pretos 

Método depilatório em uso:__________________________________________ 
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Anexo X Técnica de imunohistoquímica: anticorpos anti-CK 15 e 
anti-nestina 

Os cortes histopatológicos são colocados em lâminas previamente 

preparadas com silano e seguindo o protocolo de reações imunohistoquímicas, 

utilizando-se o método da imunoperoxidase. Foi usado o anticorpo monoclonal 

citoceratina 15 do Laboratório DBS, clone LHK 15, diluição 1:100, catálogo Mob 

305. A mesma técnica foi aplicada em lâminas diferentes, porém também do 

intervalo de interesse selecionado, com uso do anticorpo monoclonal nestin do 

Laboratório Millipore, clone 10C2, diluição 1:250, catálogo MAB5326. 

As etapas utilizadas foram: 

1. Adesão dos cortes na lâmina 

2. Desparafinização das lâminas colocando-as na estufa a 60ºC por, no 

mínimo, 40 minutos 

3. Hidratação dos cortes 

a) 4 banhos de EasyClean Solvente Ecológico, 5 minutos 

b) 2 banhos de álcool absoluto, 5 minutos 

c) 2 banhos de álcool 95%, 5 minutos 

d) Passar na água destilada 

4. Bloqueio da peroxidase endógena: banho de peróxido de hidrogênio (30 

volumes) diluído em 250mL de metanol a 30% por 15 minutos. Lavagem 

em água destilada 

5. Recuperação antigênica: cuba preenchida por tampão de recuperação 

antigênica (tampão Trilogy, citrato ph 6,0), em câmara de pressão elétrica 

para imunohistoquímica por 5 minutos a 125oC, em alta pressão.  Ao final, 

retirar e deixar resfriar por 20 minutos em água corrente e lavar com 

tampão PBS 

6. Diluição dos anticorpos utilizados, com solução diluidora comercial – 

Biocare Da Vince Green Diluent, catálogo PD900M enquanto as lâminas 

estão na fase de recuperação antigênica. Anticorpos utilizados para 

grupos de lâminas diferentes: 

 CK-15, diluição 1:100 (Laboratório DBS, clone LHK 15, catálogo 

MOB 305) 

 Nestin, diluição 1:250 (Laboratório Millipore, clone 10C2, catálogo 

MAB5326) 
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7. Bloqueio de ligações inespecíficas: presente na solução diluidora de 

anticorpos 

8. Incubação com o anticorpo primário por 24 horas no caso do anticorpo 

anti-ck 15 e por 2 horas para o anticorpo anti-nestin, identificado em cada 

lâmina 

9. Lavagem com tampão PBS 

10. Incubação com o polímero - anticorpo secundário e reagente de ligação; 

polímero Mach 4 (Biocare, catálogo M4U534) por 30 minutos de acordo 

com o protocolo que acompanha o kit 

11. Lavagem com tampão PBS 

12. Revelação com cromógeno DAB (5-diaminobenzidina, easyPath, catálogo 

EP-12-20541 ) por cinco minutos 

13. Lavagem com água destilada 

14. Contra-coloração com kit Panótico (giemsa), catálogo 620529 

(Laboratório LaborClin) 

15. Lavar com água amoniacal (10 gotas de amônia para cada 250 ml de 

água destilada) por 30 segundos 

16.  Desidratação dos cortes em: 

 2 banhos de álcool 95%, 2 minutos 

 2 banhos de álcool absoluto, 2 minutos 

 4 banhos de ECO-K / Solbrax / Solvente ecológico, 2 minutos 

17. Montagem das lâminas. 
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Anexo XI Bula do anticorpo anti-CK 15 
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Anexo XII Bula do anticorpo anti-nestina 
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