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RESUMO 

 

Diversas substâncias estão disponíveis para o preenchimento dérmico temporário 
das rugas e da perda de volume facial, dentre as quais, o gel de ácido hialurônico 
(AH). O gel de AH geralmente é degradado em 3 a 9 meses, mas diversos estudos 
têm demonstrado que o resultado clínico se mantém por um período superior a meia 
vida do produto. Os objetivos deste estudo foram avaliar as modificações induzidas 
pela injeção intradérmica do gel de AH na pele fotoenvelhecida, através de exames 
histopatológicos, morfométricos e imunohistoquímicos, além de identificar o grau de 
melhora clínica alcançada a longo prazo. Foram estudados 20 pacientes do sexo 
feminino, com idade entre 40 e 50 anos (45,8 ± 3,6), fototipos III e IV (classificação 
de Fitzpatrick), submetidas à aplicação intradérmica de um gel de AH na face. Todas 
as pacientes apresentavam sinais de fotoenvelhecimento com rugas no sulco 
nasogeniano, classificadas entre os graus 3 e 5 pela escala de Genzyme. Foram 
realizados exames histopatológicos com os fragmentos obtidos em biopsias 
realizadas antes da aplicação do gel (T0), e após 3 (T3) e 9 (T9) meses do 
procedimento. Através da imunohistoquímica, realizada em 10 das 20 pacientes 
escolhidas aleatoriamente, foi analisada a expressão das enzimas responsáveis pela 
remodelação da matriz extracelular (MMP-1, 3, 7, 9, 13), do inibidor de 
metaloproteinases (TIMP-1 e 2) e dos colágenos tipo I e III, em T0, T3 e T9. Para 
análise estatística dos resultados, foram usados o teste de Wilcoxon e a análise 
descritiva, de acordo com os critérios avaliados. Clinicamente, todas as pacientes 
apresentaram melhora do grau de profundidade do sulco nasogeniano pela escala 
de Genzyme (valor de p < 0,05). O exame histopatológico na coloração pela 
hematoxilina-eosina mostrou que o percentual de pacientes com epiderme retificada 
diminuiu de 65% (T0) para 25% (T3 e T9) e o percentual de pacientes com 4-6 
número de camadas de queratinócitos aumentou de 65% (T0) para 90% (T9). Houve 
melhora na organização das fibras colágenas após 3 (45% dos casos) e 9 (65% dos 
casos) meses do procedimento. A quantificação das fibras colágenas pela 
morfometria mostrou aumento de 34,2 ± 31,5% após 3 meses e 39,5 ± 39,7% após 9 
meses do tratamento (valor de p < 0,05). A quantificação das fibras elásticas pela 
morfometria revelou diminuição de 18,3 ± 34,4% após 3 meses e aumento de 11,9 ± 
59,6% (valor de p > 0,05) após 9 meses. O percentual da área ocupada pelo gel de 
AH em relação à totalidade do fragmento da biopsia variou de 35,4 ± 9,2% após 3 
meses da aplicação do gel, para 35,2 ± 9,6% após 9 meses. A imunohistoquímica 
mostrou diminuição de MMP-1 e 13 em T3 e T9 (valor de p < 0,05). Dessa forma, 
podemos concluir que a injeção intradérmica com o gel de AH pode levar a melhora 
clínica sustentada não só pela presença do gel da pele, mas também por todos os 
efeitos de remodelação da derme e epiderme desencadeados após o procedimento, 
como foi observado nesse estudo.  
 
Palavras-chave: ácido hialurônico; remodelação dérmica; matriz extracelular; 
histopatologia; imunohistoquímica. 



ABSTRACT 

 

Hyaluronic acid (HA) filler is an important dermatological procedure for the treatment 
of wrinkles and facial volume loss. The HA gel is generally degraded in 3 to 9 months, 
but many studies reported sustained clinical effect longer than the half life of HA gel. 
The objectives of this study were to evaluate the clinical and histological results of a 
HA filler injection and to quantify dermis remodeling at 3 and 9 months after HA 
injections into aged faces. Twenty female patients were enrolled in this study, aged 
between 40 and 50 years (45.8 ± 3.6), Fitzpatrick skin phototypes III and IV, 
nasolabial folds between grades 3 and 5 of the wrinkle scale of Genzyme. HA filler 
was injected into the nasolabial folds and preauricular regions of the patients. Skin 
biopsies of the preauricular regions were performed before the procedure and at 3 
and 9 months after the procedure. There was a good clinical effect of the treatment 
performed after one, three, six, nine and twelve months. The immunohistochemistry 
study was performed on 10 of the 20 patients randomly chosen, in which we 
analyzed the expression of metalloproteinases, enzymes responsible for the 
remodeling of extracellular matrix (MMP-1, 3, 7, 9, 13), of the metalloproteinase 
inhibitor (TIMP-1 and 2) and collagen type I and III at T0, T3 and T9. For statistical 
analysis of the clinical, histopathological, morphometric and immunohistochemistry 
data, the Wilcoxon test and descriptive analysis were used, according to the criteria 
evaluated. Clinically, all patients improved the degree of depth of the nasolabial folds 
in the scale of Genzyme (p < 0.05). Hematoxylin-eosin stain showed that the 
percentage of patients with rectified epidermis decreased from 65% (T0) to 25% (T3 
and T9) and the percentage of patients with 4-6 number of keratinocyte layers 
increased from 65 % (T0) to 90% (T9). There was an improvement in the 
organization of collagen fibers after 3 months (45% of cases) and 9 months (65% of 
cases) of the procedure. Quantification of collagen fibers by morphometry showed an 
increase of 34.2 ± 31.5% after 3 months and 39.5 ± 39.7% after 9 months of 
treatment (p < 0.05). The quantification of elastic fibers by morphometry showed a 
decrease of 18.3 ± 34.4% after 3 months and 11.9 ± 59.6% (p > 0.05) after 9 months. 
The percentage of the area occupied by HA gel over the entire biopsy fragment 
ranged from 35.4 ± 9.2% after 3 months of application of the gel, to 35.2 ± 9.6% after 
9 months. Immunohistochemistry showed a decrease in MMP-1 and 13 in T3 and T9 
(p < 0.05).Thus, we can conclude that intradermal injection with HA gel can lead to 
sustained clinical improvement not only by the gel present in the skin, but also for all 
the effects of remodeling of the dermis and epidermis after the procedure, as 
observed in this study. 
 
Keywords: hyaluronic acid; dermal remodeling; extracellular matrix; histopathology; 
immunohistochemistry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pele humana é formada por 3 camadas, sendo a derme a principal delas, 

cujo limite superior é a membrana basal da epiderme e o limite inferior, o tecido 

subcutâneo. A derme consiste principalmente de tecido conectivo da matriz 

extracelular (MEC) que é uma rede complexa de diferentes macromoléculas. A MEC 

possui quatro grandes classes de componentes: fibras colágenas, fibras elásticas, 

glicoproteínas não-colagênicas (fibrilinas, fibulinas e integrinas), e macromoléculas 

de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. A manutenção da quantidade desses 

componentes e a interação apropriada entre eles é fundamental para a homeostasia 

fisiológica da derme (McGrath et al, 2010). As metaloproteinases (MMPs) são 

enzimas proteolíticas envolvidas no processo de remodelação tecidual relacionado 

às doenças ou alterações fisiológicas do tecido normal. Portanto, as MMPs podem 

ser consideradas enzimas degradadoras da MEC e encontram-se subdivididas em 

grupos de acordo com sua estrutura, localização e preferência de substrato: 

colagenases, estromelisinas, enzimas estromelisinas-símile e gelatinases. As 

colagenases específicas (MMP-1, MMP-8 e MMP-13) clivam principalmente os 

colágenos I e III; as estromelisinas (MMP-3 e MMP-10) degradam colágeno IV, 

proteoglicanos, fibronectina e lamininas estromelisina-símile (MMP-7 e MMP-12) 

degradam colágeno IV, proteoglicanos, fibronectina, laminina e elastina; e as 

gelatinases (MMP-2 e MMP-9), colágenos tipo IV, V, VII, X, XI e as gelatinas 

(colágeno desnaturado). As MMP-7 e 12 estão aumentadas no fotoenvelhecimento e 

a MMP-12 é a principal enzima ativa contra elastina. A MMP-13 encontra-se 

aumentada nos fibroblastos dérmicos durante a remodelação associada à 

cicatrização e a MMP-1 é responsável pela degradação do colágeno tipo I e 

encontra-se aumentada na pele irradiada pelos raios UV e pela terapia fotodinâmica 

(Issa, 2008). 

O envelhecimento facial ocorre pela combinação de fatores intrínsecos ou 

geneticamente determinados e de fatores extrínsecos, tais como a exposição solar, 

tabagismo, hábitos alimentares e estilo de vida pouco saudáveis. A face envelhecida 

tem como características a perda da elasticidade, rugas e alterações da 

pigmentação cutânea (Nascimento, 2009). O fotoenvelhecimento da pele é um 

processo biológico complexo, caracterizado principalmente pelo acúmulo de elastina 
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e pela degradação do colágeno, que são influenciados por alterações no balanço 

entre as MMP e seus inibidores teciduais (Issa, 2008; Nascimento, 2009). 

A busca por tratamentos dermatológicos com a capacidade de reverter ou 

suavizar os sinais do envelhecimento cutâneo têm sido crescente nos últimos anos e 

os resultados obtidos têm sido satisfatórios (Bowler, 2009). No Brasil, de acordo com 

uma pesquisa realizada pelo Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira 

de Dermatologia em 2005, 63% dos dermatologistas já realizavam preenchimentos 

temporários nos seus consultórios e acredita-se que atualmente esse número seja 

ainda maior (Gentil, 2005). Dentre os tratamentos minimamente invasivos, não-

cirúrgicos de rejuvenescimento facial, o preenchimento dérmico tem sido o segundo 

mais realizado no mundo, ficando atrás apenas da toxina botulínica. Segundo a 

Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, 2,3 milhões de pessoas foram 

submetidas a algum tipo de preenchimento cutâneo no ano de 2014 e esse número 

representa um aumento de 3% de pacientes em relação ao ano de 2013, mas o 

aumento é de 253% quando comparado aos números de procedimentos em 2000 

(Surgeons, 2015). Entre os tipos de produtos usados com essa finalidade, o gel de 

AH foi o que mostrou crescimento mais representativo entre os anos de 2013 e 2014, 

com um incremento da ordem de 8% (Surgeons, 2015). Existem diversos produtos 

comerciais disponíveis para o preenchimento das rugas e da perda de volume facial, 

mas o gel de ácido hialurônico (AH) tem sido o mais usado, provavelmente, por 

todas as propriedades que esse gel apresenta, dentre as quais, excelente risco-

benefício, facilidade de uso, longevidade, versatilidade e reversibilidade (Carruthers 

et al, 2009; Gold, 2010). A cada dia surgem novas propostas de tratamento com os 

preenchedores cutâneos, mas as principais indicações do gel de AH injetável na 

região da face são rugas estáticas, principalmente as do sulco nasogeniano, 

aumento ou reposição do volume dos lábios e de outras regiões da face, definição 

do contorno facial, correção de assimetrias e cicatrizes deprimidas (Gold, 2007). Em 

geral, esse tipo de tratamento tem um grande impacto positivo na qualidade de vida, 

na autoconfiança e nas relações interpessoais das pacientes tratadas (Sadick, 2008; 

Bowler, 2009). 

Após a aplicação na pele, o AH sintetizado em forma de gel pode demorar 

de 3 a 9 meses para ser degradado, dependendo das características do produto 

utilizado e da técnica de aplicação (Arlette et al, 2008; Kablik et al, 2009). Pelo fato 

das áreas tratadas permanecerem parcialmente preenchidas por um período maior 
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do que o tempo de meia vida do gel de AH injetado, alguns estudos clínicos têm 

sugerido que essa substância possa estimular os fibroblastos da derme a 

produzirem colágeno novo através de mecanismos que podem estar relacionados às 

reações inflamatórias ou aumento da tensão mecânica local na derme (Narins et al, 

2008). Essa idéia foi confirmada em um trabalho publicado em 2007, que 

demonstrou o aumento da síntese de pró-colágeno tipo I no antebraço de 11 

pacientes idosos após a injeção de AH nesse local (Wang et al, 2007). Em 2010, um 

outro estudo avaliou exames laboratoriais de 12 pacientes com história previa de 

injeção intradérmica com AH sendo que três desses apresentaram eritema, edema 

e/ou nódulos como efeito adverso ao procedimento. Comparada ao grupo controle 

formado por quatro pacientes saudáveis e sem histórico de preenchimento com AH, 

essas pacientes apresentaram leve aumento de interferon-γ (IFN-γ) além de 

expressão mais elevada de CD25, CD69 ou CD71 no sangue periférico, que 

poderiam desencadear a ativação não antigênica de linfócitos T (Alijotas-Reig et al, 

2010). 

 Embora os efeitos clínicos promovidos pela aplicação intradérmica de AH 

na pele fotodanificada sejam vastamente documentados, poucos estudos relatam 

achados histopatológicos em um tempo maior que 4 meses após o procedimento 

(Wang et al, 2007; Tran et al, 2014) e nenhum deles mostra resultados na face. 

Além disso, existem poucos trabalhos sobre a remodelação dérmica através dos 

sistemas elástico e colágeno e suas enzimas degradadoras, na pele fotoenvelhecida, 

relacionados a injeção intradérmica do AH. E provavelmente, estudos histológicos, 

morfométricos e imunohistoquímicos poderiam contribuir para o entendimento da 

remodelação dérmica nesses pacientes e para o esclarecimento do efeito clínico 

sustentado do AH.   

Dessa forma, desenvolvemos um projeto de estudo com a finalidade de 

avaliar os colágenos I e III, as fibras elásticas, as MMP-1, 3, 7, 9 e 13, bem como os 

principais inibidores teciduais das MMPs (TIMP), o TIMP-1 e o TIMP-2, após o 

preenchimento da derme com gel de AH em pacientes com fotoenvelhecimento. 

Esse estudo faz parte da linha de pesquisa Remodelação Dérmica do Programa de 

Pós–graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense – 

Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF/HUAP).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ÁCIDO HIALURÔNICO 

 

2.1.1 Conceito 

 

O ácido hialurônico (AH), também conhecido como hialuronan, é um 

polissacarídeo naturalmente encontrado na derme da pele, no cordão umbilical, no 

fluido sinovial articular, na cartilagem hialina e nos tecidos conjuntivos. O AH é um 

componente essencial da matriz extracelular (MEC) e possui a mesma estrutura 

química independentemente da espécie e do tecido de origem em todos os animais 

adultos. Na derme humana, ele é o glicosaminoglicano mais abundantemente 

encontrado sendo que quase 50% da concentração total de AH do organismo está 

localizado nessa camada da pele (Kablik et al, 2009). O AH foi isolado pela primeira 

vez em 1934, a partir do corpo vítreo bovino, e desde então tem sido extraído de 

diferentes tecidos e fluidos do corpo humano e de outros vertebrados, mais 

frequentemente da crista de galo. Atualmente, o AH tem sido obtido principalmente 

através da fermentação de bactérias Streptococcus equine (Alves et al, 2009).  

O AH é uma das substâncias utilizadas para preenchimento dérmico mais 

estudadas e com a maior versatilidade de apresentações comerciais lançadas nos 

últimos anos (Gold, 2010; Edsman et al, 2012; Beer et al, 2015; Greene et al, 2015). 

Em 1989, Balazs e Demlinger desenvolveram um AH injetável para ser utilizado 

como preenchimento dérmico de pequena duração (Balazs,1 1989 apud Gold, 2010). 

A partir de então, outros autores vêm pesquisando e desenvolvendo produtos para 

preenchimento a base de AH com diferentes características, que podem variar em 

origem, concentração, tamanho das partículas, presença ou não de reticulação ou 

ligações cruzadas (cross-linking) e no tipo dessas ligações. O gel de AH ainda pode 

ser classificado em monofásico ou bifásico, e pode haver associação ou não de 

anestésico na formulação (Gold, 2009). Cada uma dessas características influencia 

nas propriedades químicas, mecânicas e, consequentemente, podem influenciar o 

efeito produzido na pele.  

 

                                                        
1
Balazs EA, Demlinger JL. Clinical uses of hyaluronan. Ciba Found Symp. 1989;142:265–275. 
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2.1.2 Composição química 

 

A estrutura química do AH é constituída por unidades repetidas de 

dissacarídeos não sulfatados de ácido D-glucurônico e N-acetil-D-glucosamina 

conectados por uma ligação beta-1,3 glicosídica. As unidades de dissacarídeos são 

monômeros ou pequenas moléculas que se ligam quimicamente com outra idêntica 

para formar uma macromolécula ou polímero. O polímero de AH é composto por 

monômeros de dissacarídeos conectados entre si em uma cadeia linear através de 

ligações beta-1,4 glicosídicas (Tezel et al, 2008; Anderegg et al, 2014) (Figura 1).  

O peso molecular do AH é proporcional ao número de repetições desses 

dissacarídeos (Kablik et al, 2009). Cada monômero de dissacarídeo tem um peso 

molecular de aproximadamente 400 Daltons (Da). O peso molecular total de um 

polímero de AH, que pode conter 25 mil ou mais monômeros de dissacarídeos, é de 

aproximadamente 10 kDa (Tezel et al, 2008). O peso molecular do AH varia entre as 

diferentes espécies, mas a unidade básica da molécula é idêntica, 

independentemente da sua origem. A principal diferença entre o AH sintetizado pela 

fermentação bacteriana e o AH de origem animal é o grau de polimerização ou o 

peso molecular. As cadeias de AH de origem animal tem aproximadamente 10.000-

15.000 unidades monoméricas que correspondem a um peso molecular médio de 4 

a 6 kDa. Por sua vez, as cadeias do polímero de AH de origem bacteriana são mais 

curtas, compreendendo cerca de 4000 a 6000 unidades monoméricas por cadeia, 

que correspondem a um peso molecular médio de cerca de 1,5 a 2,5 kDa (Tezel et 

al, 2008). 

 

2.1.3 Solubilidade em água 

 

Uma das principais características do AH que influencia a sua solubilidade 

em água é a presença, por unidade de repetição do dissacarídeo, de quatro grupos 

hidroxila (-OH) e um grupo salino (-COO-Na+) (Figura 1). Os grupos hidroxila podem 

ajudar na ligação do hidrogênio com a água, estabilizando seu estado solúvel. O 

grupo salino dissocia-se em água com liberação favorável de energia livre oriunda 

da energia de solvatação dos íons resultantes (-COO-Na+) e o ganho na 

degeneração do íon de sódio libertado (Na+). O efeito final é que o polímero de AH 

dissolve-se facilmente em água. 
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Figura 1 - Molécula de ácido hialurônico. 
Fonte: Adaptado pela autora baseado em Anderegg et al, 2014 

 

2.1.4 Concentração e hidratação do gel 

 

O gel de AH usado no preenchimento dérmico tem uma importante 

característica que é a capacidade de aumentar de volume ao se ligar a grandes 

quantidades de água, o que ocorre pela característica polianiônica e das pontes de 

hidrogênio da molécula, como descrito anteriormente. Um determinado gel de AH 

apresenta equilíbrio de hidratação quando as forças osmóticas decorrentes do seu 

poder hidrofílico se mostram em equilíbrio com as forças elásticas do polímero 

reticulado de AH. Os produtos com uma concentração mais baixa de AH, com 5,5 

mg/ ml de água, por exemplo, mostram-se próximos do seu equilíbrio de hidratação 

e não vão se ligar à água ao serem injetados na pele porque já estão saturados com 

a água do próprio gel. Por outro lado, os produtos com uma concentração maior de 

AH, de 20 a 24 mg/ ml mostram-se abaixo do seu equilíbrio de hidratação, 

permitindo que o gel se ligue a água do tecido circundante ao meio em que foi 

injetado, aumentando então o seu volume. Dessa maneira, percebemos que o gel de 

AH empregado para o preenchimento da derme, deve ser produzido com um 

equilíbrio de hidratação abaixo do ideal para uma determinada concentração, 

permitindo que o efeito de preenchimento de sulcos e de reposição de volume da 

região tratada sejam aumentados pela capacidade de hidratação do produto final 

formulado. Diferentes produtos apresentam diferentes concentrações e, 
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consequentemente, diferentes capacidades de hidratação, de preenchimento e de 

volumização. Deste modo, o médico dermatologista deva estar familiarizado com 

essas diferenças para obter o melhor resultado com cada produto evitando sub ou 

hipercorreção da área tratada (Tezel et al, 2008). Além disso, a concentração de AH 

em um determinado produto influencia na sua velocidade de degradação, de modo 

que os produtos mais concentrados demoram mais a sofrer degradação enzimática 

(Park et al, 2014).  

 

2.1.5 Reticulação do gel ou Cross-linking 

 

A produção dos preenchedores dérmicos a base de AH necessita, como 

matéria prima, de polímeros de AH na forma de pó seco que se transforma em um 

líquido viscoso após ser misturado em água. Quanto maior a quantidade de pó seco 

de AH adicionado à mistura, mais espesso e viscoso será o líquido formado. O 

líquido formado pela mistura de pó seco de AH e água, é conhecido como AH livre, 

AH não modificado ou AH não reticulado, que seria rapidamente degradado na pele 

caso fosse empregado como substância de preenchimento dérmico. As cadeias 

longas de AH (polissacarídeos) podem ser degradadas em cadeias menores de AH 

(oligossacarídeos) na MEC pelos radicais livres e pelas enzimas denominadas 

hialuronidases, mas também continuam o processo de degradação intracelularmente 

e nos linfonodos, podendo inclusive penetrar no sistema circulatório até serem 

eliminados pelo rim e fígado (De Boulle et al, 2013).  

Com a finalidade de estabilizar o polímero de AH, durante o processo de 

fabricação do gel, podem ser acrescentadas substâncias que promovem ligação ou 

reticulação (cross-linking) entre suas cadeias. Esse processo também acaba por 

aumentar a consistência do gel formado pelos polímeros de AH e aumentar a 

resistência à degradação pelas enzimas e radicais livres (Park et al, 2014). Os 

segmentos das cadeias do polímero livres de agentes de ligação são degradados 

mais rapidamente, de modo que a molécula vai diminuindo de tamanho aos poucos. 

Consequentemente, o efeito de preenchimento cutâneo terá maior durabilidade 

quando os produtos forem preparados com a presença desses agentes de 

reticulação. Os fabricantes podem preparar gel de AH com diferentes tecnologias de 

reticulação, diferentes quantidades de polímero reticulado e diferentes graus de 

reticulação no interior do gel. Os principais agentes usados no processo de 
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reticulação dos géis de AH para preenchimento dérmico são: divinilsulfona (DVS), 

1,4-eter butanedioldiglicidil (BDDE) e 1,2,7,8-diepoxyoctano (DEO). Atualmente, o 

BDDE é o agente de reticulação usado em praticamente todas as apresentações 

comerciais de AH injetável, por ser não-tóxico, não-mutagênico, não-sensibilizante e 

pouco irritante (Edsman et al, 2012; De Boulle et al, 2013).  

O grau de reticulação de um gel indica a percentagem de unidades do 

monômero de dissacarídeo de AH que estão ligados a uma molécula do agente de 

reticulação. Se um gel de AH tem um grau de reticulação de 10%, isso significa que 

existem 10 agentes de reticulação para cada 100 unidades monoméricas de 

dissacarídeos de AH. Assim, quanto maior for o grau de reticulação, mais viscoso 

será o gel e maior será o tempo de permanência dele na pele. Entretanto, nem 

sempre é muito vantajoso ter um produto com o máximo grau possível de reticulação, 

porque isso implica na diminuição da afinidade das cadeias de AH pela água 

(hidrofilicidade) e, consequentemente, no efeito de hidratação e preenchimento do 

gel. Dessa forma, quanto maior o grau de reticulação, menor o edema provocado 

pelo produto (Park et al, 2014). Portanto, existe um limite desejável ainda não 

completamente definido de reticulação para que haja um equilíbrio entre essas 

propriedades (durabilidade, hidratação e preenchimento), com a menor quantidade 

possível de agentes de reticulação livres no produto. O FDA estabelece que a 

quantidade de BDDE detectada em um produto e tida como segura deve ser menor 

que 0,002 mg por 1 ml do gel de AH, e que também são propensos a sofrer hidrólise 

produzindo CO2 e água (De Boulle et al, 2013). Quando eram usados outros agentes 

de reticulação que não o BDDE, o excesso dessas substâncias no produto final 

poderia aumentar o risco de reações indesejáveis. Quanto maior fosse o grau de 

reticulação por agentes diferentes do BDDE, mais elevado seria o risco da 

biocompatibilidade do produto final ser afetada por esses agentes ligantes, podendo 

induzir uma reação imunológica pelo organismo contra o gel injetado, desencadear 

reações indesejáveis, como o encapsulamento do implante do gel ou a formação de 

granuloma ou abscesso estéril. Esses tipos de complicações têm sido menos 

observados após a padronização do BDDE como agente reticulador de escolha para 

os produtos contendo gel de AH para preenchimento. De qualquer forma, é por esse 

motivo que os fabricantes dos produtos de preenchimento contendo AH continuam 

adotando medidas especiais para eliminar o máximo do agente de reticulação 

residual do produto final. A prioridade é que exista equilíbrio entre o número de 
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polímeros reticulados necessários para que o gel tenha um efeito sustentado na 

derme, sem aumentar o risco de complicações indesejadas, mesmo que raras (De 

Boulle et al, 2013). 

As diferentes propriedades químicas e condições de reação utilizados pelos 

diferentes fabricantes de gel de AH podem produzir diferentes tipos de produto. A 

reticulação, por exemplo, pode ser feita de duas maneiras: uma ligação cruzada 

entre duas cadeias de AH ou uma ligação que fica pendente em apenas uma das 

cadeias de AH (Figura 2). À medida que a quantidade ou densidade de reticulação 

do gel aumenta, a distância entre os pontos da cadeia com ligação cruzada diminui. 

Quando o gel de AH sofre algum tipo de pressão (para ser injetado através de uma 

seringa com agulha fina, por exemplo), ele pode se moldar sem perder suas 

propriedades. Entretanto, um gel com menor densidade de reticulação possui mais 

espaços livres entre as cadeias com ligação cruzada e, por isso, as cadeias são 

menos resistentes à pressão, tornando o gel menos denso. Quando todas ou a 

maioria das ligações de reticulação são pendentes (ligações em apenas um dos 

lados da cadeia dupla de AH), o gel também se mostra menos denso e mais macio 

por conta das ligações entre as cadeias serem menos resistentes. 
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Cadeias de AH com estruturas diferentes. A) Cadeias de AH em sua forma livre (líquida), sem cross-linking, com 
excelente biocompatibilidade, porém com poucas propriedades mecânicas; B) Cadeias de AH com cross-linking 
(gel), com melhores propriedades mecânicas e mais resistentes à degradação; C) Nem sempre o cross-linking é 
feito entre duas cadeias de ácido hialurônico gerando ligações pendentes, o que faz com que o gel seja mais 
fluido. 

Figura 2 – Cadeias de ácido hialurônico com estruturas diferentes. 
Fonte: Adaptada pela autora baseado em Kablik et al, 2009 

 

Ainda em relação à reticulação e em termos práticos, de nomenclatura, 

existem dois tipos de gel de AH para o preenchimento da pele: bifásico e monofásico 
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(Flynn et al, 2011). O gel considerado bifásico, também denominado não coesivo, 

contém dois tipos de AH: partículas do mesmo tamanho de AH reticuladas 

suspensas em um meio com AH não reticulado, usado como lubrificante ou 

“transportador” do gel, de maneira a permitir que o produto final seja capaz de 

passar através de uma agulha fina. Existem alguns produtos bifásicos que diferem 

apenas no tamanho das partículas reticuladas, e a sua forma estável é a de um 

produto final tridimensional firme e elástico. O gel de AH considerado monofásico, 

também denominado coesivo, é um produto elaborado através da variação da 

quantidade de AH de alto peso molecular e de baixo peso molecular, mas existem 

produtos ainda mais especiais que podem ter uma variação também no grau de 

reticulação. O gel de AH monofásico pode ser produzido com diferentes graus de 

dureza e de tamanho, e as diferentes tecnologias utilizadas na sua preparação 

também podem levar à variação no grau de hidratação, permitindo maior ou menor 

facilidade de injeção. Na produção do gel de AH, a mistura dos polímeros com os 

agentes de reticulação em uma única etapa, forma um gel monofásico 

monodensificado. Um gel monofásico polidensificado é produzido em várias etapas, 

sendo que na primeira, o agente de reticulação é adicionado a um gel de AH, e na 

segunda, uma nova quantidade de AH é adicionada seguido da adição de mais 

agentes de reticulação (Flynn et al, 2011).   

Com base nessas diferenças entre os produtos de preenchimento contendo 

gel de AH, têm sido observados diferentes resultados histológicos no uso clínico de 

diferentes marcas de produtos (Flynn et al, 2011). Já está bem comprovado que a 

eficácia no preenchimento das rugas e sulcos, assim como a durabilidade desse 

efeito tem relação com a tecnologia da reticulação empregada na elaboração do gel 

(Jones, 2012; Wohlrab et al, 2013). Alguns autores também já demonstraram que a 

difusão do gel de AH na pele difere segundo o método de reticulação usado na sua 

produção. O gel de AH bifásico parece se distribuir em grandes “piscinas” de AH 

espalhados, como aglomerados ou grânulos do material, localizados só na porção 

inferior da derme. O gel de AH monofásico monodensificado apresenta distribuição 

em grandes “canais” ao longo da derme parecendo estar dentro e entre os feixes de 

colágeno da derme, empurrando ou esticando essas fibras. O gel de AH monofásico 

polidensificado, possui distribuição uniforme do produto entre as fibras de colágeno 

na derme reticular com menos aglutinação e uma coloração mais homogênea (Flynn 

et al, 2011; Tran et al, 2014). Esses resultados foram observados logo após a 
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injeção dos produtos e se mostraram idênticos após 14 dias da aplicação do gel na 

pele (Flynn et al, 2011). Alguns autores sugerem que a maneira como o gel de AH 

bifásico se dispõe na derme, com baixo nível de biointegração, pode predispor os 

pacientes a um maior risco de reações imunológicas (Cecchi et al, 2014).  

 

2.1.6 Características reológicas do gel 

 

A maioria dos produtos de preenchimento dérmicos compostos de AH são 

formados por componentes sólidos e líquidos que podem ser avaliados como 

elástico ou viscoso, respectivamente, utilizando um teste dinâmico através de um 

reômetro. A resistência do gel para se deformar ou a rigidez da formulação do gel 

caracteriza a dureza desse gel. As propriedades do gel de AH que podem influenciar 

na dureza do produto final são: concentração de AH, grau de reticulação do produto, 

quantidade de AH não reticulado ou livre no produto, além do processo de 

fabricação. Quanto maior a concentração do gel de AH, maior é o “envolvimento” 

entre suas moléculas e maior será a dureza do gel. Um gel com um menor grau de 

reticulação e com alta concentração de AH pode ter uma dureza semelhante à de 

um outro gel de menor concentração de AH, mas com maior grau de reticulação.  

O termo reologia é derivado das palavras gregas rheo e logos que significam 

respectivamente, fluxo e estudo. Portanto, entende-se reologia como sendo o estudo 

do fluxo, no caso dos materiais fluidos ou líquidos, e da deformação, no caso dos 

materiais sólidos (Picout et al, 2003). A resistência total de um material à 

deformação é uma propriedade definida como módulo complexo (G*). A medida de 

propriedade da fluidez da estrutura de uma amostra é o módulo viscoso ou módulo 

de perda (G”), já que descreve a energia que é perdida na forma da dispersão 

viscosa. O módulo elástico ou de armazenamento (G’) de um material descreve a 

magnitude de energia necessária para que a estrutura da amostra volte a sua forma 

após ter sido submetida à pressão mecânica. A magnitude do G’ depende da 

interação entre a elasticidade e a resistência do produto, sendo, portanto, uma 

medida que caracteriza quantitativamente, a dureza ou maciez de um gel. O módulo 

elástico é mais frequentemente usado para caracterizar a firmeza de um gel e 

representa a quantidade de esforço necessária para produzir uma determinada 

deformação. A soma do módulo elástico (G’) e do módulo viscoso (G”) definem o 

módulo complexo (G*) (Kablik et al, 2009; Greene et al, 2015). 
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Durante o processo de fabricação do gel de AH, o produto pode ser 

quebrado em pequenas partículas para que sua passagem por uma agulha fina 

ocorra com mais facilidade. A presença de partículas de maior tamanho no gel 

conferem maior dificuldade de injeção e, por isso, pode-se acrescentar AH não 

reticulado no gel final com a finalidade de atuar como lubrificante e facilitar e diminuir 

a força necessária durante a injeção intradérmica do produto. Essa quantidade de 

AH não reticulado terá um tempo de permanência na pele bem inferior ao restante 

do produto reticulado e não influencia o resultado clínico final.  

Os fabricantes dos produtos de preenchimento a base de AH possuem 

diversos métodos de quebrar o gel em partículas de vários tamanhos com o objetivo 

de produzir um gel que demande força de extrusão adequada, baseados na 

propriedade do módulo de elasticidade (Sundaram et al, 2013). O gel de AH 

reticulado deve ter partículas de tamanho suficientemente pequeno para que o 

produto seja facilmente injetado através de uma agulha fina. Quanto mais fina a 

agulha, menores serão os efeitos colaterais indesejados nesse tipo de procedimento, 

tais como dor, edema, hematomas e sangramento durante a punctura da pele. Por 

isso, em geral, são usadas agulhas de pequeno calibre variando entre 27G e 30G. 

Assim, as partículas de gel devem ter tamanho adequado para poderem passar 

através dessas agulhas de calibre fino, com uma força de extrusão aceitável. O 

objetivo final na escolha do tamanho das partículas é baseado no módulo elástico 

que o fabricante deseja alcançar para que o gel final seja facilmente aplicado no 

local escolhido para o tratamento. 

Na caracterização do tamanho das partículas do gel de AH, devemos levar 

em consideração o tamanho médio das partículas e a distribuição das partículas de 

diferentes tamanhos no gel. Quando o gel possui partículas de maiores dimensões, 

esse produto será mais difícil de se empurrar através de uma agulha de pequeno 

calibre. Ao se reduzir o tamanho médio das partículas, teremos um produto com 

extrusão mais fácil através dessa agulha fina. Entretanto, se na distribuição das 

partículas, esse produto também apresentar algumas partículas maiores, pode haver 

a possibilidade de que elas possam causar fluxo interrompido ou esporádico do 

produto através da agulha. 

A dureza do gel ou G* deve ser levada em consideração no momento da 

escolha do produto mais indicado para cada caso e cada calibre de agulha. Os géis 

firmes, com alta capacidade de resistir à deformação, devem ser elaborados com 
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partículas pequenas e com distribuição uniforme para que sejam mais facilmente 

injetados. Por outro lado, os géis menos densos, com baixo G*, podem ser 

constituídos de partículas com tamanhos variáveis e heterogeneamente distribuídos, 

uma vez que são facilmente deformadas e passam com mais facilidade através da 

agulha. Independentemente do gel ser firme ou fluido, a uniformidade no tamanho 

das partículas é importante para assegurar que a injeção do produto na pele seja 

contínua e sem pequenas interrupções (stop and go injection), que podem prejudicar 

o controle da aplicação. Em termos práticos, os géis com alto G’, são mais indicados 

no tratamento de sulcos profundos, volumização ou injeção em um plano 

supraperiosteal. Por outro lado, os produtos com baixo G’ são melhor indicados para 

aplicação na derme superficial (Sundaram et al, 2013; Greene et al, 2015).  

Além disso, o tamanho das partículas também pode influenciar a velocidade 

de degradação do gel na pele. As partículas de AH maiores possuem uma área de 

superfície total menor, o que dificulta a ação das enzimas degradadoras de AH. Por 

outro lado, as partículas de AH menores possuem uma área de superfície total maior 

e, por isso, as enzimas conseguem degradá-las mais facilmente. Entretanto, a taxa 

de degradação do gel de AH por radicais livres é menos sensível ao tamanho da 

partícula do AH, uma vez que muitos desses radicais são pequenos em tamanho e 

podem facilmente penetrar no interior dessas partículas. Atualmente, entre as 

marcas de gel de AH aprovadas para preenchimento dérmico, a variação de 

tamanho entre as partículas não é tão grande e, por isso, o resultado clínico e a 

durabilidade desse efeito podem não ser significativamente diferentes entre os 

diferentes produtos (Tezel et al, 2008). 

Podemos concluir que a força necessária para fazer a extrusão do gel de AH 

através de uma agulha depende das seguintes propriedades: o grau de reticulação, 

a quantidade de ligações pendentes no produto final, o método de diminuição e 

uniformização do tamanho das partículas do gel, o tamanho médio e a distribuição 

do tamanho das partículas de gel, além do processo de fabricação do produto. 

 

2.2 PELE NORMAL E SUAS FUNÇÕES 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano com extensão de 

aproximadamente 2m2 de área, e consiste de três camadas, denominadas: epiderme, 

derme e hipoderme (Sousa et al, 2009). A pele pode apresentar variações tanto de 
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indivíduo para indivíduo quanto de área para área em um mesmo indivíduo, onde 

podem existir diferenças de espessura, função e arquitetura (Della Volpe et al, 2012).  

A função primária da epiderme é a produção do estrato córneo, que protege 

o corpo do ressecamento, assim como da invasão externa por agentes danosos, 

apesar de ser uma membrana de barreira biológica fina, com menos de 20 μm 

(micrometros). O estrato córneo é composto por um sistema de dois compartimentos, 

sendo os corneócitos e as lamelas lipídicas intercelulares. O estrato córneo é 

composto por camadas firmemente aderidas e empilhadas de corneócitos, que 

variam em quantidade dependendo da área do corpo, como: menos de 10 camadas 

na face e mais de 50, na região palmo plantar. Além disso, o estrato córneo tem 

papel importante na manutenção da hidratação e flexibilidade da pele, pela sua 

ligação com moléculas de água. O sebo, o fator de hidratação solúvel em água 

(NMF), o ácido orgânico e os inorgânicos, além do ácido hialurônico, são todos 

produzidos pelos queratinócitos, e garantem as características da camada córnea. É 

natural que algumas mudanças da epiderme geradas pelo envelhecimento 

extrínseco e intrínseco, acabem refletindo em alterações funcionais no estrato 

córneo, que se torna mais seco, menos flexível e com diminuição da absorção de 

substâncias com o passar dos anos (Tagami, 2008). 

A epiderme é formada por epitélio estratificado e pavimentoso que possui 

0,05 a 0,1 mm de espessura, com várias camadas de queratinócitos que tornam-se 

achatados à medida que se tornam mais superficiais. Os melanócitos, as células de 

Langerhans e as células de Merkel também são células constituintes da epiderme, 

mas encontram-se em pequena quantidade. Os queratinócitos possuem uma 

atividade mitótica contínua e se renovam indefinidamente, a partir da camada da 

membrana basal, mas vão sofrendo modificações de sua estrutura pela 

diferenciação celular à medida que vão sendo empurradas para as camadas 

superiores da epiderme, e constituindo as camadas espinhosa, granulosa e córnea. 

Essas camadas da epiderme encontram-se de dispostas de tal maneira que a 

superfície é relativamente plana, porém a base é sinuosa devido à presença de 

cones epidérmicos que se projetam na derme e encontram-se intercalados por 

projeções digitiformes na derme denominadas papilas dérmicas. O modo como a 

epiderme e a derme encontram-se arranjados anatomicamente, confere uma maior 

superfície de contato entre essas duas camadas da pele e permite uma troca eficaz 

de nutrientes provenientes dos capilares dérmicos necessários para o seu correto 
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funcionamento. A disposição da junção dermoepidérmica também contribui para a 

migração celular, observada na cicatrização de feridas, por exemplo, e para a 

sinalização de eventos epiteliais-mesenquimais, que ocorrem quando as células 

epiteliais modificam o seu fenótipo para o de células mesenquimais fusiformes sob a 

influência de processos patológicos ou de reparo tecidual (Sousa et al, 2009).  

A derme encontra-se entre a epiderme e a hipoderme, tem espessura 

variável entre 0,5 e 6 mm, e pode ser dividida em derme papilar e derme reticular 

pelo plexo vascular superficial. Além disso, na derme é que encontram-se os vasos, 

os nervos e os anexos cutâneos (folículos pilosos, glândulas sebáceas e 

sudoríparas) (Sousa et al, 2009; Arda et al, 2014).  A derme é formada por uma 

malha complexa de tecido conectivo ou MEC e é composta de quatro componentes, 

todos produzidos pelos fibroblastos:  

a) fibras colágenas, responsáveis pela resistência à tração/ tensão da pele, 
o que confere um efeito de proteção contra traumas externos;  

 
b) fibras elásticas, responsáveis pela elasticidade da pele normal; 
 
c) glicoproteínas não colagênicas que auxiliam na organização da MEC e na 

interação celular, como as fibrilinas, fibulinas e integrinas;  
 
d) macromoléculas de proteoglicanos/ glicosaminoglicanos que são 

responsáveis pela hidratação da pele, sendo que o AH é o principal 
agente hidrofílico dentre esses componentes (McGrath et al, 2010).  

 

Aproximadamente 60% do peso da derme corresponde à água. Na derme 

papilar, há um número maior de fibroblastos e de capilares, além de fibras colágenas 

mais finas e constituídas principalmente pelo colágeno tipo III, que não se organizam 

em feixes. Na derme reticular, o colágeno tipo I é o principal constituinte dos feixes 

de colágeno que se dispõe de modo paralelo à superfície cutânea, mas em 

diferentes sentidos. Esses feixes encontram-se separados uns dos outros pela 

substância amorfa e por fibras de colágeno do tipo III. As fibrilas de colágeno do tipo 

I, III e V reúnem-se entre si formando fibras de colágeno com uma rede estrutural 

tridimensional ao longo da derme (Fisher et al, 2008). 

O colágeno é a principal proteína da MEC e representa até 90% do peso 

seco da derme. Existem pelo menos 29 tipos diferentes de colágeno nos 

vertebrados e desses, pelo menos 12 podem ser encontrados na pele. Entretanto, 

há um predomínio de colágeno tipo I, que corresponde a 80% do colágeno presente 
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na derme dos humanos, seguido do colágeno III que representa 10% (McGrath et al, 

2010). Todos as fibrilas de colágenos consistem de três cadeias de polipeptídeos 

torcidas em torno de si próprias em uma configuração de tripla hélice. Cada cadeia 

de polipeptídeo é inicialmente sintetizada com aminoácidos adicionais em ambas as 

extremidades que conferem solubilidade à molécula. A tripla hélice solúvel, 

denominada pró-colágeno, é montada no interior dos fibroblastos e, ao ser secretada 

para o espaço extracelular, as extremidades de aminoácidos do peptídeo são 

removidos por duas enzimas. A remoção das extremidades de aminoácidos faz com 

que o pró-colágeno amadureça para a forma de colágeno, que se juntam 

espontaneamente formando grandes fibras reticuladas enzimaticamente. As fibrilas 

longas de colágeno se dispõem interligadas nos colágenos tipo I e III e formam uma 

rede intradérmica, que está ancorada à junção dermoepidérmica pelo colágeno tipo 

VII (Rinnerthaler et al, 2015). A ligação cruzada entre as fibras de colágeno é 

necessária para manter o suporte estrutural normal da pele. O colágeno tipo I sofre 

degradação enzimática natural, mas essa degradação na pele humana é 

extremamente lenta (Fisher et al, 2008). A expressão de genes de colágeno pode 

ser modulada por várias citocinas e fatores de crescimento, sendo que um dos 

maiores moduladores da expressão de genes do tecido conectivo é o TGF-β. As 

fibras colágenas maduras são estáveis e em condições fisiológicas normais tendem 

a perdurar por bastante tempo, apesar de haver constantemente uma degradação 

lenta e contínua dessas fibras por enzimas denominadas metaloproteinases (MMPs), 

capazes de degradar os componentes da MEC (McGrath et al, 2010).  

As fibras elásticas representam 2 a 4% dos constituintes da MEC e só 

podem ser visualizadas com colorações especiais (orceína ou weigert, por exemplo) 

e encontram-se dispostas entre as fibras colágenas da derme. As fibras elásticas 

são compostas de microfibrilas ricas em fibrilina, glicoproteínas, elastina e outras 

proteínas diferentes (Rinnerthaler et al, 2015). As fibras elásticas, na derme papilar, 

encontram-se dispostas de duas maneiras: fibras finas e paralelas à superfície 

(fibras oxitalânicas); e fibras mais finas e perpendiculares à superfície, arborizando-

se nas papilas dérmicas (fibras elaunínicas). Na derme reticular, as fibras elásticas 

são grosseiras, curtas, curvas, retorcidas e paralelas à superfície (Sousa et al, 2009).  

A densidade de fibras elásticas presentes na derme pode variar dependendo da 

área que está sendo analisada, como por exemplo: no abdome, a derme apresenta 

espessura de 2,08 mm e densidade de fibras elásticas de 16,43%, enquanto na 
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fronte a espessura da derme é de 1,17 mm e densidade de fibras elásticas de 

26,11% (Della Volpe et al, 2012).  

As enzimas da MEC são as responsáveis pelo processamento das fibras 

elásticas, das fibras colágenas e dos proteoglicanos. A manutenção da quantidade 

certa e das interações apropriadas entre os componentes da MEC é fundamental 

para a homeostasia fisiológica da derme (McGrath et al, 2010). Na pele jovem e 

saudável, fibroblastos dérmicos se ligam às fibrilas de colágeno através de 

receptores transmembrana denominados integrinas. A ligação das integrinas com a 

MEC desencadeia a formação de complexos de adesão focal, que ligam a MEC ao 

citoesqueleto intracelular de actina. A maquinaria do citoesqueleto de actina gera 

forças mecânicas que determinam a forma da célula, que por sua vez influencia a 

função dos fibroblastos (Fisher et al, 2008; Quan et al, 2013). 

A principal função exercida pela pele é a proteção física ou de barreira, 

prevenindo a perda de fluidos, eletrólitos e outras moléculas pelo organismo, assim 

como a entrada de microrganismos, substâncias toxicas e radiação UV. A camada 

córnea é a principal responsável pela função de proteção mecânica contra todos 

esses agentes, com exceção da proteção contra os raios UV, porque as ceramidas e 

outros ácidos graxos, o colesterol e os ésteres de colesterol liberados pelos 

corneócitos se juntam as proteínas (como a loricrina, por exemplo) e transformam a 

superfície da pele em uma membrana lipídica impermeável (Bergstresser et al, 2008; 

McGrath et al, 2010; Arda et al, 2014). A pele também atua como uma barreira 

química, uma vez que peptídeos antimicrobianos (defensinas, catelicidinas e lipídios 

sebáceos) funcionam como um muro de defesa para impedir a invasão de 

microorganismos patogênicos e produtos químicos tóxicos. A melanina protege o 

DNA celular contra os danos provocados pelos raios UV, função muito importante 

em todo o corpo, principalmente em áreas onde a exposição a esses é maior, como 

é o caso da face (Arda et al, 2014). 

A pele também possui uma importante função de atuar como um órgão 

imunológico. O reconhecimento inicial de agentes infecciosos começa quando as 

células de Langerhans (células dendríticas sentinela) na epiderme ou na derme são 

ativadas, modo como elas adquirem a capacidade de fagocitar partículas de 

diferentes tamanhos para metabolizá-los em pequenos fragmentos imunogênicos. 

Na forma ativada, as células de Langerhans também podem se locomover da 

epiderme para os vasos linfáticos da derme e a partir daí para os linfonodos. Nos 



37 

linfonodos, as células de Langerhans apresentam os antígenos fagocitados à 

linfócitos reativos que, por sua vez, vão proliferar. Os linfócitos T ativados auxiliam 

os linfócitos B a formar anticorpos, e os linfócitos T auxiliares e linfócitos T 

citotóxicos voltam para a região onde o estímulo teve início para que ele seja 

controlado (Bergstresser et al, 2008). A função imunológica da pele também pode 

ser observada pela sua capacidade de sintetizar, expressar e liberar peptídeos 

antimicrobianos, como as catelicinas, β-defensinas, substância P, citocina 

quimiotática CCL5 ou RANTES, RNAse 2,3,7 e a proteína S100 A7 (psoriasina). 

Esses peptídeos podem ter ação sobre bactérias, fungos e vírus, e podem funcionar 

na pele íntegra ou então após algum tipo de injúria ou quebra da função de barreira. 

Outros peptídeos, denominados alarminas, podem ter um importante papel na 

sinalização da resposta ao hospedeiro através das suas atividades quimiotáticas, 

angiogênicas, de fator de crescimento e imunossupressoras. Os peptídeos 

antimicrobianos também podem induzir a proliferação e a migração de queratinócitos, 

envolvendo as vias de sinalização do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e do sinal transdutor e ativador de transcrição (STAT) (McGrath et al, 2010). 

A pele sofre constantemente pequenos traumas e injúrias físicas que sofrem 

reparação imediata e autônoma, ou seja, a pele é responsável pela sua própria 

integridade porque possui mecanismos de reparo próprios. A radiação 

eletromagnética dos raios UV provoca, entretanto, um tipo especial de injúria cujos 

efeitos variam entre queimaduras solares, imunossupressão, aceleração do 

envelhecimento cutâneo e carcinogênese (Bergstresser et al, 2008). A composição 

estrutural e biológica da junção dermoepidérmica também influencia as propriedades 

de proliferação dos queratinócitos basais. A laminina-332 tem papel de ancoragem 

por 2 vias: via integrina α6β4 nos hemidesmossomos e via de sinalização/ migração 

na sua associação com integrina α3β1 de adesão focal. A sinalização via integrina 

α3β1 estimula a via da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), o turnover 

das moléculas de adesão focal e a migração epidérmica. A membrana basal 

também funciona como um reservatório de fatores de crescimento que promovem a 

proliferação da epiderme através dos efeitos de TGF-α, EGF e fator de crescimento 

insulínico; por outro lado, essa proliferação pode ser restringida pela ação do TGF-β. 

O EGFR sinalizante também aumenta a proliferação da epiderme e a migração 

através dela, possivelmente pela fosforilação da integrina β4 que promove a 

“desmontagem” dos hemidesmossomos (McGrath et al, 2010). 
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A pele possui dois tipos de sistemas de circulação de células e elementos 

solúveis em direção a ela ou a partir dela: um sistema hematológico em duas vias 

que conduz o fluxo sanguíneo; e um sistema linfático em uma única via que leva  

leucócitos e líquidos intersticiais para os linfonodos e, posteriormente, para o 

sistema venoso central. A circulação sanguínea tem função de suporte nutricional, 

de passagem de leucócitos e de termorregulação (Bergstresser et al, 2008).  

A comunicação entre o meio externo e interno do organismo através da pele 

ocorre de três maneiras: condução convencional pelos nervos através das fibras 

cutâneas; sinalização intercelular mediada por citocinas e hormônios (efeitos 

endócrinos, parácrinos e autócrinos); e deslocamento físico de mensageiros 

celulares de um local para o outro. Atualmente, sabe-se que os queratinócitos 

contém grande quantidade de citocinas biologicamente ativas do tipo interleucina 1 

(IL-1), e que também podem ser células modificadoras de resposta biológica, já que 

podem produzir IL-1, IL-8, TGF-β e TNF. As células de Langerhans produzem 

diferentes citocinas e fatores quimiotáticos relacionados às suas propriedades 

imunológicas. As células endoteliais produzem IL-1β, IL-6 e IL-8. Atualmente, sabe-

se que existe uma intensa e complexa correlação entre as células cutâneas, seus 

próprios hormônios (autócrinos), hormônios das células adjacentes (parácrinos) e os 

hormônios de células distantes (endócrinos), mas esses mecanismos ainda não 

estão completamente esclarecidos (Bergstresser et al, 2008).   

A pele possui variações estruturais características de cada região anatômica, 

principalmente em relação à: espessura da epiderme e derme, alongamento dos 

cones epidérmicos, atividade de algumas células (Langerhans, melanócitos, etc.), 

presença de glândulas e vascularização (Della Volpe et al, 2012; Johansson et al, 

2014). Da mesma forma, existem variações fenotípicas entre os fibroblastos da face 

e os fibroblastos de outras regiões do corpo, o que pode influenciar suas funções de 

produção de MEC, reparo celular, além de síntese de fatores de crescimento e 

citocinas (Kurita et al, 2012). Provavelmente por isso, o metabolismo e a quantidade 

de AH presente na pele varia dependendo da região corporal. Por exemplo, a pele 

do antebraço possui o dobro da quantidade de AH do que a pele da região dorsal; e 

o AH presente na epiderme é metabolizado pela hialuronidase enquanto o AH 

encontrado na derme também sofre drenagem pelos linfonodos aferentes (Anderegg 

et al, 2014). 
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Finalmente, vale enfatizar que como a pele é um órgão aparente, ela 

encontra-se em constante exposição sendo um alvo muito fácil para a visão humana, 

principalmente na região da face. Em todas as sociedades, o aspecto da pele é de 

grande importância para a população e a beleza da pele se traduz pela sua 

uniformidade de textura e de cor. Além disso, a pele da região facial reflete a 

identidade, o humor, o sentimento e as experiências de vida de uma pessoa (Arda et 

al, 2014). A beleza da face, que inclui também a beleza da pele, sempre foi e é 

muito valorizada, como podemos confirmar com fotografias antigas ou atuais e 

pinturas em exposições de arte. É provável que a atratividade pela beleza seja 

geneticamente codificada, já que uma alta atratividade implica em uma maior 

tendência de sobrevida do DNA e de sobrevida da espécie. Portanto, a atração pela 

beleza pode ajudar a garantir a sobrevida seletiva do DNA humano (Bergstresser et 

al, 2008).  

 

2.2.1 Metaloproteinases 

 

As metaloproteinases (MMPs) constituem uma família de endopeptidases 

zinco dependentes composta de 26 membros (Verma et al, 2007), que podem 

degradar proteínas da matriz extra celular (MEC) e proteínas não pertencentes à 

essa matriz de tecido conjuntivo da derme, incluindo outras proteinases, inibidores 

de proteinases, fatores de crescimento, citocinas, receptores de superfície celular, 

peptídeos antimicrobianos, dentre outros (Sardy, 2009; Toriseva et al, 2012). 

Portanto, as MMPs não devem ser vistas apenas como proteases de degradação da 

MEC, mas sim como enzimas de processamento extracelular envolvidas na 

regulação de eventos de sinalização célula-célula e célula-matriz (Sardy, 2009). 

Em geral, a expressão das MMPs no tecido cutâneo normal e íntegro é 

pequena, mas basta uma pequena lesão ou qualquer processo patológico para 

induzir a expressão de uma ou mais MMPs (Toriseva et al, 2012). Além disso, as 

MMPs estão envolvidas em uma série de processos proteolíticos fisiológicos ou 

patológicos do organismo, incluindo: morfogênese, embriogênese, angiogênese, 

neurogênese, foliculogênese, apoptose, reparação de tecidos ou cicatrização de 

feridas, inflamação, clivagem de receptores de superfície celular, câncer, inativação 

de quimiocinas, dentre outras. E também desempenham um papel importante no 
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comportamento das células, tais como a proliferação celular, migração  (aderência/ 

dispersão) e diferenciação (Sardy, 2009).  

As principais MMP e sua atividade na pele podem ser observadas no 

Quadro 1. As MMPs são classificadas em seis grupos de acordo com sua estrutura, 

sua preferência de substrato e localização subcelular, sendo: colagenases, 

gelatinases, estromelisinas, matrilisinas, MMPs do tipo membrana e outras (Sardy, 

2009; Bellayr et al, 2009). Cada uma dessas MMPs possui um número muito 

elevado de substratos e com isso, elas têm um papel importante em todos os 

diferentes processos citados no parágrafo anterior. A atividade catalítica das MMPs 

pode ser regulada em 4 pontos: transcrição e translação genética, 

compartimentalização em vesículas secretórias ou acúmulo pericelular, atividade de 

zimogênios e inativação de enzimas. Na maioria das vezes, a produção das MMPs é 

regulada no nível da transcrição por sinalizantes específicos limitados em tempo e 

espaço. A regulação da expressão das MMPs pode ser realizada de diversas 

maneiras, como por exemplo: modificações das histonas, indução ou inibição de 

fatores de transcrição por algumas vias de sinalização, regulação da estabilidade do 

RNAm e translação de proteínas. Algumas dessas enzimas são coreguladas, 

enquanto outras não. Alguns fatores de indução das MMPs incluem citocinas (TNF 

alfa, IL-1 e IL-6, como exemplo) e fatores de crescimento (fator de crescimento 

epidérmico e fator de crescimento de fibroblastos básico, por exemplo), mas também 

podem ser induzidas por agentes externos, tais como raios UV. Em termos 

fisiológicos, as MMPs são inibidas por dois tipos principais de inibidores endógenos: 

alfa-2-macroglobulina, glicoproteína plasmática com 725 kDa que pode atuar sobre a 

maioria das proteinases; e os inibidores teciduais das MMPs (TIMPs), que 

compreendem uma família de quatro proteases inibitórias encontradas nos espaços 

intra e extracelular: TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e o TIMP-4 (Sardy, 2009). Embora os 

TIMP não sejam completamente seletivos para as MMP, existe um certo grau de 

especificidade. Em particular, o TIMP-1 tem uma elevada afinidade com a MMP-9 

(Brennan et al, 2003). Outra modificação pós translação que pode desempenhar um 

papel importante na regulação da atividade das MMPs é fosforilação, onde podemos 

citar como exemplo a fosforilação da MMP-2 pela proteína kinase C que reduz sua 

atividade de modo importante (Sardy, 2009). 
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MMPs 

 
SUBSTRATOS NA PELE 

 
ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

MMP-1 Colágenos I e III Aumentada no  
fotoenvelhecimento 

MMP-2 Colágenos IV, V, VII, X, XI, gelatina, 
fibras elásticas 

Aumentada no 
fotoenvelhecimento e em 
tumores 

MMP-3 Colágeno IV, laminina proteoglicanos, 
fibronectina, gelatina, elastina, TNF-α 

Aumentada no 
fotoenvelhecimento 

MMP-7 Colágeno IV, laminina proteoglicanos, 
fibronectina, fibras elásticas 

Aumentada no 
fotoenvelhecimento 

MMP-8 Colágeno I e III Aumentada no 
fotoenvelhecimento 

MMP-9 Colágeno IV, V, VII, X, XI,  
gelatina, fibras elásticas 

Aumentada no 
fotoenvelhecimento e em 
tumores 

MMP-10 Colágeno IV, laminina, 
proteoglicanos, gelatina, fibronectina, 
fibras elásticas 

 

MMP-11 Colágeno IV, laminina proteoglicanos, 
fibronectina, gelatina, TNF-α 

 

MMP-12 Fibras elásticas Aumentada no 
fotoenvelhecimento 

MMP-13 Colágenos I, III, IV, IX, X, XIV, 
fibronectina, laminina,  
tenascina 

Aumentada em úlceras crônicas, 
cicatrização de feridas e no 
fotoenvelhecimento 

Quadro 1 - Atividade das metaloproteinases (MMPs) na pele. 
Fonte: Issa, 2008 

 

Sabe-se atualmente que as MMPs provém principalmente de: queratinócitos, 

fibroblastos, células endoteliais e células inflamatórias, incluindo todos os tipos de 

granulócitos, linfócitos, mastócitos, células dendríticas e monócitos/ macrófagos. 

Apesar dos padrões qualitativos e dos níveis quantitativos das MMPs serem 

encontrados de modo variado entre os tipos de células, tecidos e tumores, doenças 

inflamatórias e outras doenças em geral, todas as células podem expressar algum 

tipo de MMP. Entretanto, existem controvérsias sobre os principais responsáveis 

pela produção das MMPs, porque alguns estudos in vivo asseguram que os 

queratinócitos são os principais responsáveis enquanto outros estudos in vitro 

acreditam que são os fibroblastos da derme (Fisher et al, 1998). Parece que as 

MMPs-1, MMP-3 e MMP-9 são induzidas e secretadas na epiderme e em seguida 
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difundem-se para a derme onde degradam o colágeno. Outra possibilidade é que os 

fibroblastos podem ter algum papel na produção epidérmica das MMPs, através de 

mecanismos parácrinos indiretos ou pela liberação de fatores de crescimento ou 

citocinas, que por sua vez modulam a produção de MMP pelos queratinócitos 

epidérmicos (Quan et al, 2009). Um estudo multicêntrico realizado no Japão, em 

2004, relatou que a biossíntese de MMP-1 é estimulada por citocinas e fatores de 

crescimento como IL-1 alfa e beta, TNF-alfa, IL-6, fator de crescimento epidérmico e 

fator de crescimento derivado de plaquetas, em uma variedade de células, incluindo 

os fibroblastos (Watanabe et al, 2004). Além disso, esse estudo ressalta a 

importância do fator de inibição de migração dos macrófagos (citocina pleiotrópica 

presente particularmente na camada basal da epiderme) na patogênese do 

fotoenvelhecimento através do estímulo à produção de MMP-1, via tirosinoquinase e 

via fator de transdução nuclear AP-1 nos fibroblastos dérmicos (Watanabe et al, 

2004). 

Quando ocorre algum dano epitelial, a primeira etapa que acontece na pele 

é a inflamação, quando citocinas e fatores de crescimento são liberados por células 

como plaquetas, macrófagos e neutrófilos, assim como pelo epitélio e células do 

estroma. Ao mesmo tempo, macrófagos, células epiteliais, células estromais e 

células inflamatórias sintetizam MMPs para promover a migração de leucócitos e a 

degradação do colágeno do tecido danificado. Nos dias seguintes à inflamação, as 

MMPs desempenham um papel mais ativo na reepitelização da ferida. Pela 

degradação da MEC circundante à área ferida, as MMPs estimulam a migração de 

células para a região e o local da lesão tecidual, que proliferam e trabalham em 

conjunto para promover diferenciação e angiogênese, e para evitar maior perda de 

fluidos e infecção bacteriana, fechando a barreira do tecido lesado. Nas fases finais 

da cicatrização de feridas, ocorre finalmente a síntese de colágeno (Bellayr et al, 

2009). 

A composição e a reorganização da MEC durante a cicatrização das feridas 

cutâneas é regulada pelas MMPs e as células que as produzem. Os fibroblastos 

produzem a maioria das fibras colágenas, dos proteoglicanos e das proteínas que 

constituem a MEC presente na borda da ferida. Como em outros tecidos do corpo 

humano, os fibroblastos regulam diretamente a cicatrização de feridas da pele, 

através de modificação da função dos macrófagos, da migração e a proliferação 

celular, da angiogênese e do remodelamento da MEC. Normalmente, cada tipo de 
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MMP possui uma função diferente durante a cicatrização de feridas/ lesões da pele. 

A MMP-1 pode ter a sua expressão controlada pela interação entre as células e o 

colágeno e essa expressão mostra-se aumentada quando os queratinócitos migram 

em direção à derme através da membrana basal. A atividade da MMP-1 degradando 

colágeno I e III nos locais de adesão da epiderme com o substrato dérmico, facilita a 

movimentação e migração dos queratinócitos e de outras células. A MMP-9 é 

responsável pela degradação do colágeno tipo IV da lâmina basal e do colágeno tipo 

VII das fibrilas de ancoragem, permitindo que os queratinócitos se separem da 

lâmina basal. A MMP-10 encontra-se com expressão aumentada na borda das 

feridas e, assim como a MMP-1, tem capacidade para degradar vários componentes 

da matriz extracelular, tais como: proteoglicanos, laminina, fibronectina, colágeno 

tipo IV e IX, além dos domínios globulares de pró-colágeno I e III. A MMP-13 é 

encontrada exclusivamente nos fibroblastos da derme profunda, no fundo da úlcera 

no caso das feridas cutâneas crônicas, e tem como função remodelar a MEC 

(Bellayr et al, 2009). Entretanto, a expressão de MMPs e TIMPs regula 

cuidadosamente a cicatrização de feridas e o equilíbrio entre eles é fundamental 

para a reparação adequada da pele (Vaalamo et al, 1999). Além da atividade dos 

TIMPs e das MMPs, outras proteínas e fatores de crescimento podem influenciar os 

mecanismos de cicatrização das feridas, como a IL-6 e o fator de crescimento do 

fibroblasto básico (FGFb) (Bellayr et al, 2009). 

 

2.3 ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

 

As alterações provocadas pelo envelhecimento da pele tem sido assunto de 

grande interesse porque a expectativa de vida tem aumentado em muitos países e, 

com isso, um número maior de pessoas estão apresentando doenças e alterações 

relacionadas à idade avançada que poderiam ser prevenidas, tratadas ou ao menos 

minimizadas.  

As alterações clínicas na pele cronologicamente envelhecida incluem 

flacidez, rugas finas e palidez cutânea. Mas outros achados clínicos como aspereza, 

pigmentação irregular, telangectasias, rugas profundas e neoplasias também podem 

estar presentes na pele fotoenvelhecida (Nascimento, 2009).  

Um grande número de estudos aumentou o conhecimento dos mecanismos 

celulares e moleculares envolvidos no envelhecimento cronológico e no 
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fotoenvelhecimento. Como conclusão da maioria desses estudos, descobriu-se que 

ambos os tipos de envelhecimento compartilham mecanismos moleculares 

fundamentais. E essa convergência de mecanismos tem despertado o interesse de 

se desenvolver novas tecnologias e tratamentos antienvelhecimento nos últimos 

anos (Fisher et al, 2002; Baillie et al, 2011). 

 

2.3.1 Conceito 

 

A pele humana, como todo o organismo, tende a envelhecer de maneira 

contínua com o passar dos anos e isso implica em modificações na sua aparência e 

nas suas funções. Existem dois tipos de envelhecimento cutâneo: o envelhecimento 

intrínseco e o envelhecimento extrínseco (Nascimento, 2009; Kohl et al, 2011). O 

envelhecimento intrínseco ou cronológico é decorrente da quantidade de anos 

vividos pelo indivíduo e é observado da mesma maneira em todos os órgãos 

internos do indivíduo, ou seja, é o envelhecimento previsível e progressivo. O 

envelhecimento intrínseco também sofre influência de alterações hormonais 

decorrentes do envelhecimento ou do mau funcionamento dos órgãos sexuais, da 

suprarrenal e da glândula pituitária. Entretanto, de maneira diferente do restante dos 

órgãos do corpo humano, a pele está em contato direto com o meio externo e, por 

este motivo, também envelhece pela contribuição dos efeitos ambientais, como os 

raios ultravioleta (UV), os raios infravermelho, a poluição e o vento, assim como pela 

desnutrição, pela ação do fumo e de outros agentes químicos (Fisher et al, 2002; 

Nascimento, 2009). Esse é o chamado envelhecimento extrínseco ou 

fotoenvelhecimento, que é provocado principalmente pelos raios UV e é um 

processo cumulativo que afeta de modo mais intenso os indivíduos de pele clara. O 

envelhecimento prematuro da pele ou fotoenvelhecimento são, portanto, sinônimos 

para o envelhecimento extrínseco da pele. 

Nos últimos anos, houve um grande número de pesquisas para identificar os 

mecanismos celulares e moleculares envolvidos no envelhecimento cronológico e no 

fotoenvelhecimento, e, parte das teorias descobertas nesses estudos, estão 

descritas a seguir.  
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2.3.2 Mecanismos etiopatológicos do envelhecimento cutâneo 

 

2.3.2.1 Aspectos gerais 

 

O envelhecimento intrínseco ocorre em decorrência de diversos fatores que 

podem ser explicados pelas seguintes teorias: alterações hormonais, 

envelhecimento celular e encurtamento dos telômeros, mutações do DNA 

mitocondrial, estresse oxidativo e mutações genéticas (Yaar et al, 2007). Os 

hormônios produzidos pelos órgãos sexuais, pela hipófise e pelas glândulas 

suprarrenais sofrem alteração da sua produção com a idade e, em geral, diminuem 

gradualmente a partir dos vinte anos. A diminuição dos estrogênios e androgênios 

provoca ressecamento e surgimento de rugas pela atrofia da epiderme, perda de 

colágeno e perda da elasticidade (Kohl et al, 2011). 

O fotoenvelhecimento ocorre em decorrência da superposição do 

envelhecimento intrínseco com os efeitos deletérios provocados pela radiação UV. A 

radiação UVA (320-400 nm) induz modificações na derme relacionadas ao processo 

e progressão do envelhecimento, enquanto os raios UVB não têm capacidade de 

penetrar além da epiderme e produzem dano apenas nos queratinócitos e 

melanócitos. A luz infravermelha, por sua vez, também tem efeito sobre a epiderme 

e a derme. Para exercer efeitos biológicos na pele, a radiação UV deve ser 

absorvida por moléculas denominadas fotossensibilizantes endógenos ou 

cromóforos, como ácido urocânico, riboflavina, melanina, bilirrubina, heme, porfirina, 

quinonas e pterinas. Os fotossensibilizantes excitados reagem com outro substrato 

(reação tipo I) ou com O2 (reação tipo II). Os produtos resultantes da reação tipo I 

são radicais ou íon radicais, enquanto os produtos resultantes da reação tipo II são 

as espécies reativas de oxigênio (ROS). As ROS são produzidas principalmente pelo 

metabolismo oxidativo celular e podem ser subclassificadas em radicais livres e 

compostos não radicais. Entre os radicais livres estão ânion superóxido (O2
-), radical 

hidroxila (HO)
. 
e radical peroxil (ROO-). São considerados compostos não radicais: 

oxigênio singlet (
1
O2), peróxido orgânico (ROOH) e peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Fisher et al, 2002). O corpo humano possui mecanismos antioxidantes, mas que 

deixam de funcionar perfeitamente com o passar dos anos e as ROS acabam 

provocando muitos danos nos componentes celulares, que por sua vez, contribuem 
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com o aumento das ROS e diminuem a capacidade antioxidante das células, 

levando ao envelhecimento celular. Além da absorção direta de fótons dos raios 

UVB pelo DNA seguido da subsequente modificação estrutural da célula, ambas as 

radiações UVA (mais intensamente) e UVB, em conjunto com os fotossensibilizantes 

intracelulares, tem mostrado gerar altos níveis de ROS (Kohl et al, 2011). Dessa 

forma, o fotoenvelhecimento pode ser mediado pela absorção direta dos raios UV e 

por reações fotoquímicas mediadas por ROS, que oxidam constituintes celulares, 

tais como proteínas, lipídios e DNA, e que por sua vez aumentam a produção de 

ROS, levando a um ciclo de feedback negativo (Fisher et al, 2002; Rinnerthaler et al, 

2015). Portanto, a teoria do envelhecimento provocado pelos radicais livres, faz 

parte do mecanismo etiopatogênico do envelhecimento intrínseco e extrínseco.  

O estresse oxidativo provocado pelo aumento da produção de ROS também 

pode estimular a formação de produtos de glicação avançada (AGEs), grupo de 

moléculas originadas a partir da reação de glicação não enzimática de açúcares com 

proteínas, ácidos nucleicos ou lipídios. Algumas células, e dentre elas os fibroblastos 

e os queratinócitos, possuem receptores específicos de membrana para AGEs 

(RAGE) e o estímulo desses receptores leva à produção de ROS e ativação de 

diversas vias que culminam na ativação do fator de transcrição nuclear kappa-B (NF-

kB). Esses receptores têm sua expressão aumentada na pele após a irradiação solar. 

Por usa vez, o NF-kB aumenta a transcrição de genes pró-inflamatórios e RAGE, 

levando a um ciclo vicioso. Além disso, os fibroblastos e queratinócitos ativados 

pelos AGEs, produzem maior quantidade de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α, além 

de MMP-1, MMP-2 e MMP-9. Por todos esses efeitos, as AGEs também influenciam 

e afetam o equilíbrio inflamatório e mecânico da derme (Rinnerthaler et al, 2015).  

As principais fontes endógenas de radicais livres são o retículo 

endoplasmático e os perissomas, seguido das mitocôndrias. As membranas 

celulares e o citosol também podem produzir ROS através da atividade da NADPH-

oxidases e através do metabolismo do ácido aracdônico, respectivamente 

(Rinnerthaler et al, 2015). A reação do oxigênio com os íons de ferro também 

contribui para a produção de ROS no citosol e em todos os organelas celulares. 

Como a pele é a interface entre o corpo e o meio ambiente, ela está em contato 

constante com poluentes, xenobióticos, oxigênio e radiação UV. Todos esses fatores 

exógenos contribuem para a formação de ROS na pele humana (ROS exógeno), o 

que é uma característica específica desse órgão. Além disso, acredita-se que a 
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ingestão de álcool, nutrição inadequada e estresse mecânico e/ou fisiológico 

também contribuem para este a produção de ROS exógeno (Rinnerthaler et al, 

2015). Sob condições metabólicas normais, 1 a 2% do oxigênio consumido pelas 

células é convertido para superóxido (O2
-) por vazamento de elétrons no complexo 

mitocondrial I e III. O O2 pode ser enzimaticamente transformado pela superóxido 

dismutase em H2O2, o que acredita-se ser muito menos tóxico do que os outros 

radicais, e pode ser eliminado pela catalase ou glutationa peroxidase. As enzimas 

Nox são oxidases NADPH liberados por queratinócitos e células inflamatórias que 

também produzem H2O2. Após a exposição UV dos queratinócitos ou durante a 

atividade dos fagócitos, a atividade da enzima Nox encontra-se aumentada. Assim, 

mesmo em circunstâncias fisiológicas, as ROS são constantemente produzidas 

pelas células, mas em uma concentração baixa. Como os efeitos destes radicais não 

dependem da sua origem, tanto as ROS fisiologicamente produzidas como as ROS 

induzidas pela radiação UV, podem desencadear os mesmos mecanismos celulares 

relacionados ao envelhecimento, seja intrínseco ou extrínseco (Figura 3).  

A radiação UV também provoca a ativação de receptores de superfície, 

como receptores para fator de crescimento epidérmico, IL-1, insulina e fator de 

necrose tumoral. Esses receptores ativados estimulam proteinoquinases que ativam 

vias de sinalização intracelular e induzem a ativação da proteína ativadora-1 (AP-1) 

(Fisher et al, 2002), o que parece ocorrer mesmo sob doses suberitematogênicas de 

UVB. A AP-1 é um complexo de transcrição nuclear composto de c-Jun e c-Fos, 

sendo que o C-jun existe normalmente em níveis baixos na pele normal humana 

(Qin et al, 2014). No envelhecimento intrínseco e no fotoenvelhecimento, as ROS 

induzem o fator de transcrição c-Jun via MAPK que, por sua vez, ativa o fator de 

transcrição AP-1, leva à expressão de MMP-1, MMP-3 e MMP-9, e impede a 

expressão de procolágeno-1. A via de sinalização de TGF-β é influenciado pela força 

mecânica e é essencial para a função dos fibroblastos dérmicos (Fisher et al, 2009). 

Nos fibroblastos, a AP-1 inibe a expressão gênica de pro-colágeno tipo I e III, e 

também induz a transcrição de genes das metaloproteinases (MMP-1 e MMP-9) 

(Fisher et al, 2002; Fisher, 2005). Além disso, a AP-1 interfere na síntese de 

colágeno I e III, por bloquear o efeito do TGF-β, citocina que aumenta a transcrição 

gênica do colágeno e diminui a proliferação de queratinócitos. Os efeitos da TGF-β 

são mediados por ativação de proteínas intracelulares sinalizadoras, SMAD 2 e 

SMAD 3, e são antagonizadas por SMAD 7. A radiação UV induz SMAD 7 na pele 
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humana (Yaar et al, 2007). O TGF-β é uma citocina multifuncional que atua através 

de um complexo de receptores composto por TGF-C receptores I, II e III (Massague 

et al, 2006). O TGF-β induz o fator de crescimento do tecido conjuntivo 

(CTGF/CCN2) e ambos regulam a função dos fibroblastos, incluindo a síntese de 

pró-colágeno tipo I e outras proteínas da MEC (Fisher et al, 2002; Quan et al, 2010). 

Portanto, nos fibroblastos da pele envelhecida, a diminuição na sinalização de TGF-

β e de expressão de CTGF/CCN2, contribuem para a diminuição da produção de 

colágeno (Quan et al, 2010). Dessa forma, níveis elevados de colágeno 

parcialmente degradado podem ser encontrados tanto na pele com envelhecimento 

intrínseco como na pele com envelhecimento extrínseco. 

 

 

Principais mecanismos etiopatológicos do envelhecimento cutâneo. A irradiação UV, atividade mitocondrial, 
efeitos tóxicos de substâncias do meio ambiente, e processos inflamatórios podem levar à produção de ROS 
através de diferentes mecanismos e vias de sinalização. As ROS induzem a produção de MMP e a ativação de 
queratinócitos, fibroblastos e neutrófilos, indiretamente, pela ativação da via de sinalização MAPK. O 
desequilíbrio na ativação de MMP/TIMP pode levar à decomposição parcial das estruturas fibrilares da MEC. 
Adicionalmente, a ativação da AP-1 diminui a produção de colágeno através do bloqueio da via de sinalização 
TGF-beta tipo II receptor/Smad. Simultaneamente, a geração de citocinas inflamatórias leva ao aumento do 
infiltrado inflamatório que resulta em um ciclo vicioso, porque os fagócitos produzem ROS e secretam MMP.  

Figura 3 – Mecanismos etiopatológicos do envelhecimento cutâneos. 
Fonte: Autora, 2016. 
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As prostaglandinas induzidas pela radiação UV têm papel importante na 

inflamação, na carcinogênese e no processo de fotoenvelhecimento. A produção de 

prostaglandinas é controlada por cicloxigenases que mediam a conversão inicial do 

ácido aracdônico em prostaglandina H2 (PGH2), precursor comum de todos os 

prostanóides. A prostaglandina E2 (PGE2) induz a liberação de várias MMPs, 

incluindo colagenase e estromelisina, pelos macrófagos e fibroblastos, contribuindo 

para a deficiência de colágeno no fotodano (Seo et al, 2003). 

Os telômeros são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de 6 

nucleotídeos (TTAGGG) que formam as extremidades dos cromossomos humanos, 

constituindo seus últimos 7000 a 12000 pares de base. O comprimento dos 

telômeros varia com a espécie e diminui com o envelhecimento. Sua principal função 

é manter a estabilidade dos cromossomos e cada vez que existe divisão celular, os 

telômeros sofrem ligeiro encurtamento. Dependendo do tamanho desse 

encurtamento, pode haver mudança da configuração do telômeros que forma uma 

espécie de laçada no final do cromossomo, expondo a extremidade 3’ do 

cromossomo. Isso gera dano ao DNA celular, apoptose, envelhecimento ou 

interrupção do ciclo celular. A radiação UV ou outros tipos de dano ao DNA também 

podem levar a mudanças na configuração final dos telômeros com consequente 

exposição das repetições TTAGGG. Portanto, o encurtamento dos telômeros pode 

ser um dos fatores etiopatológicos comuns entre os envelhecimentos intrínseco e 

extrínseco (Kohl et al, 2011). Entretanto, a influência dos telômeros na etiopatogenia 

do fotoenvelhecimento não é aceita por todos os autores por conta de alguns 

achados controversos como: os telômeros da pele fotoenvelhecida possuem 

comprimento semelhante aos da pele fotoprotegida e os telômeros da epiderme 

apresentam comprimento menor que os da derme. Entretanto, os queratinócitos 

apresentam perda de telômeros na mesma proporção anual que os fibroblastos, 

apesar de estarem em constante proliferação na epiderme, o que não ocorre com os 

fibroblastos da derme. Pode ser que diferenças na distribuição ou do modo de atuar 

da telomerase, enzima que sintetiza sequências de TTAGGG para serem 

adicionadas à extremidade 3’ do cromossomo, expliquem essas controvérsias. 

Desse modo, alguns autores acreditam que as telomerases não são enzimas 

necessárias para a proliferação celular, mas que fazem parte de um sistema 

regulador fundamental para a regeneração dos tecidos ao longo da vida (Krunic et al, 

2009).  
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As mutações do DNA mitocondrial são importantes para os processos de 

envelhecimento intrínseco e extrínseco. A pele fotoenvelhecida apresenta mais 

mutações no DNA mitocondrial do que a pele protegida do sol. Existe uma teoria que 

sugere que as mutações no DNA mitocondrial provocadas pelas ROS provocam 

uma disfunção da fosforilação oxidativa, de modo que mais ROS são gerados 

levando a ainda mais mutações. Portanto, há uma relação de causa e efeito entre a 

mutação no DNA mitocondrial, o surgimento do estresse oxidativo e o aumento da 

expressão de MMP-1 (Schroeder et al, 2008).  

Todas essas teorias e associações de mecanismos biológicos, induzidas ou 

não pela radiação UV, estão sendo construídas durante os últimos anos, mas é um 

assunto desafiador e que precisa de investigação adicional. 

 

2.3.2.2 Relação das metaloproteinases com o envelhecimento cutâneo 

 

As MMPs têm uma grande participação no envelhecimento extrínseco e 

intrínseco da pele. Em 1996, foi demonstrado pela primeira vez, por Fisher et al, que 

a exposição da pele humana a uma baixa dose de radiação UVB poderia induzir, 

após alguns minutos, a expressão e a atividade das MMPs in vivo (Fisher et al, 

1996). O estímulo para a expressão de MMP, nesse caso, ocorre através da 

regulação positiva dos fatores de transcrição AP-1 e NF-kB tanto em queratinócitos 

como em fibroblastos (Fisher et al, 1996; Fisher et al, 2002). Nesse estudo, o 

aumento dos níveis e da atividade das MMPs atingiram um valor máximo após 24 

horas da exposição à radiação UVB e desapareceram após 48 a 72 horas. Também 

foi observado que a variação da expressão e atividade das MMPs depende do 

tempo de exposição e do fototipo da pele. A menor dose de radiação UVB capaz de 

estimular a expressão e a atividade de MMP foi 0,1 vezes a dose eritematosa 

mínima (DEM) e que é equivalente a 2, 3 minutos de radiação solar num dia de 

verão, o que em geral nem provoca eritema cutâneo perceptível. Os pacientes com 

pele pigmentada (fototipo alto) apresentaram menor indução e atividade de MMPs, 

mesmo com alta dose de radiação UVB (Fisher et al, 1996). As MMPs ativadas, 

nesse caso, foram: MMP-1 (colagenase), MMP-3 (estromelisina) e MMP-9 

(gelatinase). Essas três MMPs são capazes de degradar praticamente todas as 

moléculas colagênicas e não colagênicas da MEC cutânea, mas degradam 

principalmente moléculas de estrutura de colágeno e fibras elásticas. Dessa forma, a 
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indução e o aumento da atividade das MMPs provocam a desintegração estrutural 

da MEC da pele, o que pode ser o principal mecanismo primário mediador do 

fotoenvelhecimento cutâneo. Quando a exposição à radiação UV provoca eritema 

intenso na superfície da pele, o aumento da quantidade de células inflamatórias na 

derme pela queimadura solar, leva à maior expressão e atividade das MMPs. Em 

geral, as células que fazem parte desse infiltrado inflamatório são neutrófilos, 

mastócitos, monócitos/ macrófagos, linfócitos e células de Langerhans, todas 

capazes de secretar MMPs (Soter, 1990; Hase et al, 2000). As MMP-1, MMP-3 e 

MMP-9 são intensamente reguladas pelo fator de transcrição AP-1, que por sua vez, 

é rapidamente induzido e ativado pela radiação UV na pele humana in vivo. Após 24 

horas da radiação UV, foi demonstrada a indução milhares de vezes maior dos 

níveis de MMP-1 e MMP-3, e apenas 6 vezes maior dos níveis de MMP-9 (Fisher et 

al, 2002; Quan et al, 2009). O mecanismo através do qual os raios UV ativam a 

MMP-1 ainda não estão completamente esclarecidos, mas pode ser que a produção 

de radicais de oxigênio livres induzidas pelo sol influencie na ativação dessas 

enzimas (Brennan et al, 2003). Outros autores, também concluíram que a MMP-1 é 

a principal enzima responsável pelo dano do colágeno no fotoenvelhecimento, 

seguida da MMP-8 e MMP-13, ao analisarem fluido de cultura de pele humana 

expostos a UVB ou a um simulador de luz solar. Nesse mesmo estudo, sugeriram 

que a contribuição da MMP-8 na degradação de colágeno pelo fotoenvelhecimento 

seria muito pequena (Brennan et al, 2003).    

A radiação UV também ativa fator de transcrição NF-kB que estimula a 

transcrição de genes de citocinas pró-inflamatórias, incluindo a IL-1β, TNF-α, IL-6 e 

IL-8. Além de estimular essas citocinas, ativam receptores de fatores de crescimento 

na superfície dos queratinócitos e fibroblastos, bem como de moléculas de adesão, 

como a molécula de adesão intercelular–1 (ICAM–1) (Fisher et al, 2002). A 

expressão de citoquinas pró-inflamatórias nos queratinócitos e nos fibroblastos da 

derme induzida pela radiação UV, ocorre por meio da via MAPK (Figura 3).  

O envelhecimento cutâneo intrínseco é um processo lento, espontâneo, 

progressivo, cumulativo e de degradação, que afeta principalmente as fibras 

elásticas. No envelhecimento extrínseco, este curso lento pode ser acelerado 

enzimaticamente pela ação das MMPs e de outras proteinases (Fisher et al, 2002), 

como já foi descrito acima. Entretanto, também já foram demonstrados níveis 

elevados e atividade aumentada de MMPs cutânea na pele com envelhecimento 



52 

intrínseco (Varani et al, 2000; Fisher et al, 2002). Níveis significativamente elevados 

de MMP-1, MMP-2 e MMP-9 , foram encontrados na pele fotoprotegida de pacientes 

com idade superior a 60 anos, quando comparados a um grupo de pacientes com 18 

a 29 anos. Em paralelo, também foram encontrados nessa mesma pele envelhecida, 

níveis reduzidos de TIMPs, tanto na pele normal como na pele em processo de 

reparo por feridas agudas (Ashcroft et al, 1997). 

A MMP-1 é a única enzima ativada capaz de iniciar a clivagem da tripla 

hélice dos colágenos I e III em um sítio específico a ¾ e ¼ do N-terminal (Brennan et 

al, 2003; Flynn et al, 2015). As MMP-3 e MMP-9 só podem clivar as fibrilas de 

colágeno da derme tipo I, III e V, após o início do processo de clivagem pela MMP-1 

(Bruckner-Tuderman, 2007). Apesar dos elevados níveis de MMP-1 encontrados na 

pele exposta à radiação UV, apenas uma pequena proporção da enzima torna-se 

ativa. Consequentemente, as MMPs ativas podem degradar parcialmente os feixes 

de colágeno em fibras reticuladas ou fragmentos insolúveis, que por sua vez, são 

susceptíveis à clivagem proteolítica por outras proteases. Na ausência de reparação 

perfeita, o dano ao colágeno pode se acumular com a exposição repetida aos raios 

UV. O mesmo ocorre com as fibras elásticas, cujo componente elástico denominado 

elastina pode ser degradado principalmente pela MMP-7, mas também pelas MMP-3, 

MMP-9, MMP-12, MMP-14 e MMP-16 (Bruckner-Tuderman, 2007; Van Doren, 2015).  

Em um paciente com fotoenvelhecimento, o número de fibroblastos da pele 

fotodanificada é similar ao da pele fotoprotegida e a capacidade de síntese de pro-

colágeno tipo I é a mesma para os fibroblastos cultivados in vitro de ambas as áreas. 

Isto também está de acordo com idéia de que a regulação negativa sobre os 

fibroblastos, na pele fotodanificada, se deva principalmente ao meio dérmico em que 

se encontram. Alguns resultados sugerem que o aumento da densidade de colágeno 

quebrado em grandes fragmentos, por ação da MMP-1, atua regulando 

negativamente a síntese de pro-colágeno tipo I. A MMP-9 degrada o colágeno já 

clivado pela MMP-1, chamado de gelatina, em pequenos peptídeos. Esses 

pequenos fragmentos não inibem a síntese de pró-colágeno, como fazem os 

fragmentos maiores. Conclui-se que as MMPs induzidas pela radiação UV danificam 

a derme por dois mecanismos: o direto através da degradação do colágeno e o 

indireto, pela inibição da síntese de colágeno em resposta a presença de fragmentos 

de proteínas, gerados pela MMP-1 (Brennan et al, 2003). Quando comparada à pele 

jovem, a pele envelhecida apresenta diminuição do número de fibroblastos, e 
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também redução da sua capacidade de síntese de pro-colágeno I (Fisher et al, 

2002). 

 

2.3.2.3 Diminuição da força mecânica da derme 

 

A matriz extracelular (MEC) é o substrato para adesão entre as células, para 

o crescimento e diferenciação, além de promover suporte mecânico para os tecidos 

e órgãos que se encontram ao redor. A tensão mecânica observada na MEC 

encontra-se condicionada à quantidade de moléculas estruturais, à estabilidade e ao 

diâmetro das fibras existentes e à organização da arquitetura dessas fibras em 

feixes (Lambert et al, 2001). Em geral, mecanismos externos de tensão, como 

fricção ou compressão da superfície da pele, induzem tensão para derme e 

hipoderme através da epiderme. A tensão na derme contra a epiderme pode, por 

sua vez, estar presente normalmente, por conta da tensão passiva entre as fibrilas 

de colágeno, que se posicionam paralelamente em relação às linhas de Langer, e da 

tensão ativa da contração das fibrilas de colágeno pelos fibroblastos. A tensão sobre 

a epiderme provoca o estiramento das junções intercelulares na camada basal, o 

que aumenta a tensão entre essas células e a membrana de interface na camada 

basal. A transmissão das forças externas através da epiderme para a derme ocorre 

por vários mecanismos, dentre os quais: interação queratinócito-queratinócito na 

epiderme, interação queratinócitos-MEC na junção dermoepidérmica da membrana 

basal, interação macromolecular-macromolecular que ocorre na derme, interação 

macromolecular-fibroblasto na derme, e interação fibroblasto-fibroblasto na derme 

(Silver et al, 2003).  

Os fibroblastos são células programadas para produzir os componentes da 

MEC e entre eles, o colágeno, que é o principal componente estrutural do tecido 

conjuntivo. A meia-vida do colágeno é extremamente longa, em torno de 15 anos, e 

as ligações cruzadas existentes entre as suas próprias fibrilas e as ligações 

existentes entre essas fibras nos feixes e na rede da MEC são altamente resistentes 

à degradação. Essas duas características fazem com que o acúmulo de colágeno 

parcialmente fragmentado comprometa a integridade estrutural e prejudique a 

função dos fibroblastos na pele humana envelhecida. Portanto, a fragmentação do 

colágeno desempenha um papel central nas mudanças observadas no 

envelhecimento da pele por conta das interações físicas e funcionais que existem 
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normalmente entre os fibroblastos dérmicos e a MEC (Fisher et al, 2008). Já foi 

observado que na pele com envelhecimento intrínseco há diminuição das fibrilas de 

colágeno I e III, e essa diminuição é ainda mais evidente em uma região fotoexposta, 

mesmo que no mesmo paciente (Fisher et al, 1998).  

Os fibroblastos possuem receptores na superfície celular, denominadas 

integrinas, que se ligam especificamente às proteínas da MEC, incluindo o colágeno 

tipo I. As integrinas encontram-se por toda a membrana celular e suas ligações com 

a MEC fazem com que se formem complexos com o citoesqueleto de actina no 

interior da célula. Dessa maneira, as integrinas conectam a MEC com o 

citoesqueleto intracelular formando complexos de adesão focais, que por sua vez, 

possuem funções mecânicas e regulatórias que, nesse caso, estão sempre 

interligadas (Fisher et al, 2008). A formação dos complexos de adesão focal ativa 

cascatas de transdução de sinais intracelulares que regulam o metabolismo dos 

fibroblastos, incluindo o equilíbrio entre a produção de colágeno tipo I e sua 

degradação pelas MMPs. Os complexos de adesão focal também formam sítios de 

ligação que mantém os fibroblastos “estirados”, o que é fundamental para o seu 

crescimento, sobrevivência e função. Isso só acontece porque a ligação das 

integrinas com a MEC faz com que os microfilamentos de actina e miosina do 

citoesqueleto promovam a formação de microtúbulos e filamentos intermediários no 

interior dos fibroblastos, exercendo uma tração mecânica na matriz de colágeno 

intacta da derme. As propriedades estruturais da rede de colágeno intactas na pele 

jovem oferecem resistência à tração, criando tensão mecânica entre os fibroblastos 

e a matriz de colágeno da derme. Portanto, o equilíbrio na dinâmica da tensão 

mecânica dos feixes de colágeno da MEC contra os fibroblastos e do citoesqueleto 

dos fibroblastos contra a MEC, é o que determina a forma dos fibroblastos e, 

consequentemente, sua função (Fisher et al, 2008). Essa propriedade dos 

fibroblastos explica porque a expansão da pele provocada por determinados 

procedimentos cirúrgicos leva ao aumento da produção da MEC.  

Entretanto, o inverso também é verdadeiro. A diminuição da tensão 

mecânica faz com que os fibroblastos adquiram forma mais arredondada e, 

consequentemente, sintetizem menos colágeno e mais MMPs. Este estado de 

tensão mecânica diminuída faz com que os fibroblastos entrem em “colapso”. A 

fragmentação do colágeno provoca a perda de pontos de ligação com as integrinas 

e prejudica a capacidade das fibras de colágeno manterem a resistência mecânica 
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contra as forças contráteis do citoesqueleto dos fibroblastos. E dessa maneira, 

podemos explicar porque o acúmulo lento de fragmentos de colágeno reticulado, 

que ocorre durante o processo de envelhecimento normal, compromete a 

integridade estrutural da MEC, criando assim um ambiente no qual os fibroblastos 

perdem tensão mecânica. Estudos in vitro, confirmaram que os fibroblastos da pele 

fotoprotegida de pessoas com mais de 80 anos possuem menor capacidade de 

sintetizar colágeno do que os fibroblastos da pele fotoprotegida de pessoas com 18 

a 29 anos (Varani et al, 2006). A redução na síntese do colágeno, em condições de 

menor tensão mecânica na derme, ocorre através dos seguintes mecanismos: 

diminuição da transcrição de genes para colágenos intersticiais, efeitos sobre as 

enzimas envolvidas no processamento pós-translação de peptídeos de pró-colágeno 

e maior produção de MMPs degradantes de colágeno. Diferentes vias de sinalização 

podem ser responsabilizadas pela transcrição alterada dos genes de colágeno, em 

condições de menor tensão mecânica na derme (Lambert et al, 2001). Da mesma 

forma, diversos estudos também já demonstraram que existe relação entre a tensão 

mecânica nas células in vitro e suas respostas biológicas ao estresse (Silver et al, 

2003; Fisher et al, 2008; Quan et al, 2013). 

A tensão mecânica da MEC influencia a via de sinalização do TGF-β, que 

também é essencial para a função dos fibroblastos dérmicos (Rittié et al, 2002; 

Eckes et al, 2006; Fisher et al, 2009), conforme já descrito acima. O TGF-β induz o 

CTGF/CCN2 e regula a função dos fibroblastos, incluindo a síntese de pró-colágeno 

I e outras proteínas da MEC (Rittié et al, 2002; Quan et al, 2010). Além disso, a 

tensão mecânica diminuída observada no envelhecimento, provoca o aumento da 

expressão dos níveis de c-Jun, com consequente aumento da ativação da AP-1, o 

que diminui ainda mais a expressão do pro-colágeno I (Qin et al, 2014). Os 

mecanismos pelos quais a tensão mecânica da MEC estimula c-Jun/AP-1 ainda não 

estão completamente esclarecidos, até porque a atividade desse fator de transcrição 

pode ser regulada por uma grande variedade de estímulos incluindo as ROS (Qin et 

al, 2014), como também já foi citado acima. E como os pacientes com 

fotoenvelhecimento apresentam maior oxidação de proteínas e níveis elevados de 

ROS na derme, eles apresentam também esse efeito de aumento da atividade do 

complexo c-Jun/AP-1, que por sua vez, contribui ainda mais para a redução da 

síntese de pró-colágeno I. Entretanto, há necessidade de mais estudos para 

entender melhor a correlação entre todos esses mecanismos.  
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Em contrapartida, todos esses estudos e descobertas sobre a tensão 

mecânica da MEC fez com que novos tipos de abordagens fossem propostas para 

tentar restaurar o equilíbrio perdido com o envelhecimento cutâneo. Já foi 

demonstrado, in vitro e in vivo, que os fibroblastos “colapsados” podem voltar a 

sintetizar colágeno no momento em que a tensão mecânica da derme é 

restabelecida ao normal ou aumentada  (Fisher et al, 1998; Quan et al, 2013; Rolin 

et al, 2014). 

 

2.3.3 Histopatologia da pele envelhecida 

 

A pele envolve toda a superfície do corpo e está em contato direto com o 

meio ambiente e fatores externos, como a radiação UV. O envelhecimento da pele 

acompanha o envelhecimento cronológico de todos os órgãos do corpo humano, 

apesar das áreas fotoexpostas poderem apresentar sinais mais exacerbados, por 

conta de um efeito sinérgico, e alguns até específicos do envelhecimento extrínseco. 

As alterações estruturais que ocorrem na pele durante o envelhecimento são 

complexas, influenciam todos os componentes cutâneos (Bonta et al, 2013) e 

provocam alterações que podem ser visualizadas durante o exame clínico do 

paciente.  Atrofia, rugas, fragilidade cutânea, ressecamento e pele áspera (espessa) 

são os sinais mais comuns (Lapière, 1990; Fisher et al, 2008). Na pele fotoprotegida, 

as mudanças relacionadas ao envelhecimento são mais discretas e caracterizam-se 

por: epiderme fina, retificação da junção dermo-epidérmica com diminuição ou 

apagamento dos cones interpapilares, e diminuição ou perda do tecido celular 

subcutâneo. Na pele fotoexposta, as alterações são mais expressivas e 

caracterizam-se pelo espessamento do estrato córneo, atrofia da epiderme, 

irregularidade no tamanho das células de Langerhans, diminuição da polaridade dos 

queratinócitos podendo haver também atipia celular. 

No envelhecimento cutâneo cronológico, a epiderme torna-se fina e 

retificada, ou seja, os cones epidérmicos tornam-se menores ou mesmo ausentes. 

Os cones epidérmicos são muito importantes para aumentar ainda mais a aderência 

entre a epiderme e a derme e, na diminuição ou ausência deles, a epiderme perde 

parcialmente a força de aderência com a derme, o que a torna mais susceptível a 

sofrer descolamentos em áreas de fricção e pequenos traumas (Lapière, 1990; 

Fisher et al, 2008). A diminuição da espessura da epiderme pode varia de 5 a 30% e 
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ocorre por conta da diminuição da taxa de proliferação dos queratinócitos com o 

passar dos anos (Zouboulis et al, 2011). No envelhecimento cutâneo extrínseco, a 

epiderme apresenta-se atrófica, há espessamento do estrato córneo, irregularidade 

no tamanho das células de Langerhans e diminuição da polaridade dos 

queratinócitos, podendo inclusive haver também atipia celular (Lapière, 1990; Fisher 

et al, 2008).  

Até os 50 anos de idade, podemos observar uma perda relativa da estrutura 

da derme, mas há fibras colágenas finas e dispostas em diferentes posições de 

modo que interseccionam-se na derme superficial, e fibras colágenas na derme 

inferior, que tem o aspecto mais denso. Até os 55 anos, essas mesmas observações 

podem ser feitas na maioria dos pacientes, mas em alguns casos, essas alterações 

podem estar muito mais evidentes. A microscopia ótica consegue mostrar alterações 

típicas do envelhecimento das fibras colágenas e elásticas apenas após os 50 anos. 

As primeiras fibras a demonstrar mudanças com o envelhecimento são as fibras 

colágenas finas, que se tornam fragmentadas e depois desaparecem. Por outro lado, 

a derme inferior torna-se ainda mais densa e o colágeno nessa localização parece 

mais espesso no início dessas mudanças. Próximo aos 80 anos observa-se fibrilas 

isoladas e feixes mais frouxos na derme inferior (Bonta et al, 2013). Na derme 

superficial, o fotoenvelhecimento provoca uma degeneração basofílica das fibras 

colágenas que aparece permeada por glicosaminoglicanos e é denominada elastose 

solar. Na verdade, a origem do material basofílico é um tema bastante controverso 

porque diversos autores divergem sobre sua composição. Entretanto, trabalhos mais 

recentes demonstraram a presença de fibras elásticas e colágenas na região 

afetada pela elastose solar, que pode ser observada na derme papilar nos casos 

leves a moderados, e afetar toda a derme incluindo a camada reticular, nos casos de 

fotoenvelhecimento mais avançado (Patterson, 2015). Dependendo da extensão da 

elastose, podemos encontrar o material basofílico na derme papilar em pequenos e 

poucos pontos (elastose focal) ou em muitos pontos (elastose multifocal); ou então 

difusamente em toda a derme superficial podendo se estender inclusive à derme 

reticular (elastose difusa). A elastose se mantém separada da epiderme por uma 

faixa estreita de colágeno íntegro denominada Zona de Grenz (Patterson, 2015).  

Em relação às fibras elásticas, o início das mudanças com o envelhecimento 

cronológico ocorre também após os 50 anos de idade, quando há proliferação 

dessas fibras na derme papilar, com espessura normal ou mais espessas, dispostas 
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em diferentes sentidos, porém predominantemente horizontais em relação à 

epiderme. Após os 55 anos ou até mesmo antes disso nas peles fotoenvelhecidas, 

as fibras elásticas encontram-se mais espessas, fragmentadas e emaranhadas, e 

em menor quantidade. No fotoenvelhecimento grave, a elastose ocupa praticamente 

toda a extensão da derme e se caracteriza pela ”massa” basofílica visualizada na 

coloração de hematoxilina-eosina (Patterson, 2015). A degradação das fibras 

elásticas, denominada elastólise, é um processo de início lento e irreversível de 

modo que, próximo aos 80 anos já deve ter afetado a maioria das fibras elásticas da 

derme (Bonta et al, 2013). Como as fibras da derme superficial são mais finas, em 

geral, a elastólise aparece inicialmente nessa área. Uma das principais 

consequências clínicas dessas alterações é a perda da elasticidade e da resistência 

cutânea (Nola et al, 2003; Baillie et al, 2011). 

Com o envelhecimento, os fibroblastos passam a apresentar forma 

arredondada e citoplasma colapsado, em função da diminuição da tensão mecânica 

do microambiente em que essas células se encontram. Na pele jovem, o fibroblasto 

aparece alongado e com citoplasma amplo (Varani et al, 2006). 

Em geral, logo após a exposição da pele aos raios UV, observa-se infiltrado 

inflamatório rico em neutrófilos que, aos poucos, vai sendo substituído por infiltrado 

com predomínio de monócitos/ macrófagos que participam dos processos de 

proteólise, fagocitose e de imunossupressão. Alguns autores já demonstraram que 

os linfócitos T encontrados na pele fotoexposta são capazes de expressar CD3, 

MMP-1, MMP-2, MMP-9 e MMP-10 (Hase et al, 2000). E, além disso, no mesmo 

estudo, demonstraram que a produção de MMP-1 por macrófafos e fibroblastos era 

potencializada na presença de linfócitos T (Hase et al, 2000). 

Em 2005, Rijken et al sugeriram que o infiltrado neutrofílico encontrado na 

pele fotoexposta, poderia ter função importante no envelhecimento extrínseco da 

pele humana, pela capacidade que esse tipo de célula demonstrou de liberar 

enzimas ativas como: elastase neutrofílica, MMP-1 e MMP-9. Além disso, nesse 

estudo, os autores demonstraram que o aumento das MMP-1, MMP-8 e MMP-9 foi 

observado apenas na pele irradiada com dose maior ou igual à dose eritematosa 

mínima de radiação simulada de sol (Rijken et al, 2005). 

Os efeitos do envelhecimento sobre a pele também afetam a 

microcirculação, de modo que pode haver diminuição do número de vasos na 
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derme, do tamanho desses vasos, além de mudanças na parede dos vasos (Bonta 

et al, 2013; Debacq-Chainiaux et al, 2012).   

 

2.4 PREENCHIMENTO INTRADÉRMICO COM GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO NO 

ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

 

Clinicamente, o envelhecimento cutâneo da face se caracteriza por rugas, 

sulcos e perdas de volume, sinais que podem ser suavizados com o uso de 

substâncias de “preenchimento”. Portanto, Inicialmente, o tratamento de rugas, 

sulcos e irregularidades da pele facial com produtos de preenchimento cutâneo tinha 

como justificativa o efeito de melhora imediata pelo “levantamento” da área tratada, 

ou seja, o produto escolhido preenchia satisfatoriamente o espaço deixado livre pelo 

colágeno degradado com o passar dos anos. Diversos são os produtos que podem 

ser usados com esse propósito, mas o gel de AH tem sido o mais frequente por 

conta de todas as caraterísticas já descritas na sessão 3.1 dessa tese.  

Quando a molécula do AH foi isolada a partir do humor vítreo, essa 

substância foi considerada apenas um gel passivo que poderia ser encontrado no 

meio intercelular (Meyer et al, 1934). Atualmente, sabe-se que é um componente 

estrutural fundamental da MEC, importante em diversos processos biológicos, como: 

hidratação; proteção, proliferação e locomoção celular; regulação da forma celular; e 

função tecidual (Evanko et al, 2007). Com o envelhecimento cutâneo, a MEC sofre 

alterações, dentre as quais diminuição na quantidade de AH, fibras colágenas e 

elásticas (Patterson, 2015), o que acaba provocando influência sobre a tensão 

mecânica, como já foi descrito anteriormente. Os fibroblastos da pele envelhecida, 

por sua vez, tem capacidade de síntese diminuída e isso também contribui para as 

mudanças observadas na MEC.  

A injeção de uma substância na derme tem como objetivo prático suavizar 

uma ruga ou um sulco que esteja incomodando o paciente. Entretanto, em termos 

estruturais, a “colocação” de um produto na derme envelhecida, provoca um 

incremento da tensão mecânica que estava prejudicada. A princípio, o que parecia 

óbvio, tem se mostrado ainda melhor à medida que as pesquisas já comprovaram 

que o AH não é um material estático e que está presente em diferentes mecanismos 

biológicos. Por exemplo, sabe-se atualmente que a presença do AH na derme pode 

tornar o ambiente extracelular mais favorável para os mecanismos de regeneração 
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através da interação entre receptores, moléculas sinalizadoras e células. No entanto, 

ainda falta compreender melhor alguns aspectos como o impacto da estrutura do AH, 

o tamanho do polímero, as proteínas associadas e células anexadas, para a 

utilização racional do AH ou de outros agentes, que interferem com o metabolismo 

desse glicosaminoglicano na pele (Anderegg et al, 2014). O AH possui vantagens 

biomecânicas e bioquímicas em relação aos outros materiais de preenchimento 

(colágeno, metacrilato, silicone, etc), como suas propriedades de volumização e 

efeito osmótico de hidratação, propriedades mecânicas e viscoelásticas, além dos 

efeitos bioquímicos no ambiente celular (Greene et al, 2015). Isso demonstra que o 

que se observa na derme após o preenchimento com AH, pode não ser encontrado 

com outro tipo de substancia.   

Em 2007, Wang et al, demonstraram que a produção de colágeno na pele 

fotoenvelhecida do antebraço de 11 pacientes idosos mostrou-se aumentada nos 

locais de injeção de um gel de preenchimento a base de AH, em comparação com 

os locais em que foi injetado apenas soro fisiológico (Wang et al, 2007). Nesse 

estudo, o aumento da produção de colágeno foi observado após um mês da injeção 

do gel de AH e permaneceu elevada por três meses. Também foi observado uma 

maior quantidade de fibroblastos estirados nos locais circundantes à deposição de 

AH na derme, que expressavam altos níveis de pro-colágeno tipo I, além de haver 

aumento dos níveis de moléculas de sinalização, TGF-β e CTGF, capazes de 

estimular a produção de colágeno (Wang et al, 2007). Em 2013, Turlier et al, fizeram 

um estudo caso-controle com 60 pacientes submetidas a injeção de gel de AH e 

soro fisiológico, e observaram os seguintes resultados: após 1 mês, houve aumento 

de pro-colágeno I e de TIMP-1 no local do gel quando comparado ao controle e aos 

valores iniciais pré-tratamento (T0); após 3 meses (T3), os níveis aumentados 

continuaram, mas de modo menos expressivo; e após 6 meses (T6), houve aumento 

do TIMP-1 no controle, mas não no T6 em relação ao T0; não houve mudanças nos 

níveis de MMP-3 e MMP-9 (Turlier et al, 2013). Esses autores analisaram o volume 

do gel após 1, 3 e 6 meses da aplicação através de exame de ultrassonografia (US) 

em 2D em 15 pacientes e observaram uma diminuição de 43%, 26% e 20%, 

respectivamente ao longo dos meses. O exame de US em 2D também permitiu que 

fosse analisada a dispersão do produto ao longo dos meses e os valores mostraram 

que houve aumento da dispersão entre 1 e 3 meses apenas, tendo mantido os 

mesmos valores entre T1 e T0, e T6 e T3. Dessa forma, eles concluíram que a 
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manutenção da dispersão associada a diminuição do volume observados entre 3 e 6 

meses após a aplicação, leva à diminuição da tensão mecânica provocada 

inicialmente pelo implante do gel no primeiro mês do estudo. Por outro lado, o maior 

volume associado à menor dispersão encontrados no primeiro mês tem efeito 

contrário sobre a tensão mecânica da derme, justificando os maiores níveis de pro-

colágeno I e III encontrados nesse período do estudo (Turlier et al, 2013). Esses dois 

estudos confirmaram in vivo alguns achados que já haviam sido demonstrados in 

vitro (Wohlrab et al, 2013). 

Outros estudos também já demonstraram que os fibroblastos provenientes 

de pele com envelhecimento intrínseco ou extrínseco, podem ter sua capacidade de 

produzir colágeno melhorada quando são removidos do meio com colágeno 

fragmentado e colocados em um meio com a MEC estruturada adequadamente 

(Varani et al, 2000; Varani et al, 2006; Turlier et al, 2013). Na verdade, os 

fibroblastos respondem ao aumento da tensão mecânica, produzindo mais colágeno 

e menos MMPs, como já foi mencionado.  Esse foi um dos primeiros achados que 

confirmaram a hipótese do efeito benéfico do preenchimento sobre a deposição de 

colágeno novo pelos fibroblastos estirados “reativados”.  

Paliwal et al, em 2014, realizaram um estudo caso-controle em que fizeram a 

injeção de AH na derme de ratos Sprague-Dawley e obtiveram os seguintes 

resultados: aumento da elastina, da fibrilina-1, do versican (componente 

proteoglicano da MEC), do fator de crescimento transformador de fibroblasto, do 

TGF-beta e do fator de crescimento de fibroblasto-2 após análise em 1 semana; 

aumento da expressão de pró-colágeno I e III após 4 semanas; e aumento do 

colágeno I e III após 4, 8 e 12 semanas (Paliwal et al, 2014). Os autores acreditam 

que o edema inicial provocado pela presença do AH na derme, mais do que a 

presença do produto, explica o fato dos resultados terem sido melhores nas 

primeiras semanas do estudo. Além disso, também sugerem que o estímulo dos 

fibroblastos para o aumento da síntese das proteínas estudadas ocorra por conta do 

estímulo da via de sinalização TGF-beta, além do efeito mecânico já mencionado 

(Paliwal et al, 2014). 

Esse mesmo efeito mecânico também explica o aumento da espessura da 

epiderme pela maior proliferação de queratinócitos após o preenchimento da derme 

com gel de AH (Zouboulis et al, 2011). Também já foi demonstrado o aumento do 

numero de células endoteliais (Quan et al, 2013). Entretanto, não se sabe ainda se 
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mediadores como, VEGF, TGF-beta, CTGF/CCN2 e indutor angiogenico rico em 

cisteína 61 poderiam influenciar no aumento da proliferação dos queratinócitos e 

células endoteliais ou se esse efeito seria apenas pelo aumento da tensão mecânica 

observada após os tratamentos (Kessler et al, 2001; Quan et al, 2013). 
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3 OBJETIVOS 

 

a) Avaliar e comparar as modificações clínicas induzidas pela injeção 
dérmica de um gel contendo ácido hialurônico (24mg/ml) na pele 
fotodanificada através de exame dermatológico e estudo fotográfico após 
1, 3, 6, 9 e 12 meses; 
 

b) Avaliar e comparar as alterações morfológicas e quantitativas da derme 
induzida pela injeção de ácido hialurônico na pele fotodanificada, através 
da histopatologia e morfometria, antes (T0) e após 3 (T3) e 9 (T9) meses 
de tratamento; 
 

c) Avaliar e comparar, através de estudo imunohistoquímico, a presença dos 
colágenos I e III, das metaloproteinases (MMP 1, 3, 7, 9 e 13), dos 
inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMP-1 e 2), na área da injeção 
de ácido hialurônico na pele fotodanificada, antes (T0) e após 3 (T3) e 9 
(T9) meses de tratamento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo de intervenção, prospectivo, sem grupo controle 

sobre as modificações clínicas, histológicas e imunohistoquímicas induzidas pela 

injeção intradérmica de um gel de AH (24 mg/ml) em 20 pacientes do sexo feminino 

que apresentavam rugas no sulco nasogeniano e nas regiões pré-auriculares.  

Os estudos histológicos e imunohistoquímicos avaliaram os sistemas 

colágeno e elástico, bem como o sistema degradador da matriz extracelular. 

O cálculo do tamanho da amostra foi baseado nos dados da literatura sobre 

o tema e objetivos propostos. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética Médica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense em 02/ 12/ 2011 (CEP CMM/HUAP no 103/11).  

 

4.2 PACIENTES 

 

Foram selecionadas 28 pacientes que buscavam atendimento no 

Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) 

com a finalidade de tratar as rugas do sulco nasogeniano, mas que também 

apresentassem rugas nas regiões pré-auriculares bilateralmente, e que 

concordassem com o tratamento injetável sugerido. Desse grupo, foram incluídas 20 

pacientes do sexo feminino, com idade entre 40 e 50 anos, fototipo III a IV segundo 

a classificação de Fitzpatrick (Quadro 2), cujas rugas fossem classificadas entre os 

graus 3 e 5 pela escala de severidade de rugas do sulco nasogeniano de Genzyme 

(Figura 4). 

As pacientes foram incluídas no estudo após terem concordado em assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) e fornecerem informações 

para o preenchimento da ficha de identificação (Anexo 2). 
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TIPO 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
I 

 
Queima fácil e nunca bronzeia 
Pessoa de pele clara e fina, olhos azuis, cabelos vermelhos 

 
II 

 
      Queima fácil e bronzeia discretamente 
       Pele de pessoas louras com olhos azuis-verdes 

 
III 

 
       Queima e bronzeia com moderação 
       Pele das pessoas discretamente morenas, com olhos e     
       cabelos levemente castanhos 

 
IV 

 
      Queima pouco bronzeia bastante 
      Pele de pessoas mais morenas que o tipo anterior com cabelos 
      castanho-escuros 

 
V 

 
      Queima raramente e bronzeia muito 
      Pele dosa mestiços, índios, hindus, e com olhos e cabelos negros 

 
VI 

 
Nunca queima e bronzeia intensamente.  
Pele dos negros 
 

Quadro 2 - Classificação de fototipo de Fitzpatrick. 
Fonte: Fitzpatrick, 1975 
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Figura 4 – Escala de Genzyme (Genzyme Grading Scale – GGS) 
Fonte: Monheit, G.D. et al, 2010 
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4.2.1 Critérios de inclusão: 

 

a) Pacientes do sexo feminino, entre 40 e 50 anos de idade, fototipo III a IV 
pela classificação de Fitzpatrick, com rugas no sulco nasogeniano entre 
os graus 3 e 5 da escala de Genzyme, sem tratamento tópico na região 
por no mínimo 3 meses, que também apresentavam rugas nas regiões 
pré-auriculares bilateralmente. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão: 

 

a) Aplicação prévia de toxina botulínica, preenchimentos, carboxiterapia, 
intradermoterapia e tratamentos a laser na região facial; 
 

b) Uso de tratamentos tópicos para rejuvenescimento nos 3 meses que 
antecederam o início do estudo; 
 

c) Alergias aos componentes do produto utilizado, doenças autoimunes e 
alterações da coagulação (contra-indicações ao procedimento); 
 

d) Problemas cutâneos na área a ser preenchida, de tipo inflamatório e/ ou 
infeccioso (acne, herpes, por exemplo); 
 

e) Hipersensibilidade conhecida à lidocaína ou aos anestésicos locais de 
tipo amida; 
 

f) Uso de medicamentos imunossupressores; 
 

g) Tabagistas; 
 

h) Gestantes e lactantes; 
 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Avaliação clínica 

 

Foi elaborada uma ficha individual para cada uma das pacientes, na qual 

anotações com informações cedidas pelas pacientes e avaliações do médico 

pesquisador eram preenchidas durante o estudo (Anexo 2). As pacientes foram 

orientadas a não usar nenhum medicamento tópico durante o estudo, exceto 

protetor solar com FPS mínimo de 30 diariamente. As pacientes foram 
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acompanhadas no ambulatório de Dermatologia do HUAP/ UFF no período de 7 dias 

após cada uma das biopsias realizadas no início do estudo, após 3 e 9 meses (T0, 

T3 e T9, respectivamente) e após 1, 3, 6, 9 e 12 meses (T1, T3, T6, T9 e T12, 

respectivamente) após injeção intradérmica de AH nos sulcos nasogenianos e nas 

rugas pré-auriculares.  

O exame dermatológico e o estudo fotográfico (máquina fotográfica tipo 

Sony DSC-HX20V 16 megapixels) foram realizados pelo médico pesquisador no 

ambulatório de Dermatologia do HUAP/ UFF.  

A avaliação objetiva das pacientes foi baseada na classificação de Genzyme 

(Figura 4). Essa escala classifica a profundidade das rugas do sulco nasogeniano da 

seguinte forma:  

a) sem rugas (grau O);  

 

b) rugas já perceptíveis (grau 1);  

 

c) rugas superficiais (grau 2);  

 

d) rugas moderadamente profundas (grau 3);  

 

e) rugas profunda e dobras bem definidas (grau 4);  

 

f) rugas muito profundas e dobras redundantes (grau 5).  

 

4.3.2 Avaliação histopatológica 

 

Todas as pacientes receberam orientações sobre o projeto e a justificativa 

da necessidade das biópsias, e foram incluídas após terem dado o consentimento e 

a autorização para a coleta do material biológico (através da biópsia da pele), seu 

depósito, armazenamento e utilização no estudo. Uma ficha para anotações dos 

resultados morfológicos, morfométricos e imunohistoquímicos de cada paciente foi 

preenchida pelo médico pesquisador durante o período do estudo (Anexo 2).  

 

4.3.2.1 Biópsias 

 

4.3.2.1.1 Técnica do procedimento da biopsia 
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As biópsias foram realizadas na região pré-auricular para que a pequena 

cicatriz do procedimento ficasse em uma área menos visível no rosto da paciente e 

que pudesse ser facilmente disfarçada com a arrumação dos cabelos próximo ao 

local, caso a paciente achasse necessário. A injeção de AH nas rugas da face é um 

tratamento dermatológico rotineiro e, por isso, escolhemos realizar a biopsia na face 

e em local foto exposto para que pudéssemos entender o que a presença no gel de 

AH nessa região poderia desencadear na derme.  

As pacientes foram submetidas a biópsias da região pré-auricular antes do 

procedimento, 3 e 9 meses após o preenchimento com o gel de AH. As regiões 

escolhidas para as biópsias foram fotografadas após sua determinação exata, que 

foi feita da seguinte forma (Figura 5):  

a) um ponto x foi marcado no cruzamento de uma linha imaginária do 
epicanto ao lóbulo da orelha (linha A) com uma segunda linha imaginária 
traçada da comissura labial ao ponto de implantação superior da orelha 
(linha B);  
 

b) uma terceira linha imaginária foi traçada entre o ponto “x” e o tragus e a 
medida dessa linha foi anotada na ficha da paciente (linha C);  
 

c) no ponto de interseção dessa linha C com as rugas pré-auriculares, foi 
realizado o preenchimento dessas rugas bilateralmente;  
 

d) a biópsia pré-tratamento foi realizada 2 cm abaixo do ponto de injeção do 
gel de AH na ruga pré-auricular do lado esquerdo (linha D). A biópsia pré-
tratamento foi realizada na região pré-auricular esquerda, por escolha 
aleatória;  

 

e) as biópsias após o preenchimento do gel de AH foram realizadas na 
região pré-auricular direita (após 3 meses do preenchimento) e esquerda 
(após 9 meses do preenchimento), também por escolha aleatória, 
mantendo-se uma margem de distância de aproximadamente 2 cm entre 
as biópsias do lado esquerdo. A distância de 2 cm foi respeitada com o 
objetivo de evitar interferência da cicatrização da biópsia na remodelação 
no local do preenchimento. As biópsias foram realizadas com punch de 5 
mm, seguidas de sutura com fio mononylon 6.0, removida após 7 dias, 
quando a cicatrização mostrava-se completa. 
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Determinação do ponto de preenchimento e das biópsias na região pré-auricular. Foram traçadas linhas 
imaginárias para determinar o ponto exato da biópsia de controle e da injeção do gel de ácido hialurônico nas 
regiões pré-auriculares direita e esquerda, onde foram realizadas as biópsias após 3 e 9 meses, respectivamente. 

LEGENDA DA FIGURA: 

Linha A Liga o epicanto à implantação do lóbulo da orelha 

Linha B Liga a comissura labial e a implantação superior da orelha. 

Linha C Distância entre o ponto x e o tragus. 

Linha D Distância de 2 cm entre o local da injeção do ácido hialurônico e o local da biópsia de controle 
(pré-tratamento). 

Ponto x Ponto de interseção entre as linhas A e B. 

 Local da realização da biópsia de controle (pré-tratamento), 2 cm abaixo do local de aplicação do 
gel de ácido hialurônico.  

 

 

Local da injeção do gel de AH sob as rugas pré-auriculares, onde foram realizadas as biopsias de 
30 e 90 dias. A distância entre esse ponto e o tragus foi anotada na ficha de cada paciente.  

Figura 5 - Determinação do ponto de preenchimento e das biópsias na região pré-auricular. 
Fonte: Autora, 2016 

 

4.3.2.1.2 Processamento dos fragmentos de pele 

 

Todos os fragmentos de pele biopsiados foram encaminhados para o 

processamento no período máximo de 24 horas. O material biológico foi 

armazenado e fixado em formol tamponado a 10%, incluído em parafina e submetido 

às técnicas usuais de processamento. As biópsias realizadas possuíam tamanho 

suficiente para a preparação das lâminas. Os blocos de parafina com os fragmentos 

de peles obtidas com as biópsias desse estudo foram guardados pelo Laboratório 

Anticorpos LTDA, para que novas lâminas fossem feitas caso houvesse necessidade 

A 

B 

C x 

TRAGUS 

D 
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durante o estudo. Como foram realizados exame histopatológico com diferentes 

colorações, imunohistoquímica e morfometria, quase todo o fragmento de pele 

obtido com a biopsia das pacientes foi utilizado nesse estudo. As biópsias realizadas 

tiveram tamanho suficiente para que todos os exames desse estudo fossem 

realizados, mas não houve sobra de material biológico para estudos futuros.  

Além da coloração de rotina, hematoxilina e eosina (HE), colorações 

especiais foram realizadas para avaliação da matriz extracelular, do gel de AH 

injetado na derme, e das proteínas colagênicas e não colagênicas (picrosirius, alcian 

blue e weigert). Todos os fragmentos de pele foram submetidos à avaliação 

morfométrica para que as fibras colágenas e elásticas pudessem ser quantificadas.  

Foram selecionadas aleatoriamente 10 pacientes, selecionadas pela ordem 

de atendimento clínico (ou seja, foram selecionadas as primeiras 10 pacientes a 

serem examinadas clinicamente), cujas biópsias também foram direcionadas para os 

estudos de imunohistoquímica. A imunohistoquímica avalia a expressão das MMPs 

(1, 3, 7, 9 e 13), do inibidor tecidual de MMPs (TIMP- 1 e 2) e dos tipos de colágenos 

envolvidos (tipos I e III). 

 

4.3.2.1.3 Colorações de rotina e especiais 

 

A coloração de rotina, hematoxilina-eosina (HE) (corantes Hematoxilina de 

Harris cod C023271 - marca Qeel e Eosina Amarela em solução alcoólica - marca 

Allkimia) foi utilizada para avaliação da epiderme. As colorações especiais, como 

alcian blue, weigert e picrosirius foram utilizadas para avaliações do AH injetado, 

fibras elásticas e colágenas, respectivamente. Todo o processamento dos 

fragmentos de pele e suas colorações foram realizadas em um laboratório particular 

(Laboratório Anticorpos LTDA). No Quadro 3 encontram-se descritos os parâmetros 

avaliados morfologicamente no HE, durante o estudo. Foram analisados a presença 

ou não de cones interpapilares na epiderme e se eles já eram ou tornaram-se 

alongados. Em relação a epiderme, o número de camadas de células também foi 

avaliado, incluindo as camadas basal e espinhosa ou de Malpighi. Na derme, a 

quantidade e a qualidade do infiltrado inflamatório (leve, moderado e intenso) foi um 

dos aspectos analisados. A degeneração basofílica do colágeno, também 

denominada elastose, foi classificada, quando presente, em difusa (em faixa, na 

derme papilar e reticular) e focal ou multifocal (em massas únicas ou múltiplas, que 
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também podem variar dependendo do corte histológico). Também foi avaliada a 

presença ou não de uma faixa de colágeno submembrana basal, que costuma 

inexistir nos casos de elastose exuberante. 

 

 
ASPECTOS ANALISADOS NA COLORAÇÃO HEMATOXILINA-EOSINA 
 

 
Cones interpapilares da epiderme: 

 Epiderme retificada  
 Epiderme normal  
 Epiderme com cones interpapilares alongados 

 
Número de camadas de queratinócitos: _____ 

 
Presença ou não de infiltrado inflamatório *:  

 Leve 
 Moderado 
 Intenso 

 
Degeneração basofílica do colágeno:     

 Ausente 
 Focal/ Multifocal 
 Difusa  

 
Faixa de colágeno submembrana basal:  

 Ausente 
 Presente 

 
Organização das fibras de colágeno:  

 Normal 
 Melhor organizadas 

* A presença de células inflamatórias foram descritivas em relação ao tipo de células encontrada: linfócitos; 

histiócitos; linfócitos e histiócitos; eosinófilos; neutrófilos; mastócitos; e infiltrado misto 

Quadro 3 - Avaliações morfológicas realizadas com a coloração hematoxilina-eosina. 
Fonte: Autora, 2016 

 

Os aspectos morfológicos observados na coloração pelo weigert (corante 

feito com a mistura de Fucsina básica, resorcina e água destilada), foram: a 

espessura das fibras elásticas (finas e/ ou espessas) e sua localização (derme 

papilar e/ ou reticular), além de fragmentação (ausente, leve, moderada ou intensa) 

e compactação (ausente, leve, moderada ou intensa) dessas fibras (Quadro 4). 
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ASPECTOS ANALISADOS NA COLORAÇÃO WEIGERT 
 
 
Espessura das Fibras Elásticas: 

 Fibras finas e espessas 
 Predomínio de fibras finas 
 Predomínio de fibras espessas 

 
Fragmentação: 

 Ausente 
 Presente leve 
 Presente moderado 
 Presente intensa 

 
Distribuição das Fibras Elásticas: 

 Predomínio na derme papilar 
 Predomínio na derme reticular 
 Derme papilar e reticular 

 
Compactação das Fibras Elásticas: 

 Ausente 
 Leve 
 Moderada 
 Intensa 

 
Organização das Fibras Elásticas: 

 Ausente (desorganizadas) 
 Normal 
 Diminuída 
 Aumentada 

Quadro 4 - Avaliações morfológicas realizadas com a coloração weigert. 
Fonte: Autora, 2016 

 

Para o exame das fibras de colágeno, foi utilizada a coloração denominada 

picrosirius (corante Siriusred código EP-11-20011 da marca EasyPath). Um 

patologista no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, especialista nesse tipo de exame, foi responsável pela análise cega das 

lâminas através de um microscópio Axioplan (Carl Zeiss®) com objetivas plano-

apocromáticas. Foi realizada uma foto de cada lâmina, em uma área da derme 

escolhida aleatoriamente e livre de artefato, utilizando uma câmera Canon G10 14.7 

megapixels com lente EF 22 mm, acoplada ao microscópio, com objetiva de 10x. 

Essas fotos foram utilizadas para a análise quantitativa das fibras colágenas. A 

calibração do sistema óptico foi sempre a mesma com o uso apropriado do 

diafragma do condensador do microscópio.  
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A coloração pelo alcian blue (corante Alcian blue pH2,5 código EP-12-20018 

da marca EasyPath) foi empregada para a observação e morfometria do AH injetado, 

como será explicado mais adiante.  

 

4.3.2.1.4 Morfometria 

 

A morfometria foi realizada para que pudéssemos quantificar as fibras 

elásticas, as fibras colagênicas e a área ocupada pelo gel de AH injetado, no 

fragmento da biópsia. 

O estudo de morfometria das fibras elásticas e do gel de AH foi realizado 

pelo médico pesquisador através de um software de análise de imagens 

denominado Image Scope Viewer versão 11.2 (Leica Biosystems). Para a realização 

dessa técnica, cada lâmina preparada com as biópsias das pacientes, foi escaneada 

com o equipamento Aperio Scan Scope modelo CS (Leica Biosystems) na Divisão 

de Patologia (DIPAT) do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O Aperio Scan Scope 

permite fazer imagens de forma dinâmica, uma vez que a lâmina é escaneada por 

completo e o programa permite a análise dos fragmentos com aumento de 1 a 20x.  

Como o material obtido com as biópsias pode variar de tamanho na lâmina em 

decorrência da retração ou fragmentação da pele durante o preparo histopatológico, 

esse tipo de armazenamento das imagens também auxilia na análise posterior, 

quando necessária.  

Para a quantificação das fibras elásticas, a morfometria foi realizada em 2 

fragmentos de cada uma das lâminas durante o estudo coradas pelo weigert. Essas 

duas áreas de cada lâmina foram submetidas à morfometria pelo software, e a 

média desses valores gerou um único número que representou a quantidade do 

material analisado por fragmento com mais fidedignidade. O programa Image Scope 

Viewer possui ferramentas que permitiram a análise desses fragmentos de modo 

semelhante e uniforme, pela técnica descrita a seguir. Uma régua medindo 2mm foi 

colocada perpendicularmente entre a superfície da epiderme e a derme. Foi feita a 

seleção da área à ser analisada do fragmento, empregando-se uma ferramenta que 

desenhava um retângulo delimitando toda a área da biópsia referente ao 

comprimento e com a profundidade limitada ao ponto encontrado pela régua de 2 

mm (Figura 6). A epiderme, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e 

sudoríparas foram selecionadas para que fossem excluídas da análise (Figura 7). 
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Foi usada uma ferramenta do software que realiza a contagem dos pontos de pixel 

da área selecionada e o resultado é discriminado em três intensidades de 

positividade, de modo que as fibras fortemente positivas (number of strong positive 

pixel) correspondiam às fibras elásticas, que na coloração pelo weigert mostram-se 

coradas de preto; o restante das fibras não-elásticas, provavelmente fibras 

colágenas, mostrava-se em diferentes tons de rosa e eram interpretadas pelo 

software como positivas ou levemente positivas (number of positive e number of 

weak positive pixel) (Figuras 8 e 9). Os valores encontrados para as fibras elásticas 

foram organizados em uma planilha de modo que fossem calculadas as médias e, 

posteriormente, a variação percentual entre as modificações nos valores 

encontradas entre as biópsias pré, pós 3 e pós 9 meses.  

 

Caso 4 (T3)     Aumento de 1x  
Coloração: Weigert 

Figura 6 - Demonstração do método usado para determinar a profundidade da área 
analisada na morfometria. 

Fonte: Autora, 2016 
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Caso 4 (T3)     Aumento de 1,2x 
Coloração: Weigert 

 
Figura 7 - Demonstração do método usado para selecionar a área analisada para realização 

da morfometria. A epiderme e os anexos cutâneos foram excluídos da análise. 
Fonte: Autora, 2016 
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Caso 4 (T3)     Aumento de 1,2x 
Coloração: Weigert 

 
Figura 8 - Marcação e contagem dos pixels positivos da área selecionada para a 

quantificação das fibras elásticas. 
Fonte: Autora, 2016 
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Caso 4 (T3)       Aumento de 18x 
Coloração: Weigert 

 
Figura 9 - Marcação e contagem dos pixels positivos para a quantificação das fibras 

elásticas. 
Fonte: Autora, 2016 

 

A análise quantitativa das fibras colágenas foi realizada pelo médico 

pesquisador, com a ajuda de um professor do Serviço de Anatomia Patológica do 

HUAP – UFF, através de um programa denominado Image-Pro Plus 6.0 (Media 

Cybernetics). A calibração da imagem nesse programa foi sempre a mesma, e 

transformando a unidade de medida em microns (μm). Na coloração pelo picrosirius, 

usando a microscopia com luz polarizada, o fundo se mostra preto e as fibras 

colágenas ficam birrefringentes com coloração que varia entre amarelo e vermelho 

(fibras de colágeno maduras), e verde (fibras colágenas jovens) (Figura 10). A partir 

da definição da variação de cores correspondente ao colágeno, o programa utilizou 

um recurso de reapresentar o colágeno através de uma mascara binária, em que 

todo o colágeno foi representado em azul e o fundo se manteve preto (Figura 11). A 

densidade de colágeno encontrada em cada imagem foi, portanto, quantificada em 

microns dessa maneira. Todas as lâminas foram submetidas à morfometria das 

fibras colágenas com esse mesmo método e os números encontrados foram 

organizados em uma tabela para análise comparativa e estatística. 
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Figura 10 - Fotografias do caso 2 em T0, T3 e T9, na coloração de picrosirius. 
Fonte: Autora, 2016 
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Figura 11 - Fotografia do caso 2 em T0, corado pelo picrosirius, sendo analisada pelo 
programa Image-Pro Plus. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Para a análise da área ocupada pelo gel de AH injetado na derme, foi 

utilizado o mesmo software Image Scope Viewer versão 11.2 (Leica Biosystems), 

mas com outras ferramentas e com as lâminas coradas em alcian blue, descritas a 

seguir. Foram escolhidos dois fragmentos de cada lâmina para que pudéssemos 

calcular a média dos valores encontrados, da mesma forma como foi determinado 

para a morfometria das fibras elásticas. Uma ferramenta de seleção foi empregada 

para delimitar todo o contorno do fragmento da biópsia, permitindo o cálculo da área 

ocupada pelo fragmento em sua totalidade. O gel de AH é muito bem visualizado na 

lâmina corada pelo alcian blue (Figura 12) e pode ter seu contorno realizado com a 

mesma ferramenta, que gerou o valor da área ocupada pelo produto (Figura 13). 

Portanto, dessa forma, podemos saber qual seria o percentual da área ocupada pelo 

gel de AH dentro do fragmento da biópsia. Essa medida foi realizada em todas as 

lâminas com as biópsias após 3 e 9 meses da injeção do gel de AH e foi feita análise 

estatística. 
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Caso 3 (T3)     Aumento de 1x 
Coloração: Alcian blue 

 
Figura 12 - Exame histopatológico com lâmina corada pelo alcian blue para observação do 

gel de AH injetado na derme, após 9 meses da aplicação. 
Fonte: Autora, 2016 
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Caso 3 (T3)     Aumento de 1x 
Coloração: Alcian blue 
 

Figura 13 - Exame histopatológico com lâmina corada pelo alcian blue e área ocupada pelo 
AH demarcada para realização da morfometria. 

Fonte: Autora, 2016 

 

4.3.2.1.5 Imunohistoquímica 

 

Para estudo imunohistoquímico, foram utilizados blocos parafinados 

cortados em micrótomo manual com espessura de quatro micrometros e estendidos 

em lâminas silanizadas da marca Dako cód.: K8020. Após serem colocadas em 

estufa a 60oC durante 60 minutos, as lâminas foram submetidas ao processo 

automatizado de desparafinização, hidratação e recuperação antigênica em etapa 

única. Utilizando o reagente Envision Flex TARGET RETRIEVAL SOLUTION HIGH 

pH (50x), juntamente com o equipamento PTLink Dako cód.: PT100. Posteriormente, 
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os cortes foram ciclados por uma caneta hidrofóbica de marca Dako cód.: S2002 

com a finalidade de evitar que a solução com o anticorpo diluído escorresse sobre a 

lâmina. 

Para a imunohistoquímica da MMP-1, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX cód.: K8000 HRP. Rabbit/ Mouse: o marcador Monoclonal Rabbit 

Anti-MMP1 antibody – Clone: EP1247Y, na diluição 1:250, marca ABICAN, Cód.: 

ab52631, juntamente com o Kit EnVision™ FLEX cód.: K8000 HRP. Rabbit/ Mouse. 

Foi usado o Anticorpo Monoclonal Rabbit Anti-MMP1 antibody – Clone: EP1247Y, na 

diluição 1:50, marca ABICAN, Cód.: ab52631. 

Para a imunohistoquímica da MMP-3, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX cód.: K8000 HRP. Rabbit/ Mouse: o marcador Polyclonal Rabbit 

Anti-MMP3 antibody na diluição 1:250, marca ABICAN e código ab53015, 

juntamente com o Kit EnVision™ FLEX cód.: K8000 HRP Rabbit/ Mouse; e o 

Anticorpo Polyclonal Rabbit Anti-MMP3 antibody, na diluição 1:100, marca ABICAN, 

código ab53015. 

Para a imunohistoquímica da MMP-7, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX cód.: K8000 HRP. Rabbit/ Mouse: o marcador Polyclonal Rabbit 

Anti-MMP7 antibody, na diluição 1:50, marca ABICAN, código aab4044; e o 

Anticorpo Polyclonal Rabbit Anti-MMP7 antibody, na diluição 1:100, marca ABICAN, 

código ab4044.  

Para a imunohistoquímica da MMP-9, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/Mouse: o marcador Polyclonal Rabbit 

Anti-Human MMP9 Protein, na diluição 1:50, marca DAKO, código A0150; e o 

Anticorpo Polyclonal Rabbit Anti-Human MMP9 Protein, na diluição 1:50, marca 

DAKO, código: A0150. 

Para a imunohistoquímica da MMP-13, foram utilizados, juntamente com o 

Kit EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/ Mouse: o marcador Monoclonal de 

Mouse MMP13 antibody – Clone: VIIIA2, na diluição 1:50, Marca ABICAN, código 

ab3208; e o Anticorpo Monoclonal Rabbit Anti-MMP12 antibody– Clone: EP1261Y, 

diluição 1:50, marca ABICAN, código: ab52897. 

Para a imunohistoquímica da TIMP-1, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/ Mouse: o marcador Monoclonal 

Mouse Anti-Human TIMP1 Protein - Clone VT7, na diluição 1:50, marca DAKO, 
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código M7293; e o Anticorpo Monoclonal Mouse Anti-Human TIMP1 Protein - Clone 

VT7, na diluição 1:50, marca DAKO, código M7293. 

Para a imunohistoquímica da TIMP-2, foram utilizados, juntamente com o Kit 

EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/ Mouse: o marcador Monoclonal 

Mouse Anti-Human TIMP2 Protein - Clone VT7 3A4, na diluição 1:250, marca 

ABICAN, código ab1828; e o Anticorpo Monoclonal Mouse Anti-Human TIMP1 

Protein - Clone VT7, na diluição 1:50, marca DAKO, código M7293. 

Para a imunohistoquímica do colágeno I, foram utilizados, juntamente com o 

Kit EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/ Mouse: o marcador Monoclonal 

Mouse Anti-Collagen I antibody – Clone: COL-1, na diluição 1:250, marca ABICAN, 

código ab90395; o Anticorpo Monoclonal Mouse Anti-Collagen I antibody – Clone 

COL-1, na diluição 1:250, marca ABICAN, código ab90395. 

Para a imunohistoquímica do colágeno I, foram utilizados, juntamente com o 

Kit EnVision™ FLEX, código K8000 HRP Rabbit/ Mouse: o marcador Polyclonal 

Rabbit Anti-Collagen III antibody, na diluição 1:250, marca ABICAN, código ab7778; 

o Anticorpo Polyclonal Rabbit Anti-Collagen III antibody, na diluição 1:250, marca 

ABICAN, código ab7778. 

As etapas de preparação das lâminas foi baseada na bula dos testes usados, 

sendo as seguintes: 

a) EnVision™ FLEX Peroxidase Block por 5 minutos, seguido de solução de 
lavagem 2 x 5 minutos; 

 

b) Anticorpo primário por 60 minutos, seguido de solução de lavagem 2 x 5 
minutos; 

 

c) EnVision™ FLEX+ (Linker) por 15 minutos, seguido de solução de 
lavagem 2 x 5 minutos; 

 

d) EnVision™ FLEX /HRP por 20 minutos, seguido de solução de lavagem 2 
x 5 minutos;  

 

e) ImmPACT™ VIP Substrate Working Solution (DAB ROSA), seguido de 
solução de lavagem;  

 

f) EnVision™ FLEX Hematoxilyn por 20 segundos, seguido de lavagem com 
água destilada ou deionizada. 
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Posteriormente, as lâminas foram desidratadas em álcool com 

concentrações crescente de 50%, 70%, 90% e 100% e depois lavadas em quatro 

banhos de xilol.  Foram montadas com Bálsamo do Canadá Sintético da marca 

ALLKIMIA para fixação das lamínulas e posterior observação ao microscópio óptico. 

A intensidade da coloração dos substratos, avaliados pela 

imunohistoquímica, foi classificada de acordo com a escala de Bakos (Bakos et al, 

2007) modificada, já descrita por Issa et al (Issa et al, 2009):  

a)  0 ou zero: ausência de marcação ou marcação ocasional;  
 

b)  +: marcação do substrato de forma pontual, com coloração de leve 
intensidade;  
 

c)  ++: marcação de forma multifocal ou descontínua, com coloração de 
moderada intensidade; 
 

d)  +++: marcação de forma contínua com coloração moderada à intensa. 
 

A avaliação dos resultados imunohistoquímicos, de acordo com a escala 

utilizada, foi realizada na Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro por um patologista com experiência nesse tipo de exame e pelo médico 

pesquisador. Uma ficha com os critérios de avaliação foi preenchida pelos médicos, 

e os resultados das suas observações foram comparados. Em caso de divergência 

de opiniões quanto aos resultados encontrados, uma nova avaliação seria feita para 

um acordo comum. 

 

4.3.3. Procedimento 

 

4.3.3.1 Gel de AH usado no estudo 

 

Foi aplicado um produto denominado Juvederm Ultra Plus XC (Allergan 

Pharmaceuticals, Irvine – CA) que é um gel estéril de AH monofásico, 

monodensificado, reticulado com BDDE, com médios G’’, G’ e consequentemente G*, 

composto de 24 mg/ ml de ácido hialurônico e 3 mg/ ml de lidocaína. É apresentado 

em uma seringa graduada com 0,8 ml de produto pronto para ser aplicado com 

agulha 27 G ½.  
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4.3.3.2 Técnica de aplicação do gel de AH 

 

Para a realização do procedimento não foi necessário nenhum preparo, 

como uso de anti-herpéticos orais, indicado nos casos de preenchimentos labiais. 

Também não foi necessária a utilização de nenhum tipo de anestésico prévio, uma 

vez que o anestésico presente no gel de AH torna o procedimento pouco doloroso. 

Antes do procedimento, a pele na região a ser tratada foi limpa com solução 

alcoólica de clorexidina a 0,5%. Para a realização do procedimento foram utilizadas 

luvas e gazes estéreis.  

O preenchimento com gel de AH foi realizado em uma única sessão, nas 20 

pacientes. O produto foi injetado na derme média, com agulha (27 G ½), pela técnica 

de retro-injeção, na região dos sulcos nasogenianos e nas duas regiões pré-

auriculares, bilateralmente. Nessas últimas regiões, o produto foi aplicado em duas 

linhas de 1 cm com trajeto perpendicular. A aplicação do gel de AH na região pré-

auricular, tanto do lado direito como do esquerdo, foi realizada após a marcação da 

área, conforme demonstrado na Figura 5.  Após a determinação exata do local que 

seria preenchido, o ponto foi desenhado e fotografado, e sua distância até o tragus 

foi medido em centímetros e anotado na ficha da paciente.  Esses cuidados 

permitiram que os locais preenchidos em cada um dos lados na região pré-auricular 

fossem biopsiados corretamente, após 3 (T3) e 9 (T9) meses da injeção, uma vez 

que o produto deixa de ser palpável algumas semanas após a realização do 

procedimento.  

O preenchimento dos sulcos nasogenianos foi realizado com 0,8 ml de AH 

distribuídos conforme a necessidade de cada lado do rosto da paciente. As rugas 

pré-auriculares foram preenchidas com 0,2 ml para cada lado de modo a oferecer 

um bom resultado estético em termos de preenchimento dessas rugas e uma 

quantidade de produto suficiente para ser observada nas biopsias realizadas durante 

o estudo. A aplicação do gel foi feita pelo médico investigador em todas as pacientes, 

utilizando-se a técnica de retro-injeção.  

Todas as pacientes foram fotografadas antes, imediatamente após a 

realização do preenchimento, nas consultas para a realização das biópsias, e nas 

avaliações clínicas 1, 3, 6, 9 e 12 meses após o procedimento. Após a injeção do AH 

no sulco nasogeniano e nas rugas pré-auriculares, o efeito de preenchimento e 

suavização da ruga foi imediato, conforme esperado. O produto injetado manteve-se 
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palpável sob a pele do sulco nasogeniano tratada por um período de 14 a 30 dias. 

Nas rugas pré-auriculares, o produto manteve-se palpável, mas sem provocar 

alteração do relevo cutâneo visível, por um período entre 30 e 90 dias.  

 

4.3.3.3 Orientações fornecidas às pacientes para minimizar o risco de efeitos 

colaterais inerentes ao procedimento 

 

A injeção com gel de AH para o preenchimento de rugas e sulcos da face, 

pode provocar efeitos indesejáveis, na maioria das vezes, inerentes à punctura da 

pele. Apesar de pouco frequente (pelo pequeno diâmetro da agulha usada), podem 

surgir hematomas no local tratado, que melhoram espontaneamente no período de 3 

a 7 dias. No caso de haver essa intercorrência, as pacientes foram orientadas a usar 

corretivo ou base no local afetado, além de filtro solar.  As pacientes também 

poderiam apresentar leve edema e eritema, em resposta à aplicação do gel de AH 

na derme, além de dor à palpação da área tratada, mas esses sinais e sintomas 

costumam melhorar espontaneamente entre 24 e 72 horas. Para aliviar esses 

sintomas, caso presentes no dia do procedimento, foram prescritas compressas 

geladas por 10 minutos, três vezes ao dia.  

 

4.3.4. Análise estatística 

 

A escolha do número da amostra para o estudo foi baseada na 

homogeneidade do grupo de pacientes e no objetivo do estudo, uma vez que 

estaremos estudando a remodelação da derme induzida pelo tratamento. Os dados 

foram analisados através de estudos estatísticos utilizando-se o teste de Wilcoxon e 

análise descritiva de acordo com os critérios avaliados. 

O teste de Wilcoxon é um teste estatístico de hipótese não paramétricas que 

é usado para comparar 2 amostras relacionadas quando os valores encontrados 

podem ser ranqueados. Os resultados obtidos em T0, T3 e T9 foram analisados com 

esse teste, para as seguintes categorias: evolução clínica, morfometria e 

imunohistoquímica.   

A análise descritiva fornece informações como média, mediana, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo. Os resultados encontrados em T0, T3 e T9 foram 
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analisados com esse método estatístico, para as variáveis: idade, alterações 

morfológicas do exame histopatológico e morfometria. 
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5 RESULTADOS 

 

Todas as 20 pacientes completaram o estudo. Em relação aos efeitos 

colaterais relacionados aos procedimentos realizados durante o estudo, 19 

pacientes relataram dor leve durante a injeção do gel de AH no sulco nasogeniano, 1 

paciente relatou dor moderada, 2 pacientes apresentaram pequeno hematoma em 

um dos pontos de punctura para aplicação intradérmica do gel e 1 paciente 

apresentou hematoma na área de uma das biópsias. Entre as pacientes que 

apresentaram hematoma, houve melhora completa e espontânea até 5 dias após o 

procedimento. Não houve necessidade de tratamento das cicatrizes das biópsias por 

insatisfação estética de nenhuma das pacientes. 

A idade média das 20 pacientes foi de 45,8 ± 3,6 anos. Em relação à 

classificação de fototipo de Fitzpatrick, 65% apresentavam fototipo III e 35%, fototipo 

IV. A frequência de distribuição em relação ao fotodano cutâneo variou entre leve e 

moderado, com 50% dos casos em cada um deles. No início do estudo, antes do 

tratamento com a injeção de AH no sulco nasogeniano, de acordo com a escala de 

Genzyme, as pacientes apresentavam: rugas superficiais (N=1); rugas 

moderadamente profundas (N=8); rugas profundas e dobras definidas (N=6); rugas 

profundas e dobras redundantes (N=5). Após o tratamento, todas as pacientes 

apresentaram melhora clínica, como pode ser observado no Gráfico 1. O grau de 

profundidade do sulco nasogeniano mostrou-se evolutivamente melhor do que o 

grau observado em T0, com significância estatística até o final do estudo em todas 

as pacientes avaliadas (Tabela 1). As Figuras 14, 15, 16 e 17 ilustram a evolução 

clínica de quatro pacientes desde o T0 até o T12. 
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Gráfico 1 - Distribuição das pacientes em relação à profundidade do sulco nasogeniano de 
acordo com a Escala de Genzyme, durante o período do estudo. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Tabela 1 - Teste estatístico da variação da profundidade do sulco nasogeniano de acordo 
com a Escala de Genzyme, durante o período do estudo. 

 
CLASSIFICAÇÃO NA ESCALA DE GENZYME  

 

 
Valor de p 

 
Teste de Wilcoxon 

 
Variação entre T1 – T0 
 

 
,000 

 
Variação entre T3 – T0 
 

 
,000 

 
Variação entre T6 – T0 
 

 
,000 

 
Variação entre T9 – T0 
 

 
,000 

 
Variação entre T12 – T0 
 

 
,001 
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Figura 14 - Evolução do resultado clínico de acordo com a Escala de Genzyme no caso 5, durante o estudo: T0 = grau 5;T1 = grau 3; T3 = 
grau 4; T6 = grau 4; T9 = grau 4; e T12 = grau 5. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 15 - Evolução do resultado clínico de acordo com a Escala de Genzyme no caso 10, durante o estudo: T0 = grau 3; T1 = grau 2; T3 = 
grau 2; T6 = grau 2; T9 = grau 2; T12 = grau 2. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 16 - Evolução do resultado clínico de acordo com a Escala de Genzyme no caso 2, durante o estudo: T0 = grau 3; T1 = grau 2; T3 = 
grau 2; T6 = grau 2; T9 = grau 2; T12 = grau 2. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 17 - Evolução do resultado clínico de acordo com a Escala de Genzyme no caso 8, durante o estudo: T0 = grau 3; T1 = grau 1; T3 = 
grau 1; T6 = grau 1; T9 = grau 1; T12 = grau 2. 

Fonte: Autora, 2016 
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Os resultados relacionados ao exame histopatológico na coloração de 

hematoxilina-eosina encontram-se descritos na Tabela 2. No início do estudo (T0), 

65% das pacientes apresentava epiderme retificada e 35%, epiderme com presença 

de cones interpapilares. Após 3 meses (T3) e 9 meses (T9) da injeção do gel de AH, 

o percentual de pacientes com presença de cones interpapilares na epiderme foi de 

70% e 55%, respectivamente (Figura18). Em relação ao número de camadas de 

queratinócitos na epiderme, foi observada a seguinte variação durante o estudo: 3 

camadas de células em 35% (T0), 30% (T3) e 10% (T9); 4 camadas de células em 

35% (T0), 20% (T3) e 45% (T9); 5 camadas de células em 25% (T0), 50% (T3) e 

40% (T9); 6 camadas de células em 5% (T0 e T9). O infiltrado inflamatório 

observado na derme se manteve leve durante o estudo na maioria das pacientes 

(70% em T0, 65% em T3 e 60% em T9). No início do estudo (T0), a degeneração 

basofílica do colágeno variou entre: focal/ multifocal (55%), difusa (30%) e ausente 

(15%). Após 3 meses (T3), essa mesma degeneração variou entre: ausente (10%), 

focal/ multifocal (35%) e difusa (55%). E após 9 meses, variou mostrando os 

seguintes resultados: ausente (5%), focal/ multifocal (30%) e difusa (65%) (Figura 

19). A faixa de colágeno submembrana basal mostrava-se presente em 95% das 

pacientes antes da aplicação do gel de AH (T0) e se manteve da mesma maneira 

durante todo o estudo (T3 e T9).  
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Figura 18 - Fragmentos de pele da face em T0, T3 e T9. Observa-se aumento do número de camadas e de cones interpapilares na epiderme 
em T9. Aumento de 40x. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 19 - Fragmentos de pele da face em T0, T3 e T9. Neste caso observamos aumento de fibras colágenas na derme reticular e diminuição 
da elastose solar em T9. Aumento de 100x. 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 2 - Resultados do exame histopatológico na coloração de hematoxilina-eosina (HE). 

 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA – Hematoxilina-eosina 

 
T 0 T 3 

 
T 9 

 

 
N % N % N 

 
% 
 

Cones interpapilares da epiderme:       

 Epiderme retificada 
 Epiderme com cones presentes 
 Epiderme com cones alongados 

13 65 5 25 5 25 

7 35 14 70 11 55 
- - 1 5 4 20 

 

Número de camadas de queratinócitos na epiderme:  

 3 camadas de células 
 4 camadas de células 
 5 camadas de células 
 6 camadas de células 

7 35 6 30 2 10 

7 35 4 20 9 45 
5 25 10 50 8 40 
1 5 - - 1 5 

 

Infiltrado inflamatório:       

 Leve 
 Moderado 
 Intenso 

14 70 13 65 12 60 

6 30 6 30 5 25 
  1 5 3 15 

 

Degeneração basofílica do colágeno (elastose):     

 Ausente 
 Focal/ multifocal 
 Difusa 

3 15 2 10 1 5 

11 55 7 35 6 30 
6 30 11 55 13 65 

 

Organização das fibras de colágeno: 

 Normal 
 Melhor organizadas  

20 100 11 55 7 35 

- - 9 45 13 65 
 

Faixa de colágeno submembrana basal: 

 Ausente 
 Presente 

1 5 1 5 1 5 

19 95 19 95 19 95 
 

Fonte: Autora, 2016 

 

Os resultados relacionados ao exame histopatológico na coloração de 

weigert encontram-se descritos na Tabela 3. Em relação à espessura das fibras 

elásticas, houve predomínio de fibras espessas em 25% das pacientes no T0, 45% 

no T3 e 50% no T9. Durante todo o estudo, as fibras elásticas se mantiveram 
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predominantemente distribuídas por toda a derme papilar e reticular na maioria das 

pacientes, sendo esse percentual de 80% em T0 e T3, e 70% em T9. A 

fragmentação das fibras elásticas foi observada em intensidade leve em 10% das 

pacientes durante todo o estudo (T0, T3 e T9). Também não houve mudança 

significativa na evolução das fibras elásticas em relação à compactação, que 

manteve-se ausente em 70% das pacientes durante todo o estudo. Em T3, 15% das 

pacientes apresentavam compactação leve das fibras elásticas e 15%, compactação 

moderada. Em T9, 20% apresentavam compactação leve, 5% moderada e 5% 

intensa (Figura 20).  

As fibras elásticas finas e espessas localizadas na derme papilar e reticular 

foram maioria em T0 (N=11), em T3 (N=10) e T9 (N=6). Fibras elásticas 

predominantemente finas localizadas na derme papilar e reticular também foram 

frequentemente observadas em T3 (N=3) e T9 (N=3). Entretanto, o predomínio de 

fibras elásticas espessas e localizadas na derme papilar e reticular estavam 

presentes em 3 pacientes em T3 e 5 pacientes em T9. O restante dos resultados da 

correlação espessura das fibras elásticas e localização das mesmas na derme foi 

bastante variável ao longo do estudo. 
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Tabela 3 - Resultados do exame histopatológico na coloração de weigert. 

 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA - Weigert 
 

  
T 0 

 
T 3 

 
T 9 

 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

Espessura das fibras elásticas:       
 Fibras finas e espessas 
 Predomínio de fibras finas 
 Predomínio de fibras espessas 

12 60 11 55 10 50 
3 15 - - - - 
5 25 9 45 10 50 

 

Fragmentação das fibras elásticas:        
 Ausente 
 Leve 
 Moderada 
 Intensa 

18 90 18 90 18 90 
- - - - - - 
2 10 2 10 2 10 
- - - - - - 

 

Distribuição das fibras elásticas:       
 Predomínio na derme papilar 
 Predomínio na derme reticular 
 Derme papilar e reticular 

4 20 1 5 2 10 
- - 3 15 4 20 

16 80 16 80 14 70 
 

Compactação das fibras elásticas       
 Ausente 
 Leve 
 Moderada 
 Intensa 

14 70 14 70 14 70 
2 
2 

10 
10 

3 
3 

15 
15 

4 
1 

20 
5 

2 10 - - 1 5 
      

Organização das fibras elásticas:       
 Ausente (fibras desorganizadas) 
 Normal 
 Diminuída 

2 10 - - - - 
16 80 14 70 17 85 
2 10 6 30 3 15 

 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 20 - Na coloração pelo Weigert observa-se a formação de uma faixa de colágeno subepidérmico em T3 e T9. Aumento de 100x. 
Fonte: Autora, 2016 
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Na Tabela 4, encontram-se todos os valores encontrados na realização da 

morfometria antes e após o cálculo da média dos dois fragmentos de cada lâmina de 

cada paciente em todas as três etapas do estudo (pré, depois de 3 e 9 meses). Os 

números obtidos com a quantificação das fibras elásticas apresentados nessa tabela 

referem-se a contagem dos pontos de pixel fortemente positivos corados pelo 

programa Image Scope Viewer. Em relação às fibras elásticas, a estatística 

descritiva e valor de p calculado através do teste de Wilcoxon estão demonstrados 

na Tabela 5. Houve diminuição de 18,3 ± 34,4 % da quantidade de fibras elásticas 

encontrada em T3 em relação a T0 (valor de p = 0,057), seguido de aumento de 

11,7 ± 59,6 % da quantidade encontrada em T9 em relação a T0 (valor de p = 0,852) 

(Gráfico 2). 

Tabela 4 - Resultados da contagem de pixels para quantificação das fibras elásticas 
(número de pixels fortemente positivos). 

   
QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS (pixels) 

 
Caso 1 

 
 
 
 
 
 
 

Antes a 658.242 

  b 1367.163 

  Média 1.012.703 

Depois de 3 meses a 534.898 

  b 764.946 

  Média 649.922 

Depois de 9 meses a 579.658 

  b 947.908 

  Média 763.783 

 
Caso 2 

 
 
 
 
 
 
 

Antes a 884.999 

  b 1.149.246 

  Média 1.017.123 

Depois de 3 meses a 600.145 

  b 1.009.498 

  Média 804.822 

Depois de 9 meses a 544.715 

  b 1.476.859 

 
Caso 3 

 
 
 
 
 
 
 

Antes a 1.071.974 

  b 1.740.486 

  Média 1.406.230 

Depois de 3 meses a 1.109.730 

  b 1.257.713 

  Média 1.183.722 

Depois de 9 meses a 1.019.348 

  b 765.916 

  Média 892.632 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 4 - Resultados da contagem de pixels para quantificação das fibras elásticas 
(número de pixels fortemente positivos). (continuação) 

   
QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS (pixels) 

 
Caso 4 

 
 
 
 
 
 
 

Antes a 1.477.622 

  b 726.886 

  Média 1.102.254 

Depois de 3 meses a 880.280 

  b 472.860 

  Média 676.570 

Depois de 9 meses a 1.377.901 

  b 864.708 

  Média 1.121.305 

 
Caso 5 

 
 
 
 
 
 

Antes a 22.475.938 
  b 19.486.273 
  Média 20.981.106 
Depois de 3 meses a 5.840.25 
  b 1.328.563 
  Média 956.294 
Depois de 9 meses a 1.013.985 
  b 2.003.458 
  Média 1.508.722 

 
Caso 6 

 
 
 
 
 
 

Antes a 759.992 
  b 782.949 
  Média 771.471 
Depois de 3 meses a 856.638 
  b 1.227.601 
  Média 1.042.120 
Depois de 9 meses a 933.698 
 b 1.351.649 
  Média 1.142.674 

 
Caso 7 

 
 
 
 
 
 

Antes a 983.693 
  b 1.151.796 
  Média 1.067.745 
Depois de 3 meses a 1.035.056 
  b 1.662.973 
  Média 1.349.015 
Depois de 9 meses a 1.010.759 
  b 2.050.854 
  Média 1.530.807 

 
Caso 8 

 
 
 
 
 
 

Antes a 1.133.892 
  b 813.389 
  Média 973.641 
Depois de 3 meses a 531.963 
  b 1.267.367 
  Média 899.665 
Depois de 9 meses a 1.394.434 
  b 2.442.632 
  Média 1.918.533 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 4 - Resultados da contagem de pixels para quantificação das fibras elásticas 
(número de pixels fortemente positivos). (continuação) 

   
QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS (pixels) 

 
Caso 9 

 
 
 
 
 
 

Antes a 3.357.987 
  b 2.683.328 
  Média 3.020.658 
Depois de 3 meses a 934.862 
  b 2.540.154 
  Média 1.737.508 
Depois de 9 meses a 2.078.392 
  b 3.813.925 
  Média 2.946.159 

 
Caso 10 

  
  
  
  
  
   

Antes a 1.751.917 
  b 628.063 
  Média 1.189.990 
Depois de 3 meses a 1.886.938 
  b 805.475 
  Média 1.346.207 
Depois de 9 meses a 3.381.924 
  b 1.700.789 
  Média 2.541.357 

 
Caso 11 

  
  
  
  
  
  

Antes a 809.584 
  b 1.120.172 
  Média 964.878 
Depois de 3 meses a 510.746 
  b 607.016 
  Média 558.881 
Depois de 9 meses a 870.622 
  b 284.681 
  Média 577.652 

 
Caso 12 

  
  
  
  
  

    

Antes a 2.655.044 
  b 4.010.381 
  Média 3.332.713 
Depois de 3 meses a 2.937.987 
  b 4.405.775 
  Média 3.671.881 
Depois de 9 meses a 1.717.092 
  b 3.643.897 
  Média 2.680.495 

 
Caso 13 

  
  
  
  
  
   

Antes a 825.313 
  b 1.422.937 
  Média 1.124.125 
Depois de 3 meses a 748.502 
  b 1.413.721 
  Média 1.081.112 
Depois de 9 meses a 1.010.959 
  b 2.156.963 
  Média 1.583.961 
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Tabela 4 - Resultados da contagem de pixels para quantificação das fibras elásticas 
(número de pixels fortemente positivos). (continuação) 

   
QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS (pixels) 

 
Caso 14 

  
  
  
  
  
   

Antes a 971.686 
  b 1.158.766 
  Média 1.065.226 
Depois de 3 meses a 351.048 
  b 1.487.762 
  Média 919.405 
Depois de 9 meses a 352.664 
  b 735.636 
  Média 544.150 

 
Caso 15 

  
  
  
  
  
  

Antes a 1.232.315 
  b 942.633 
  Média 1.087.474 
Depois de 3 meses a 152.818 
  b 280.846 
  Média 216.832 
Depois de 9 meses a 216.717 
  b 672.836 
  Média 444.777 

 
Caso 16 

  
  
  
  
  
  

Antes a 824.387 
  b 332.719 
  Média 578.553 
Depois de 3 meses a 176.103 
  b 426.176 
  Média 301.140 
Depois de 9 meses a 1.081.732 
  b 1.713.111 
  Média 1.397.422 

 
Caso 17 

  
  
  
  
  
   

Antes a 1.416.889 
  b 1.090.536 
  Média 1.253.713 
Depois de 3 meses a 972.873 
  b 1.495.684 
  Média 1.234.279 
Depois de 9 meses a 1.144.695 
  b 2.825.758 
  Média 1.985.227 

 
Caso 18 

  
  
  
  
  
   

Antes a 362.782 
  b 823.592 
  MÉDIA 593.187 
Depois de 3 meses a 514.367 
  b 943.592 
  Média 728.980 
Depois de 9 meses a 469.640 
 b 746.255 
  Média 607.948 

Fonte: Autora, 2016 

 



106 

 

Tabela 4 - Resultados da contagem de pixels para quantificação das fibras elásticas 
(número de pixels fortemente positivos). (continuação) 

   
QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS (pixels) 

 
Caso 19 

  
  
  
  
  
   

Antes a 953.888 
  b 1.785.893 
  Média 1.369.891 
Depois de 3 meses a 1.469.109 
  b 1.469.109 
  Média 1.469.109 
Depois de 9 meses a 981.091 
  b 1.722.510 
  Média 1.351.801 

 
Caso 20 

  
  
  
  
  
   

Antes a 387.948 
  b 582.429 
  Média 485.189 
Depois de 3 meses a 252.838 
  b 368.349 
  Média 310.594 
Depois de 9 meses a 460.579 
  b 628.356 
  Média 544.468 

* A lâmina da biópsia após 3 meses do caso 19 apresentava apenas 1 fragmento, portanto o mesmo número 
de pixels apareceu repetido em a e b para manter a formatação do quadro e o padrão da análise para 

obtenção da média. 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 5 - Estatísticas descritivas e Teste de Wilcoxon da quantificação das fibras elásticas pela morfometria, antes e depois do procedimento 
(3 e 9 meses após o preenchimento da pele com o gel de AH). 

 

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA 

 

Valores da morfometria das fibras elásticas em pixels 

 

Variação % das fibras elásticas  

Antes Depois de 3 meses Depois de 9 meses Depois de 3 meses Depois de 9 meses 

Média 2.219.893,2 1.056.902,7 1.354.732,7 -18,3 11,9 

Desvio Padrão 4.472.805,6 736.479,6 747.152,3 34,4 59,6 

Mínimo 485.188,5 216.832,0 444.776,5 -95,4 -92,8 

Mediana 1.077.609,3 937.849,5 1.247.237,0 14,8 0,6 

Máximo 20.981.105,5 3.671.881,0 2.946.158,5 35,1 141,5 

Valor de p – Teste de Wilcoxon 0,057a 0,852b 

a
 : valor de p baseado no ranqueamento positivo (teste de Wilcoxon) 

b
 : valor de p baseado no ranqueamento negativo (teste de Wilcoxon) 

Valor de p na comparação dos valores entre T9 e T3, baseado no ranqueamento negativo = 0,028 (teste de Wilcoxon) 

Fonte: Autora, 2016 
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Gráfico2 - Média das fibras elásticas antes e depois do tratamento. 
Fonte: Autora, 2016 

 

Os resultados encontrados com a morfometria das fibras colagênicas 

realizada nas lâminas coradas pelo picrosirius e com o software Image-Pro Plus 

encontram-se dispostos na Tabela 6. Cada paciente possui uma contagem das 

fibras colágenas, em micrometros (μm), em cada um dos tempos analisados (antes, 

depois de 3 e 9 meses). A variação percentual das fibras colágenas em comparação 

com o valor encontrado em T0, mostrou aumento de 34,2 ± 31,5 % em T3 (p valor < 

0,005) e aumento de 39,5 ± 39,7% em T9 (p valor < 0,005) (Tabela 7). Esses 

resultados demonstram que houve um aumento progressivo na quantidade de 

colágeno após o tratamento (Gráfico 3). 
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Tabela 6 - Resultado da quantificação das fibras colágenas pelo software Image-Pro Plus na 
coloração picrosirius em micrometros (μm). 

 
QUANTIDADE DE FIBRAS COLÁGENAS (μm) 

Caso 1 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

18.536 
19.981 
19.466 

Caso 2 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

2.766 
5.896 
6.279 

Caso 3 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

14.408 
16.688 
15.814 

Caso 4 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

4.861 
8.116 
6.513 

Caso 5 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

7.285 
11.915 
13.693 

Caso 6 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

11.838 
12.327 
22.001 

Caso 7 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

20.473 
25.370 
22.420 

Caso 8 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

14.793 
15.626 
16.947 

Caso 9 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

14.878 
16.272 
17.566 

Caso 10 
 

 

Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

15.398 
20.430 
17.368 

Caso 11 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

28.118 
30.143 
29.640 

Caso 12 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

23.001 
32.302 
26.652 

Caso 13 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

37.782 
40.685 
39.878 

Caso 14 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

21987 
39.554 
36.507 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 6 - Resultado da quantificação das fibras colágenas pelo software Image-Pro Plus na 
coloração picrosirius em micrometros (μm). (continuação) 

 
QUANTIDADE DE FIBRAS COLÁGENAS (μm) 

Caso 15 Antes 
Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

21.401 
28.427 
44.608 

Caso 16 
 

Antes 21.338 
22.107 
25.645 

Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

Caso 17 
 

Antes 20.849 
21.757 
25.515 

Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

Caso 18 
 

Antes 23.661 
40.271 
30.704 

Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

Caso 19 
 

Antes 20.616 
32.099 
40.585 

Depois de 3 meses 
Depois de 9 meses 

Caso 20 
 

Antes 25.927 
36.011 
29.782 

Depois de 3 meses 

Depois de 9 meses 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 7 - Estatísticas descritivas da quantificação das fibras colágenas pela morfometria, antes e depois do procedimento (3 e 9 meses após 
o preenchimento da pele com o gel de AH). 

 

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA 

 

Valores da morfometria das fibras colágenas em 

micrometros (μm) 

 

Variação % das fibras colágenas 

Antes Depois de 3 meses Depois de 9 meses Depois de 3 meses Depois de 9 meses 

Média 18.496 23.799 24.379 34,2 39,5 

Desvio Padrão 8.162 10.774 10.719 31,5 39,7 

Mínimo 2.766 5.896 6.279 3,6 5,0 

Percentil 25 14.601 15.949 17.158 7,4 11,3 

Mediana 20.545 21.932 23.968 28,3 19,1 

Percentil 75 22.494 32.201 30.243 59,6 75,9 

Máximo 37.782 40.685 44.608 113,2 127,0 

Valor de p – Teste de Wilcoxon ,000a ,000a 

a
 : valor de p baseado no ranqueamento negativo (teste de Wilcoxon) 

Fonte: Autora, 2016 
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Gráfico 3 - Média das fibras colágenas antes e após o tratamento. 
Fonte: Autora, 2016 

 

Na morfometria do AH, os resultados comparam a área ocupada pelo gel em 

relação à área total do fragmento da biópsia, cálculos esses obtidos com o software 

Image Scope Viewer nas lâminas coradas com alcian blue. A Tabela 8 demonstra o 

resultado encontrado em cada paciente em T3 e T9. O percentual da área ocupada 

pelo gel de AH em relação à totalidade da área do fragmento da biópsia variou de 

35,4 ± 9,2 % após 3 meses da sua aplicação, para 35,2 ± 9,6 % após 9 meses. A 

variação percentual da área ocupada pelo AH entre T3 e T9 foi de 1,5 ± 25,9 % 

(valor de p = 0,823), ou seja, praticamente não houve diminuição da área ocupada 

pelo gel de AH após 3 e 9 meses da injeção do produto (Tabela 9) (Figura 21). 
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Tabela 8 - Resultado da área ocupada pelo AH (% em relação à área total do fragmento da 
biópsia) nos fragmentos de pele examinados durante o estudo em lâminas coradas pelo 

alcian blue. Programa Image Scope Viewer. 

 

AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA – Alcian Blue 

  

% da área ocupada pelo AH em relação 

à área total do fragmento da biópsia 

  

T3 

 

T9 

Caso 1 25 25 

Caso 2 20 20 

Caso 3 20 15 

Caso 4 20 15 

Caso 5 15 15 

Caso 6 15 10 

Caso 7 25 25 

Caso 8 25 25 

 Caso 9 30 30 

 Caso 10 25 20 

Caso 11 20 15 

Caso 12 25 20 

Caso 13 30 30 

Caso 14 30 20 

Caso 15 30 25 

Caso 16 25 20 

Caso 17 25 25 

Caso 18 25 20 

Caso 19 25 25 

Caso 20 20 20 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 9 - Estatística descritiva e Teste de Wilcoxon da área (%) ocupada pelo AH em relação à área total do fragmento da biópsia nos 
fragmentos de pele examinados durante o estudo em lâminas coradas pelo alcian blue. 

 

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA 

 

Valores do % da área ocupada pelo AH em relação     

à área total do fragmento da biópsia  

 

Variação % da área ocupada pelo AH  

Depois de 3 meses Depois de 9 meses Entre 3 e 9 meses 

Média 35,4 35,2 1,5 

Desvio Padrão 9,2 9,6 25,9 

Mínimo 18,2 10,7 -41,2 

Mediana 37,8 36,3 1,4 

Máximo 49,3 48,8 78,5 

Valor de p – Teste de Wilcoxon 0,823a 

a
 : valor de p baseado no ranqueamento positivo na comparação entre os valores de área encontrados em T9 e T3 (teste de Wilcoxon) 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 21 - Exame histopatológico na coloração pelo alcian blue. Caso 3. Aumento de 1x. 
Fonte: Autora, 2016 

 

Em relação à imunohistoquímica, não houve diferença entre os resultados 

encontrados pelos dois médicos examinadores (o patologista e o médico 

pesquisador) e cada um dos substratos analisados mostrou um padrão de 

distribuição diferente na derme. A intensidade da coloração da marcação foi apenas 

leve e pontual em MMP-7 e TIMP-2. Em alguns substratos, como MMP-3, MMP-9 e 

TIMP-1, variou de intensidade leve a moderada com marcação pontual ou multifocal. 

E demonstrou-se com marcação contínua e coloração de intensidade moderada à 

intensa em MMP-1, MMP-3 e MMP-13 (Tabelas 10 e 11). 

A MMP-1 mostrou diminuição da intensidade na marcação em 8 pacientes 

em T3 (valor de p = 0,020) e em 6 pacientes em T9 (valor de p = 0,046), quando 

comparados ao resultado encontrado antes do tratamento (Figura 22). Artefatos de 

técnica comprometeram a qualidade de uma lâmina e impossibilitaram sua análise 

(caso 4 em T9). As MMP-1 encontravam-se em maior expressão nos mastócitos, 

células mononucleares e células do endotélio vascular. 

A imuno marcação da MMP-3 mostrou intensidade de coloração diminuída 

em 3 pacientes e aumentada em 3 pacientes, tanto em T3 (valor de p = 0,739) como 

em T9 (valor de p = 1,000). Artefatos de técnica comprometeram a qualidade de 

uma lâmina e impossibilitaram sua análise (caso 2 em T3). A imuno marcação da 



116 

 

MMP-3 ocorreu principalmente nas glândulas écrinas e sebáceas, células 

inflamatórias e filetes nervosos.   

A intensidade da imuno marcação da MMP-7 variou de leve para ausente 

em 2 pacientes e se manteve ausente em 8 pacientes, depois de 3 meses do 

tratamento (T3) (valor de p = 0,157). Depois de 9 meses (T9), 4 pacientes que 

apresentavam ausência de imuno marcação em T0, passaram a apresentar 

coloração pontual e de leve intensidade (valor de p = 0,046). A MMP-7 mostrou-se 

expressada nas glândulas sebáceas, células inflamatórias, queratinócitos e células 

do estroma. 

Em relação à imuno marcação da MMP-9, que ocorreu nas células 

inflamatórias da derme, a intensidade de coloração do substrato aumentou em 3 

pacientes e diminuiu em 2 pacientes, depois de 3 meses (valor de p = 0,655). E 

depois de 9 meses, houve aumento da intensidade em 2 pacientes e diminuição em 

3 pacientes (valor de p = 1,000).  

Na MMP-13, a imuno marcação, localizada nas células estromais em meio 

ao colágeno e na derme reticular ao redor do gel de AH, mostrou-se diminuída em 8 

pacientes em T3 (valor de p = 0,008) e em 7 pacientes em T9 (valor de p = 0,011), 

sendo que no restante dos pacientes a quantidade observada foi a mesma.   

A imuno marcação do TIMP-1 mostrou coloração de intensidade moderada 

em 4 pacientes antes do tratamento, que evoluíram para intensidade leve, depois de 

3 meses (T3) (valor de p = 0,014). Houve variação na intensidade da coloração dos 

imuno marcadores de moderada para intensa em 1 paciente, de moderada para leve 

em 3 pacientes e de leve para ausente em 1 paciente, depois de 9 meses (valor de p 

= 0,180). A TIMP-1 mostrou-se mais expressada nas células inflamatórias 

perivascular, nas células estromais e no folículo piloso, mas artefatos de técnica 

comprometeram a qualidade de uma lâmina e impossibilitaram sua análise (caso 3 

em T9). Em relação à TIMP-2, a intensidade da coloração do substrato variou de 

leve a moderada, da seguinte maneira durante o estudo: aumento da intensidade em 

3 pacientes e diminuição em 1 paciente, depois de 3 meses (valor de p = 0,317); 

aumento da intensidade em 2 pacientes e diminuição em 4 pacientes, depois de 9 

meses (valor de p = 0,414). A TIMP-2 estava expressada nas células inflamatórias 

(nem sempre perivascular), nas células da camada basal e em células do 

infundíbulo folicular. Artefatos de técnica comprometeram a qualidade de uma 

lâmina e impossibilitaram sua análise (caso 3 em T9). 
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Em relação aos colágenos tipo I e III, o controle da imuno marcação 

infelizmente manteve-se negativo após algumas tentativas. Por isso, não 

conseguimos demonstrar nenhum resultado com a imunohistoquímica dos 

colágenos I e III. 

Os resultados encontrados no estudo da imunohistoquímica foram 

analisados de modo cego em relação ao paciente e à ordem evolutiva das lâminas 

durante o estudo. Todas as lâminas foram examinadas em conjunto e, ao final do 

estudo, separadas pelo tipo de substrato para que os resultados fossem organizados 

em uma tabela e possibilitasse a análise estatística. 

A correlação entre a melhora clínica (escala de severidade de Genzyme), a 

análise morfológica do exame histopatológico, a morfometria e a imunohistoquímica 

dos fragmentos das biópsias das pacientes, durante as fases do tratamento pode ser 

observada na Tabela 12. 

 

Tabela 10 - Modificações na intensidade da coloração de MMP-1, 3, 7, 9 e 13 pela 
imunohistoquímica durante o tratamento. 

Fonte: Autora, 2016 

METALOPROTEINASES 

 

Antes do tratamento 
Valor de p 

Teste de Wilcoxon 
0 + ++ +++ 

MMP-1 

Depois de 3 meses      

     0 0 1 0 2 

0,020 
     + 0 0 2 1 

     ++ 0 1 0 2 

     +++ 0 0 0 1 

Depois de 9 meses *      

     0 0 1 1 0 

0,046 
     + 0 0 1 2 

     ++ 0 1 0 1 

     +++ 0 0 0 2 

 

 

 

 

MMP-3 

Depois de 3 meses      

     0 0 1 0 0 

0,739 
     + 1 2 0 1 

     ++ 

     +++ 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 
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Tabela 10 - Modificações na intensidade da coloração de MMP-1, 3, 7, 9 e 13 pela 
imunohistoquímica durante o tratamento. (continuação) 

* Houve artefato na técnica de preparo da lâmina que prejudicou a análise de 1 caso  

MMP-9 

Depois de 3 meses      

     0 1 1 0 0 

0,655 
     + 0 4 1 0 

     ++ 0 2 0 0 

     +++ 0 0 1 0 

Depois de 9 meses       

     0 1 1 0 0 

1,000 
     + 0 4 2 0 

     ++ 0 1 0 0 

     +++ 0 1 0 0 

Fonte: Autora, 2016 

 

METALOPROTEINASES 

 

Antes do tratamento 
Valor de p 

Teste de Wilcoxon 
0 + ++ +++ 

 Depois de 9 meses       

     0 1 1 0 0 

1,000 
     + 0 1 0 0 

     ++ 0 2 0 2 

     +++ 0 0 1 1 

 

 

 

 

MMP-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de 3 meses *      

     0 8 2 0 0 

0,157 
     + 0 0 0 0 

     ++ 

     +++ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Depois de 9 meses *      

     0 4 0 0 0 

0,046 

     + 4 2 0 0 

     ++ 0 0 0 0 

     +++ 0 0 0 0 



119 

 

Tabela 10 - Modificações na intensidade da coloração de MMP-1, 3, 7, 9 e 13 pela 
imunohistoquímica durante o tratamento. (continuação) 

MMP-13 

Depois de 3 meses      

     0 0 0 0 0 

0,008 
     + 3 0 0 2 

     ++ 0 0 2 6 

     +++ 0 0 0 0 

Depois de 9 meses       

     0 0 0 0 0 

0,011 
     + 0 0 1 1 

     ++ 0 0 1 5 

     +++ 0 0 0 2 

0 = ausência de marcação ou marcação ocasional    
+ = marcação do substrato de forma pontual, com coloração de leve intensidade    
++ = marcação de forma multifocal ou descontínua, com coloração de moderada intensidade  
+++ = marcação de forma continua com coloração moderada à intensa 

Fonte: Autora, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METALOPROTEINASES 

 

Antes do tratamento 
Valor de p 

Teste de Wilcoxon 
0 + ++ +++ 
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Tabela 11 - Modificações na intensidade da coloração de TIMP-1 e 2 pela 
imunohistoquímica durante o tratamento. 

TIMP-1 e 2 

Antes do tratamento  

Valor de p 

Teste de Wilcoxon 0 + ++ +++ 

TIMP-1 

Depois de 3 meses      

     0 1 2 0 0 

0,014 
     + 0 2 4 0 

     ++ 0 0 1 0 

     +++ 0 0 0 0 

Depois de 9 meses * 

     0 1 1 0 0 

0,180 
     + 0 3 3 0 

     ++ 0 0 0 0 

     +++ 0 0 1 0 

TIMP-2 

Depois de 3 meses      

     0 3 1 0 0 

0,317 
     + 2 3 0 0 

     ++ 0 1 0 0 

     +++ 0 0 0 0 

Depois de 9 meses * 

     0 2 4 0 0 

0,414 
     + 2 1 0 0 

     ++ 0 0 0 0 

     +++ 0 0 0 0 

* Houve artefato na técnica de preparo da lâmina que prejudicou a análise de 1 caso 
0 = ausência de marcação ou marcação ocasional    
+ = marcação do substrato de forma pontual, com coloração de leve intensidade    
++ = marcação de forma multifocal ou descontínua, com coloração de moderada intensidade  
+++ = marcação de forma continua com coloração moderada à intensa 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 22 - Exame de imunohistoquímica da MMP-1 do caso 2 em T0. Aumento de 100x. 
Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 12 - Correlação da avaliação clínica com a variação evolutiva do exame histopatológico, morfométrica e imunohistoquímica durante o 
estudo. 

 

CASO 

 

CLÍNICA 

 

 

AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

MORFOMETRIA 

  

IDADE 

 

GENZYME 

 

CONES 

INTERPAPILARES 

 

NO. DE CAMADASDA 

EPIDERME 

 

FIBRAS ELÁSTICAS 

 

COLÁGENO 

 

FIBRAS 

ELÁSTICAS 

  T0 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 

1 41 3 1 2 =  =  =  *finas     

2 41 3 2 2 = = =  *finas *finas     

3 41 2 1 1 = =   *finas *finas     

4 41 3 1 1 = =   finas e 

espessas 

finas e 

espessas 

    

5 50 5 4 5 =  = = *espessas *espessas     

6 43 5 4 4 =  = = *espessas *espessas     

7 47 3 2 3    = *espessas *espessas     

8 43 3 1 1    = *espessas *espessas     

9 46 4 3 3   = = *espessas finas e 

espessas 

    

10 40 3 2 2   = = *espessas *espessas     

* predomínio desse tipo de fibras na derme 

Fonte: Autora, 2016 
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Tabela 12 - Correlação da avaliação clínica com a variação evolutiva do exame histopatológico, morfométrica e imunohistoquímica durante o 
estudo. (Continuação) 

 

CASO                      AVALIAÇÃO EVOLUTIVA DA IMUNOHISTOQUÍMICA EM COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS DE T0 

 

 MMP-1 MMP-3 MMP-7 MMP-9 MMP-13 TIMP-1 TIMP-2 

 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 T3 T9 

1     =   =   = = = = 

2a   x x =   =   = = = = 

3 =  =  =    =   x = x 

4  x = = =     =  = = = 

5     = =  =       

6    = = = = = = =    = 

7      = = =   =  =  

8  =   =     = = = =  

9   =  = = =      = = 

10    = = = =     =   

x = lâmina com artefato de técnica que prejudicou a análise 
a
 : a lamina T0 da imunohistoquímica para MMP-3 do caso 2 apresentava artefato da técnica que prejudicou a análise e a comparação evolutiva com T 3 e T9 

Fonte: Autora, 2016 
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6 DISCUSSÃO 

 

O preenchimento cutâneo com gel de AH para o tratamento de rugas e 

sulcos da face é um dos métodos mais usados e já consagrados para suavizar e 

disfarçar os sinais do envelhecimento facial (Allemann et al, 2008).  Desde que foi 

aprovado para essa indicação, inúmeros trabalhos foram publicados comprovando a 

segurança e eficácia dessa substância (Rzany et al, 2012; Huang et al, 2013; Tran et 

al, 2014; Prager et al, 2012). O gel de AH sintético funciona como um preenchedor 

temporário (Edsman et al, 2012), porque sofre degradação por enzimas ao longo do 

tempo, mas com efeito clínico que se mantém por um período aproximado de 12 

meses (Prager et al, 2012).  Em geral, nos pacientes submetidos à injeção 

intradérmica de AH para o tratamento de sulcos e perda de volume na face, a 

duração do efeito clínico ultrapassa o tempo de meia-vida descrito nas bulas dos 

produtos.  

Alguns trabalhos foram realizados nos últimos anos para tentar entender o 

mecanismo de ação do AH na derme e sua influência na remodelação dérmica. Os 

resultados observados em todos esses trabalhos, realizados em áreas extra-faciais 

ou in vitro (Wang et al, 2007; Quan et al, 2013; Turlier et al, 2013; Paliwal et al, 

2014), foram os primeiros passos para o entendimento do efeito do HA na derme. 

No nosso estudo, foi avaliado o mecanismo de ação do AH na derme a longo prazo, 

através da avaliação histopatológica e imunohistoquímica.  

Alguns autores acreditam que há evidências consistentes de que a resposta 

biológica à presença do gel de AH é a mesma independentemente do sítio 

anatômico do corpo humano (Griffiths et al, 1993; Wang et al, 2007). Todavia, 

sabemos que a face é uma das regiões mais afetadas pela exposição aos raios UV 

e, consequentemente, onde as características do fotoenvelhecimento aparecem 

mais precocemente. Além disso, diante de todas as variações estruturais da pele 

entre as diferentes regiões anatômicas (Della Volpe et al, 2012; Kurita et al, 2012; 

Johansson et al, 2014), poderia ser possível a resposta biológica à injeção 

intradérmica de AH ser diferente dependendo do local tratado. O estudo 

apresentado nessa tese foi o primeiro realizado na face e com objetivo de avaliar a 

remodelação da derme após a injeção de AH. Os estudos anteriores com o mesmo 

propósito foram realizados na pele dos membros superiores, tronco e glúteos (Wang 

et al, 2007; Turlier et al, 2013; Quan et al, 2013; Tran et al, 2014). 
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O estudo descrito nessa tese se destaca e se diferencia dos trabalhos 

realizados até agora pela injeção do gel de AH, exame histopatológico e de 

imunohistoquímica, além de morfometria.  Além disso, realizamos biópsias após 3 e 

9 meses da injeção do gel de AH na derme, tempo superior aos demais estudos 

encontrados na literatura até agora. Em relação às análises histopatológicas, os 

achados encontrados nas publicações pesquisadas são baseados em biópsias 

realizadas no período de até 12 semanas. Nosso estudo se diferencia, mais uma vez 

nesse ponto, uma vez que a terceira biopsia das nossas pacientes foi realizada após 

36 semanas do implante do gel de AH na derme.  

Clinicamente, todas as pacientes acompanhadas nesse estudo 

apresentaram melhora da profundidade do sulco nasogeniano, após 1, 3, 6, 9 e 12 

meses após a injeção do gel de AH, com significância estatística durante todo o 

estudo. Esse resultado está de acordo com os inúmeros trabalhos que comprovam a 

eficácia clínica do gel de AH para correção de rugas e sulcos da face (Narins et al, 

2008; Dover et al, 2009; Narins et al, 2010; Monheit, G. D. et al, 2010; Prager et al, 

2012), mas não há uma padronização nesse tipo de análise porque cada autor se 

baseia em um tipo de classificação ou apenas na comparação entre as fotografias 

feitas antes e após o tratamento. Para que diferentes estudos, feitos com os 

mesmos produtos ou com produtos de marcas distintas, pudessem ser comparados 

entre si, a classificação de profundidade das rugas e sulcos deveria ser a mesma em 

todos eles.  

A escala de gravidade de rugas de Genzyme foi desenvolvida e validada por 

Gary Monheit em um estudo realizado com implante de colágeno no sulco 

nasogeniano (Monheit, G.D. et al, 2010) e nós resolvemos usá-la nesse trabalho 

pela clareza da linguagem na distinção entre os graus e pela ilustração fotográfica 

de todos os graus. Além disso, os resultados clínicos demonstrados nessa tese 

foram observados em um tempo de evolução igual ou superior ao da maioria dos 

estudos clínicos e histopatológicos encontrados na literatura.   

As análises morfológicas do nosso estudo foram observadas, diferentemente 

dos outros estudos pesquisados na literatura, nas colorações de hematoxilina-eosina, 

weigert e alcian blue. Na avaliação pela hematoxilina-eosina, observamos que a 

injeção do gel de AH aumentou o número de camadas de queratinócitos e, 

consequentemente, a espessura da epiderme. Além disso, alguns pacientes com 

epiderme retificada passaram a apresentar cones epidérmicos e outros, que já 
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possuíam os cones presentes em T0, evoluíram com o alongamento desses cones 

em T3 e T9. Esses dados encontram-se consistentes com a observação de outros 

autores, em relação ao aumento da espessura da epiderme após o preenchimento 

com gel de AH (Zouboulis et al, 2011; Quan et al, 2013). Nenhum estudo encontrado 

na literatura demonstrou melhora da retificação da epiderme com surgimento ou 

aumento dos cones epidérmicos após o preenchimento da derme com AH. No nosso 

estudo, fizemos também a medida da área ocupada pela epiderme, mas optamos 

por não mostrar esse resultado porque essa medida varia também de acordo com a 

técnica usada na preparação das lâminas. Por exemplo, um fragmento cutâneo com 

corte tangenciado pelo micrótomo, acaba apresentando no exame histopatológico a 

área da epiderme aumentada, sem necessariamente ser um aumento verdadeiro da 

espessura dessa camada da pele. Para evitar essa medida errônea, resolvemos 

mostrar apenas os resultados mais consistentes da contagem no número de 

camadas de queratinócitos da epiderme e da presença ou não dos cones 

interpapilares, de tamanho normal ou alongados. Não houve mudança expressiva na 

qualidade e nem na quantidade de células inflamatórias da derme, como também já 

foi demonstrado pelos autores dos estudos extra-faciais (Tran et al, 2014). Na 

coloração pelo weigert, observamos diminuição da quantidade das fibras elásticas 

após 3 meses do preenchimento, mas houve aumento no número dessas fibras 

após 9 meses. Nenhum outro estudo sobre os efeitos do AH da derme demonstrou 

resultados com a coloração de weigert e nem relacionados a morfologia ou 

morfometria das fibras elásticas. Nós utilizamos a coloração pelo alcian blue para 

identificar e avaliar a área ocupada pela presença do gel de AH após 3 e 9 meses do 

preenchimento, com resultados bem semelhantes durante o período observado. 

Essa análise também se mostrou ser inédita na literatura consultada sobre o assunto. 

Outros autores, compararam a quantidade de AH na derme após 1, 3 e 6 meses do 

preenchimento com o gel através do auxilio de ultrassom e radiofrequência, e 

observaram apenas 43%, 26% e 20% do volume do produto no local injetado (Turlier 

et al, 2013). 

Em relação à análise morfológica das fibras colágenas, observou-se que 

elas se encontravam melhor organizadas ao final do estudo, como era de se esperar 

diante do que já se conhece sobre a remodelação da derme com outros tratamentos 

de rejuvenescimento (Orringer et al, 2005; Issa, 2008) e dos resultados dos estudos 

com AH em área extra-facial (Wang et al, 2007; Turlier et al, 2013). As fibras 
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elásticas, por sua vez, não sofreram modificações morfológicas muito evidentes, 

exceto em 5 pacientes que apresentaram aumento do número de fibras elásticas 

espessas localizadas principalmente na derme reticular ao longo do estudo. 

Entretanto, muitas pacientes também apresentavam fibras espessas na derme 

papilar, o que pode ser justificado pelo grau leve a moderado de fotoenvelhecimento 

que a população selecionada para o estudo se encontrava (Patterson, 2015). Os 

resultados apresentados no trabalho de Tran et al também não apresentaram 

modificações nas características das fibras elásticas (Tran et al, 2014).  

A análise quantitativa das fibras colágenas após 3 e 9 meses da injeção 

dérmica de AH mostrou aumento de 34,2 % e 39,5 %, respectivamente, pela 

morfometria na coloração de picrosirius. Os resultados encontrados na literatura que 

demonstram aumento de pró-colágeno I e III após a injeção de AH foram realizados 

com imunohistoquímica, ELISA e reação de cadeia da polimerase (PCR) (Wang et al, 

2007; Quan et al, 2013; Tran et al, 2014; Paliwal et al, 2014). Porém, o fato desse 

aumento se mostrar contínuo até 9 meses após a injeção do AH é um aspecto 

inédito, já que todos os outros trabalhos demonstraram resultados de exames 

realizados em um período máximo de 12 semanas. Provavelmente, esses resultados 

positivos sobre a síntese de fibras colágenas é capaz de explicar a manutenção do 

efeito clínico do preenchimento por um período superior ao esperado. 

Em relação às fibras elásticas, a análise quantitativa mostrou diminuição 

após 3 meses e aumento após 9 meses, sem significância estatística. Sabemos que 

existe um acúmulo de fibras elásticas espessas e degeneradas na pele 

fotoenvelhecida. Em 2008, Issa demonstrou diminuição da quantidade de fibras 

elásticas após 3 e 6 meses do tratamento com terapia fotodinâmica em 14 pacientes 

com fotoenvelhecimento (Issa, 2008). No mesmo estudo, essa autora também 

demonstrou que as fibras colágenas sintetizadas após o tratamento da pele 

fotoenvelhecida com terapia fotodinâmica mostravam-se dispostas na derme papilar 

e no meio da área de elastose, como se essa área de fibras degeneradas estivesse 

sendo empurrada para baixo e/ ou ocupada pelas fibras colágenas recém 

produzidas (Issa, 2008). É muito provável que a injeção de AH na derme promova 

um efeito semelhante uma vez que os fibroblastos presentes na derme são 

estimulados a sintetizar fibras colágenas que poderão ser encontradas no meio da 

área de elastose. Com isso, a morfometria dessa região da derme, demonstra 

diminuição da quantidade de fibras elásticas, provavelmente, por conta do maior 
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espaço ocupado pelas fibras colágenas na área limitada para o cálculo. Além da 

terapia fotodinâmica, outras modalidades de tratamento podem ser consideradas 

efetivas por conta do efeito provocado sobre as fibras de colágeno como o laser 

ablativo fracionado e o microagulhamento cutâneo (Orringer et al, 2005; Aust et al, 

2008). 

Em 2007, Wang et al observaram aumento da síntese de pró-colágeno I e 

estiramento dos fibroblastos, após 4 e 13 semanas, ao redor da área do 

preenchimento em relação ao controle. Turlier et al, em 2013, observaram aumento 

de pró-colágeno I e III, e de TIMP-1, após 1 e 3 meses da injeção de AH no 

antebraço de 60 mulheres com idade média de 53,5 ± 13,8 anos (Turlier et al, 2013). 

Quan et al, também em 2013, demonstraram aumento de pró-colágeno I ao 

redor do preenchimento injetado, após 1, 2, 4 e 12 semanas (Quan et al, 2013). Tran 

et al realizaram um estudo no qual foi injetado 3 marcas diferentes de AH na pele da 

região sobre a crista ilíaca de 15 pacientes com idade média de 52 anos, nos quais 

foram realizadas biópsias após 8 e 114 dias para estudos histopatológicos e de 

imunohistoquímica (Tran et al, 2014). Não foram evidenciadas alterações na 

epiderme, na derme e nas características das fibras de colágeno e elastina nas 

biópsias realizadas. Também não foram observados: aumento do infiltrado 

inflamatório, diferença na população dos linfócitos T ou B, indução de 

miofibroblastos, formação de granuloma e nem presença de pró-colágeno I nas 

biópsias realizadas após 8 e 114 dias da injeção das 3 marcas de AH (Tran et al, 

2014).  

Apesar de existirem muitos trabalhos sobre as modificações estruturais, 

celulares e bioquímicas na pele após a injeção de AH, poucos são os que analisam 

o comportamento das fibras elásticas. Aliás, o comportamento das fibras elásticas 

quase não é mencionado nos estudos sobre tratamentos da pele fotoenvelhecida. 

Entretanto, Paliwal et al, demonstraram aumento de elastina até 12 semanas após a 

injeção de AH na pele de 12 ratos (Paliwal et al, 2014). Pode ser que esse aumento 

de elastina ocorra também nos seres humanos e que se mantenha por mais tempo, 

o que concordaria com o aumento do percentual de fibras elásticas encontradas no 

final do nosso estudo. Também já foi demonstrado que o uso tópico prolongado de 

ácido retinóico é capaz de aumentar a quantidade de fibras elásticas da derme 

papilar, além de aumentar a espessura da epiderme, diminuir a quantidade de 
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células de Langerhans e de aumentar a quantidade de fibras colágenas (Hubbard et 

al, 2014).  

Para explicar essa evolução das fibras elásticas diante do preenchimento da 

derme com AH, podemos sugerir algumas hipóteses baseadas em observações e 

conclusões obtidas após análise da literatura sobre o assunto (Hasegawa et al, 

2007; Imokawa, 2008; Driskell et al, 2013; Van Doren, 2015): 

a) a recuperação da tensão mecânica da derme pela reposição do AH 
poderia ativar os fibroblastos da derme reticular a sintetizar novas fibras 
elásticas;  
 

b) os fibroblastos reativados poderiam ter um efeito de empurrar as fibras 
elásticas de maneira que fibras ”enroladas” voltassem a ser lineares, o 
que reestabeleceria em parte a elasticidade da pele;  
 

c) os fibroblastos reativados deixariam de produzir a fibroblasto elastase, 
principal elastase da pele, diante da condição de estímulo celular não-
inflamatório;  
 

d) como o gel de AH é encontrado principalmente na derme reticular, seu 
estímulo se torna maior, sobre a MEC e células dessa profundidade da 
derme, daí a maior produção dos constituintes fibrilares do tecido 
conjuntivo (fibras elásticas e colágenas), aumentando a quantidade de 
fibras elásticas nessa região;  
 

e) nos 3 meses iniciais após o preenchimento do gel de AH, a quantidade de 
fibras elásticas diminui na morfometria da área examinada, provavelmente 
porque o espaço físico ocupado pelo gel de AH “empurra” a área de 
elastose, onde há um acúmulo de fibras elásticas retorcidas e 
degeneradas, para baixo e para os lados; e 
 

f) além disso, as fibras colágenas recém sintetizadas pelo fibroblastos 
aparecem na derme exatamente no meio da elastose, ou seja, mais um 
fator que auxilia na diminuição da morfometria das fibras elásticas nessa 
área. 

 

O exame histopatológico com a coloração pelo alcian blue, demonstra o gel 

de AH na derme e permitiu a realização da medida da área ocupada pelo produto 

após 3 e 9 meses da injeção. A comparação dos valores encontrados mostrou 

números bem semelhantes, o que permitiu concluir que o gel de AH permanece em 

quantidade superior a esperada após 9 meses na derme. Provavelmente, a 

homogeneidade desse gel encontra-se diminuída por conta da ação das enzimas 
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degradadoras de AH, e isso acaba diminuindo o efeito clínico ao longo do tempo. De 

qualquer forma, não há publicação na literatura que comprove a presença do gel de 

AH na derme na pele humana em período superior ao demonstrado nessa tese.  

O exame de imunohistoquímica é um método de análise dos tecidos que se 

baseia na detecção de proteínas do tecido através da reação de anticorpos com 

seus antígenos (Naert et al, 2013). Esse exame foi usado na detecção dos 

colágenos I e III, das MMP e de seus inibidores teciduais, pesquisados nesse estudo. 

Entretanto, é um exame que depende do sucesso da reação antígeno-anticorpo 

esperada e da análise subjetiva do patologista (Naert et al, 2013).  

Em relação as MMPs, podemos dizer que todas as células podem expressar 

alguma variedade dessas enzimas, mas pode haver diferenças na sua distribuição 

qualitativa e quantitativa entre os diferentes tipos de células, tecidos, tumores, 

doenças inflamatórias e outras doenças. As principais fontes de MMPs são os 

fibroblastos, as células endoteliais e as células inflamatórias (Sardy, 2009). O 

conhecimento sobre a função das MMPs ainda é limitado, mas já se sabe que 

podem ser encontradas em sua forma ativada ou não ativada e que, às vezes, o 

comportamento dessas enzimas demonstra atividade biológica oposta, uma vez que 

podem ter efeito pró-inflamatório ou anti-inflamatório, pró-angiogênico ou anti-

angiogênico (Baker, 2002). Além disso, algumas drogas também podem inibir as 

MMPs, como é o caso do ácido-trans retinóico. Alguns trabalhos já demonstraram 

modificações quantitativas de MMPs relacionadas a presença do AH na derme, mas 

ainda não se sabe se esse glicosaminoglicano poderia exercer efeito direto e sobre 

essas enzimas.  

Existem vários estudos sobre equilíbrio de atividade das MMP e dos seus 

TIMPs na remodelação da MEC, mas a metodologia empregada em cada um deles 

difere dos demais, o que dificulta a comparação do resultado entre esses trabalhos. 

Na literatura pesquisada, encontramos estudos com diferentes períodos de análise: 

in vitro e in vivo; em ratos e em humanos; em pele não fotoexposta e exposta; com 

pacientes em diferentes faixas etárias; e com exames tipo ELISA, imunohistoquímica, 

PCR, dentre outros. Talvez por isso, as alterações na quantidade das MMPs 

relacionadas à presença de AH tenham se mostrado divergentes nos diferentes 

estudos. Wang et al, em 2007, analisaram através de imunohistoquímica, PCR e 

microscopia eletrônica, a resposta à injeção de AH e solução isotônica no antebraço 

de 11 pacientes, e demonstraram: aumento de TIMPs-1, 2 e 3 após 4 semanas; 
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aumento de MMP-9 após 13 semanas através de PCR, mas sem confirmação desse 

achado pela imunohistoquímica; ausência de alteração significativa de MMP-1, 

MMP-3 e MMP-13 após 4 e 13 semanas através de PCR (Wang et al, 2007). Paliwal 

et al publicaram um estudo em que realizaram a injeção intradérmica de AH em 

ratos Sprague-Dawley e não observaram mudança na quantificação de MMP-2, 

MMP-3 e TIMP-1 apesar de terem encontrado aumento de pró-colágeno I, III e de 

elastina ao final de 12 semanas (Paliwal et al, 2014). Turlier et al injetaram AH em 

um antebraço (grupo tratamento) e solução fisiológica isotônica no antebraço 

contralateral (grupo controle) de 53 pacientes com idade média de 44 anos. O grupo 

tratamento, em relação ao grupo controle, apresentou: aumento de TIMP-1 após 1 

mês da injeção; e diminuição da relação MMP-3/ TIMP-1 após 3 meses. Em relação 

à pesquisa de MMP-3 e MMP-9, eles não encontraram alterações evolutivas e nem 

comparativas entre os dois grupos e os níveis de TIMP-1 também se mostravam 

semelhantes em ambos os grupos após 6 meses (Turlier et al, 2013). Em 2015, 

Avantagiatto et al pesquisaram sobre o efeito de um gel de AH sobre a cultura de 

células de 3 pacientes e observaram aumento de MMP-2 e MMP-13 após 24 e 48h 

em comparação com o grupo controle (Avantaggiato et al, 2015a). Entretanto, o 

aumento observado não se manteve até 72h nessas pacientes. Esse mesmo grupo 

também publicou um outro trabalho em que comparou o efeito de diferentes 

concentrações de AH sobre culturas de células demonstrando aumento da ativação 

da elastina no grupo de células que teve seu meio enriquecido com gel de AH com 

6,2 mg/ ml, além de aminoácidos e vitaminas; a cultura de células cujo meio foi 

enriquecido com gel de AH com 20 mg/ ml mostrou baixa e lenta ativação da 

elastina, através de PCR (Avantaggiato et al, 2015b). Também em 2015, Girardeau-

Hubert analisaram a bioestimulação celular em dois modelos de pele reconstruída 

formada com queratinócitos e fibroblastos e observaram que: no modelo em que 

uma mistura de colágeno, AH e fibroblastos foi colocada de modo espalhado no 

meio da cultura houve aumento de MMP-1, de MMP-3, de pró-colágeno I e III, porém 

em menor escala do que no modelo em que eles colocaram essa mesma solução 

apenas no meio da cultura (como em uma injeção em bolus, por exemplo). Além 

disso, o aumento da MMP-3 foi observado apenas no D4 do estudo, mas não no 

D21. Nesse mesmo estudo, percebeu-se que quanto maior a concentração de AH 

adicionado a mistura de fibroblastos e colágeno, maior foi o aumento da MMP-1 em 

ambos os grupos (Girardeau-Hubert et al, 2015). Eles sugerem que o termo 
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bioestimulação seja empregado para definir a técnica da medicina que melhora a 

qualidade da pele e da sua aparência através da injeção intradérmica de AH 

associado ou não a outras moléculas (Avantaggiato et al, 2015a).  

Além do emprego do AH, outras modalidades de tratamento também podem 

interferir na quantificação da MEC e das MMPs. Como exemplo, podemos citar o 

estudo realizado por Issa, em 2008, em que o exame de imunohistoquímica 

comprovou aumento de fibras colágenas após 3 e 6 meses, aumento de MMP-9 

após 3 meses, e diminuição de fibras elásticas após 3 e 6 meses do tratamento da 

pele fotoenvelhecida com terapia fotodinâmica. Nesse estudo, foi sugerido que o 

aumento da MMP-9 teria ocorrido em consequência da resposta inflamatória que 

acompanha essa modalidade de tratamento (Issa, 2008). Um outro estudo com 34 

pacientes demonstrou aumento de MMP-9 após 1 dia, e de pró-colágeno I e de 

MMP-1 após 7 dias do tratamento com laser Nd:YAG (neo-dymium:yttrium-

aluminum-garnet), com significância estatística (Orringer et al, 2005).  

No nosso estudo, em relação à imunohistoquímica das MMPs e seus 

inibidores, a imuno marcação mostrou-se positiva, mas com intensidade leve a 

moderada na maioria das pacientes, provavelmente pela pouca idade (40 a 50 anos) 

e pelo pequeno grau de fotoenvelhecimento (leve a moderado) observado no exame 

clínico das pacientes. Nosso estudo não conseguiu demonstrar positividade na 

imuno marcação dos colágenos I e III por conta de falha na reação, uma vez que 

nem os controles dessa reação foram positivos. Infelizmente, essa análise não pôde 

ser realizada, o que contribuiria para confirmar qual tipo de colágeno se mostrava 

aumentado após a injeção do AH na derme. 

Nos resultados do nosso estudo, observamos que houve diminuição de duas 

das enzimas com maior atividade proteolítica da derme: MMP-1 (valor de p < 0,05 

em T9) e MMP-13 (valor de p < 0,05 em T3 e T9). Tanto a MMP-1 quanto a MMP-13 

são capazes de degradar o colágeno em gelatina, portanto nosso resultado favorece 

a manutenção da integridade das fibras de colágeno já presentes na derme. 

Também encontramos aumento de MMP-7 em T9 (valor de p < 0,05), enzima que 

tem como substrato, dentre outros elementos, as fibras elásticas; além de 

diminuição da TIMP-1 em T3 (valor de p < 0,05). Em relação ao colágeno, através 

da morfometria na coloração de picrosirius, observamos aumento com significância 

estatística após 3 e 9 meses, o que está de acordo com o que seria esperado 

baseado na literatura, apesar de não haver estudo com esses resultados após 9 
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meses. Já com relação as fibras elásticas, observamos através da morfometria na 

coloração de weigert, diminuição em sua quantificação após 3 meses e aumento 

após 9 meses (valor de p > 0,05).  

A diminuição da MMP-1 e da MMP-13 associada ao aumento da tensão 

mecânica na derme por conta da presença do gel de AH poderiam justificar a 

diminuição da degradação e o aumento da síntese de colágeno pelos fibroblastos, 

que também poderiam sintetizar fibras elásticas. A diminuição inicial observada em 

T3 pode ser justificada pela presença do gel de AH “empurrando” a área de elastose 

para os lados assim como pela presença de novas fibras colágenas encontradas na 

derme papilar, nos processos de remodelação da derme. Como a morfometria das 

fibras elásticas foi realizada em uma área da biópsia e com profundidade de apenas 

2 mm, essas teorias poderiam justificar nossos achados. Em relação a pequena 

variação das outras MMPs e dos TIMP-1 e 2, podemos justificar a relativa baixa 

idade dos pacientes e o pequeno grau de fotodano, além do fato do gel de AH não 

interferir em mecanismos inflamatórios que poderiam gerar a expressão dessas 

enzimas. Outro ponto que merece destaque é de que os estudos que analisaram 

MMP após a presença de AH injetado, seja in vitro ou in vivo, fizeram essa análise 

nas primeiras horas ou no máximo, semanas. Como nossas biópsias foram 

realizadas após 3 e 9 meses da injeção intradérmica do gel de AH, pode ser que os 

níveis das MMPs sofram mudanças logo após o procedimento, mas não se mantém 

nesses níveis por tanto tempo.  

Provavelmente, o AH estimula mais colágeno do que os outros 

preenchedores, apesar de todos aumentarem a tensão mecânica, por motivos que a 

ciência ainda não conhece completamente. Pode ser que os receptores de AH 

existentes nas membranas celulares dos fibroblastos, CD44 ou o RHAMM (receptor 

de ácido hialurônico mediador de motilidade) se mantenham ligados às moléculas de 

AH recém produzidas por essas células e mantenham a ligação com o citoesqueleto, 

responsável por estirar a célula nos momentos em que está ativa (Quan et al, 2013). 

Como o AH injetado é capaz de ocupar o espaço do AH natural degradado pelas 

enzimas degradadoras da MEC, seu efeito se mantém por mais tempo por conta da 

reticulação das suas cadeias, estimulando a produção de mais componentes da 

MEC pelos fibroblastos.  

Diante de todos esses achados, apesar dos resultados encontrados desse 

estudo corroborarem para firmar o efeito positivo do gel de AH injetado na derme 
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sobre os mecanismos de rejuvenescimento através da manutenção e do estímulo de 

síntese de alguns componentes da MEC, os mecanismos através dos quais isso 

acontece ainda não estão muito bem estabelecidos e merecem mais estudos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

a) Houve melhora clínica da profundidade do sulco nasogeniano pela Escala 
de Genzyme após 1, 3, 6, 9 e 12 meses após a injeção do gel de AH, com 
significância estatística, em todas as 20 pacientes do estudo;  
 

b) Houve aumento do número de camadas de queratinócitos da epiderme e 
do aumento do tamanho dos cones interpapilares, em T 3 e em T9, 
quando comparadas com o exame morfológico da epiderme observado 
em T0;  
 

c) Houve aumento das fibras de colágeno, através da morfometria na 
coloração de picrosirius, e diminuição de fibras elásticas em T3, mas 
aumento em T9, através da morfometria na coloração de weigert; 
 

d) Houve pouca alteração da quantidade de AH injetado na derme, quando 
comparadas as área ocupadas pelo produto em T3 e em T9 na coloração 
de alcian blue;  
 

e) Houve diminuição de duas enzimas com maior atividade proteolítica na 
derme, MMP-1 e MMP-13, após 3 e 9 meses da aplicação do gel de AH 
na derme. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO 
SERVIÇO DE DERMATOLOGIA 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
TÍTULO: “Estudo da Remodelação Dérmica Induzida pelo Ácido Hialurônico 
Injetável Aplicado na Face” 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Maria Cláudia Almeida Issa 
TELEFONES PARA CONTATO: (21) 2704-1680/ 2620-7162/ 9981-5924 
INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O PESQUISADOR RESPONSÁVEL:        
Serviço de Dermatologia/ Unidade de Pesquisa Clínica/ Universidade Federal 
Fluminense        
Nome do voluntário: _________________________________ Idade: _____ anos 
Telefones para contato: (___)___________; (___)___________; RG _________        
Responsável legal (quando for o caso): _________ RG Responsável legal: _____ 
 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ESTUDO 
DA REMODELAÇÃO DÉRMICA INDUZIDA PELO ÁCIDO HIALURÔNICO 
INJETÁVEL APLICADO NA FACE”, de responsabilidade da Dra. Maria Cláudia 
Almeida Issa. 
 
 O objetivo desde estudo é avaliar a melhora da ruga do sulco nasogeniano, 
bem como estudar as modificações da pele do rosto, através do microscópio, 
induzidas pelo preenchimento cutâneo com o gel de ácido hialurônico. Você 
apresenta rugas de profundidade leve a moderada e será atendido por médicos do 
Ambulatório de Dermatologia, que irão lhe informar sobre o questionário, fotografias 
e a realização das biópsias de pele. 
 A biópsia é um método de exame simples para podermos ver ao microscópio 
as alterações da pele antes e após o tratamento, realizado com anestesia local que 
provoca dor de pequena intensidade. Será realizada uma biopsia na região pré-
auricular em 3 consultas diferentes: antes do tratamento (lado esquerdo), depois de 
3 meses do tratamento (lado direito) e depois de 9 meses do tratamento (lado 
esquerdo). A biópsia será realizada por um dermatologista experiente, com os 
seguintes passos: 1. Limpeza com álcool; 2. Injeção superficial na pele com 0,5 ml 
de anestésico (proporcional a 10 gotas); 3. Retirada de pequeno pedaço da pele de 
0,5 cm (menor que um botão); 4. Sutura com 1 (um) ponto, com agulha e fio finos, 
próprios para a biópsia da face, e 5. Curativo com esparadrapo. O fechamento 
completo do local é observado em 7 dias, quando será retirado o ponto. Pode haver 
cicatriz e mancha mais clara ou mais escura, menor do que o tamanho da biópsia. 
 O preenchimento consiste na aplicação do ácido hialurônico imediatamente 
abaixo da ruga do sulco nasogeniano e das rugas pré-auriculares, com uma seringa 
e agulha bem fina, depois a limpeza da pele com álcool e gaze. Ao final do 
procedimento, já é possível perceber o efeito do preenchimento que torna a ruga 
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mais superficial. A aplicação do produto na pele dura em torno de 10 minutos e pode 
ser dolorosa, mas de intensidade suportável, diminuindo logo após o procedimento.  
Você não deverá usar nenhum creme no rosto, além do protetor solar indicado pelo 
pesquisador desse estudo. Você não poderá se expor ao sol por 1 semana, mas 
poderá trabalhar usando protetor solar e maquiagem, após 24 horas.   
O tratamento poderá ter um efeito de preenchimento leve e poderá causar alguns 
efeitos colaterais, como reações inflamatórias (vermelhidão, inchaço e calor local) 
que podem ser acompanhadas por comichão ou dor à pressão da área tratada, 
hematomas, nódulos nos pontos de injeção e alteração da cor da pele no local 
preenchido. Estas reações não são frequentes, mas podem persistir durante uma 
semana e o médico pesquisador deve ser informado rapidamente no caso de 
persistência dos efeitos inflamatórios ou qualquer efeito secundário indesejado por 
um período superior. Além disso, existe a possibilidade de reações alérgicas e de 
incompatibilidade com o cloreto de benzalcônio. 
 Você não é obrigado a participar deste estudo. Você pode recusar participar 
dele e até mesmo deixá-lo a qualquer momento, sem ter que fornecer as razões 
para tanto. Sua decisão não afetará seu direito a assistência médica. Caso você 
concorde em participar desse estudo, deverá também consentir com as condições 
de coleta, armazenamento e utilização dos fragmentos de pele obtidos com as 
biópsias. Os fragmentos de pele obtidos nesse estudo não serão aproveitados em 
nenhum outro estudo futuro.  O pesquisador garante que você terá acesso, caso 
tenha interesse, a todos os resultados obtidos com os seus dados e a utilização das 
suas biópsias.  
 O médico pesquisador estará a sua disposição para esclarecer qualquer 
dúvida que possa surgir a respeito do estudo, assim como tratá-lo no caso de 
qualquer complicação, até seu restabelecimento. Você também pode se comunicar 
com Dra. Fabiana Braga França Wanick pelos telefones 2711-7858, 2610-1891, 
8865-9019 para qualquer esclarecimento. 
 As informações pessoais obtidas a seu respeito durante o estudo 
permanecerão confidenciais. Se você decidir participar, será necessário um 
consentimento por escrito. 
 
Eu, ____________________________________, RG nº ___________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 
pesquisa acima descrito.     
  Ou 
Eu, ________________________________________, RG nº _______________, 
responsável legal por _______________________________________________, 
RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua 
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.  
 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 
 
______________________________________________________                  
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal   
____________________________________________________                                                  
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 
 _____________________________ _____________________________                       
Testemunha 1                                                       Testemunha 2 
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9.2 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E EVOLUÇÃO DAS PACIENTES 

 

1ª. CONSULTA: 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

Ficha nº: ___________ 

Data:  _____________ 

 

Nome:  __________________________________________________________ 

Número do prontuário: ___________________ 

Hospital: _________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________ 

Telefone Residencial:  ______________________________________________ 

Telefone Comercial:_________________________________________________ 

Idade:____________  Profissão:_______________________________________ 

Cor:__________ 

Classificação de Fitzpatrick: ___________ 

Escala de Genzyme: ____________ 

 

História Patológica Pregressa: 

Alergias:     

Doenças autoimunes:  

Uso de imunossupressores: 

Uso crônico de medicamentos/ anticoagulantes: 

Tratamentos anteriores (preenchimentos de qualquer tipo, em qualquer área;     

intradermoterapia; carboxiterapia; toxina botulínica):  

 
História Familiar: 
 
História Social (tabagismo, exposição solar): 

 
História Atual: 
Exame Dermatológico: 
Classificação de Fitzpatrick: (     ) 
Escala de Genzyme pré-tratamento: (     ) 
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INJEÇÃO DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 
 
Data: _____________ 
PROCEDIMENTOS 

1. Limpeza da área (toda a face): (     ) álcool 70 
2. Distância entre o ponto de aplicação do AH na região pré-auricular e o tragus:  

a. Lado direito: (     ) centímetros 
 b. Lado esquerdo: (     ) centímetros 
3. Fotografia antes da aplicação nas diferentes posições dos lados direito e 

esquerdo (frente, oblíqua, lado): (     ) 
4. Volume injetado no lado direito do sulco nasogeniano: (     ) ml 
5. Volume injetado no lado esquerdo do sulco nasogeniano: (     ) ml 
6. Volume injetado nas regiões pré-auriculares direita e esquerda (mesmo 

volume nos dois lados: 0,2 ml em cada lado): (     )  
7. Limpeza da área (toda a face): (     ) álcool 70 
8. Fotografia logo após a aplicação nas diferentes posições dos lados direito e 

esquerdo (frente, oblíqua, lado): (     ) 
 
 
AVALIAÇÃO CLÍNICA  
 
APÓS 1 MÊS: 
Data: _____________ 
9. Fotografia (frente, oblíqua, lado): (     ) 
10. Classificação de Genzyme (     ) 
11. Opinião do paciente:                                                                                                            

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
12. Opinião do pesquisador:                                                                                                      

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
 
APÓS 3 MESES:  
Data: _____________ 
13. Fotografia (frente, oblíqua, lado): (     ) 
14. Classificação de Genzyme (     ) 
15. Opinião do paciente:                                                                                                            

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
16. Opinião do pesquisador:                                                                                                      

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
 
APÓS 6 MESES:  
Data: _____________ 
17. Fotografia (frente, oblíqua, lado): (     ) 
18. Classificação de Genzyme (     ) 
19. Opinião do paciente:                                                                                                            

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
20. Opinião do pesquisador:                                                                                                      

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
APÓS 9 MESES:   
Data: _____________ 
21. Fotografia (frente, oblíqua, lado): (     ) 
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22. Classificação de Genzyme (     ) 
23. Opinião do paciente:                                                                                                            

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
24. Opinião do pesquisador:                                                                                                      

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
 
APÓS 12 MESES:   
Data: _____________ 
25. Fotografia (frente, oblíqua, lado): (     ) 
26. Classificação de Genzyme (     ) 
27. Opinião do paciente:                                                                                                            

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
28. Opinião do pesquisador:                                                                                                      

(     ) sem melhora     (     ) pouca melhora     (     ) muita melhora     (     ) piora 
 
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
 
PRÉ-TRATAMENTO: Biópsia de pele da região pré-auricular esquerda  
Data: _____________ 
A- Hematoxilina-Eosina: 

 
29. Descrição da lâmina: 
 
30. Espessura da epiderme: 

 
31. Espessura da derme papilar: 

 
32. Elastose solar na derme (    ) Sim  (    ) Não 
 

B- Colorações Especiais: 
33. Estudo de fibras elásticas –  

  Weigert :  
 

34. Estudo de fibras colágenas 
 Picrosirius: 
 
35. Estudo do ácido hialurônico 
 Alcian Blue:  

 
C- Morfometria: 
 
D- Imunohistoquímica 
a- Metaloproteinases: 
MMP – 1 
MMP – 3 
MMP – 7 
MMP – 9 
MMP – 13 
b- TIMP (inibidor tecidual de  metaloproteinases): 
TIMP – 1 
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TIMP – 2 
c- Anticorpos: 
Anticorpo anti-colágeno I  
Anticorpo anti-colágeno III 

 
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
 
PÓS 3 MESES DO TRATAMENTO: Biópsia da região pré-auricular direita 
Data: _____________ 
A- Hematoxilina-Eosina: 

 
36. Descrição da lâmina: 
 
37. Espessura da epiderme: 

 
38. Espessura da derme papilar: 

 
39. Elastose solar na derme (    ) Sim  (    ) Não 
 

B- Colorações Especiais: 
40. Estudo de fibras elásticas –  

  Weigert :  
 

41. Estudo de fibras colágenas 
 Picrosirius: 
 
42. Estudo do ácido hialurônico 
 Alcian Blue:  

 
 
C- Morfometria: 
 
D-Imunohistoquímica  
a- Metaloproteinases: 
MMP – 1 
MMP – 3 
MMP – 7 
MMP – 9 
MMP – 13 

 
b- TIMP (inibidor tecidual de  metaloproteinases): 
TIMP – 1 
TIMP – 2 
 
c- Anticorpos: 
Anticorpo anti-colágeno I  
Anticorpo anti-colágeno III 
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AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
 
PÓS 9 MESES DO TRATAMENTO: Biópsia da região pré-auricular esquerda  
Data: _____________ 
A- Hematoxilina-Eosina: 

 
43. Descrição da lâmina: 
 
44. Espessura da epiderme: 

 
45. Espessura da derme papilar: 

 
46. Elastose solar na derme (    ) Sim  (    ) Não 
 

 
B- Colorações Especiais: 

1. Estudo de fibras elásticas –  
  Weigert :  
 

2. Estudo de fibras colágenas 
 Picrosirius: 
 
3. Estudo do ácido hialurônico 
 Alcian Blue:  

 
C- Morfometria: 
 
D-Imunohistoquímica 
a- Metaloproteinases: 
MMP – 1 
MMP – 3 
MMP – 7 
MMP – 9 
MMP – 13 

 
b- TIMP (inibidor tecidual de  metaloproteinases): 
TIMP – 1 
TIMP – 2 
 
c- Anticorpos: 
Anticorpo anti-colágeno I  
Anticorpo anti-colágeno III 
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