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RESUMO 

Introdução: A pele envelhecida representa um desafio frente às diversas 

estratégias terapêuticas vigentes. O Transplante autólogo de fibroblastos 

cultivados (TAF) se destacaria por repovoar a derme com fibroblastos, 

restaurando sua funcionalidade. Objetivo: Avaliar as características 

histológicas e imuno-histoquímicas da pele da face envelhecida de pacientes 

submetidos ao TAF. Método: Foram recebidos os fragmentos de pele 

envelhecida da face de 20 pacientes submetidas ao TAF. Cortes histológicos 

desses fragmentos das regiões pré-auricular, retroauricular e submentual 

obtidos antes do TAF, representaram o grupo controle; e, após o TAF, o 

grupo experimento. Houve randomização das hemifaces, bem como para a 

coleta no seguimento com três, seis e 12 meses. As análises em Hematoxilina 

e Eosina investigaram a organização da pele, espessuras da epiderme e 

derme, vascularização e índice de celularidade. Na coloração Tricrômico de 

Masson, verificou-se a análise morfológica qualitativa da derme. O 

Picrosirius Red (polarização) constatou o conteúdo, a orientação e 

birrefringência das fibras colágenas. Na imuno-histoquímica, detectou-se os 

marcadores para citoqueratinas (AE1 + AE3), células mesoteliais 

(vimentina), elastina, fibras colágenas tipos I e III e fibronectina. 

Resultados: Após o TAF, evidenciou-se maiores espessuras da epiderme 

(p<0,001) e derme (p<0,001), bem como neovascularização (p<0,001) e 

aumento na celularidade (p=0,002); feixes de fibras colágenas mais 

organizados, espessos e íntegros; e, sob luz polarizada, birrefringência mais 

intensa das fibras colágenas. Também, maior imunoexpressão às 

citoqueratinas (p=0,044), vimentina (p=0,014), elastina (p=0,004), 

colágenos tipo I (p=0,044), tipo III (p=0,031) e fibronectina (p<0,001). 
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Conclusão: O TAF restaurou as características morfológicas da pele 

envelhecida da face. 
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ABSTRACT  

Introduction: Aged skin represents a challenge in the face of the various 

current therapeutic strategies. The autologous transplant of cultured 

fibroblasts (ATF) would stand out for repopulating the dermis with 

fibroblasts, restoring its functionality. Objective: To evaluate the 

histological and immunohistochemical characteristics of aged facial skin in 

patients undergoing ATF. Method: Fragments of aged skin from the face of 

20 patients undergoing ATF were received. Histological sections of these 

fragments from the preauricular, retroauricular and submental regions 

obtained before the ATF, represented the control group; and, after the ATF, 

the experiment group. There was randomization of the hemifaces, as well as 

for the collection in the follow-up with three, six and 12 months. Hematoxylin 

and Eosin analyzes investigated skin organization, epidermis and dermis 

thickness, vascularization and cellularity index. In Masson's Trichrome 

stain, the qualitative morphological analysis of the dermis was verified. 

Picrosirius Red (polarization) verified the content, orientation and 

birefringence of collagen fibers. In immunohistochemistry, markers for 

cytokeratins (AE1 + AE3), mesothelial cells (vimentin), elastin, collagen 

fibers types I and III and fibronectin were detected. Results: After ATF, there 

was greater thickness of the epidermis (p<0.001) and dermis (p<0.001), as 

well as neovascularization (p<0.001) and increased cellularity (p=0.002); 

more organized, thicker and more intact collagen fiber bundles; and, under 

polarized light, more intense birefringence of collagen fibers. Also, greater 

immunoexpression of cytokeratins (p=0.044), vimentin (p=0.014), elastin 

(p=0.004), type I (p=0.044), type III (p=0.031) and fibronectin (p<0.001) 

collagens. Conclusion: The ATF restored the morphological characteristics 

of the aged skin of the face. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pele possui os componentes dos principais sistemas reguladores do 

corpo, como os Sistemas Nervoso, Endócrino e Imune (SLOMINSKI & 

WORTSMAN, 2000; ZMIJEWSKI & SLOMINSKI, 2011), além de possuir 

elementos competentes de outros sistemas menores e órgãos, como vasos 

sanguíneos, linfáticos, glândulas e músculos. Ademais, a pele responde às 

reatividades emocionais e, pela exterioridade, exibe-se como o cartão de 

visitas do indivíduo (CASEY, 2002; TOBIN, 2017). Em paralelo, apresenta-

se como barreira físico-química entre os meios externo e interno, protegendo 

o organismo contra a desidratação, invasão de patógenos, agressões do meio 

ambiente e etc. Juntas, todas essas atribuições participam da homeostase 

cutânea (CASEY, 2002; YANEZ et al., 2017). 

No entanto um evento indelével e de ação contínua na pele é o seu 

envelhecimento. A pele está sujeita a todo instante às ações do 

envelhecimento intrínseco (ou cronológico) e extrínseco (sob influência 

ambiental), resultando na atenuação e supressão de parte de sua estrutura e  

capacidade funcional (KHAVKIN & ELLIS, 2011; NEWTON et al., 2015; 

ZHANG & DUAN, 2018). O envelhecimento cutâneo se manifesta por 

mudanças perceptíveis (observáveis) na aparência externa da pele, bem 

como alterações tangíveis em sua composição e estrutura microscópicas. 

Entre os fatores intrínsecos, destacam-se a influência genética e hormonal 

(TOBIN, 2017; ZHANG & DUAN, 2018; BOCHEVA, SLOMINSKI, 

SLOMINSKI, 2019). E, quanto ao envelhecimento extrínseco, ressaltam-se 
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os fatores ambientais, principalmente a radiação ultravioleta (UVR), o 

tabagismo, especificidades na dieta diária, agentes químicos, traumas, entre 

outros (FISHER et al., 2002; RABE et al., 2006; POLJSAK, DAHMANE, 

GODIC, 2013; KAMMEYER & LUITEN, 2015). Os efeitos da UVR na pele 

são considerados como os principais aceleradores do seu envelhecimento, 

recebendo designação distinta de fotoenvelhecimento cutâneo. Ambos os 

tipos de envelhecimento têm suas características peculiares, mas agem 

sobrepostos e em sinergia (KHAVKIN & ELLIS, 2011; KAMMEYER & 

LUITEN, 2015; TOBIN, 2017). 

O envelhecimento intrínseco da pele é quase imperceptível e lento, 

demonstrando variações entre populações, indivíduos de mesma etnia e em 

diferentes topografias corporais (ORIÁ et al., 2003; TOBIN, 2017). 

Caracteriza-se substancialmente por uma pele delgada, sem manchas, lisa, 

pálida, ressecada, menos elástica e com rítides finas (TOBIN, 2017). Ainda, 

alterações relacionadas à tela subcutânea na face, principalmente por 

adelgaçamento ou atrofia, determinam as linhas de expressão mais evidentes 

(LEMPERLE et al., 2001; NEWTON et al., 2015). Isso transcorre no próprio 

tecido mole, por modificações funcionais e estruturais da pele, de modo que 

há redução progressiva da população de leucócitos e principalmente 

fibroblastos dérmicos, consequentemente com menor produção e deposição 

de colágeno, redução nas conexões entre as fibras colágenas e achatamento 

da junção dermoepidérmica (redução das papilas dérmicas) (FISHER, 

VARANI, VOORHEES, 2008; KHAVKIN & ELLIS, 2011; ZHANG & 

DUAN, 2018). Esse último está também relacionado à redução no número 

global de vasos e do aporte vascular para a epiderme, prejudicando o suporte 

de nutrientes ao tecido (BASSETTO et al., 2013). 
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Essencialmente, o maior fator influenciador do envelhecimento 

extrínseco é a exposição à UVR acumulada e desprotegida ao longo dos 

anos. Esse processo está significativamente presente nas topografias 

corporais expostas ao ambiente, como a face, o pescoço, braços, mãos e 

pernas (FISHER et al., 2002; TOBIN, 2017). Em 80% dos casos do 

envelhecimento da pele da face são provocados pelo fotoenvelhecimento. As 

características da pele envelhecida pelos fatores extrínsecos incluem rítides 

grosseiras, textura áspera da epiderme, coloração pálida e com pigmentação 

malhada aleatória (melanose) e redução importante da sua elasticidade e 

hidratação (ORIÁ et al., 2003; GRUNEBAUM & HEFFELFINGER, 2011; 

ZHANG & DUAN, 2018). 

Na histologia, verifica-se o achatamento da junção dermoepidérmica 

(perda das papilas da derme papilar) como a mudança mais consistente 

encontrada na pele envelhecida (GRUNEBAUM & HEFFELFINGER, 

2011; NEWTON et al., 2015). A redução da superfície de contato entre a 

epiderme e a derme reprime a resistência às forças de cisalhamento da pele, 

bem como restringe a oferta de nutrientes e oxigênio à camada mais 

superficial (FISHER et al., 2002; KAMMEYER & LUITEN, 2015; 

NEWTON et al., 2015). Esse efeito é também influenciado pelas alterações 

diretas da elastose solar, com perda de componentes da matriz extracelular 

(MEC), como as microfibrilas (ricas em fibrilinas, vimentina e fibronectina) 

presentes na própria junção dermoepidérmica, as quais são um marcador do 

fotoenvelhecimento (KUMAZAKI et al., 1991; RABE et al., 2006; 

SZEIMIES et al., 2012; COTOFANA et al., 2016; OSTROWSKA-

PODHORODECKA & MCCULLOCH, 2021). 

Para o reparo ou estabilização dessas alterações inerentes ao 

envelhecimento cutâneo, cada fator causal pode ser alvo de uma ou mais 
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terapias, associadas às mudanças no estilo de vida, incluindo a orientação 

alimentar, cessação do tabagismo e etilismo e, principalmente, a proteção 

solar contínua (RABE et al., 2006; GRUNEBAUM & HEFFELFINGER, 

2011; TOBIN, 2017). No entanto cada uma das terapias ou procura 

interromper os danos vigentes, ou se esforça em apenas aprimorar algum 

parâmetro funcional e estrutural da pele, porém sem intervir diretamente nas 

características intrínsecas e/ou nos mecanismos do envelhecimento da pele. 

Nesse sentido, o transplante autólogo de fibroblastos (TAF) se 

destacaria como uma terapia inovadora capaz de repovoar a derme com 

“novos” fibroblastos, estimulando a produção e organização das fibras 

colágenas e de outras proteínas da MEC, restaurando os danos do 

envelhecimento cutâneo (SVENSJÖ et al., 2002; SOLAKOGLU, TIRYAKI, 

CILOGLU, 2008; BASSETTO et al., 2013; MACHALIŃSKI et al., 2016; 

ITAYA et al., 2017; ZHANG & DUAN, 2018; BAJOURI et al., 2020). Os 

fibroblastos autólogos seriam obtidos da pele do paciente (biópsia cutânea), 

cultivados, multiplicados e, em seguida, transferidos para seringas 

esterilizadas para serem injetados diretamente na derme do paciente 

(WATSON et al., 1999; KELLER et al., 2000; THANGAPAZHAM, 

DARLING, MEYERLE, 2014). Após o TAF, as propriedades biossintéticas 

dos fibroblastos seriam otimizadas, produzindo-se colágeno “novo” e em 

maior quantidade, promovendo a organização da MEC, refletindo em 

melhorias clínicas (THANGAPAZHAM, DARLING, MEYERLE, 2014; 

ZORIN et al., 2017), biofísicas (MACHALIŃSKI et al., 2016; ZORIN et al., 

2017) e histológicas da pele da face envelhecida (BASSETTO et al., 2013; 

ZORIN et al., 2017; BAJOURI et al., 2020).  

Diante desse panorama, há necessidade de se investigar as mudanças 

ocorridas, em nível estrutural da pele envelhecida (análise histológica), com 
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enfoque na derme, em suas células (principalmente, o fibroblasto, com 

incremento nos agrupamentos celulares e biossíntese) e na MEC 

(reorganização das fibras e feixes de colágeno, promoção das sinalizações 

celulares e síntese proteica, por exemplo), bem como as mudanças funcionais 

(imuno-histoquímica) decorrentes do TAF, em uma abordagem integral e 

abrangente, com a seleção criteriosa da casuística (padronizada), 

diferentemente dos estudos pregressos (WATSON et al., 1999; 

SOLAKOGLU, TIRYAKI, CILOGLU, 2008; BASSETTO et al., 2013; 

MACHALIŃSKI et al., 2016; ZORIN et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 



Objetivo | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 

 

 

 

 

Avaliar as características histológicas e imuno-

histoquímicas da pele da face envelhecida de pacientes 

submetidos ao transplante autólogo de fibroblastos 

cultivados 

 

 

 

 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LITERATURA 



Literatura | 10 

 

 

 

 

3 LITERATURA 

 

WATSON et al. (1999) realizaram um estudo clínico (piloto) 

prospectivo, incluindo apenas 10 pacientes adultos (de 24 a 69 anos) com 

rítides faciais. As amostras de pele de cada paciente foram obtidas por 

biópsias de 3 mm (punch) retroauricular, armazenadas e enviadas ao 

laboratório para a cultura dos fibroblastos. Em seguida, foram preparadas as 

seringas esterilizadas de 2 ml, contendo de 1,3 a 1,5 ml de suspensão de 

fibroblastos cultivados, para a aplicação na face. Foram realizadas 

fotografias padronizadas dos pacientes antes e após seis meses do TAF. 

Ainda, amostras de tecido cutâneo foram obtidas, após o TAF, na área 

retroauricular para análise histológica. Na histologia, verificou-se o aumento 

da espessura e densidade das fibras de colágeno na derme. Os autores 

concluíram que o TAF poderia ser uma opção de tratamento eficaz para a 

ritidose e cicatrizes atróficas em face. 

KELLER et al. (2000) investigaram a atividade funcional, a 

capacidade de contração e as propriedades oncogênicas potenciais de 

fibroblastos humanos autólogos cultivados usados para aumentar os tecidos 

moles da face. Vinte pacientes com idades entre 37 e 61 anos com ritidose 

facial e cicatriz atrófica na face foram tratados com o TAF. As amostras de 

pele (4 mm) foram coletadas da área retroauricular e encaminhadas para o 

laboratório. As células foram cultivadas, expandidas e transferidas para 

seringas em uma medida de 4×107 células totais (células de 4º, 5º e 6º 

passagens). Fibroblastos cultivados de cicatriz hipertrófica foram utilizados 
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como controle. Para a avaliação da oncogenicidade, células de 7º passagem 

foram injetadas na tela subcutânea na dose de 4×107 em dois ratos nus 

BALB/c de 1,5 meses. Melhora clínica foi observada nos pacientes que 

receberam o TAF para a correção dos sulcos nasolabiais e em pacientes com 

cicatrizes atróficas em sete e 12 meses após a terceira injeção. A citometria 

de fluxo mostrou que os fibroblastos cultivados mantinham a produção ativa 

de colágeno. Estudos in vitro confirmaram a capacidade de contração normal 

dos fibroblastos cultivados. Os fibroblastos cultivados (4×107 

células/animal) não induziram neoplasias malignas nas amostras no período 

de dois meses após o transplante. Os autores concluíram segurança no uso 

do TAF e eficácia no tratamento da ritidose facial. 

ZHAO et al. (2008) investigaram, em um estudo experimental, 

utilizando coelhos, se os fibroblastos após o TAF poderiam sobreviver em 

longo prazo e ainda secretar colágeno. Dividiram 10 animais em dois grupos: 

dois animais no grupo com fibroblastos autólogos marcados com [3H] TdR 

e oito animais no grupo com fibroblastos não marcados. Em cada grupo, nas 

orelhas direitas, foram injetados na “transição” dérmica 8 x 107 fibroblastos 

autólogos na quarta passagem (subgrupo experimental), enquanto nas 

orelhas esquerdas foram injetadas apenas solução salina tamponada com 

PBS (subgrupo controle). A cultura primária de fibroblastos autólogos foi 

realizada com tecido obtido por biópsia cutânea. O local das injeções foi 

marcado, pois outras duas injeções semelhantes foram feitas em intervalos 

de duas semanas. Os animais foram submetidos à morte induzida indolor 

cinco meses após o transplante, os locais das injeções foram explantados. Os 

tecidos foram analisados por autorradiografia e pela histologia. As células 

marcadas com [3H] TdR sobreviveram e foi encontrada maior quantidade de 

fibrócitos no subgrupo experimental. A profundidade da derme foi 
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significativamente diferente entre o subgrupo experimental (701,3 +/- 31,5 

µm) e o subgrupo controle (638,3 +/- 23,9 µm) do grupo não marcado 

(p<0,01). Houve também uma diferença significativa de produção do 

colágeno tipo III entre o subgrupo experimental (2,63 ± 1,41 cm2) e o 

subgrupo controle (1,05 ± 0,90 cm2) (p<0,05). Não houve diferença 

significativa de produção do colágeno tipo I entre o subgrupo experimental 

(56,25 +/- 14,41 cm2) e o subgrupo controle (55,41 +/- 16,59 cm2) (p>0,05). 

Os autores concluíram que o estudo evidenciou a sobrevivência dos 

fibroblastos cultivados e autotransplantados in vivo por um longo período de 

tempo (mais de 5 meses) e capazes de secretar colágeno. 

EÇA et al. (2012) realizaram um estudo clínico com a aplicação do 

TAF, em oito mulheres entre 45 e 65 anos, não tabagistas, as quais 

apresentavam flacidez e ritidose periorbital, cinco para compor o GE e três 

o GC. As pacientes do GE foram submetidas ao procedimento de biópsia 

cutânea (cerca de 1 cm3), na região inguinal, para a captação de fibroblastos. 

As amostras de tecido foram lavadas com solução salina tamponada com 

PBS e suplementada com 1% de penicilina/estreptomicina e, em seguida, 

cultivadas. A expansão dos fibroblastos ocorreu até a quarta passagem. 

Depois que a cultura primária atingiu 70% de confluência, as células foram 

tratadas com 0,25% de solução de tripsina (LGC®), lavadas com PBS e 

centrifugadas a 1.500 rpm por cinco minutos. O botão de células (pellet) foi 

ressuspenso em PBS e dividido em duas alíquotas: 1 ml para expansão e 1 

ml para injeção. As injeções na derme superficial foram realizadas de 

maneira retroinjetora linear, com média de 3,85 x 106 células / ml. As 

injeções foram aplicadas nas rítides frontais, periorais, sulco nasolabial, 

mento e periorbital, em um total de quatro sessões, com intervalo de 15 dias 

entre cada sessão. No GC, apenas o PBS, foi injetado nas mesmas 
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topografias. Os autores concluíram que a terapia utilizada no estudo 

promoveu melhorias clínicas, na flacidez da pele periorbital, mas não 

conseguiu melhorar a aparência das linhas rítides superficiais e profundas 

durante o período avaliado. 

BASSETTO et al. (2013) estudaram a histologia da pele de 16 

pacientes adultos que seriam submetidos à abdominoplastia ou revisão da 

cicatriz de cesárea, após o TAF proveniente da derme desses tecidos, para o 

preenchimento dos sulcos nasolabiais e lábios. Para a avaliação histológica, 

três pacientes que seriam submetidos aos procedimentos reconstrutivos, em 

múltiplos estágios, para a obesidade, foram submetidos ao enxerto de derme 

injetável no tecido subcutâneo (que posteriormente seria ressecado) em 

outras topografias corporais. Os enxertos foram colhidos e examinados aos 

três, sete e 12 meses após o TAF. O exame histológico da derme processada 

e injetada mostrou manutenção do volume, ao longo do tempo, 

noevascularização e reorganização estrutural com feixes de colágeno e 

fibroblastos aninhados, os quais se assemelhavam à derme reticular. Como 

conclusão, os autores sugeriram que o uso de derme autóloga “processada” 

foi viável como preenchedor. Essa tática poderia ser recomendada para 

pacientes que requeressem correção de preenchimento e que seriam 

submetidos a procedimentos concomitantes envolvendo a excisão da derme 

de uma doadora potencial.  

MACHALIŃSKI et al. (2016) investigaram a histologia da pele da 

face, após o TAF, em uma série de três casos. Os fibroblastos cultivados (1,5 

x 106 células / ml, de 4º passagem) foram injetados na derme da região 

retroauricular direita (GE) e, para o GC, injeções contendo apenas PBS 

foram aplicadas na região retroauricular esquerda. Biópsias das áreas 

injetadas de ambos os grupos foram obtidas antes e três meses após as 
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injeções. Os autores relataram que a derme, após o TAF, apresentou um 

aumento do número de fibroblastos, no diâmetro dos feixes de fibras de 

colágeno e na densidade de fibras reticulares, microfibrilas ricas em fibrilina-

1 e fibras elásticas comparadas ao controle, por análise histomorfométrica e 

imuno-histoquímica. Concluíram que o TAF poderia ser uma terapia 

adjuvante eficaz ao tratamento do fotoenvelhecimento da pele da face. 

ZORIN et al. (2017) realizaram um estudo clínico, não randomizado, 

do tipo série de casos prospectivos, com a aplicação do TAF, em 17 pacientes 

(quatro homens e 13 mulheres), com sinais clínicos faciais do 

fotoenvelhecimento. O TAF foi injetado nos pacientes (15 x 106 células / ml, 

de quarta passagem), em duas sessões com intervalo de um mês (GE), bem 

como outra injeção sem células (GC), na topografia retroauricular de cada 

paciente, para posterior biópsia e exame histológico. A avaliação histológica 

da pele foi realizada com um, três, seis e 12 meses de seguimento dos 

pacientes. As lâminas foram coradas em H.E., para avaliar mudanças 

morfológicas, em relação à espessura da epiderme e à distância média entre 

os apêndices da pele e, com a impregnação com prata, para avaliar a 

densidade do colágeno. Também, a imuno-histoquímica foi realizada em 

secções de parafina utilizando anticorpos contra CD45 e vimentina (DAKO). 

Os autores relataram uma remodelação das microestruturas da derme, 

acompanhada de aumento progressivo do conteúdo de colágeno e da 

espessura da derme (até 62,5 ± 6,7% em 12 meses). Essas modificações 

histológicas foram expressadas nas avaliações clínicas pelo aumento da 

elasticidade da pele (24,0 ± 4,3% na área periorbital) e espessura da pele e 

pela diminuição do número e profundidade das rítides (46 ± 7% ao final do 

período de observação). Por fim, concluíram que o TAF tem ação 

moduladora na pele, ao longo do período avaliado, após a sua aplicação. 
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GRETHER-BECK et al. (2020) realizaram estudo clínico (fase I) 

randomizado e controlado por placebo para avaliar o TAF no 

fotoenvelhecimento cutâneo da face. Dezessete pacientes foram incluídos. 

No GE, quatro áreas nas nádegas foram submetidas à injeção intradérmica, 

em intervalos mensais, com o TAF (25 x 106 células / ml, de 4º passagem). 

No GC, o placebo foi injetado de maneira semelhante. Como desfecho 

primário, verificaram os possíveis eventos adversos locais e os desfechos 

secundários, avaliaram a expressão de genes relacionados à homeostase da 

MEC. As amostras de tecido foram coletadas após quatro semanas das 

injeções. A análise das culturas das células da derme focou na expressão de 

pró-colágeno tipo I por ELISA. Os autores concluíram que, apesar de ser um 

estudo preliminar e com pequena casuística, o TAF foi bem tolerado, sem 

eventos adversos graves locais relatados até um ano após a primeira injeção. 

Ainda, o TAF resultou em uma suprarregulação significativa de TGFβ1, 

CTGF, COL1A1, COL1A2, COL3A1 e expressão de mRNA lumican pelos 

fibroblastos transplantados, mantendo adequada a homeostase da MEC. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho de pesquisa 

 

O presente estudo se propôs a realizar as análises histológicas e imuno-

histoquímicas de amostras de pele da face de pacientes mulheres, Fitzpatrick 

III e com fotoenvelhecimento cutâneo submetidas ao TAF procedentes de 

um estudo predecessor (Apêndices de 1 a 4). 

 

4.2 Processamento das amostras de pele 

 

Os fragmentos de pele recebidos foram imediatamente fixados em 

solução de formalina 10% tamponada com fosfato de sódio a 0,1 M (pH 7,2) 

por 24 horas e em temperatura ambiente. Em seguida, esses fragmentos 

foram desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico, 

diafanizados em xilol, impregnados em parafina líquida (temperatura de 

60°C) e, subsequentemente, incluídos em parafina. A inclusão foi realizada 

de forma a se obter cortes sagitais da pele, para as análises da epiderme e 

derme.  

Com o auxílio de um micrótomo (Minot, Leica, RM Modelo 2145), 

foram obtidos cortes seriados com 4 μm de espessura, os quais foram 

distendidos em banho-maria e coletados em lâminas histológicas. Os cortes 

destinados às reações imuno-histoquímicas foram coletados em lâminas 
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histológicas silanizadas (Starfrost®) para a melhor adesão. Após a secagem 

por uma hora em estufa a 60ºC, as lâminas foram destinadas aos métodos e 

análises específicas descritas a seguir. 

Todas as análises, histológica e imuno-histoquímica, foram realizadas 

pelo pesquisador principal, com o auxílio do professor colaborador do 

Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp, Disciplina de 

Histologia e Biologia Estrutural (Dr. Rinaldo Florencio da Silva), sob 

supervisão do professor titular Dr. Manuel de Jesus Simões. Além disso, as 

fotomicrografias das reações de imuno-histoquímica foram obtidas no 

laboratório do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenado pela Profa. Dra. 

Luciana Malavolta Quaglio. 

 

4.2.1 Métodos de coloração com Hematoxilina e Eosina (H.E) e 

Tricrômico de Masson (T.M) 

 

 

Os cortes histológicos representando cada região investigada da face 

à direita (PAD, RAD e SMD) e à esquerda (PAE, RAE e SME) foram 

selecionados. Todos foram desparafinizados em xilol e hidratados em 

concentrações crescentes de álcool etílico e água corrente. Em seguida, 

foram corados com H.E e T.M, como previamente descrito (KIERNAN, 

2008). Realizou-se a desidratação dos cortes em concentrações crescentes de 

álcool etílico, diafanizados em xilol e montados em meio permanente 

(Entellan®). Posteriormente, as fotomicrografias dos cortes corados foram 

documentadas por um microscópio de luz (Axio Lab.A1, Carl Zeiss), 
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acoplado a uma videocâmera de alta resolução (AxioCam ICc 5, Carl Zeiss) 

e, assim, submetidas à análise morfológica e histomorfométrica. 

 

 

4.2.1.1 Análise morfológica e histomorfométrica  

 

 

Os cortes corados com H.E foram utilizados, para a avaliação da 

organização histológica geral da pele, mensuração das espessuras da 

epiderme e da derme, vascularização e do índice de celularidade. Para a 

avaliação da organização histológica geral da pele, bem como das espessuras 

da epiderme e derme, cinco campos contendo a epiderme e a derme, em cada 

corte histológico (um corte para cada setor investigado da face), foram 

capturados aleatoriamente com o microscópio em objetiva de 10x. Assim, 

para cada um desses parâmetros, um total de 30 campos por paciente (15 

campos por hemiface) foram analisados. Em cada campo, seis medidas de 

espessura, ao longo de toda a camada da epiderme e derme, foram realizadas 

separadamente. Para cada parâmetro, uma média de cada região da face 

investigada por paciente foi obtida e expressa em µm.        

Para a vascularização, seis campos da região da derme, em cada corte 

histológico (um corte para cada região investigada da face), foram 

capturados aleatoriamente com o microscópio ajustado em objetiva de 20x. 

Dessa forma, um total de 36 campos por paciente (18 campos por hemiface) 

foram analisados. Em cada campo, as áreas vasculares foram medidas, e uma 

média de cada região da face investigada por paciente foi obtida e expressa 

em µm2. Para a avaliação do índice de celularidade, nove campos da derme, 
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em cada corte histológico (um corte para cada região investigada da face), 

foram capturados aleatoriamente com o microscópio ajustado em objetiva de 

40x. Para a obtenção do índice, um total de 54 campos por paciente (27 

campos por hemiface) foram analisados. Em cada campo, o número de 

núcleos celulares totais foi contado manualmente (utilizando-se o software 

ImageJ®), e uma média de cada região da face investigada por paciente foi 

obtida e expressa em µm2. 

Os cortes corados com T.M foram destinados, para a análise 

morfológica qualitativa do tecido conjuntivo da derme, incluindo a 

organização das fibras colágenas. Para tanto, seis campos da derme, em cada 

corte histológico, foram capturados aleatoriamente com o microscópio 

ajustado em objetiva de 20x. Foram utilizados dois cortes com intervalo 

mínimo de 100 µm entre os cortes para cada região investigada da face. 

Dessa forma, um total de 72 campos por paciente (36 campos por hemiface, 

sendo 12 campos para cada região investigada da face) foram analisados. 

Todos os parâmetros morfológicos e histomorfométricos foram avaliados e 

aferidos utilizando o software AxioVision® Rel 4.8 (Carl Zeiss Microscopy 

GmbH, Oberkochen, Alemanha). 

 

 

4.2.1.2. Método do Picrosirius Red - Polarização 

 

 

Para a avaliação do conteúdo, orientação e birrefringência das fibras 

colágenas, três cortes histológicos (com intervalo mínimo de 100 µm entre 

os cortes), representando cada região investigada da face, foram 
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selecionados. Os cortes foram desparafinizados em xilol e hidratados em 

concentrações crescentes de álcool etílico e água corrente. Em seguida, 

foram incubados por uma hora em solução de Sirius Red a 0,1% dissolvido 

em ácido pícrico aquoso saturado e, subsequentemente, lavados rapidamente 

em água acidificada. Logo depois, os cortes foram então desidratados em 

álcool etílico, diafanizados em xilol e montados em meio permanente 

(Entellan®). As fotomicrografias dos cortes submetidos a esse método foram 

documentadas pelo mesmo microscópio utilizado, para as análises 

morfológica e histomorfométrica, porém com a adição de um filtro de luz 

polarizada. Em objetiva de 20x, cinco campos da derme foram 

aleatoriamente capturados em cada corte histológico. Dessa forma, foram 

analisados um total de 90 campos por paciente (45 campos por hemiface, 

sendo 15 campos para cada região investigada da face).  

A orientação e intensidade da birrefringência emitida pelas fibras 

colágenas foram analisadas de forma semiquantitativa pelo software 

ImageJ® (NIH, Baltimore, MD, disponível em: https://imagej.nih.gov/ij/). 

Para tanto, os seguintes matizes foram definidos: vermelho/laranja 2–38 e 

230–256, amarelo 39–51 e verde 52–128. Os matizes foram isolados por um 

filtro de histograma disponível em “Threshold Color”, o qual converteu as 

cores em pixels. Uma imagem em preto e branco foi criada, na qual os pixels 

pretos representaram os tons de birrefringência amarelo-laranja-vermelho, 

enquanto os pixels brancos representaram os tons restantes. Os pixels pretos 

foram convertidos para a porcentagem de colágeno birrefringente na área 

total por campo (ARRUDA et al., 2007; KOSHIMIZU et al., 2013; SASSO 

et al., 2020). Assim, em cada campo, a intensidade da birrefringência das 

fibras colágenas foi mensurada, e uma média de cada região da face 

investigada por paciente foi obtida e expressa em porcentagem. 

https://imagej.nih.gov/ij/
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4.2.2 Reações imuno-histoquímicas 

 

 

Os cortes histológicos aderidos em lâminas silanizadas foram 

selecionados para a detecção imuno-histoquímica de: citoqueratina (AE1 + 

AE3), marcador de células de origem mesenquimal e filamentos 

intermediários (vimentina), elastina (elastin), fibras colágenas tipo I (COL1) 

e III (COL3) e fibronectina (fibronectin). Para tanto, os cortes foram 

desparafinizados, hidratados e imersos em peróxido de hidrogênio a 3% por 

20 minutos, protegidos da luz, para a inativação da peroxidase endógena. Em 

seguida, os cortes foram lavados em água corrente e submetidos à 

recuperação antigênica, por meio da incubação em tampão citrato de sódio 

0,001M (pH 6,0), aquecido em panela a vapor, durante 40 minutos à 

temperatura de 90 a 94ºC. Após o resfriamento em temperatura ambiente, os 

cortes foram incubados com albumina bovina a 2% diluído em PBS (fosfato 

de sódio 0,05M + cloreto de sódio 0,2M – pH 7,2). Subsequentemente, os 

cortes foram incubados em câmara úmida a 4ºC overnight com um dos 

seguintes anticorpos primários: AE1/AE3 clone (IR 05361-2, Dako/Agilent, 

diluído 1:100), vimentina clone (IR 63061-2, Dako/Agilent, diluído 1:100), 

antielastina monoclonal de rato (Mob230 / Mob230-05, Diagnostic 

BioSystems, diluído 1:100), anticolágeno I policlonal de coelho (orb213757, 

Biorbyt, diluído 1:1000), anticolágeno III policlonal de coelho (orb213759, 

Biorbyt, diluído 1:400) e antifibronectina policlonal de coelho (RP013, 

Diagnostic BioSystems, diluído 1:100).  

Posteriormente, os cortes foram lavados em PBS e incubados, no 

anticorpo secundário (Polímero-Envision Flex/HRP, Dako/Agilent), durante 

30 minutos em câmara úmida à temperatura ambiente. Após as lavagens em 
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PBS, as reações foram reveladas em solução contendo 3.3-diaminobenzidina 

(DAB, Dako/Agilent), os cortes foram então contracorados com 

hematoxilina e montados em Entellan® (Merck). Como controle negativo de 

cada reação, os cortes foram submetidos às mesmas etapas, excetuando-se a 

etapa de incubação com os anticorpos primários; nessa etapa, os cortes foram 

incubados com soro não imunizado. 

 

 

4.2.3 Avaliação da imunopositividade  

 

 

As fotomicrografias dos cortes submetidos às reações imuno-

histoquímicas foram documentadas por um microscópio de luz (Axio 

Lab.A1, Carl Zeiss), acoplado a uma videocâmera de alta resolução 

(AxioCam ICc 5, Carl Zeiss). Para cada imunomarcação, três cortes 

histológicos (com intervalo mínimo de 100 µm entre os cortes), 

representando cada região investigada da face, foram analisados. Em cada 

corte histológico, três campos foram aleatoriamente capturados com o 

microscópio em objetiva de 40x. Assim, obteve-se um total de 54 campos 

por paciente (27 campos por hemiface, sendo nove campos para cada região 

investigada).  

Para a análise da imunoexpressão de vimentina, o número total de 

células imunopositivas na derme foi quantificado em cada campo; assim, 

uma média desse número foi obtida, para cada região investigada da face, a 

partir da média de cada corte histológico. Os resultados foram expressos em 

densidade numérica de células imunopositivas por mm². Para as outras 
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imunomarcações, a análise da imunopositividade foi realizada por 

densitometria. Para as análises das imagens, utilizando-se o software 

Axiovision® 4.8 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Oberkochen, Alemanha), 

foram demarcados 10 pontos em regiões previamente padronizadas por 

campo. Em cada ponto demarcado, o software gerou um valor em 

porcentagem (%) após sua análise. A média da porcentagem foi obtida, para 

cada setor investigado da face, com base na média de cada corte histológico. 

 

 

4.3 Análise estatística 

 

 

Após a coleta dos dados, foi caracterizada a distribuição da frequência 

relativa (percentuais) pelo Teste de Igualdade de Duas Proporções. Para a 

análise de correlação entre variáveis quantitativas, foi utilizada a Correlação 

de Pearson. Para a principal analise do estudo, que é comparação entre os 

grupos, foi utilizado o teste de Teste de Qui-Quadrado, quando as variáveis 

foram qualitativas e o teste T-Student Pareado para a análise de média das 

variáveis quantitativas. Para os dados de distribuição de normalidade, foi 

utilizado o similar não paramétrico de teste de Wilcoxon. 

Foi adotado o nível de significância de 0,05 e intervalo de confiança 

de 95% para todas as análises. Para todas as análises estatísticas, foram 

utilizados os softwares SPSS® V20, Minitab® 16 e Excel® Office 2010. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Distribuição das pacientes nos grupos TAF 

 

Em estudo anterior realizado pelo grupo de pesquisa da Profa. Dra. 

Lydia Masako Ferreira (PI e responsável pelo projeto temático), as pacientes 

foram distribuídas em três grupos de seguimento após o TAF com três, seis 

e 12 meses, por randomização simples realizada por software disponível em 

www.randomization.com (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 - Distribuição das pacientes nos três, seis e 12 meses após TAF 

(n=20). 

3 meses (n=7) 6 meses (n=7) 12 meses (n=6) 

002 

009 

011 

013 

016 

018 

019 

001 

003 

004 

005 

010 

012 

014 

006 

007 

008 

015 

017 

020 

 

 

Não houve perda ou fragmentos insuficientes de pele para as análises 

do presente estudo. 

 

http://www.randomization.com/
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5.2 Análise morfológica e histomorfométrica 

 

 

5.2.1 Análise dos cortes corados com hematoxilina e eosina  

  

 

Nos cortes corados com H.E, a espessura da epiderme se apresentou 

significativamente maior na região SM, três e 12 meses após o tratamento 

com TAF, em comparação ao pré-tratamento nessa região. Seis meses após 

o tratamento, a espessura da epiderme se apresentou com significância 

estatística menor, na região RA, em comparação à condição pré-tratamento. 

Comparando os dados das três regiões da face agrupadas, antes e após o 

tratamento com TAF, um aumento significante na espessura da epiderme foi 

observado após o TAF, 12 meses após a aplicação. Não foram observadas 

diferenças com significância estatística, na espessura da epiderme em outras 

regiões e períodos, antes e após o tratamento com TAF (Tabela 1, Figura 1). 
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Tabela 1 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à espessura da epiderme (em µm) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 127,8 130,3 56,3 

0,185 
Pós 115,0 112,6 50,0 

RA 
Pré 122,8 118,0 46,4 

0,870 
Pós 118,5 124,0 37,0 

SM 
Pré 121,5 115,7 44,0 

0,003* 
Pós 154,8 159,1 53,7 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 88,1 58,9 68,9 

0,432 
Pós 86,8 67,3 52,4 

RA 
Pré 55,3 68,4 81,5 

0,020* 
Pós 93,1 49,0 37,4 

SM 
Pré 92,6 60,3 76,3 

0,432 
Pós 72,6 57,5 42,6 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 120,9 120,2 46,1 

0,206 
Pós 131,3 133,5 47,5 

RA 
Pré 125,8 115,6 64,6 

0,382 
Pós 133,4 127,1 56,4 

SM 
Pré 126,8 126,7 38,9 

0,011* 
Pós 153,2 158,3 49,3 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submental (SM). 

*p<0,05 
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Figura 1 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da pele, 

mostrando a espessura da epiderme nas áreas de estudo, com 

significância estatística (SM em três meses, p=0,003; RA em seis 

meses, p=0,020; e SM em 12 meses, p=0,011, respectivamente). E: 

Epiderme. D: Derme. Coloração: H.E. 
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Um aumento significativo, na espessura da derme, foi observado nas 

regiões PA e SM, três e seis meses após o tratamento com TAF, em 

comparação à condição pré-tratamento. Doze meses após o tratamento com 

TAF, foi observada maior espessura da derme na região SM. Quando 

comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes e após o 

tratamento com TAF, um aumento significante na espessura da derme foi 

observado, na face das pacientes que receberam o TAF, três e seis meses 

após o tratamento. Em outras regiões e períodos, a espessura da derme não 

diferiu de forma significativa entre os períodos pré e pós-tratamento com 

TAF (Tabela 2, Figura 2). 

 

Tabela 2 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à espessura da derme (em µm) nas diferentes 

regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 2.064 2.151 930 

0,020* 
Pós 2.513 2.578 953 

RA 
Pré 2.581 2.837 1.064 

0,706 
Pós 2.419 2.688 1.063 

SM 
Pré 2.828 3.037 1.123 

0,028* 
Pós 3.142 3.503 1.090 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 765 774 231 

0,009* 
Pós 896 916 251 

RA 
Pré 907 896 228 

0,461 
Pós 942 1.026 286 

SM 
Pré 979 947 181 

0,047* 
Pós 1.040 1.072 192 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 2.124 2.218 903 

0,370 
Pós 2.229 2.499 862 

RA 
Pré 2.447 2.759 920 

0,734 
Pós 2.384 2.457 915 

SM 
Pré 2.697 2.925 1.065 

0,035* 
Pós 2.980 3.153 1.073 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05  
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Figura 2 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da 

pele, mostrando a Espessura da derme nas áreas de estudo, com 

significância estatística (SM em três meses, p=0,028; SM em seis 

meses, p=0,047; e SM em 12 meses, p=0,035, respectivamente). D: 

Derme. Coloração: H.E. 
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Os cortes histológicos corados com H.E mostraram a vascularização 

da derme mais evidente com seis meses após o TAF, nas três regiões da face 

avaliadas, em comparação à condição pré-tratamento (Tabela 3, Figura3). 

 

Tabela 3 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à vascularização da derme (por µm2) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 605,4 481,7 470,8 

0,666 
Pós 626,0 467,4 736,1 

RA 
Pré 714,9 563,7 574,7 

0,413 
Pós 584,6 517,4 308,7 

SM 
Pré 504,3 473,3 269,6 

0,876 
Pós 494,1 390,9 275,0 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 571,2 434,8 386,2 

0,004* 
Pós 903,1 735,8 613,4 

RA 
Pré 720,7 599,8 537,8 

0,034* 
Pós 1.139,8 873,4 1.407,0 

SM 
Pré 549,6 491,2 322,6 

<0,001* 
Pós 859,6 740,7 623,0 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 476,5 453,1 285,5 

0,153 
Pós 596,5 540,5 314,3 

RA 
Pré 641,6 470,1 496,4 

0,753 
Pós 611,7 598,9 404,6 

SM 
Pré 499,3 423,5 320,9 

0,371 
Pós 575,0 498,4 381,7 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05  
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Figura 3 - Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando a 

vascularização da derme nas áreas de estudo, com significância 

estatística (PA em seis meses, p=0,004; RA em seis meses, p=0,034; 

e SM em seis meses, p<0,001, respectivamente). VS: Vasos 

sanguíneos. Coloração: H.E. 
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Quanto ao índice de celularidade, mais núcleos celulares totais foram 

observados na derme das regiões RA e SM, três meses após o tratamento 

com TAF, em comparação ao pré-tratamento. Seis e 12 meses após o TAF, 

a derme da região RA apresentou maior presença de núcleos celulares totais, 

em comparação ao pré-tratamento. Quando comparados os dados das três 

regiões da face agrupadas, antes e após o tratamento com TAF, o índice de 

celularidade se manteve significantemente maior, no período de três meses 

e menor nos períodos de seis e dose meses, em comparação à condição pré-

tratamento (Tabela 4, Figura 4). 

  

 

Tabela 4 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto ao índice de celularidade (nº/µm2) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 166,8 153,0 81,5 

0,754 
Pós 161,9 165,0 29,6 

RA 
Pré 184,9 167,0 72,5 

0,046* 
Pós 223,7 233,0 38,3 

SM 
Pré 135,0 128,0 30,3 

0,016* 
Pós 157,9 151,0 44,7 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 184,3 180,0 43,2 

0,085 
Pós 161,0 138,0 75,2 

RA 
Pré 158,0 147,0 44,1 

0,016* 
Pós 195,8 186,0 55,7 

SM 
Pré 154,4 147,0 47,5 

0,366 
Pós 146,8 129,0 58,3 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 192,7 166,5 53,6 

0,112 
Pós 167,1 142,0 49,2 

RA 
Pré 167,2 166,0 51,1 

0,041* 
Pós 209,6 232,5 42,9 

SM 
Pré 193,8 201,5 70,4 

0,157 
Pós 162,3 154,0 48,9 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05  
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Figura 4 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da 

derme, mostrando o índice de celularidade nas áreas de estudo, com 

significância estatística (RA em três meses, p=0,046; RA em seis 

meses, p=0,016; e RA em 12 meses, p=0,041, respectivamente). N: 

Núcleos celulares. Coloração: H.E. 
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5.2.2 Análise dos cortes corados com Tricrômico de Mason 

  

 

Na condição pré-tratamento, a derme da face das pacientes apresentou 

fibras colágenas mais delgadas, fragmentadas e orientadas mais esparsa 

(menos lineares e em paralelo), apresentando espaços entre os elementos 

fibrilares da matriz. Em contrapartida, após o tratamento com TAF, as fibras 

colágenas se apresentaram mais densamente agrupadas e organizadas em 

feixes espessos e paralelos ao longo da matriz extracelular. Foram 

observados menores espaços entre os elementos fibrilares da matriz, 

sobretudo, na região da derme papilar (Figura 5).  
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Figura 5 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da pele, 

mostrando a distribuição das fibras colágenas na derme (coradas em 

azul) nos grupos controle, três, seis e 12 meses após TAF. Coloração: 

T.M. 
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5.2.3 Picrosirius red-Polarização: análise do tecido cutâneo 

 

A análise da proporção entre as fibras de colágeno tipos III e I, por 

birrefringência, comparando-se os períodos pré e pós-tratamento, entre as 

três topografias analisadas, nos diferentes grupos de seguimento foi 

evidenciada na Tabela 5. Foi observado o ajuste na proporção entre os 

colágenos tipo III e I no seguimento de três meses nas regiões pré-auricular 

e submentual, e aos 12 meses na região pré-auricular. 

 

Tabela 5 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à birrefringência das fibras colágenas (%) pelo 

método de Picrosirius Red-Polarização nas diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 11.497 12.310 3.787 

0,027* 
Pós 8.921 7.785 3.073 

RA 
Pré 11.403 11.798 1.979 

0,394 
Pós 11.125 10.474 4.482 

SM 
Pré 19.392 19.353 5.556 

0,033* 
Pós 16.164 16.251 4.754 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 10.845 11.821 4.062 

0,543 
Pós 10.725 11.861 2.915 

RA 
Pré 10.441 10.213 2.037 

0,230 
Pós 12.135 11.543 4.850 

SM 
Pré 16.020 17.268 4.720 

0,073† 
Pós 12.783 10.489 3.817 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 16.911 10.829 12.420 

0,014* 
Pós 9.595 9.719 3.068 

RA 
Pré 16.947 15.039 11.232 

0,058† 
Pós 11.278 10.204 4.693 

SM 
Pré 10.905 9.887 3.372 

0,157 
Pós 13.039 11.453 3.804 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05 
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O colágeno tipo I tem forte birrefringência e foi evidenciado pelas 

colorações avermelhada e alaranjada na polarização; já o colágeno tipo III 

tem birrefringência fraca e apareceu mais esverdeado ou amarelado fraco na 

polarização (Figura 6). 
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Figura 6 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porção da pele 

submetidos ao método de Picrosirius Red-Polarização, nas áreas de 

estudo, com significância estatística (PA em três meses, p=0,027; SM 

em três meses, p=0,033; e PA em 12 meses, p=0,014, 

respectivamente). 
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A tabela 6 reuniu as informações gerais das análises 

histomorfométricas, comparando as três regiões de estudo agrupadas 

(PA, RA e SM) entre os grupos pré e pós-TAF. 

 

Tabela 6 - Comparação dos dados das análises histomorfométricas das três 

regiões agrupadas (pré-auricular, retroauricular e submental) entre os grupos 

pré- e pós-tratamento com TAF. 

Tipo de análise Seguimento Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Espessura 

Epiderme 

Grupo 3 

meses 

Pré 124,0 120,5 48,8 
0,243 

Pós 129,4 125,3 50,4 

Grupo 6 

meses 

Pré 91,3 62,5 75,0 
0,228 

Pós 71,6 55,3 46,0 

Grupo 12 

meses 

Pré 124,5 118,2 50,5 
0,004* 

Pós 139,3 136,1 51,6 

Espessura 

Derme 

Grupo 3 

meses 

Pré 2.491 2.673 1.081 
0,013* 

Pós 2.691 2.854 1.076 

Grupo 6 

meses 

Pré 884 875 231 
0,002* 

Pós 959 1.028 251 

Grupo 12 

meses 

Pré 2.423 2.622 983 
0,115 

Pós 2.531 2.689 998 

Vascularização 

Grupo 3 

meses 

Pré 608,2 483,9 460,8 
0,432 

Pós 568,2 469,0 486,7 

Grupo 6 

meses 

Pré 613,8 493,3 428,7 
<0,001* 

Pós 967,5 751,1 956,7 

Grupo 12 

meses 

Pré 539,1 447,4 382,5 
0,285 

Pós 594,4 514,2 365,7 

Quantificação de 

Células 

Grupo 3 

meses 

Pré 162,2 145,0 67,6 
0,008* 

Pós 181,2 177,0 48,2 

Grupo 6 

meses 

Pré 155,3 173,0 47,6 
0,004* 

Pós 178,2 134,0 62,9 

Grupo 12 

meses 

Pré 165,5 201,5 58,4 
0,004* 

Pós 198,7 152,5 46,2 

Proporção das 

fibras de colágeno 

III e I por 

birrefringência 

Grupo 3 

meses 

Pré 14.097 13.140 5.486 
0,003* 

Pós 12.070 11.174 5.114 

Grupo 6 

meses 

Pré 12.435 11.763 4.517 
0,468 

Pós 11.881 11.543 3.972 

Grupo 12 

meses 

Pré 14.921 11.195 10.090 
0,065† 

Pós 11.304 10.780 4.091 

Teste de Wilcoxon. *p<0,05. 
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5.3 Análises imuno-histoquímicas 

 

5.3.1 Imunopositividade ao AE1 + AE3 

 

 

Os cortes submetidos à imuno-histoquímica, para a detecção de 

citoqueratinas (AE1/AE3), evidenciaram imunopositividade na epiderme, 

nas três regiões da face analisadas de todas as pacientes, em todos os 

períodos pré e pós-tratamento com TAF. No entanto maior 

imunopositividade ao AE1/AE3 foi observada na epiderme da região 

submental, nos períodos de três e 12 meses pós-TAF (SM), com significância 

estatística em comparação à condição pré-tratamento dessa região (Tabela 7, 

Figura 7).  

Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas (pré-

auricular, retroauricular e submental), antes e após o tratamento com TAF, 

esse mesmo padrão de imunopositividade foi encontrado. No período de seis 

meses após o TAF, maior imunopositividade foi encontrada, na região pré-

auricular (PA), ainda com significância estatística quando comparada à 

condição pré-tratamento. Não foram observadas diferenças estatísticas, em 

outros períodos avaliados, quanto à imunopositividade ao AE1/AE3 

(Tabelas 13). 
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Tabela 7 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à imunopositividade ao AE1/AE3 

(citoqueratinas) nas diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 72,54 73,37 11,02 

0,054† 
Pós 78,57 78,53 5,32 

RA 
Pré 78,61 80,66 10,23 

0,821 
Pós 79,47 77,65 5,96 

SM 
Pré 66,48 67,29 3,27 

<0,001* 
Pós 75,19 75,85 5,56 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 74,29 76,78 5,68 

0,046* 
Pós 78,41 74,24 8,70 

RA 
Pré 75,95 75,50 6,44 

0,566 
Pós 76,83 79,05 8,49 

SM 
Pré 74,37 75,85 5,16 

0,958 
Pós 74,17 72,45 8,09 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 73,84 75,02 5,59 

0,744 
Pós 74,97 72,64 8,67 

RA 
Pré 74,16 72,71 9,68 

0,306 
Pós 76,46 76,12 9,38 

SM 
Pré 75,01 76,27 9,03 

0,002* 
Pós 80,99 80,40 8,03 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05  
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Figura 7 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da 

pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a detecção de 

queratinócitos (evidenciadas em marrom). Avaliação entre o pré e 

o pós-tratamento com TAF, para cada grupo de seguimento, quanto 

à imunopositividade (%) ao AE1/AE3 da derme com significância 

estatística (SM em três meses, p<0,001; PA em seis meses, 

p=0,046; e SM em 12 meses, p<0,002, respectivamente). 

Contracoloração: Hematoxilina.  
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5.3.2. Densidade numérica de células imunopositivas à vimentina  

 

 

Os cortes submetidos à imuno-histoquímica, para a detecção de 

vimentina (células mesenquimais, por exemplo, fibroblasto), mostraram 

imunopositividade, na derme das três regiões da face analisadas de todas as 

pacientes, em todos os períodos antes e após o tratamento com TAF. 

Entretanto um número significativo maior de células imunopositivas foi 

observado, na região submental, no período de três meses após o TAF (SM), 

porém esse número foi significativamente menor, na região submental, no 

período de seis meses após o TAF, em comparação à condição pré-

tratamento. No período de 12 meses após o TAF, o número de células 

imunopositivas foi significativamente maior, nas regiões pré-auricular (PA) 

e retroauricular (RA), quando comparado à condição pré-tratamento (Tabela 

8, Figura 8). 

Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes 

e após o tratamento com TAF, o número de células imunopositivas à 

vimentina foi significantemente maior, nos períodos de três e 12 meses pós-

TAF, em comparação à condição pré-tratamento. Diferenças 

estatisticamente significantes não foram observadas em outros períodos e 

regiões avaliados (Tabela 13). 
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Tabela 8 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à densidade numérica de células 

imunopositivas à vimentina (por µm²) nas diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 0,876 0,88 0,067 

0,364 
Pós 0,866 0,85 0,044 

RA 
Pré 0,893 0,89 0,019 

0,173 
Pós 0,901 0,90 0,030 

SM 
Pré 0,807 0,81 0,015 

<0,001* 
Pós 0,888 0,89 0,034 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 0,866 0,86 0,050 

0,353 
Pós 0,874 0,89 0,055 

RA 
Pré 0,879 0,88 0,047 

0,586 
Pós 0,889 0,89 0,054 

SM 
Pré 0,838 0,89 0,051 

0,031* 
Pós 0,878 0,83 0,055 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 0,851 0,86 0,058 

0,001* 
Pós 0,909 0,91 0,030 

RA 
Pré 0,887 0,90 0,066 

0,046* 
Pós 0,909 0,93 0,058 

SM 
Pré 0,829 0,82 0,052 

0,052† 
Pós 0,871 0,87 0,040 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05  
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Figura 8 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da 

pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a detecção 

de Vimentina (evidenciadas em marrom). Avaliação entre o pré 

e o pós-tratamento com TAF, para cada grupo de seguimento, 

quanto à densidade numérica de células (por mm²) à vimentina 

da derme com significância estatística (SM em três meses, 

p<0,001; SM em seis meses, p=0,031; e PA em 12 meses, 

p<0,001, respectivamente). Contracoloração: Hematoxilina.  
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5.3.3. Imunopositividade à elastina 

 

Os cortes submetidos à imuno-histoquímica evidenciaram 

imunopositividade à elastina (fibras elásticas), nas três regiões da face 

analisadas de todas as pacientes, em todos os períodos pré e após o 

tratamento com TAF. No entanto, no período de três meses após o TAF, a 

imunopositividade foi significativamente maior na região retroauricular 

(RA) e significativamente menor na região submental (SM), em comparação 

à condição pré-tratamento. No período de seis meses após o TAF, a 

imunopositividade à elastina se mostrou significativamente menor nas 

regiões pré-auricular (PA) e retroauricular (RA); em contrapartida, no 

período de 12 meses após o TAF; as regiões pré-auricular (PA) e 

retroauricular (RA) mostraram maior imunopositividade à elastina, em 

comparação à condição pré-tratamento (Tabela 9, Figura 9). 

Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes 

e após o tratamento com TAF, a imunopositividade à elastina foi 

significativamente menor, no período de seis meses, porém, 

significativamente maior, no período de 12 meses após o tratamento. Não 

foram observadas diferenças estatísticas significantes em outros períodos e 

regiões avaliados (Tabela 13). 
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Tabela 9 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à imunopositividade à elastina (%) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 77,22 77,56 7,95 

0,192 
Pós 74,65 75,06 3,27 

RA 
Pré 71,80 72,43 4,85 

<0,001* 
Pós 77,04 77,25 2,83 

SM 
Pré 69,91 70,91 4,29 

0,011* 
Pós 71,43 69,61 2,24 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 71,78 76,12 3,21 

0,040* 
Pós 75,13 69,18 7,09 

RA 
Pré 72,58 77,07 2,95 

0,004* 
Pós 76,76 72,89 4,64 

SM 
Pré 71,16 70,81 2,68 

0,404 
Pós 72,20 74,12 5,66 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 72,05 71,90 4,97 

0,004* 
Pós 76,33 76,93 5,50 

RA 
Pré 73,06 73,18 5,08 

0,039* 
Pós 75,83 75,41 3,21 

SM 
Pré 74,17 75,36 5,05 

0,327 
Pós 73,12 73,39 4,13 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05 
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Figura 9 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções da 

pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a detecção 

de elastina (evidenciadas em marrom). Avaliação entre o pré e o 

pós-tratamento com TAF, para cada grupo de seguimento, quanto 

à imunopositividade (%) à elastina da derme com significância 

estatística (RA em três meses, p<0,001; RA em seis meses, 

p=0,004; e PA em 12 meses, p=0,004, respectivamente). 

Contracoloração: Hematoxilina.  

 



Resultados | 51 

 

 

5.3.4. Imunopositividade ao colágeno tipo I 

 

 

A imunopositividade ao colágeno tipo I (COL1) foi observada, na 

derme de todas as regiões analisadas da face das pacientes, em todos os 

períodos do pré e após o tratamento com TAF. No período de três meses após 

o TAF, essa imunopositividade foi significativamente maior, nas regiões 

retroauricular (RA) e submental (SM), em comparação à condição pré-

tratamento. No período de seis meses após o TAF, a imunopositividade ao 

colágeno tipo I foi significativamente menor na região retroauricular (RA), 

quando comparada à condição pré-tratamento nessa região (Tabela 10, 

Figura 10).  

Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes 

e após o tratamento com TAF, a imunopositividade ao colágeno tipo I foi 

significativamente maior no período de três meses após o TAF, em 

comparação à condição pré-tratamento. Diferenças estatísticas significantes 

não foram observadas em outros períodos e regiões avaliados (Tabela 13). 
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Tabela 10 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à imunopositividade ao colágeno tipo I (%) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 56,42 56,34 13,07 

0,414 
Pós 52,01 52,05 6,11 

RA 
Pré 49,13 49,18 5,46 

0,001* 
Pós 55,80 55,86 3,80 

SM 
Pré 45,78 45,77 3,45 

0,001* 
Pós 48,50 48,57 0,83 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 51,41 51,05 6,23 

0,715 
Pós 52,35 52,47 9,76 

RA 
Pré 48,44 53,68 5,82 

0,003* 
Pós 53,36 48,54 4,15 

SM 
Pré 49,65 48,69 3,96 

0,889 
Pós 49,41 50,21 7,07 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 52,45 51,52 10,28 

0,586 
Pós 54,00 51,91 8,12 

RA 
Pré 49,29 48,56 4,76 

0,085† 
Pós 52,98 52,86 8,46 

SM 
Pré 51,99 51,47 5,94 

0,557 
Pós 52,94 51,31 6,19 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05 
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Figura 10 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções 

da pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a 

detecção de COL1 (evidenciadas em marrom). Avaliação entre o 

pré e o pós-tratamento com TAF, para cada grupo de seguimento, 

quanto à imunopositividade (%) ao COL1 da derme com 

significância estatística (RA em três meses, p=0,001; SM em três 

meses, p=0,001; e RA em seis meses, p=0,003, respectivamente). 

Contracoloração: Hematoxilina. 
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5.3.5. Imunopositividade ao colágeno tipo III 

 

 

A imunopositividade ao colágeno tipo III (COL3) foi observada na 

derme de todas as regiões analisadas da face das pacientes, em todos os 

períodos antes e após o tratamento com TAF. No período de três meses após 

o TAF, essa imunopositividade foi significativamente maior, em todas as 

regiões analisadas, em comparação à condição pré-tratamento. No período 

de seis meses após o TAF, a imunopositividade ao colágeno tipo III foi 

significativamente maior na região pré-auricular (PA) e, significativamente 

menor na região submental (SM), quando comparada a essas regiões antes 

do tratamento. No período de 12 meses após o TAF, essa imunopositividade 

foi significativamente maior na região submental (SM), em comparação à 

condição pré-tratamento (Tabela 11, Figura 11).  

Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes 

e após o tratamento com TAF, a imunopositividade ao colágeno tipo III foi 

significativamente maior, no período de três meses após o TAF, em 

comparação à condição pré-tratamento. Não foram observadas diferenças 

com significância estatística em outros períodos e regiões avaliados (Tabela 

13).  
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Tabela 11 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à imunopositividade ao colágeno tipo III (%) 

nas diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 68,76 73,61 5,19 

0,001* 
Pós 73,76 68,74 3,44 

RA 
Pré 69,12 69,12 3,68 

<0,001* 
Pós 76,16 76,15 2,39 

SM 
Pré 66,61 66,62 2,47 

0,019* 
Pós 69,84 69,95 4,04 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 68,50 69,66 5,39 

0,017* 
Pós 72,23 73,07 6,37 

RA 
Pré 70,90 69,82 4,85 

0,502 
Pós 68,93 70,46 5,79 

SM 
Pré 68,77 72,79 3,98 

0,014* 
Pós 72,63 69,05 4,06 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 71,00 71,33 4,98 

0,396 
Pós 69,67 70,68 6,58 

RA 
Pré 69,46 69,85 7,71 

0,948 
Pós 70,79 71,10 2,97 

SM 
Pré 68,24 68,73 5,90 

0,035* 
Pós 72,70 73,67 2,88 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05 
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Figura 11 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções 

da pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a 

detecção de COL3 (evidenciadas em marrom). Avaliação entre o 

pré e o pós-tratamento com TAF, para cada grupo de seguimento, 

quanto à imunopositividade (%) ao COL3 da derme com 

significância estatística (RA em três meses, p<0,001; SM em seis 

meses, p=0,014; e SM em 12 meses, p=0,035, respectivamente). 

Contracoloração: Hematoxilina.  
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5.3.6. Imunopositividade à fibronectina 

 

 

A imunopositividade à fibronectina foi observada na derme de todas 

as regiões analisadas da face das pacientes, em todos os períodos pré e após 

o tratamento com TAF. No período de três meses após o TAF, a 

imunopositividade à fibronectina foi significativamente menor, na região 

pré-auricular (PA) e significativamente maior, nas regiões retroauricular 

(RA) e submental (SM), em comparação à condição pré-tratamento. No 

período de seis meses após o TAF, a imunopositividade à fibronectina foi 

significativamente maior, nas três regiões da face analisadas, quando 

comparada à imunopositividade dessas regiões antes do tratamento. No 

período de 12 meses após o TAF, a imunopositividade foi significativamente 

maior na região submental (SM), em comparação à condição pré-tratamento 

(Tabela 12, Figura 12). 
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Tabela 12 - Comparação entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada 

grupo de seguimento, quanto à imunopositividade à Fibronectina (%) nas 

diferentes regiões analisadas. 

Seguimento Topografia Período Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Grupo 3 

Meses 

PA 
Pré 56,26 70,76 5,64 

<0,001* 
Pós 70,75 55,68 3,43 

RA 
Pré 61,88 61,89 3,09 

<0,001* 
Pós 65,39 65,83 2,39 

SM 
Pré 55,69 55,73 4,94 

<0,001* 
Pós 61,20 60,09 4,35 

Grupo 6 

Meses 

PA 
Pré 56,83 57,18 4,18 

0,003* 
Pós 62,65 61,86 7,53 

RA 
Pré 60,08 60,87 6,62 

0,003* 
Pós 65,91 67,69 6,65 

SM 
Pré 60,32 59,05 4,81 

0,007* 
Pós 65,58 65,87 6,12 

Grupo 12 

Meses 

PA 
Pré 61,90 63,37 8,94 

0,420 
Pós 63,03 63,05 8,15 

RA 
Pré 67,90 67,78 6,05 

0,845 
Pós 67,47 67,66 5,50 

SM 
Pré 60,39 60,94 4,98 

0,002* 
Pós 67,09 67,09 5,10 

Teste de Kruskal-Wallis. 

Legenda: topografias pré-auricular (PA), retroauricular (RA) e submentual (SM). 

*p<0,05 
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Figura 12 - Fotomicrografias de cortes histológicos de porções 

da pele submetidas às reações imuno-histoquímicas para a 

detecção de fibronectina (evidenciadas em marrom). Avaliação 

entre o pré e o pós-tratamento com TAF, para cada grupo de 

seguimento, quanto à imunopositividade (%) à fibronectina da 

derme com significância estatística (RA em três meses, p<0,001; 

SM em seis meses, p=0,003; e SM em 12 meses, p=0,002, 

respectivamente). Contracoloração: Hematoxilina. 
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 Quando comparados os dados das três regiões da face agrupadas, antes 

e após o tratamento com TAF, a imunopositividade à fibronectina foi 

significativamente maior, no período de seis meses após o TAF, em 

comparação à condição pré-tratamento. Diferenças com significância 

estatística não foram observadas em outros períodos e regiões avaliados 

(Tabela 13). 
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Tabela 13 - Comparação dos dados das análises imuno-histoquímicas das 

três regiões agrupadas (pré-auricular, retroauricular e submental) entre os 

grupos pré- e pós-tratamento com TAF. 

Tipo de análise Seguimento Média Mediana 
Desvio- 

Padrão 
p 

Quantificação de 

Queratinócitos 

(AE1+AE3) 

Grupo 3 

meses 

Pré 72,5 72,1 10,1 
0,001* 

Pós 77,7 77,2 5,8 

Grupo 6 

meses 

Pré 76,2 75,9 5,9 
0,538 

Pós 75,1 74,3 8,4 

Grupo 12 

meses 

Pré 74,3 74,3 8,2 
0,009* 

Pós 77,5 76,6 8,9 

Quantificação de 

Vimentina 

(Vimentin) 

Grupo 3 

meses 

Pré 0,859 0,880 0,055 
0,001* 

Pós 0,885 0,890 0,039 

Grupo 6 

meses 

Pré 0,874 0,870 0,049 
0,739 

Pós 0,867 0,880 0,058 

Grupo 12 

meses 

Pré 0,856 0,860 0,063 
<0,001* 

Pós 0,896 0,910 0,047 

Quantificação de 

Elastina  

(Elastin) 

Grupo 3 

meses 

Pré 73,5 72,5 6,4 
0,435 

Pós 73,9 74,3 4,1 

Grupo 6 

meses 

Pré 72,2 74,7 3,7 
0,012* 

Pós 74,4 72,2 5,8 

Grupo 12 

meses 

Pré 73,1 73,0 5,0 
0,012* 

Pós 75,1 75,2 4,5 

Quantificação de 

Colágeno tipo I 

(COL1) 

Grupo 3 

meses 

Pré 50,4 48,5 9,4 
0,012* 

Pós 52,1 51,1 5,1 

Grupo 6 

meses 

Pré 51,5 50,1 5,6 
0,167 

Pós 50,1 49,5 7,4 

Grupo 12 

meses 

Pré 51,2 50,4 7,4 
0,077 

Pós 53,3 52,4 7,5 

Quantificação de 

Colágeno tipo III 

(COL3) 

Grupo 3 

meses 

Pré 69,8 69,0 4,9 
0,031* 

Pós 71,6 70,8 4,7 

Grupo 6 

meses 

Pré 70,7 70,5 5,0 
0,717 

Pós 70,0 70,5 5,6 

Grupo 12 

meses 

Pré 69,6 70,2 6,3 
0,312 

Pós 71,1 71,8 4,6 

Quantificação de 

Fibronectina 

(Fibronectin) 

Grupo 3 

meses 

Pré 62,8 61,9 7,7 
0,686 

Pós 60,9 60,7 5,1 

Grupo 6 

meses 

Pré 59,1 58,6 5,5 
<0,001* 

Pós 64,7 65,0 6,8 

Grupo 12 

meses 

Pré 63,8 62,9 7,4 
0,124 

Pós 65,5 66,0 6,8 

Teste de Wilcoxon. *p<0,05. 
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O presente estudo recebeu fragmentos de pele de pacientes mulheres 

submetidas ao TAF e seguidas, periodicamente, em três, seis e 12 meses. 

Nesse seguimento, foram randomizadas quanto à obtenção dos fragmentos 

cutâneos (biópsia por punch), para as avaliações histológicas e imuno-

histoquímicas da pele, em comparação à pele (controle) obtida no período 

pré-tratamento. 

Diferentemente dos demais artigos na literatura, no estudo temático do 

qual o presente estudo teve sua origem, padronizaram-se os critérios de 

inclusão das pacientes, a fim de uniformizar e homogeneizar a casuística, 

com mulheres adultas, fototipo cutâneo III de Fitzpatrick e 

fotoenvelhecimento da face. Esse rigor consistiria no interesse em 

estabelecer uma população passível de se traçar paralelos com outros estudos 

similares e enriquecer as discussões, pois tratou-se das características 

cutâneas (fenotípicas) de uma das populações habitualmente requerente dos 

procedimentos de rejuvenescimento e regeneração da pele da face. Em 

contrapartida, os estudos preexistentes pertinentes ao tema do TAF, para a 

regeneração ectomesenquimal e mesodérmica da face, incluíram, 

geralmente, pacientes de ambos os sexos, adultos, sem designar o fototipo 

da pele ou outra especificação, associando o tratamento de cicatrizes 

atróficas e ritidose facial, com ou sem atribuição ao fotoenvelhecimento 

(SOLAKOGLU, TIRYAKI, CILOGLU, 2008; ZHAO et al., 2008; SMITH 
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et al., 2012; MACHALIŃSKI et al., 2016; ITAYA et al., 2017; ZORIN et 

al., 2017; GRETHER-BECK et al., 2020). Ademais, o número de pacientes 

incluídos é variável e, na maioria, em número reduzido. Nesse contexto, a 

população dos pacientes submetidos ao TAF compreende uma população 

heterogênea, de modo que as discussões e conclusões devem ser cautelosas, 

sem extrapolações, uma vez que os grupos estudados não são comparáveis.  

Em uma análise integral do tecido cutâneo, a pele após o TAF, 

mostrou-se nas colorações tanto pelo H.E. quanto pelo T.M. com aumento 

significativo da espessura da epiderme em 12 meses. Observou-se também, 

o aumento significativo da espessura da derme em três e seis meses, e uma 

tendência ao aumento com 12 meses. Houve melhora da organização da 

derme (com enfoque na região papilar), apresentando as fibras colágenas 

mais densas, mais realinhadas e arranjo em paralelo. Quanto ao índice de 

celularidade, para os três períodos de tempo, observou-se aumento 

significativo na população celular, evidenciando o repovoamento da pele 

fotoenvelhecida e sua manutenção ao longo do tempo.  

 Esses achados corroboraram com as primeiras pesquisas no assunto 

do TAF, como WATSON et al. (1999), em que os autores verificaram 

aumento na densidade celular dos fibroblastos e na espessura da derme nas 

áreas tratadas com o TAF, sem haver características histológicas 

inflamatórias locais. Ainda, pesquisa mais recente também evidenciou tais 

modificações na pele. MACHALIŃSKI et al. (2016) encontraram, em 

amostras de pele coletadas três meses após o TAF, tanto o número de 

fibroblastos na derme quanto o diâmetro dos feixes de colágeno foram 

significativamente maiores em comparação à pele antes do tratamento 

(p<0,001). Também, relataram o aumento da densidade de fibras reticulares, 

fibrilina-1 ricas em microfibrilas, e fibras elásticas. 
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O envelhecimento cutâneo está intimamente relacionado à dinâmica 

do fibroblasto no tecido, com a diminuição da sua população na derme, 

redução de motilidade, proliferação e, principalmente, redução da produção 

de colágeno e outras proteínas da MEC (ZORIN et al., 2017). Estudos in 

vitro demonstraram que os fibroblastos ainda mantêm um potencial 

proliferativo (quiescente), na pele de adultos e idosos, garantindo-lhes 

potencial reparador e regenerador (passível de ser estimulado e reiniciado) 

independentemente da idade do paciente (MACHALIŃSKI et al., 2016; 

ZORIN et al., 2017). Nesse sentido, o aumento no índice de celularidade 

observado no presente estudo poderia inferir também um aumento na 

população de fibroblastos, confirmado posteriormente pela 

imunopositividade à vimentina, bem como estimulando a funcionalidade 

desse tipo celular pela produção de colágeno e outras proteínas da MEC, 

conforme resultados do presente estudo. 

Ainda, quanto às demais avaliações histológicas realizadas, o presente 

estudo encontrou aumento significativo na vascularização apenas no período 

de seis meses após o TAF. De maneira geral, o fotoenvelhecimento cutâneo 

apresenta um aumento dos vasos sanguíneos da pele e sua dilatação 

(HELFRICH et al., 2015). BASSETTO et al. (2013) identificaram, em seu 

estudo, a viabilidade do TAF no tecido, em todo o período estudado (12 

meses). Após três meses do TAF, bem como com sete e 12 meses, foi 

identificada atividade de anticorpo específico CD31 para células endoteliais, 

sugerindo neovascularização após a transferência celular. Foram 

identificadas as presenças de células gigantes ao redor de áreas que 

receberam o TAF, entre sete e 12 meses do procedimento. Porém, não se 

verificou reação granulomatosa ou infiltração leucocitária. O padrão dos 

feixes de colágeno sofreu reorganização progressiva e, aos 12 meses, era 
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semelhante ao dos feixes grossos de fibras de colágeno encontrados na derme 

reticular, com fibroblastos distribuídos de forma ordenada, ao contrário do 

arranjo grosseiro e desorganizado encontrado em cicatrizes patológicas, 

hipertrófica e queloide, por exemplo. Dessas considerações, poder-se-ia 

inferir que o traumatismo no tecido associado ao TAF e sua distribuição 

topográfica na face (perfuração da agulha e injeção intradérmica), por 

exemplo, não estimularia uma resposta cicatricial intensa, pró-inflamatória, 

capaz de interferir negativamente à regeneração do tecido cutâneo. 

A birrefringência dos colágenos III e I apresentou significância nas 

áreas estudas em três e 12 meses e, na avaliação global, apenas com três 

meses. À vista disso, verificou-se, a presença de mais colágeno do tipo I na 

pele após o TAF. É sabido que na pele do indivíduo adulto, há maior 

produção de colágeno do tipo I em relação ao tipo III, determinando uma 

relação de cerca de 6:1 (BURGESON et al., 1976), porém, menores 

quantidades de ambos os colágenos e uma menor proporção de colágeno 

I : III são observados na faixa etária idosa (RONG et al., 2008). Ainda, cerca 

de 40% da produção de colágeno do tipo III se reduz na pele fotoenvelhecida 

(SCHWARTZ et al., 1993). O presente estudo apresentou um ajuste na 

proporção entre os tipos de colágenos e suas produções, indicando efeito do 

TAF no tecido fotoenvelhecido. 

Na investigação por imuno-histoquímica, a análise comparativa das 

regiões investigadas, pré e pós-tratamento, nos três períodos de seguimento, 

evidenciou significância estatística, em todos os marcadores verificados. A 

marcação pelo coquetel de anticorpo para citoqueratinas (AE1/AE3), o qual 

detecta células epiteliais que expressam queratina, apresentou marcação 

mais robusta e aumento significativo em três e 12 meses de seguimento após 

o TAF. Regularmente, a pele fotoenvelhecida apresenta maior taxa de 
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proliferação da epiderme (queratinócitos), heterogeneidade dos 

queratinócitos na camada basal e disqueratose, resultando primeiramente em 

hipertrofia dessa camada (no início do dano solar), mas sua atrofia a longo 

prazo. A caracterização da casuística do estudo temático, o qual atribuiu as 

amostras de pele para o presente estudo, foi elaborada para homogeneizar as 

características da pele fotoenvelhecida e, como resultado do TAF, observou-

se maior marcação na epiderme e organização estratificada dessa camada. 

Atualmente, sabe-se que o fibroblasto possui um papel central na 

homeostase, diferenciação e cicatrização da pele, bem como na estruturação 

da derme (JEVTIĆ et al., 2020). Quando estão em reduzido número ou com 

sua funcionalidade atenuada, há também prejuízo na estruturação da 

epiderme, interferindo na diferenciação dos queratinócitos basais e 

prejudicando toda a estratificação dessa camada (EL-GHALBZOURI et al., 

2002; JEVTIĆ et al., 2020). Ou seja, o aumento no índice de celularidade da 

derme, potencialmente pelo aumento da população de fibroblastos na derme, 

estimularia também a organização e funcionalidade da epiderme. 

A vimentina (marcador de célula mesotelial) é uma proteína estrutural, 

compondo os filamentos intermediários de células mesenquimais no 

citoesqueleto, microtúbulos e microfilamentos de actina, atuando como 

principal componente de ancoragem e estabilização celular, inclusive do 

fibroblasto (CHENG et al., 2016). O seu aumento significativo foi observado 

nos três períodos, quando comparadas as regiões da face avaliadas no 

presente estudo. Isso compreenderia com o aumento populacional de 

fibroblastos após o TAF, aumentando a produção dessa importante estrutural 

na pele, bem como desempenhando um papel regulador central na 

arquitetura das fibras colágenas (OSTROWSKA-PODHORODECKA & 

MCCULLOCH, 2021). ZORIN et al. (2017), em seu estudo clínico, 
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verificaram que as regiões onde aplicaram o TAF na face apresentavam 

agregação de fibroblastos, na histologia, e com intensa marcação de 

vimentina, pela imuno-histoquímica. Também, o TAF contribuiu para um 

aumento na espessura da derme, em comparação ao controle (p<00,5), após 

um e 12 meses. 

A marcação pela elastina foi observada com aumento significativo em 

três, seis e 12 meses de segmento. Essa presença poderia indicar a 

elastogênese promovida (quantidade e qualidade das fibras elásticas) tanto 

pelos fibroblastos regionais reativados pelo TAF, como pelos fibroblastos 

trazidos à derme pelo TAF (WEIHERMANN et al., 2017). Isso acarretaria 

em uma melhora clínica observada pelo ganho de elasticidade da pele, uma 

vez que a pele fotoenvelhecida é caracterizada pela elastose, material 

elastótico desorganizado depositado na derme substituindo a arquitetura 

normal da fibra elástica (SOLAKOGLU, TIRYAKI, & CILOGLU, 2008; 

ZHANG & DUAN, 2018).   

Quanto às marcações para os colágenos dos tipos I e III, o presente 

estudo evidenciou aumento significativo para ambos, principalmente o do 

tipo III, com maior expressão em todos os três períodos de seguimento após 

o TAF. O fotoenvelhecimento cutâneo acarreta em modificações no 

tamanho, por fragmentação, e na organização das fibras colágenas 

(KHAVKIN & ELLIS, 2011; TOBIN, 2017). E, embora já mencionado 

anteriormente, o fotoenvelhecimento também afeta a proporção entre os 

colágenos tipos I e III, pela redução na produção e em sua modulação 

(SCHWARTZ et al., 1993; RONG et al., 2008). Assim, conforme os achados 

histológicos, a imuno-histoquímica endossou a produção de ambos os tipos 

de colágeno, notadamente, na pele após o tratamento pelo TAF.  
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Outro marcador utilizado no presente estudo foi a fibronectina, a qual 

é uma glicoproteína adesiva da MEC, conectando-se, por exemplo, ao 

colágeno pelos receptores do tipo integrina, atuando na adesão, migração, 

morfologia, diferenciação e transformação celular (KUMAZAKI, 

KOBAYASHI, & MITSUI, 1993). A sua presença no tecido está relacionada 

ao envelhecimento celular (KUMAZAKI et al., 1991). O envelhecimento in 

vivo dos fibroblastos da pele é acompanhado pela regulação positiva da 

expressão de fibronectina (KUMAZAKI et al., 1997). Nesse sentido, o 

presente estudo observou o aumento significativo da fibronectina em todos 

os três períodos de seguimento após o TAF. Esses achados confirmariam que 

os fragmentos de pele realmente eram de pacientes com envelhecimento da 

pele, mas, também, poderiam inferir que o TAF, apesar de trazer outras 

alterações benéficas para a pele fotoenvelhecida, não teria uma ação direta 

para que de forma semelhante pudesse restaurar o tecido cutâneo. Por outro 

lado, sua marcante marcação sugeriria a restauração arquitetural da pele, com 

enfoque na derme e seus componentes (CLARK, 1983). 

Esses resultados, sejam pela análise individualizada das regiões 

estudadas ou em conjunto, indicaram uma renovação tecidual da pele após a 

aplicação do TAF, representada pela imunomarcação das proteínas 

estruturais produzidas, principalmente, por fibroblastos. No panorama da 

imuno-histoquímica, verificando-se a análise integral dos dados, as 

imunoexpressões de vimentina, elastina, colágenos tipos I e III, e 

fibronectina corroboraram a literatura anteriormente descrita. 

SOLAKOGLU, TIRYAKI, CILOGLU (2008) encontraram aumento de 

precursores da elastina, os quais são expressos no início da síntese de fibras 

elásticas: elauninas e oxitalanos. O envelhecimento da pele também estaria 

relacionado à progressiva degeneração da elastina (ZHANG & DUAN, 
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2018). Os autores, então, apontaram que, por ser uma prova indireta da 

síntese de elastina, esse resultado sugeriria um papel adicional do TAF, na 

prevenção do envelhecimento da pele, além de sua capacidade de 

preenchimento. Encontraram, também, que o colágeno produzido, após o 

TAF, tinha características de fibras mais afiladas, e a espessura dessas 

fibrilas aumentou com a maturação do feixe. Por fim, aventaram que o HA 

combinado com o TAF determinou maior estabilidade ao tecido e à síntese 

dos componentes da MEC, pelo incremento vascular (neoangiogênese). 

Outra particularidade do presente estudo foi a de investigar três regiões 

distintas da face, de maneira independente, as quais podem variar quanto à 

exposição solar: a submentual receberia maior incidência das RUV, 

enquanto a retroauricular, mais protegida pela orelha e cabelo, menor 

incidência. Isso poderia ilustrar o fato de a região submentual ter apresentado 

significância estatística mais vezes dentre todas as análises realizadas, 

alertando a relevância do potencial terapêutico que o TAF possui, pelos seus 

efeitos restauradores na região mais fotoenvelhecida das três investigadas. 

À medida que a pele envelhece, ocorre seu adelgaçamento como um 

todo (SHAH & KENNEDY, 2018). Acredita-se que isso ocorra na epiderme, 

em parte, em razão do achatamento do papilar da derme sobre ela, reduzindo 

a superfície de contato dermoepidérmica, decorrendo em fragilizar o tecido 

(GILHAR et al., 2004). Isso acarretaria no prejuízo do aporte de nutrientes, 

debilita funções fisiológicas, como a cicatrização de feridas e compromete o 

turnover celular na epiderme, resultando em uma descamação menos efetiva 

da pele (KHAVKIN & ELLIS, 2011; TOBIN, 2017). A composição geral da 

pele também é alterada, com uma proporção maior de colágeno tipo III que 

o tipo I, com fragmentação das fibras (RONG et al., 2008). Conjectura-se 

que o conteúdo total de colágeno, por unidade de área da superfície da pele, 
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diminui em aproximadamente 1% ao ano (RONG et al., 2008; SHAH & 

KENNEDY, 2018). Esse cenário, somado à fragmentação das fibras de 

elastina na pele, determinaria a ‘elastose solar’ (ZHANG & DUAN, 2018; 

WIDGEROW & NAPEKOSKI, 2021). 

O presente estudo demonstrou que o TAF foi capaz de modular e 

restaurar a pele da face de maneira a reduzir as transformações decorrentes 

do fotoenvelhecimento, com enfoque nas alterações estruturais e funcionais 

determinadas na elastose, nas quais se destacam as alterações de qualidade e 

espessura da epiderme, decréscimo em produção e fragmentação dos feixes 

de fibras colágenas, desproporção entre os colágenos tipo III e I, maior ação 

das colagenases e desorganização da MEC. À vista disso, o TAF repovoou a 

derme com “novos” fibroblastos, retomando a capacidade de síntese proteica 

e organização tecidual (derme), em combinação com as outras proteínas 

estruturais da MEC, como a vimentina, elastina e fibronectina. Essa 

restauração foi também associada à criação de tecido vascular de suporte, 

neovascularização, determinando a recuperação global da pele. 

O forte do presente estudo foi a seleção e o rigor nos critérios de 

inclusão das pacientes para a investigação da ação do TAF na pele da face 

fotoenvelhecida quanto à sua remodelação (estrutural) e modulação 

(funcional). Sendo assim, a uniformidade das características selecionadas, na 

população em estudo, poderia determinar comparações compreensíveis com 

outros estudos de casuística similar e também com estudos de continuação 

da presente linha de pesquisa. Essas evidências revelaram o exercício das 

funções regenerativas e remodeladoras dos fibroblastos no tecido cutâneo, 

as quais vêm sendo estudadas na Medicina Regenerativa, porém com maior 

apelo às feridas e cicatrizes (DRISKELL et al., 2013; DRISKELL & WATT, 

2015; ROGNONI et al., 2018). E, nesse sentido, há necessidade de se 
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complementar e aprofundar as pesquisas do comportamento do TAF, na 

regeneração tecidual, promovendo a restauração da pele, em toda a sua 

organização e revertendo as danificações do fotoenvelhecimento. Em 

contraponto, poder-se-ia observar limitação do presente estudo quanto à 

seletividade étnica, restringindo uma potencial amplitude de variabilidades 

biológicas não permitindo que os resultados encontrados pudessem ser 

explorados e extrapolados para grupos populacionais heterogêneos. Outro 

aspecto importante seria a marcação dos fibroblastos transferidos pelo TAF 

para uma avaliação pormenorizada das suas atribuições em separado no 

tecido, bem como, em conjunto com os fibroblastos locais. 

Como perspectivas, haveria a necessidade também de se investigar a 

ação do TAF acerca da heterogeneidade dos fibroblastos, obtidos não apenas 

das dermes papilar e reticular, mas de diferentes topografias corporais 

(diferentes linhagens) (THANGAPAZHAM, DARLING, MEYERLE, 

2014; DRISKELL & WATT, 2015). Ainda, correlacionar as mudanças nas 

características histológicas e imuno-histoquímicas com as propriedades 

clínicas e biofísicas da pele submetidas ao TAF; tal qual, correlacionar 

mudanças comportamentais, como interferências nutricionais e dietéticas 

(micronutrientes antienvelhecimento, antioxidantes e fatores enzimáticos 

moduladores de vias de expressão proteicas específicas – metaloproteinases) 

(CAO et al., 2020).  
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7 CONCLUSÃO 

 

O TAF restaurou as características morfológicas da pele 

fotoenvelhecida da face, verificadas na histologia e imuno-histoquímica 

(aumento da espessura da pele, repovoamento celular da derme, organização 

dos feixes de fibras colágenas e adequação na proporção entre os colágenos 

tipo III e I, e aumento das proteínas estruturais da MEC). 
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APÊNDICE 2 – DELINEAMENTO DO ESTUDO PREDECESSOR 

 

O estudo predecessor se trata de um projeto temático acerca do TAF 

na regeneração ecto e mesodérmica da pele da face fotoenvelhecida, que tem 

como Pesquisador Principal a Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira (PI do 

projeto) e a participação de outros alunos como Profa. Leila Blanes, Drs. 

Fabiane Furtado, Mauro Nakahara, Ludmila Kobayashi, Leticia Odo e Ivan 

Dunshee Oliveira Santos, e, alunos de graduação da Escola Paulista de 

Medicina Bruno Topis, Tania Topis. 

Tratou-se de um estudo primário, analítico, observacional em seres 

humanos, transversal, autocontrolado, aleatorizado, cego para as análises 

laboratorial e estatística e realizado em centro único. Foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo 

– Unifesp, sob o número 1787/07, após o seu registro na Plataforma Brasil 

(Apêndice 1). 

Foram recebidas as amostras de pele de 20 pacientes, de universo 

uniforme quanto à idade, à pele, critérios de não inclusão e procedimentos, 

em blocos de parafina, visto que cada paciente contribuiu com seis amostras 

no total, após aleatorização da hemiface, por exemplo, três do lado direito 

(Grupo pré-TAF – grupo controle, uma amostra pré-auricular (PA), uma 

amostra retroauricular (RA) e uma amostra submentual (SM)) e três amostras 

do lado esquerdo (Grupo pós-TAF – grupo experimento, uma amostra pré-

auricular (PA), uma amostra retroauricular (RA) e uma amostra submentual 

(SM)). As pacientes foram seguidas por um ano, havendo também 

aleatorização para a coleta de fragmentos da hemiface tratada com o TAF 
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com três, seis ou 12 meses. Dessa forma, o presente estudo contemplou o 

total de 120 blocos de parafina para a realizar todas as análises. 

 

 

Casuística 

 

A casuística foi formada por pacientes mulheres, entre 50 e 70 anos, 

com a pele da face apresentando fotoenvelhecimento, verificado pela 

presença de rítides e flacidez, fototipo cutâneo III de Fitzpatrick e menopausa 

há, no mínimo, três anos. Todas as pacientes incluídas foram informadas 

sobre as finalidades gerais, riscos e benefícios do presente estudo e deram o 

aval mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Não foram incluídas as pacientes com qualquer tipo de comorbidade 

clínica descompensada; doenças do colágeno, reumatológica ou autoimune; 

antecedente atual ou pregresso de neoplasia maligna de qualquer tecido; 

aplicação cutânea de peeling químico (fenol, ácido tricloroacético, glicólico, 

salicílico, retinoico, etc) e/ou procedimento físico (microdermoabrasão, 

dermoabrasão, ressufarcing) na face há menos de 12 meses; uso de 

preenchedor de qualquer natureza na região cervicofacial; tabagismo e/ou 

etilismo atuais; uso crônico de corticosteroide; reações alérgicas de qualquer 

natureza; distúrbio psiquiátrico; histórico pregresso ou atual de abuso de 

droga; cicatrização patológica; paciente com intenção de realizar qualquer 

outro procedimento na face ou região cervical no prazo de três anos do 

estudo; patologia ortodôntica infecciosa e/ou tratamento ortodôntico vigente. 

Foram excluídas as pacientes que não cumpriram qualquer uma das 

etapas relacionadas ao presente estudo, aquelas que desejaram por livre 
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vontade não mais fazer parte e aquelas que apresentaram qualquer um dos 

critérios de não inclusão após terem sido incluídas no estudo. Outrossim, 

foram excluídas as pacientes cujas amostras de tecido estavam insuficientes 

para as análises propostas. 

 

Cálculo amostral 

 

Para o cálculo amostral, respeitando-se os critérios de elegibilidade 

das pacientes incluídas, verificando-se a abrangência do tema de 

“transplante autólogo de fibroblastos para a terapêutica do 

fotoenvelhecimento cutâneo da face”, foi determinada uma amostragem 

mínima suficiente de 15 pacientes. Uma vez que o Teorema do Limite 

Central preconiza a distribuição normal padrão de amostras com 30 ou mais 

sujeitos de pesquisa (casos e controles). Para o nível de significância de 0,05 

e um poder de teste de 80%, foram incluídas 20 pacientes no presente estudo, 

o qual é autocontrolado.  

 

Parâmetros de avaliação da pele 

 

Foram avaliados o exame clínico, fotometria (VISIA®), fotografia 

padronizada, biofísica e morfologia da pele da face, a qualidade de vida dos 

pacientes, por meio de questionários validados, e as avaliações histológicas 

e imuno-histoquímicas da pele fotoenvelhecida tratada pelo TAF. 

 

Período preparatório 
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Para cada uma das pacientes, foi realizado exame físico detalhado, 

exames laboratoriais, dados de questionários de qualidade de vida e foi 

solicitado o uso diário, nos períodos da manhã e tarde, de protetor solar 

(Spectra Ban® T FPS 30) e, no período noturno, de hidratante (loção lanette) 

na região cervicofacial. Todas foram orientadas a evitar a exposição solar 

excessiva e desprotegida. O período preparatório foi de 30 dias seguidos. 

 

Biópsia cutânea 

 

Após o período preparatório, todas as pacientes foram submetidas à 

biópsia cutânea da região occipital, cerca de 2 cm2, em topografia 

padronizada distante posteriormente 3 cm do lóbulo da orelha, ao nível de 

um plano transverso mais inferior. Esse procedimento foi realizado com 

bisturi de lâmina nº 15, após a assepsia com clorexidina alcoólica 0,5% e o 

bloqueio anestésico local prévio (lidocaína 2% com adrenalina 1/200,000). 

Após o procedimento de biópsia cutânea, o fragmento de pele foi lavado com 

solução fisiológica 0,9% e armazenado em frasco de coleta, contendo meio 

de cultivo (DMEM 10% adicionado de ciprofloxacina 1 mg/ml e anfotericina 

B 0,5 mg/ml). O material foi transportado imediatamente ao laboratório, sob 

refrigeração a 4 °C. A sutura cutânea foi realizada com pontos simples, 

utilizando o fio monofilamentar de náilon 5-0, cuja retirada ocorreu no 7º dia 

de pós-operatório. 

Foi separada uma amostra do meio de cultura, em que a biópsia foi 

transportada para o controle de contaminação microbiológica e, quando 

positivo, realizou-se o antibiograma. 

 

Obtenção de plasma humano autólogo (PHA) a partir de sangue total 
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Todas as pacientes também foram submetidas à coleta de sangue 

periférico realizada em Banco de Sangue, para a suplementação dos meios 

de cultura com o plasma separado. O plasma foi incubado em banho-maria 

a 37 °C com CaCl2, para a formação do coágulo. Em seguida, o plasma foi 

armazenado em geladeira, durante 12 horas, centrifugado e, ulteriormente, 

transferido para o tubo apropriado. Posteriormente, foi filtrado em 

membrana branca lisa e esterilizada (0,22 µm). Uma amostra foi separada 

para o teste de coagulação e exame de controle de qualidade 

(microbiológico). O plasma foi congelado e armazenado até o seu uso. 

 

Transporte do Material 

Todo material (pele e sangue) das pacientes foram colocadas em box 

de isopor individual, esterilizada com termômetro e entregue para a 

transportadora Latam até o estado do RJ. De lá o material foi levado à 

Petrópolis onde foi realizada a cultura no Laboratório Excellion, coordenado 

pelo Prof. Radovan Borojevic. 

 

 

Cultura primária de fibroblastos 

 

Os fibroblastos coletados da amostra de pele foram isolados em etapas 

de dissociação mecânica e enzimática, realizadas em até 24 horas após a 

realização da biópsia cutânea, no laboratório Excellion. Essas células foram 

expandidas em cultura, congeladas e criopreservadas em tanques de 

nitrogênio (a -96ºC). Todo o procedimento foi realizado em ambiente 

controlado (classe 6, 10,000 partículas/m3, com filtros HEPA) e em fluxo 

laminar classe II (ISSO 5).  



Apêndices | 94 

 

 

Essas células da derme foram isoladas e mantidas em cultura conforme 

protocolo adaptado de Asselineau & Prunieras (ASSELINEAU & 

PRUNIERAS, 1984) e Régnier, Asselineau & Lenoir (REGNIER, 

ASSELINEAU, & LENOIR, 1990). Primeiramente, o tecido foi fracionado 

mecanicamente com o auxílio de uma lâmina de bisturi em pequenos 

fragmentos de 1 a 2 mm3. Os fragmentos foram dissociados 

enzimaticamente, em banho-maria a 37°C, com solução de colagenase 1 

mg/ml, durante 12 horas. A suspensão celular foi filtrada em malha de nailon 

estéril (1.000 µm) acoplada a uma seringa, por 10 minutos a 1.200 rpm. Em 

seguida, o pellet foi novamente suspenso em meio de cultura padrão (meio 

Dulbecco com 10% de soro humano autólogo com ciprofloxacina 1 µg/ml). 

As células foram contadas com o auxílio de uma câmara de Neubauer, 

plaqueadas em garrafas de 75 cm2, na concentração de 106 células/ml e 

mantidas em estufa a 37ºC com 5% de CO2. 

Após o período de as garrafas atingirem cerca de 90% de confluência, 

as células foram dissociadas com solução de tripsina 0,125% e replaqueadas 

na proporção de 1:2. Para a preparação das seringas, contendo os fibroblastos 

cultivados, foram utilizadas células até a 8ª passagem. Para o auxílio no 

cultivo, foi utilizado o PHA aprontado previamente. Após a expansão da 

cultura de fibroblastos, sete dias antes de se realizar as injeções de 

fibroblastos autólogos em cada paciente, o meio padrão foi substituído pelo 

meio de pré-injeção (DMEM sem vermelho de fenol, suplementado com 

10% PHA, Highclone, fabricado pelo LGC Biotecnologia Brasil).  

No dia em que a paciente foi submetida ao transplante autólogo de 

fibroblastos, as células foram previamente lavadas com solução fisiológica 

0,9%, dissociadas das garrafas com solução tripsina 0,125%, centrifugadas 

durante 10 minutos (1.200 rpm), contadas, novamente suspensas em solução 

fisiológica 0,9%, suplementadas com soro autólogo (5%) e distribuídas em 
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10 seringas esterilizadas de 1 ml (preparadas livres de qualquer 

contaminação microbiana e química). 

A suspensão celular foi distribuída na concentração de 106 células/400 

µL (ou 2,5×106 células/ml), sendo 400 µl o volume final de cada seringa, as 

quais ficaram mantidas a 4oC até o momento do procedimento. Vinte 

minutos antes da aplicação das injeções, as células foram homogeneizadas 

manualmente e colocadas em campo cirúrgico em temperatura ambiente. As 

injeções foram aplicadas em um intervalo de, no máximo, 8 horas após o 

término da manipulação. 

Nas seringas de 1 ml, foram utilizadas agulhas 13G x 4,5’’, 

respeitando-se a distância mínima de 1 cm entre os pontos de inoculação, por 

meio de técnica de retroinjeção intradérmica. Cada injeção correspondeu a 

quatro aplicações de aproximadamente 100 µL (ou 2,5×105 células). 

 

Transplante autólogo de fibroblastos (TAF) 

 

Após cultivo dos fibroblastos, as células foram transportadas da 

empresa Excellion do RJ para o laboratório da Profa. Dra. Lydia Masako 

Ferreira, com os mesmos cuidados que foram transportados o material de SP 

para o RJ. No box transportado, havia 10 seringas de 1cc de fibroblastos para 

serem injetadas nas faces das pacientes. 

Na pele da face de cada uma das pacientes, foi feita a antissepsia com 

álcool 70%, protegendo os olhos, narinas e lábios. A técnica utilizada foi a 

de retroinjeção intradérmica, para o TAF. Foram realizadas três sessões de 

transplante de 100 µL/cada (ou 2,5×105 células), em cada paciente, com 

intervalo de 30 dias cada uma. 

 

Distribuição dos grupos no presente estudo 
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Todas as avaliações precedentes ao procedimento de transplante 

autólogo de fibroblastos foram determinadas como pertencentes ao Grupo 

Controle (GC). As avaliações após o procedimento foram determinadas 

como pertencentes ao Grupo Transplante Autólogo de Fibroblastos (TAF), 

divididas nos períodos de seguimento de três, seis e 12 meses, após a 

randomização (Figura 2). 

 

 

Figura 13. Representação da formação dos grupos do presente estudo. 

 

Randomização dos pacientes para os grupos TAF 

 

As pacientes incluídas no presente estudo (n=20) foram randomizadas 

quanto à inclusão, em cada grupo determinado pelo período de seguimento, 
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após o TAF: três, seis e 12 meses. Foi utilizado o programa de computador 

disponível no website www.randomization.com para a distribuição aleatória 

nos três grupos, três meses (n=7), seis meses (n=7) e 12 meses (n=6).  
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 4 – CARTA DE INFORMAÇÃO 
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