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RESUMO 

O envelhecimento é caracterizado pelo desgaste do organismo, gerando alterações 

no seu funcionamento, dependente de fatores intrínsecos ou fotoenvelhecimento, e 

extrínsecos. Histologicamente envelhecer caracteriza-se pela desordem das fibrilas 

de colágeno e acúmulo de material anormal, como elastina, além do número 

reduzido de fibroblastos. O microagulhamento, traz a proposta de estímulo na 

produção de colágeno sem provocar desepitelização. O uso de plantas medicinais, 

como a própolis, auxilia na reparação de feridas, visando acelerar o processo de 

cicatrização e prevenir infecções. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

associação entre a técnica de microagulhamento à Própolis. Foram utilizados 15 

camundongos Mus musculus, que foram anestesiados com tiopental (50 mg.Kg-1), 

para a execução da técnica de microagulhamento com o Dermapen®, (2,0mm), 

seguida foi aplicado o extrato de Própolis. Foram realizadas avaliações dos aspectos 

macroscópicos e microscópicos após 12h e 24h.  Observamos a formação de 

resposta inflamatória, caracterizado por edema moderado, infiltrado leucocitário 

discreto às 12h, que se intensificou 24h pós-procedimento. Embora nossos 

resultados obtidos até o momento não tenham evidenciado o potencial cicatrizando 

do extrato de Própolis, acreditamos que o mesmo apresente tal efeito nas análises 

do período de reparo tecidual, que será realizado nos próximos meses. Sabe se que 

o extrato de Própolis age como uma substância anti-inflamatória, administrada por 

uso tópico, induzindo a formação epitelial e fibroelástica do tecido conjuntivo 

adjacente promovendo o efeito cicatrizante. Nossos resultados indicam o grande 

potencial de associação entre técnicas estéticas e ativos naturais, a fim de auxiliar 

na ativação fisiológica de reparo, que na estética é fundamental nos procedimentos 

que visam rejuvenescimento. 

INTRODUÇÃO 

Toda a superfície do corpo humano é revestida pela pele, sendo considerado o 

maior órgão do organismo.  A pele é constituída por uma porção epitelial de origem 

ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, a derme 

e hipoderme. A epiderme é constituída de um epitélio estratificado pavimentoso 

queratinizado, constituído de diferentes tipos celulares. Organiza-se em camadas: 

basal, espinhosa, granulosa, lucida e córnea. As células mais abundantes da 



epiderme são os queratinócitos, que revestem e são responsáveis pela produção da 

queratina. Os melanócitos, são originados da crista neural e produzem a melanina, 

pigmento natural da pele. As células de Langerhans são precursoras da medula 

óssea, mais comuns na espinhosa, atuam como células apresentadoras de 

antígenos. As de Merkel, estão presentes na camada basal e atuam como 

mecanorreceptores, mais comum nas peles grossas (1–3).  

A derme tem espessura variável e sua superfície irregular, formam papilas dérmicas, 

acompanhadas da epiderme. Podemos dividir a derme em camada papilar e 

reticular, ambas formada por tecido conjuntivo. A primeira é delgada e possui um 

tecido conjuntivo frouxo, responsável por conectar epiderme a derme. Adjacente a 

camada papilar, encontramos a camada reticular, mais espessa e constituída de um 

tecido conjuntivo denso não modelado.  A derme é rica em vasos sanguíneos e 

linfáticos, além de nervos, glândulas sebáceas e sudoríparas e folículos pilosos (1–

3). A matriz extracelular (MEC) da derme é composta de proteínas fibrosas, 

colágenas e elásticas, embebidas em glicoproteínas e glicosaminoglicanos (GAG), 

produzidos pelos fibroblastos. A molécula típica de colágeno consiste em uma tripla 

hélice de polipeptideos, α-hélice, que por sua vez são constituídas por múltiplas 

repetições da sequência Gly-X-Y de aminoácidos. Prolina (Pro) e hidroxiprolina 

(Hyp) são aminoácidos frequentes nestas moléculas, tendem a associar se 

formando estruturas maiores e mais complexas, as fibrilas (20-500nm de diâmetro). 

A elastina é uma proteína altamente hidrofóbica, com 750 aminoácidos. Assim como 

os colágenos é rica em prolina e glicina, porém apresentam os aminoácidos 

desmosina e isodesmosina. Depois de secretadas estas moléculas se entrecruzam 

gerando uma rede de fibras e camadas (1–3).  

Abaixo da derme encontra-se a hipoderme ou camada subcutânea, responsável pela 

união da pele a outros órgãos. É um tecido conjuntivo frouxo, rico em células 

adiposas, que constituem o panículo adiposo, reserva de energia (1–3). 

O envelhecimento é caracterizado pelo desgaste do organismo, gerando alterações 

no seu funcionamento, dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos.  Os fatores 

intrínsecos são suaves, lento e gradual, já os fatores extrínsecos ou 

fotoenvelhecimento, são consequente de danos gerados pela exposição às 

radiações ultravioletas (UV), são danosas e agressivas, representam a principal 



causa do desenvolvimento de rugas, flacidez e manchas, além do câncer de pele 

(3). Envelhecer significa compensar degenerações e insuficiências orgânicas. 

Flacidez da pele, diminuição do coxin gorduroso, hipercinese muscular e desgaste 

ósseo produzem aspectos desfavoráveis na estética facial. Clinicamente a pele com 

envelhecimento intrínseco é atrófica, com vascularização proeminente, 

transparência e perda da elasticidade (3). 

O fotoenvelhecimento compreende ao as alterações da pele, em consequência a 

exposição aos raios UV, de expressão variável, dependendo do grau de 

mielinização, predisposição, frequência e duração da exposição ao longo da vida. 

Histologicamente manifesta-se pela desordem das fibrilas de colágeno e acúmulo de 

material anormal, como elastina, além do número reduzido de fibroblastos. Com o 

passar do tempo a produção das proteínas de sustentação da pele, como o 

colágeno e a elastina, vão sendo reduzidas gradativamente, levando a 

desestruturação das fibras elásticas e colágenas, perda da elasticidade e 

consequentemente ao aparecimento da flacidez tissular (3). A flacidez é uma 

patologia comumente encontrada em mulheres, sendo considerada uma grande 

inimiga feminina, que compromete a beleza de pernas, braços, seios e abdômen(4). 

Esta condição surge da diminuição do tônus muscular, chamada flacidez muscular, 

ou a de redução dos constituintes da pele, flacidez tissular. É muito comum que os 

dois tipos apareçam associados, dando aspecto ainda pior ás partes do corpo 

afetadas pelo problema. Pode ser consequência do envelhecimento fisiológico, onde 

há perda gradativa de massa muscular esquelética, substituída por tecido adiposo, e 

atrofia do tecido adiposo subcutâneo, dentre, outras alterações. (5,6).  Vários 

tratamentos têm sido propostos como indutores da síntese de colágeno, e 

significativa atenuação da flacidez como peelings, radiofrequência, carboxiterapia, 

intradermoterapia, microagulhamento e lasers fracionados são opções terapêuticas 

utilizadas para abordar essas lesões.  

A remoção da epiderme de forma mecânica ou química, favorece a liberação de 

citocinas e migração de células inflamatórias, que culminam na substituição do 

tecido danificado, por um cicatricial. Nas técnicas ablativas, a recuperação é longa, e 

resulta em um tecido mais sensível e sujeito a hiperpigmentação pós-inflamatória e 

fotossensibilidade, somado ao risco de cicatrizes hipertróficas, eritema e discromias.  



A técnica de IPCA® (Indução percutânea de colágeno com agulhas), primeira 

registrada no Brasil por Emerson Lima 2016, também conhecida como 

microagulhamento, traz a proposta de estímulo na produção de colágeno sem 

provocar desepitelização. A perda da integridade da barreira cutânea, tem como alvo 

a dissociação dos queratinócitos, que resultam na liberação de citocinas, como 

interleucina -1α IL-8 IL-6, TNF-α, fator estimulados de colônia granulocítica e 

macrófagos (GM-CSF), que resultam em vasodilatação dérmica. Migração de 

queratinócitos para restaurar tal dano (7). Tal técnica, associada à administração 

transdérmica de fármacos utilizada para rejuvenescimento proporciona melhora da 

aparência global da pele da região anterior do tórax com elevada tolerabilidade e 

satisfação (8). 

O uso de plantas medicinais é uma prática que vem se mantendo em evidência 

pelos valiosos ensinamentos propagados por todas as nossas gerações passadas 

garantindo assim a base milenar do uso de plantas medicinais no tratamento de 

doenças. Na fitoterápica são usados produtos de origem vegetal, como plantas 

medicinais, na produção de remédios “naturais” (9). Existem várias formulações 

tópicas de auxílio na reparação de feridas, visando acelerar o processo de 

cicatrização, prevenir infecções, a utilização de fitoterápicos tem como objetivo efeito 

sinérgico. O uso de plantas medicinais é uma prática que vem se mantendo em 

evidência pelos valiosos ensinamentos propagados por todas as nossas gerações 

passadas garantindo assim a base milenar do uso de plantas medicinais no 

tratamento de doenças. Na fitoterápica são usados produtos de origem vegetal, 

como plantas medicinais, na produção de remédios “naturais” (9). Existem várias 

formulações tópicas de auxílio na reparação de feridas, visando acelerar o processo 

de cicatrização, prevenir infecções, a utilização de fitoterápicos tem como objetivo 

efeito sinérgico. 

A própolis é uma substância resinosa balsâmica de consistência viscosa e cor 

variada, fabricada por abelhas (Apis mellifera L.), utilizada para esterilizar e 

impermeabilizar a colméia.  Suas propriedades terapêuticas dependem da origem 

botânica, localização geográfica e procedência, porém sua estrutura microscópica 

não apresenta diferenças, mesmo sendo de diversas regiões ou diferentes  épocas 

do ano. Rica em flavonóides, a própolis vem sendo utilizada pelo homem através de 

séculos, para vários propósitos e especialmente na medicina por causa de suas 



propriedades antimicrobiana, antifúngica e anti-inflamatória. Estudos das  últimas 

décadas atribuem  à própolis a melhora no tratamento de queimaduras, cicatrização 

e ulcerações. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a associação entre a técnica de 

microagulhamento associada à Própolis, avaliar as características clínicas e 

histopatológicas da pele, de forma geral, bem como de seus constituintes, com 

destaque a matriz colágena. 

METODOLOGIA 

Foram utilizados 15 camundongos Mus musculus, fêmeas, 3 meses de idade. Os 

animais, passaram por um período de adaptação ao biotério antes do experimento. 

DESENVOLVIMENTO 

O procedimento: antes da realização do microagulhamento os animais foram 

anestesiados com tiopental (50 mg.Kg-1) por via intraperitoneal, em seguida foram 

realizadas tricotomias no dorso dos animais e dividido em duas regiões a serem 

trabalhados, uma tratada e outra controle. 

Para a técnica de microagulhamento foi utilizado o Dermapen®, o qual apresenta 

uma ponteira com microagulhas estéreis, portáteis e descartáveis. Para este 

trabalho utilizamos a profundidade de penetração das microagulhas de 2,0mm. Em 

seguida foi aplicado o extrato de Própolis. 

Análise pós microagulhamento: foram realizadas avaliações dos aspectos 

macroscópicos e microscópicos após 12h e 24h. A cada avaliação foram feitos fotos 

e relato do aspecto geral da epiderme. O material destinado às análises 

microscópicas foram coletados e imersos em solução fixadora de formol 10% e 

Metacan (metanol, clorofórmio, ácido acético glacial), seguida de processamento 

histológico. 

Avaliação Microscópica: as lâminas contendo os cortes das peles dos camundongos 

passaram por desparafização em xilol, seguida da reidratação, por meio de soluções 

alcoólicas decrescentes. Foram utilizadas como colorações Hematoxilina e Eosina, 



comum nas avaliações histológicas e o método de Verhoeff, que possibilita a 

observação das fibras de colágeno e elastina. Para o método de Verhoeff é utilizado 

uma solução de Hematoxilina de Verhoeff ou Hematoxilina, que torna possível a 

visualização das fibras elásticas com coloração negra. Após a diferenciação com a 

solução de cloreto de ferro (férrico) a 2% e água, utiliza se a solução de picrofucsina 

(fucsina ácida e ácido pícrico saturado), possibilitando a visualização do colágeno 

com coloração avermelhado. As lâminas obtidas foram analisadas e terão as 

imagens capturadas por meio do programa Motic Image Plus 2.0, e processadas no 

Photoshop CS5. 

RESULTADOS 

Devido às dificuldades encontradas em obtenção de material, bem como da 

utilização de equipamentos de outras instituições, apenas foi possível concluir as 

análises histológicas do primeiro período proposto, 12h e 24h. Entretanto os 

períodos subsequentes estão em andamento e serão completados para publicação 

final do trabalho em periódico cientifico. 

Após o microagulhamento os animais apresentaram sinais clássicos de inflamação 

macroscópicos, nas primeiras 12h e 24h, onde foi observado eritema e edema leve 

na região tratada. Tais sinais desapareceram nos dias subsequentes e passaram a 

apresentar aspectos de reparo da região, com reepitelização completa e 

crescimento dos pelos retirados antes do procedimento em ambos os grupos, 

controle e tratados.  

A técnica utilizada tem por função a remoção da epiderme de forma mecânica, que 

leva a uma sequência de eventos teciduais como liberação de citocinas e indução de 

migração de células inflamatórias, a fim de reparar o tecido lesado (28). A 

inflamação é uma resposta à lesão, na qual há vasodilatação, com 

consequentemente, aumento do fluxo sanguíneo, levando a um aumento da 

temperatura (calor), exsudação, ocasionando em edema (tumor). Com esse 

extravasamento de líquido e proteína eliminado pelo sangue, a quantidade de 

hemácia aumenta, acarretando eritema (rubor). Vários mediadores químicos estão 

incluídos neste processo, relacionando à dor. No momento em que a resposta 

inflamatória não é capaz de reparar a lesão, as células envolvidas acabam perdendo 



sua função. A vasodilatação é responsável ainda pelo extravasamento de proteínas 

plasmáticas e migração de leucócitos, particularmente polimorfonucleares (29–31). 

As análises histológicas demonstraram as três camadas que constituem a pele: 

epiderme, sendo a camada mais externa (epitélio) funcionando como barreira natural 

do corpo de revestimento. A derme, onde se encontra o tecido conjuntivo onde estão 

presentes fibras elásticas e colágeno. Visto que o microagulhamento ocasiona uma 

lesão tanto na epiderme, quanto na derme, pudemos observar microscopicamente a 

formação de resposta inflamatória, caracterizado por edema moderado, infiltrado 

leucocitário discreto as 12h, que se intensificou 24h pós-procedimento. Tais sinais 

de resposta inflamatória em decorrência do procedimento deve se ao fato, desta 

concentrar se nas proximidades das áreas em que são visíveis as lesões geradas 

pelas microagulhas sobre a epiderme e derme. Entretanto não observamos 

características que diferenciem os grupos tratados e não tratados.   

Embora nossos resultados obtidos até o momento não tenham evidenciado o 

potencial cicatrizando do extrato de Própolis, acreditamos que o mesmo apresente 

tal efeito nas análises do período de reparo tecidual, que será realizado nos 

próximos meses. Sabe se que o extrato de Própolis age como uma substância anti- 

inflamatória administrada por uso tópico, induzindo a formação epitelial e 

fibroelástica do tecido conjuntivo adjacente promovendo o efeito cicatrizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: arquivo pessoal.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O microagulhamento confirma se um procedimento eficaz na indução de processos 

cicatriciais, com decorrente reestruturação da matriz dérmica, bem como da 

estrutura epidérmica. Nossos resultados indicam o grande potencial de associação 

entre técnicas estéticas e ativos naturais a fim de auxiliar na ativação fisiológica de 

reparo, que na estética é fundamental nos procedimentos que visam 

rejuvenescimento. 
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