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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar histologicamente e através da imuno-histoquímica as alterações 

celulares decorrentes do tratamento com Luz Intensa Pulsada (LIP) na região 

cervical de portadores de poiquilodermia de Civatte (PC). Métodos: Foram 

estudados 14 pacientes com poiquilodermia de Civatte na região cervical. Os 

pacientes foram submetidos a três sessões mensais de Luz Intensa Pulsada 

(LIP). Foi feita uma biópsia prévia e outra após o término do tratamento. Para 

cada paciente foram confeccionadas cinco lâminas, perfazendo um total de 70 

lâminas para exame histopatológico e imuno-histoquímica. Foram estudadas com 

as seguintes colorações: Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômio de Masson (para o 

colágeno), Verhoeff-van-Gieson (para as fibras elásticas), Fontana-Masson (para 

a melanina) e a imuno-histoquímica com o CD 34. Resultados: Observamos 

melhoria tanto da pigmentação quanto da textura da pele de todos os pacientes. 

Verificamos na coloração pelo Tricrômio de Masson a proliferação e 

compactação (neocolagenese), bem evidente de fibras colágenas na derme 

papilar fato também confirmado pela análise de imagem digital. Pela coloração 

Fontana-Masson observou-se regularização na distribuição do pigmento 

melânico; o padrão mosqueado melhorou. Verificamos pela coloração Verhoeff-

van Gieson que as fibras elásticas aumentaram em número, sobretudo nos casos 

onde a densidade do colágeno aumentou. Na imuno-histoquímica também 

observamos que não houve alterações significativas nos vasos, após tratamento 

com a Luz Intensa Pulsada (LIP). Conclusões: Evidenciamos aumento 

significativo na densidade e intensidade das fibras de colágeno, aumento do 

número de fibras elásticas e redistribuição do pigmento melânico, quando 

comparamos os grupos antes e depois do tratamento com a Luz Intensa Pulsada 

(LIP). Em relação aos vasos, houve diminuição do diâmetro vascular em cinco 

pacientes (35,7%). 
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A Poiquilodermia1 de Civatte (PC) é conhecida como uma manifestação 
cutânea benigna comum e crônica, caracterizada essencialmente por atrofia, 
pigmentação macular ou reticulada e telangiectasias, comprometendo 
simetricamente áreas do pescoço expostas ao sol, as laterais inferiores da face e 
parte alta superior da região anterior do tórax, poupando a região submentoniana 
(Graham, 1989). Incide em indivíduos de pele tipo I, II, III e IV, conforme a 
classificação de Fitzpatrick. Inicialmente era relatada em mulheres no período da 
menopausa (Katoulis, 2007), mas hoje já sabemos que pode ser encontrada em 
ambos os gêneros, desencadeada pela radiação solar, apresentando 
degeneração actínica em indivíduos predispostos, podendo estar associada, ou 
não, a alterações das fibras elásticas (Bertino, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Paciente com PC mostrando acometimento da região cervical, da região 
peitoral e poupando região submentoniana. 

                                                 
1 Poiquilo: prefixo de origem grega significando variado, irregular (Dicionário Médico Andrei). 
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1.1 Importância Clínica 

 

Clinicamente chama a atenção um padrão de pigmentação reticular 

marron-avermelhado com telangiectasias associadas e mudanças atróficas da 

pele. As lesões comumente são assintomáticas, embora pacientes 

ocasionalmente relatem prurido, leve queimação e vermelhidão (Graham, 1989, 

Katoulis, 2005). A sensação de desconforto ou de ardor à exposição solar leva 

muitos pacientes a constrangimentos na vida social, sem contar o 

desfiguramento estético (Katoulis et al, 2002). Não se pode ignorar a 

possibilidade do desencadeamento de queratoses e neoplasias malignas nas 

áreas acometidas pela PC (Goldman, Bauman, 1984). 

 

 

1.2 Etiologia 

 

Existem poucos estudos sobre a PC, quanto à sua etiologia, sua 

relação, ou não, com doença sistêmica; porém, sabe-se que a presença dela 

pode indicar uma predisposição individual a distúrbios cardiovasculares, podendo 

ser um indicador de uma associação com coronariopatias (Duarte, 1996). 

A etiopatogênese permanece desconhecida, mas a distribuição de 

lesões em áreas expostas ao sol favorece a hipótese de que resulte da ação 

cumulativa da exposição solar. Porém, outros fatores têm sido implicados, 

dentre eles a predisposição genética, mudanças hormonais decorrentes da 

menopausa e reações fototóxicas ou fotoalérgicas a produtos químicos em 

fragrâncias e cosméticos (Nakayama et al, 1976; Graham, 1989; Katoulis et al, 

1999; Katoulis et al, 2002; Rusciani et al, 2008). 
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1.3 Histopatologia 

 

Histologicamente caracteriza-se por hiperqueratose discreta, 

compacta e ortoqueratose. A epiderme mostra-se retificada, atrófica ou com 

acantose irregular pouco pronunciada; apresentando degeneração vacuolar da 

zona da membrana basal, na maioria das vezes focal. Na derme, observa-se 

derrame pigmentar sempre presente; o colágeno mostra-se desorganizado e 

com aspecto diminuído; há presença de infiltrado inflamatório linfo-histiocitário 

ao redor de vasos dilatados, além da presença constante de fibroblastos e 

degeneração basofílica do colágeno. As fibras elásticas estão agrupadas de 

modo grosseiro, encontram-se fragmentadas e aumentadas no seu volume.  

 

 

1.4 Tratamento 

 

Não existe tratamento eficaz para a PC (Geronemus, 1990; Spicer, 

Golberg, 1996; Goldman, Fitzpatrick, 1999; Weiss, Goldman, 2000).  

Além de filtro solar com alto fator de proteção, os métodos terapêuticos 

sempre foram restritos a cremes (com ácidos retinóico, glicólico e outros), além de 

substâncias clareadoras com o intuito de melhorar a qualidade cutânea.  

Outras terapêuticas citadas foram: o Pulsed Dye Laser, que apresentou 

resultados bastante satisfatórios principalmente no componente telangiectásico 

(Geronemus, 1990), ele foi considerado o primeiro tratamento de eficácia 

comprovada na PC (Haywood, Monk, 1999; Rusciani et al 2008); o laser de 

potássio-titanil-fosfato (KTP) apresentou bons resultados (Batta et al, 1999), 

diferentemente da eletrocirurgia (Raulin et al, 2003); tanto o laser de argônio 

quanto a utilização da crioterapia apresentaram resultados ineficazes (Katoulis, 

2005). Atualmente, tem sido constatada uma melhora significativa da qualidade 

da pele e, principalmente, da hiperpigmentação com o uso da Luz Intensa 

Pulsada (LIP), fato já descrito anteriormente com o LASER pulso longo verde 

variado (sistema versa pulsed®), não mais disponível no mercado devido ao alto 
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custo de manutenção (Alster et al, 1997). Isto nos motivou a desenvolver este 

estudo para verificar como a LIP contribuiu para melhora clinica e histopatológica 

da pele.  

A LIP difere do LASER por apresentar as seguintes características 

físicas: luz branca (flashlamp ou xenon), divergente (raios emitidos em vários 

sentidos), não coerente (não uniforme) e policromática (Raulin et al, 2003).  

Apresenta espectro de luz de 500 a 1200nm. Este sistema possibilita a 

escolha de diferentes filtros, os quais atuam bloqueando a emissão dos 

comprimentos de onda mais curtos do que o filtro utilizado. A profundidade de 

penetração aumenta quanto mais longos forem os comprimentos de onda 

utilizados. A escolha do filtro deverá ser de acordo com a profundidade da estrutura 

que se deseja atingir; portanto, deve-se selecionar o espectro correspondente. 

Devemos selecionar comprimentos de onda levando em consideração 

o fototipo do paciente, visto que nos fototipos escuros há maior concentração de 

melanina, o que acarretaria possíveis efeitos colaterais (Raulin et al, 2003). 

Os parâmetros como a duração e fracionamento dos pulsos, além da 

duração do intervalo de pulsos devem ser escolhidos pelo operador conforme o 

que deseja. 

A duração do pulso deve ser menor do que o tempo de relaxamento 

térmico (TRT) do tecido alvo, pois em exposições muito longas ocorre 

aquecimento simultâneo dos tecidos adjacentes e conseqüente necrose de 

coagulação (Anderson, Parrish, 1983). O TRT corresponde ao tempo que o 

tecido leva para perder 50% do calor sem conduzi-lo às estruturas adjacentes. 

A vantagem de ter pulsos duplos ou triplos é que permitem que a 

epiderme e os vasos menores resfriem nos intervalos entre os pulsos, enquanto 

os vasos mais grossos e folículos pilosos permanecem quentes, diminuindo, 

assim, o risco de dano térmico à pele. 

Assim como a duração do pulso e o fracionamento dos pulsos, a 

fluência (quantidade de energia emitida por unidade de área), usualmente 

medida em joules por centímetros quadrado (J/cm²), deve ser escolhida 

conforme o tipo de pele. 
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A fluência diminui rápido com a profundidade. Consequentemente, a 

maior parte da energia é dissipada nas camadas superiores da pele, principalmente 

na epiderme (Weiss, Goldman, 2000). 

A luz é emitida em pulsos simples, duplos ou triplos, disparados em 

flashes com intervalos variáveis, permitindo resfriamento do tecido e 

consequentemente proteção adicional da epiderme (Sampaio, Rivitti, 2007). 

Como as fontes de LIP emitem luz com largo comprimento de onda, isso 

permite que elas sejam filtradas de forma que uma variedade de comprimento de 

onda pode ser levada à pele. Esse método baseia-se, como no LASER, no 

princípio da fototermólise seletiva (Anderson, Parrish, 1983), isto é, dano térmico 

confinado a alvos específicos do tecido como vasos e pigmento melânico. Portanto, 

é possível selecionar comprimentos de onda que irão atingir determinados 

cromóforos da pele e causar prejuízos seletivos à área alvejada, poupando o tecido 

adjacente saudável. É necessário que os alvos tenham maior absorção óptica do 

comprimento de onda do que os tecidos vizinhos. A credita-se que o dano causado 

pela fototermólise seletiva, provoque uma desnaturação térmica, um dano 

mecânico pela expansão térmica (cavitação) e mudanças na estrutura primária 

(pirólise). Cromóforos são átomos ou moléculas do tecido irradiado que absorvem 

fótons emitidos pela fonte de luz. Possuem bandas características de absorção em 

cada comprimento de onda. Sendo assim, pelo comprimento de onda emitido, 

sabe-se quais são os cromóforos alvos atingidos (Anderson, 1994). Os cromóforos 

da pele são água, melanina e oxihemoglobina. 

A oxihemoglobina presente nos vasos da derme papilar absorve luz 

418, 542 e 577 nm, enquanto que a melanina presente na camada basal da 

epiderme absorve luz em toda a extensão do espectro visível (250 a 1200nm), 

sendo a absorção maior com os comprimentos de onda mais curtos. 

Portanto, a LIP terá afinidade pelos vasos e pela melanina dérmica e 

epidérmica devido a sua ampla faixa de comprimentos de onda (Weiss, 

Goldman, 2000). 
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Figura 2 – Curva de absorção da oxihemoglobina. FONTE: Osório N, Torezan LAR. 
Laser em Dermatologia, 2002. 
 

 

A LIP pode tratar um conjunto de alterações dermatológicas incluindo 

lesões vasculares, lesões pigmentares superficiais, PC, acne e envelhecimento 

da pele (Goldman, Weiss, 2001). 

Os efeitos colaterais mais citados na literatura são: sensação de 

queimação, eritema e púrpura transitórios, edema, crostas, bolhas, hiper e 

hipopigmentação, mais frequentemente relatados com pacientes fototipo IV 

(Raulin et al, 2003). 

Neste estudo utilizamos o sistema Harmony®, aparelho que apresenta 

filtros específicos cambiáveis que variam de 540 a 1200 nm, permitindo 

selecionar o comprimento de onda, para maior ou menor penetração, 

adaptando-se a diferentes tipos de pele e indicações (Raulin et al, 2003). A 

duração dos pulsos pode variar entre 0,5 a 25ms e deve ser menor que o 

relaxamento térmico do tecido alvejado para evitar dano às estruturas vizinhas. 

A proteção adicional da epiderme contra os danos é obtida por meio da 

aplicação de um gel gelado sobre a pele antes de fazer a aplicação. As fluências 

emitidas pela luz intensa pulsada variam ente 3 a 90J/cm² com o “spot size” de 
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6,2 mm, o modo, assim como o intervalo entre os pulsos e fluências podem 

variar, o que nos permite utilizá-la para fotocoagulação de lesões vasculares, 

remoção de lesões pigmentadas e fotodepilação (Raulin et al, 2003). Os 

parâmetros também variam conforme o aparelho utilizado. Essa técnica não está 

indicada para indivíduos com fototipo acima de IV, pelo risco de causar cicatriz 

inestética. Diversos estudos mostram que a LIP produz um clareamento superior 

à 75% das telangiectasias e da hiperpigmentação, porém 5% dos pacientes 

apresentaram efeitos colaterais incluindo mudanças pigmentares (Weiss, 

Goldman, 2000), além da sensação de queimação ou punctura durante a 

aplicação, eritema transitório, edema ocasional, crostas, hiper e 

hipopigmentação e púrpura transitória são discretos (Goldman, Weiss, 2001). 

Foram realizadas três sessões da LIP, com intervalo de 30 dias, em toda 

a área da região cervical acometida pela PC, sendo que todos os pacientes foram 

submetidos a biópsia prévia, na porção lateral direita da região cervical. 

Em cada uma das três sessões, foram utilizadas duas ponteiras (540 

e 570 nm); a primeira para atingir as estruturas vasculares e pigmentadas e a 

segunda para estimular a formação do colágeno contribuindo para o 

fotorejuvenescimento, além de atuar também no pigmento melânico, 

complementando a ação da ponteira de 540 nm. 

Após as três sessões, deu-se o intervalo de 60 dias para a coleta da 

segunda biópsia, visando estudar as alterações nos vasos, fibras elásticas, 

melanina, fibras colágenas e imuno-histoquímica, decorrentes do tratamento 

com a LIP. 
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Figura 3 – Aparelho Harmony®.    Figura 4 – Detalhe do monitor do aparelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Ponteira do Aparelho Harmony®. 

 

O material biopsiado foi incluído em blocos de parafina, utilizando-se 

as seguintes colorações: HE, Fontana-Masson, Tricrômio de Masson, Verhoeff-

van-Gieson e imuno-histoquímica (CD34).  
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Os cortes histológicos antes e após o tratamento com a LIP foram 

colocados na mesma lâmina e corados no mesmo dia para que não houvesse 

nenhum tipo de diferença tintorial entre as mesmas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Cortes histológicos antes e após o tratamento com a LIP, na mesma lâmina. 
 
 
 
1.5 Justificativa 

 

Vários estudos mostram a melhora clínica da PC com a utilização da 

LIP, mas poucos trabalhos foram encontrados na literatura fazendo referência 

específica sobre as possíveis alterações histológicas após o uso deste recurso 

terapêutico que corresponda ao que se observa clinicamente no tratamento da 

poiquilodermia de Civatte. 
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1.6 Objetivos 

 

1. Avaliação Clínica. 

2. Observar, após terapêutica da PC com a LIP, quais alterações histológicas 

poderão ocorrer. 

3. Analisar, por meio de colorações específicas, as fibras elásticas 

(Verhoeff-van Gieson), as fibras colágenas (Tricrômio de Masson), a 

melanina (Fontana-Masson) e os vasos por imuno-histoquímica com 

CD34 antes e após aplicação da LIP para tratamento da PC. 

4. Estudo histopatológico. 

5. Avaliar se o número de sessões foi suficiente para bons resultados 

terapêuticos. 
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2.1 Poiquilodermia de Civatte 

 

2.1.1 Histórico 

Em 1923, a poiquilodermia foi descrita pela primeira vez por Civatte2, 

no artigo: Poikilodermia Reticulèe du Visage et du Cou, onde apresentou três 

casos de mulheres na menopausa que apresentavam na face e no pescoço, um 

quadro de eritrodermia pigmentada, seguida de atrofia, distribuída de maneira 

reticulada, regional e simétrica, acentuando-se na porção inferior da face e na 

região lateral do pescoço. O autor relatou os achados histopatológicos de duas 

áreas clinicamente distintas. Na área eritematosa, pigmentada e infiltrada 

observou uma epiderme inalterada, a derme com infiltrado superficial de 

linfócitos e fibroblastos, incontinência pigmentar e intensa redução da trama 

elástica. Na área atrófica, observou a diminuição de cerca de 1/3 da espessura 

da pele. Chegou a pensar que fosse por deficiência da glândula suprarrenal, 

sugerindo o nome de “poiquilodermia suprarrenal”. 

Foram muitos os trabalhos publicados por diversos autores, porém as 

descrições e a etiologia são controversas e mal definidas. 

Em 1906, já haviam publicações a respeito, mas foi em 1908 que 

Jacobi3 descreveu a poiquilodermia atrofiante vascular, acometendo face, tronco 

e membros superiores, caracterizada por apresentar telangiectasias, e algumas 

áreas pigmentadas, com atrofia, acompanhadas de prurido generalizado, 

iniciando na idade adulta. 

Em 1917, Riehl4, descreveu a melanodermatite como uma dermatose 

pigmentada, de coloração acastanhada característica, acometendo face, 

pescoço, fronte e membros superiores, que poupava áreas cobertas e mucosas 

acometendo adultos de ambos os gêneros e crianças. Apesar de ter início 

eritematoso, não apresentava telangiectasias e atrofia e na época questionou-se 

a possível relação com a luz solar. 

                                                 
2 Civatte A. Poikilodermie réticulée pigmentaire du visage et du cou. Ann Dermatol 1923;4(10). In: Duarte, 1996. 
3 Jacobi, E. Ikonographica Dermatológica, vl. 3, p. 95-98,1908. In: Duarte, 1996. 
4 Riehl G. Melanodermatitiden. Wien. Klin. Wochenschr., vl.30, p.780-787,1917. In: Duarte, 1996. 
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Hoffman-Habermann, (1918), fez uma descrição histopatológica 

minuciosa da PC causada pelo uso de vaselina e seus derivados onde 

encontrou hiperqueratose, epiderme sem alteração, derme papilar com infiltrado 

inflamatório ao redor dos folículos pilosos que vieram a chamar de 

melanodermia tóxica (citado por Duarte, 1996) 

Segundo Darier (1927)5 a descrição de poiquilodermia, feita por Jacob 

em 1908, tinha grande analogia com a melanose de Riehl, da qual deveria ser 

apenas uma variante. 

Em 1928, Graham Little6, ao relatar 11 casos em mulheres de 29 a 53 

anos com pigmentação mosqueada na face, sem eritema ou atrofia, sem história 

de exposição a óleos e seus derivados, denominou essas lesões de 

“poiquilodermia-Civatte”. Ele também apresentou o caso de uma paciente de 40 

anos com PC no Meeting of the Royal Society of Medicine – Section 

Dermatology quatro anos mais tarde.  

Em 1930, Petges e Teges7, descreveram poiquilodermia de Civatte 

em crianças portadoras de tuberculose pulmonar e atrofia muscular. 

Em 1935, Kinner8, ao publicar um caso de melanose de Riehl 

relacionado com o uso de óleos e seus derivados, citou cinco diferentes tipos de 

poiquilodermia; a de Jacob, a melanose de Riehl, a doença de Hoffman-

Habermann, a poiquilodermia de Civatte e a poiquilodermia de Petges.  

Darier (1944)9 chamou a poiquilodermia de Civatte, a melanodermia 

tóxica e a melanose de Riehl de “melanoses de guerra”.  

Em 1946, Andrews10 diferenciou a melanose de Riehl presente na 

face, região cervical, axilas, umbigo e falanges proximais da poiquilodermia de 

Civatte com lesões simétricas, pigmentadas com aspecto atrófico e reticulado 

limitadas à face e pescoço. 
                                                 
5Darier J, Gougerot H. Nouvelle pratique dermatologique. Paris, Masson & Cie. 1927. p. 335. In: Duarte (1996). 
6Graham Little EG. Poikilodermie-Civatte. Br J Dermatol Syph, vl.40, p.231-41, 1928. In: Duarte (1996). 
7Petges G, Teges A. Poikilodermatomyosite dans la Jeunesse et L’Enfance. Ann Dermatol, vl.7(5) p.441-52,1930. In: Duarte (1996). 
8Kinner J. A case of Riehl’s melanosis: With notes on classification of the poikilodermias. Br J Dermatol. Syph., vl.47, p.191, 
1935. In: Duarte (1996). 
9Darier J. Compêndio de dermatologia. 4 ed. Barcelona, Salvat, 1944. p.144. In: Duarte (1996). 
10Andrews GC. Diseases of the skin: For practioners and students. 3 ed. London, WB Saunders, 1946. 231p. In: Duarte (1996). 
Hoffmann von, E. ; Habermann, R. Arzneiliche und gewebliche Dermatosen durch Kriegsersatzmittel (Vaseline, Schmieröl) und 
eigenartige Melanodermatitiden. Deustch. Med. Wochenschr., vl. 40, p.261-264, 1918. In: Duarte (1996). 
Joulia, L.C; L’Épee, T. Quelques cãs de melanose de Rhiel. Étude clinique et histologique. Anuales Dermatologie, vl. 8 (10), 
n.4, p. 364-373, 1950. In : Duarte (1996). 
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Joulia e L’Épee11 (1950) descreveram três fases distintas de evolução da 

melanoses de Riehl da face e pescoço em 200 pacientes. (Citado in Duarte, 1996) 

Lever (1960) interpretou a PC como uma forma evolutiva da melanose 

de Riehl e também observou na histopatologia degeneração hidrópica da 

camada basal, derme com infiltrado inflamatório peri-vascular e pigmento na 

derme superior.  

Even-Paz e Sagher (1963) descreveram um quadro clínico muito 

semelhante à PC como “Cútis Punctata Lineari” onde havia presença de eritema 

persistente, micropápulas amareladas ou escuras entremeadas por máculas 

hipercrômicas, na região lateral do pescoço, mento e ‘V’ do decote poupando 

áreas cobertas. Os autores fizeram relação com o uso oral de corticosteróides. 

Histopatologicamente verificaram a presença de pêlo tipo “vellus” e hiperplasia 

de glândulas sebáceas.  

Butterworth e Jonhson (1974) descreveram uma coloração irregular 

da pele, caracterizada por pequenas pápulas (0,5 a 1,5 mm de diâmetro) 

predominante em mulheres negras com idade entre 11 e 40 anos, da cor da pele 

ou marrom claro, assintomática com aspecto semelhante a contas de colar, 

formando discretas linhas paralelas em padrão ondulado, próximas às clavículas 

que denominaram “linhas em contas justaclaviculares” e relacionaram com a 

exposição prolongada ao sol. 

Em 1976, Jacoby observou nos estudos apresentados por Even-Paz e 

Sagher (1963) e Butterworth, Jonhson (1974) que as descrições eram semelhantes, 

podendo ser decorrentes da exposição prolongada ao sol e do uso de 

corticosteróides. 

Nakayama et al (1976) relataram que a dermatite pigmentada com 

ausência de telangiectasias, sem alterações das fibras elásticas acometendo 

principalmente as mulheres orientais, na face, rebelde a tratamentos 

convencionais, era decorrente do uso de cosméticos. 

De acordo com Zaynoun (1981) o uso de perfumes que contendo 

bergapteno seria responsável pela hiperpigmentação da PC. 
                                                 
11 Joulia LC, L’Épee T. Quelques cãs de mélanose de Rhiel. Étude clinique et histologique. Annaes 
Dermatologie 1950; 8(10), n.4:364-73. Apud Duarte, 1996. 
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Segundo Goldberg e Altman (1984) a PC seria uma afecção benigna, 

acometendo indivíduos com idade avançada, com pele clara e histórico de 

exposição solar prolongada. 

Goldman e Bauman (1984) afirmaram que a presença da PC em 

áreas expostas ao sol em decorrência da exposição crônica ao sol é necessária 

a fotoproteção e prevenção de queratoses actínicas e neoplasias malignas. 

Em 1988, Vigliolia considerou a PC como fase evolutiva da melanose 

de Riehl, em mulher de meia-idade, ao comparar a histopatologia de ambas. 

De acordo com Fitzpatrick (1988) os cosméticos com citratos em 

radicais benzil seriam os principais causadores da melanose de Riehl. 

Graham (1989) sugeriu que a exposição solar associada ou não ao 

uso de cosméticos fotoativos seria o principal agente etiológico da PC e a 

descreveu como afecção essencialmente cosmética, irreversível, com 

queimação e prurido discreto. O tratamento deveria ser feito com fotoprotetores e 

nunca com corticosteróides. Segundo o autor a PC surge mais comumente em 

mulheres de meia idade e em trabalhadores de ambientes abertos, 

particularmente aqueles de pele clara. Fez referência a confusões com dermatite 

de Berloque, esta sim, decorrente do contato com cosméticos que contém óleo de 

bergamota associada à exposição solar, resultando na hiperpigmentação da pele. 

Ainda em 1989, Azulay et al, citaram uma nova classificação para 

fotodermatoses, incluindo a PC, a “Miscelânea”, onde a exposição solar 

desencadearia as lesões, embora não se conhecesse o mecanismo correto. Os 

autores as dividiram em cinco grupos: 1 - tóxicas primárias; 2 - induzidas por 

substâncias químicas; 3 – idiopáticas; 4 – miscelânea; 5 - precipitadas ou 

agravadas pelas radiações solares.  

Rook et al (1992) sugeriram a PC como uma entidade autônoma, 

frequentemente observada em mulheres da meia-idade, com pigmentação 

acastanhada, presença de telangiectasias e atrofia nas laterais do pescoço, 

região malar e mento. A exposição solar, uso de substâncias fotoativas, faixa 

etária e fatores endócrinos não conhecidos seriam fatores responsáveis pela 

etiologia. 



17 
Revisão da Literatura 

 

 

 

De acordo com Mehregan (1995), as poiquilodermias caracterizam-se 

pela degeneração vacuolar focal das células basais, além da epiderme com 

espessura variando de hiperplasia leve a atrofia, perda das fibras elásticas 

superficiais e telangiectasias.  

Duarte (1996) descreveu a PC como entidade autônoma, caracterizada 

por eritema persistente, telangiectasias, pigmentação irregular ou mosqueada, 

atrofia variável. Segundo ele as alterações histológicas características encontram-

se nas fibras elásticas que se mostram como fibras espessadas, fragmentadas e 

aumentadas de volume. O autor correlacionou esses achados a possíveis 

alterações de fibras elásticas das artérias, principalmente coronárias, fazendo 

assim uma associação da PC com coronariopatias. Observou que 100% dos 

pacientes enfartados e portadores de PC apresentavam uma degeneração e 

aumento de volume das fibras elásticas numa disposição peri-vascular bastante 

característica. Portanto, pode-se sugerir que a degeneração elástica 

desencadeada na PC seria um reflexo das alterações elásticas sistêmicas, 

podendo ser um indicador de predisposição a coronariopatias com incidência 

maior no gênero masculino. Em seu estudo não relacionou a PC com o uso de 

cosméticos, mas sim com a radiação solar, e que o fator genético tem importância 

vital, considerando-se a maior incidência nos pacientes com fototipo II e III da 

classificação de Fitzpatrick. 

Raulin et al (1997) trataram 19 pacientes portadores de 

telangiectasias essenciais na face e pernas e um paciente com PC utilizando o 

Photoderm VL, observaram melhora da hiperpigmentação transitória causada 

provavelmente pela utilização de altas fluências. 

Bertino (1997) fez um estudo comparativo pelo método quantitativo 

das fibras elásticas dos pacientes com PC, utilizando método Gomori-Cameron-

Steele. Concluiu que o número de fibras elásticas estava aumentado 

principalmente nos pacientes do gênero feminino, apresentando-se agrupadas 

de modo grosseiro e fragmentadas. 

Em 1998, Schroeter e Neumann fizeram um estudo com 120 pacientes 

portadores de telangiectasias, nevo “spider”, e angiomas senis tratados com 
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“Photoderm VL Flashlamp”. Observaram que 90% das telangiectasias clarearam 

imediatamente após o tratamento, porém, os nevos “spiders” e angiomas senis 

necessitaram de mais uma sessão de tratamento. Ressaltaram que esse 

procedimento deve ser executado por profissional com experiência para se obter 

bons resultados. 

Batta et al (1999) obteve ótimos resultados nas telangiectasias e 

pigmentação com KTP laser sem a presença de efeitos colaterais como púrpura, 

hiperpigmentação ou cicatrizes. 

Também em 1999, Haywood e Monk, utilizando laser de corante 

pulsado (PDL) em sete mulheres com PC, afirmaram que o componente 

vascular pode ser efetivamente clareado com o laser citado, porém há 

necessidade de usar baixas fluências (5J/cm²) visto que existe a possibilidade 

da ocorrência tardia de manchas como complicação do tratamento em locais 

onde nada havia ocorrido antes.  

Mas foram Katoulis et al (1999) que relataram a influência genética na 

ocorrência da PC. Os autores acreditam haver predisposição geneticamente 

determinada para a doença, possivelmente expressa como a de Riehl e a 

poiquiloderma vascular atrófica, também concluíram nesse estudo que a presença 

da elastose solar da derme superior é evidência morfológica do papel 

patogenético de exposição solar excessiva no desenvolvimento da PC, e que a 

exposição da radiação ultravioleta, associada aos baixos níveis de estrogênios da 

menopausa seriam responsáveis pelas mudanças como a susceptibilidade 

aumentada da pele a doses normais de radiação ultravioleta. Citaram também 

outros fatores desencadeantes como os mecanismos fotoalérgicos, o desequilíbrio 

hormonal associado à menopausa e o processo normal de envelhecimento. 

Bitter (2000) descreveu um caso submetido a tratamento para 

fotorejuvenescimento com LIP em que a histologia mostrou a formação de novo 

colágeno na derme. 

Goldman (2000) mostrou numa revisão de cinco anos, os resultados e 

os efeitos colaterais utilizando flaslamp pumped pulsed dye laser em 66 pacientes 

com PC no pescoço, a cada quatro semanas até que melhorassem. A melhora foi 
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observada após a terceira sessão em 50 a 75% dos pacientes, porém 5% deles 

tiveram hipopigmentação. Constataram que fluências baixas (4 a 5 j/cm) promovem 

um resultado mais efetivo, porém, com necessidade de múltiplas sessões. 

Weiss e Goldman (2000) mostraram, em estudo com 135 pacientes 

tratados com tecnologia LIP, o clareamento de 75% a 100% das telangiectasias 

e da hiperpigmantação, porém 5% dos pacientes apresentaram efeitos colaterais 

incluindo mudanças pigmentares após 3 sessões. 

Mas foi Katoulis et al (2001), em estudo envolvendo nove pacientes 

com PC, quem observaram discretas alterações das células basais epidérmicas, 

vacúolos na junção dermo-epidérmica, degeneração focal das fibras colágenas 

na derme papilar, além de macrófagos contendo grânulos compatíveis com 

melanina, dispersos na derme. Citaram como um dos achados mais importantes 

as alterações do tecido conectivo dérmico é a incontinência pigmentar. Devido a 

camada basal e a membrana basal se apresentarem pouco significativas, os 

autores diferenciaram a PC da melanose de Riehl. 

Fournier et al (2001) constataram nos processos de remodelação ou 

“resurfacing” a ocorrência de espessamento da zona Grenz12 pelo aumento da 

deposição de colágeno, com reorganização em arranjos paralelos das fibras 

compactas. Afirmaram que esse processo leva meses para ser visualizado, após 

o procedimento.  

Menaker (2001) afirmou que a remodelação do colágeno continua 

durante aproximadamente 12 meses após tratamento de fotorejuvenescimento. 

De acordo com Katoulis et al (2002) a radiação UV seria responsável 

pelas alterações do tecido elástico e colágeno. Além disso, nas mulheres, 

haveria também alteração da taxa de produção de colágeno decorrente da 

diminuição dos níveis de estrogênio na menopausa. Concluíram que o 

envelhecimento cronológico contribuiria com alterações atróficas levando a um 

desfiguramento estético. O uso de perfumes e cosméticos seria responsável por 

uma reação de hipersensibilidade de contato tardia. 

                                                 
12 Zona Grenz - zona de colágeno relativamente normal da derme papilar demarcando a epiderme normal de uma lesão 
dérmica como um granuloma ou neoplasia. Grenz é uma palavra alemã que significa fronteira. 



20 
Revisão da Literatura 

 

 

 

Hernandez-Perez et al (2002) verificaram, após cinco sessões de LIP, 

aumento do número de fibras colágenas, além de melhora da atrofia. 

Prieto et al (2002), em estudo envolvendo cinco pacientes com PC 

tratados com LIP, não observaram alterações significativas nas estruturas 

epiteliais, incluindo zona da membrana basal,assim como, na qualidade e 

quantidade das fibras elásticas e colágenas antes e após o tratamento. 

A revisão feita por Raulin et al (2003) confirmou a LIP como opção 

terapêutica no tratamento da PC. 

Segundo Sadick (2003) os resultados obtidos após tratamento de 

fotorejuvenescimento não ablativo são tardios, a remodelação do colágeno pode 

demorar até 18 meses enquanto que as alterações pigmentares e vasculares 

necessitam de três a seis meses para serem notadas 

Lee (2003) sugeriu que a energia estimularia diretamente os 

fibroblastos a produzirem mais colágeno.  

Biasi (2005) estudou os achados histopatológicos da PC após cinco 

aplicações da luz intensa pulsada (LIP) e observou que o componente vascular 

responde melhor que o componente pigmentar. Referiu em seu estudo que não 

houve diferença significativa na densidade das fibras elásticas na derme superficial 

e profunda, assim como também não observou diminuição tanto do número de 

vasos quanto na média da área do lúmen dos vasos marcados pelo anticorpo CD-

34 na derme superficial e profunda. Em relação à quantificação do pigmento 

melânico verificou uma diminuição significativa na epiderme, porém não na derme. 

Myers et al (2005) trataram 107 pacientes com problemas vasculares e 

de pigmentação, dentre eles a PC, com a luz intensa pulsada utilizando a fluência 

média de 25J/cm² durante 12 meses e obtiveram excelentes resultados em 84% 

dos pacientes após comparação fotográfica pré e pós, concluindo ser um 

tratamento seguro, não invasivo e com baixa prevalência de efeitos colaterais. 

Behroozan (2006) relatou o tratamento com fototermólise (FRAXEL) 

fracionado de um paciente com PC no pescoço e melhora do eritema. 

Katoulis (2007) analisou a histopatologia de 50 pacientes portadores 

de PC e observou: a epiderme atrófica (62%) e achatada (84%), presença de 



21 
Revisão da Literatura 

 

 

 

hiperceratose (92%) e ceratose folicular ocasional (34%), além de leve 

degeneração hidrópica da camada basal (46%). Constatou presença de 

melanina distribuída irregularmente (94%) e de melanófagos na derme (92%). 

Ressaltou a presença de elastose solar na derme papilar (100%), de veias 

dilatadas (96%), um leve infiltrado histiocitário peri-vascular (78%), a presença 

de plasmócitos (56%). A junção dermo-epidérmica estava intacta. A observação 

mais constante do seu estudo foi que as fibras colágenas estavam avolumadas 

e rompidas, com degeneração focal de feixes de colágeno. Segundo o autor, a 

histopatologia é característica, mas não é patognomônica. Com todos esses 

dados foi possível fazer o diagnóstico diferencial com melanose de tecido 

conjuntivo dérmico levando a uma rápida redução do colágeno cutâneo, 

podendo explicar, a associação bem estabelecida da PC com a menopausa. 

Outra importante descoberta foi em relação à incontinência de melanina, que 

estaria possivelmente relacionada à reação de hipersensibilidade tardia devido à 

sensibilidade de contato com perfumes ou substâncias cosméticas, produzindo 

alterações na camada basal. 

Madonna-Terracina et al (2007) trataram 42 pacientes com eritrose e 

duas pacientes com PC fazendo cinco sessões de LIP, dos quais 70% tiveram 

regressão total após cinco sessões. Nos pacientes com PC, um melhorou com 

duas sessões e o outro apenas com a terceira aplicação utilizando fluência de 

14j/cm. Este estudo concluiu que a LIP pode ser considerada a primeira escolha 

no tratamento de eritroses na face e pescoço. 

Rusciani et al (2008) mostraram uma experiência de sete anos nos 

pacientes com PC tratados com três sessões a cada três semanas; com controle 

fotográfico. Observou-se clareamento em 80% dos componentes da PC e com 

apenas 5% de efeitos colaterais, nenhum distúrbio de pigmentação foi descrito. 

Feng et al (2008) analisaram os efeitos e o mecanismo de ação da 

LIP no rejuvenescimento da pele asiática e constataram que após três 

tratamentos o colágeno tipo I e III aumentou consideravelmente, as 

telangiectasias diminuíram em 81,25% dos casos, concluindo que a LIP é uma 

ótima opção de tratamento para pacientes asiáticos e peles mais escuras. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Seleção de pacientes 

 

Este estudo foi realizado durante o período de abril de 2005 a 

fevereiro de 2009 e envolveu 20 pacientes portadores de poiquilodermia de 

Civatte. Parte da amostra foi composta por pacientes que espontaneamente 

procuraram o tratamento no ambulatório com quadro de PC para se submeteram 

a Luz Intensa Pulsada (LIP). No início o objetivo era observar apenas possíveis 

alterações nos vasos. Porém, como os resultados preliminares foram 

satisfatórios, isso nos incentivou a fazer esse estudo mais pormenorizado, 

analisando alterações em relação aos vasos, às fibras elásticas, às fibras 

colágenas e à melanina.  

Por se tratar de um estudo com objetivos específicos, ou seja, 

alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas, após o tratamento com a LIP 

e por se tratar de método invasivo, foi sugerido que não haveria necessidade de 

grande número de pacientes estudados 

Do total de 20 pacientes, foram selecionados 14 por preencherem os 

pré-requisitos necessários para este estudo, sendo 13 pacientes do gênero 

feminino e um do gênero masculino, com idades entre 44 a 59 anos, com fototipo 

de pele I, II, III e IV, previamente atendidos no ambulatório do Departamento de 

Dermatologia da Unifesp e no ambulatório da Unidade de Cirurgia Dermatológica, 

Cosmiatria e Oncologia do Departamento de Dermatologia da Unifesp. 

Os 14 pacientes incluídos na casuística foram submetidos a uma 

avaliação com histórico pessoal, familiar e exame clínico. Parâmetros clínicos e 

epidermológicos, que foram registrados, incluíram: idade, gênero, profissão, 

fototipo e pele, exposição solar, histórico da utilização de perfumes e 

cosméticos, duração da doença, local, sintomas que se encontram nas Quadros 

1 e 2. Foram selecionados por não apresentarem antecedentes de hipertensão 

arterial (HA), colagenoses, etilismo, hepatopatia, dermatomiosite, doenças com 

fenômeno de Koebner, nem histórico de uso de ácido acetilsalicilico (AAS), 

vasodilatadores ou vitamina E; história pregressa de herpes simples, portador de 

doenças fotossensibilizantes; ou histórico de cicatriz hipertrófica e queloideana, 
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gravidez, fototipo de pele V e VI pela classificação de Fitzpatrick (1988), pele 

bronzeada no momento do estudo ou com algum tratamento prévio para PC. 

Os procedimentos foram realizados na Clínica de Cirurgia e LASER 

(CCL), em São Paulo, com o aparelho de Luz Intensa Pulsada (LIP) Harmony® 

ambos de propriedade da autora deste estudo, sendo suas as responsabilidades 

dos custos, inclusive exames histopatológicos (colorações e imuno-histoquímica), 

que foram executados por um dermatopatologista. Portanto, não houve conflitos 

de interesse neste trabalho. 

Todos os pacientes receberam explicação detalhada da pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Ao final de cada 

sessão receberam um “kit” com creme calmante, antiinflamatório, hidratante e 

protetor solar, além de algumas recomendações, por escrito, para serem 

seguidas em casa. 

 

3.2 Orientações 

 

Os pacientes foram previamente avisados da evolução do aspecto da 

pele e dos possíveis efeitos colaterais como: adquirir cicatrizes nos locais das 

biópsias, ter sensações de queimação, aparecer vermelhidão ou crostas. Foram 

também orientados sobre os cuidados que deveriam ter após cada sessão de LIP 

como: evitar o sol, usar protetor solar diariamente; evitar ambiente e água 

quentes; lavar e secar a área tratada com cuidado; fazer o resfriamento imediato 

com gelo para amenizar o desconforto (dor e queimação), que tem duração em 

média de 90 minutos. 

 

3.3 Registro fotográfico 

 

Todos os pacientes foram fotografados com máquina Cannon 4.0 

(Power Shot G3), macro, foco automático, antes, durante e após o tratamento 

para comparação do aspecto clínico. 
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3.4 Descrição do procedimento 

 

Os pacientes foram tratados com Harmony®. Cada paciente foi 
submetido a três sessões da LIP nas áreas acometidas do pescoço, com 
intervalos de quatro semanas. Em cada sessão, depois de delimitada a região 
com lápis macio de maquiagem da cor branca, foi aplicado gel resfriado em toda 
área acometida pela poiquilodermia de Civatte. Em seguida, foram utilizados dois 
filtros da LIP (Harmony®) com diferentes comprimentos de onda (570nm e 
540nm), utilizando os parâmetros de: 18J 15ms simultaneamente em toda a área 
afetada para atingirmos tanto lesões pigmentadas quanto as vasculares. Todas 
as pessoas presentes na sala do procedimento estavam com óculos apropriados 
para proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Aplicação da luz intensa pulsada com gel resfriado. 
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Foi realizada uma biópsia prévia, e outra, 60 dias após o tratamento, na 
porção lateral direita da região cervical de acordo com o maior ou menor 
acometimento da PC preservando a estética da área (após consentimento dos 
pacientes). Utilizamos anestesia local com lidocaína a 2% sem vasoconstrictor, 
injetada com seringa tipo carpule e agulha gengival 27g, após assepsia prévia 
com clorexidina e uso de um “punch” de 2 mm, seguida de sutura com fio de 
mononylon 6.0. Tomamos o cuidado de fazer o resfriamento da área com bexigas 
de látex (balões de festas infantis) cheias de água previamente colocadas no 
congelador, seguido da aplicação de creme de desonida para diminuir o 
desconforto da dor e da queimação. 

Todos os pacientes receberam um “kit” com creme de desonida, 
hidratante, filtro solar, bexiga com gelo (tudo sem ônus para o paciente), e as 
seguintes recomendações por escrito: 

• Lavar a área tratada com delicadeza; 

• Não esfregar a toalha; 

• Fazer compressas frias, se necessário; 

• Aplicar o creme de corticóide, duas ou três vezes no dia da aplicação; 

• Maquiar-se é permitido, porém, quando for lavar, não tentar retirar 
toda a base; 

• Após quatro dias, aplicar o creme hidratante, várias vezes ao dia até 
que as crostas se soltem; 

• Aplicar filtro solar diariamente; 

• Retornar na data marcada. 

 

O material não foi pinçado e sim retirado, após pressão na base do 

local incisado com tesoura de íris. A hemostasia foi feita com curativo oclusivo 

com pomada de antibiótico tópico e micropore. Os pacientes foram orientados a 

retirar o ponto em uma semana. 

Todos os cortes histopatológicos antes e após o tratamento foram 

colocados na mesma lâmina e corados no mesmo dia, para que não houvesse 

nenhum tipo de diferença tintorial entre as mesmas. 
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3.5 Exame Histopatológico 

 

Os fragmentos foram fixados em formol a 10%, enviados para exame 

histopatológico e, depois de efetuadas as técnicas habituais de preparo da peça 

para inclusão em parafina, foram submetidos a cortes histológicos seriados e 

corados pela Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômio de Masson, Verhoeff-van 

Gieson, Fontana-Masson e imuno-histoquímica (CD4). 

O exame macroscópico e os exames histopatológicos especiais foram 

feitos por dermatopatologista.  

 

 

3.6 Método – Imagem Digital 
 

Foram avaliados os cortes histológicos antes e após o tratamento da 

pele da região cervical de 14 pacientes.  

Para a avaliação das características do colágeno na derme papilar, foi 

utilizada a coloração pelo Tricrômio de Masson conforme histotécnica padronizada. 

Cada fragmento de pele (biópsia) resultou em três cortes de pele e 

cada corte de pele foi fotografado três vezes sob aumento de 400x, com 

enquadramento direcionado à derme papilar, sob iluminação controlada, em um 

mesmo microscópio de luz (Olympus/BX50) acoplado com uma câmera digital 

(Olympus DP12). As 252 fotografias foram captadas em resolução de 640x480 

pixels em sistema sRGB de 72 bits e ISO 25. 

A análise de imagem foi realizada pelo software ImageJ 1.42k, e 

empregados os plugins13 de deconvolução14 de cores e de segmentação por 

cluster. O processamento foi automatizado a partir de uma macro, desenvolvida 

especialmente para esse trabalho. 

                                                 
13 Componente instalável do software principal. Um software secundário que é utilizado para finalidades específicas e 
que pode ser instalado de forma independente. 
14 Técnica matemática que considera as imagens como grandes matrizes de pixels e rotaciona os vetores de pontos para 
estabelecer a sua projeção em eixos pré-determinados. É útil na detecção de componentes principais de cada cor que compõe 
as estruturas da imagem. 
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As características do colágeno dérmico avaliadas foram a densidade do 

colágeno e sua intensidade na derme papilar. Essas variáveis foram analisadas a 

partir de algoritmos dedicados que permitiram o processamento a partir da 

seleção manual de um retângulo contendo a área afetada da fotografia, 

excluídas estruturas vasculares, epiteliais ou glandulares (Figura 8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Epiderme e derme papilar composta por feixes de colágeno, linfócitos e 
capilares. Para a análise foram consideradas apenas as áreas ricas em colágeno da 
foto. (Masson, 400X) 

 

A área selecionada foi recortada, realizada a deconvolução vetorial 
(RGB)15 para a extração das características dos tons “azul” e a imagem 
resultante foi categorizada em três clusters16 para a representação do fundo, do 
colágeno e dos núcleos celulares. 

                                                 
15 RGB: Red, Green and Blue. Sistema de cor que compõe cada pixel. A cor individualizada de cada ponto depende da 
intensidade de RGB que varia em sistemas convencionais, de intensidade 0 a 255. 
R=0, G=0, B=0 é a ausência de cor: PRETO; R=255, G=255, B=255 e cor mais clara: BRANCO; R= 255, G=0, B=0 é o 
vermelho mais intenso, e assim por diante. 
16 Agrupamentos de pixels cm semelhantes. Uma técnica matemática chamada análise de clusters considera que cada 
pixel tem uma intensidade de cor que se decompõe em 3 eixos ortogonais (RGB). Os agrupamentos de pixels semelhantes 
são definidos pelas suas distâncias euclidianas, resultando em grupos de cores. Em histopatologia, é capaz de separar, a 
pigmentação de eosina e da hematoxilina. 

 

 
Capilares 

Área de 
análise da 

derme papilar 
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A intensidade do centróide do segundo cluster foi registrada como a 
intensidade mediana do colágeno da área selecionada. A segmentação desse 
intervalo de pixels permitiu a estimativa da fração de área da região selecionada, 
ocupada por colágeno (Figura 9). 

 
imagem Processamento 

Imagem original 

 
 

Recorte da área de interesse 

 
 

Deconvolução para o vetor do azul 

Segmentação em três clusters – Cálculo da 
intensidade mediana do colágeno e cálculo 
da fração de área acometida 

Figura 9 – Algoritmo de processamento das imagens. 
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As variáveis de cada paciente foram representadas pela média das 

nove medidas de cada lâmina. Ao final das medidas automatizadas, foi realizada 

comparação entre os cortes “antes e depois” com uma estimativa qualitativa  

(+a 4+) por patologista experiente a fim de validar o processo.  

 
 
3.7 Análise de imagem digital das fotografias dos cortes de derme papilar 
corados pelo Tricrômio de Masson 

 

O Tricrômio de Masson marca as fibras colágenas em tonalidades de 
azul, permitindo a sua estimativa de densidade e intensidade de coloração a 
partir da análise de imagem digital. 

A densidade do colágeno é uma medida indireta do número de fibras 
dispostas pela unidade dérmica analisada. É afetada por edema, depósito de 
mucina, ou mesmo infiltrado inflamatório. A intensidade do colágeno é uma 
medida indireta da espessura tridimensional das suas fibras.  

Ambas as estimativas variam em cada pessoa, de acordo com as 
diferentes topografias do tegumento (p. ex.: pálpebras versus palma das mãos), 
com a espessura dos cortes histológicos e com a técnica de coloração. 

A análise de imagem digital é uma técnica validada para a estimativa 
semiquantitativa das estruturas coradas pela histoquímica e fotografadas sob 
microscópio de luz. 

No presente estudo, foi realizada a análise digital apenas das fibras 
colágenas, com o intuito de confirmar com mais precisão nossos resultados. 

 
 

3.8 Análise estatística 
 

As variáveis contínuas tiveram a normalidade de sua distribuição 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Amostras paramétricas foram representadas 

pelas médias e desvios-padrão e comparadas pelo teste t de Student para dados 

pareados. Amostras não-paramétricas foram representadas pela sua mediana e 

desvio interquartílico, e comparadas entre si pelo teste de Wilcoxon. 
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A avaliação qualitativa do patologista quanto à melhora da densidade 

do colágeno foi avaliada pelo teste dos sinais. (Quadro 4) 

A representação gráfica dos dados foi realizada a partir de gráficos 

tipo Box-plot. (Figuras 24 e 25) 

A correlação entre as avaliações subjetivas do patologista e as 

análises quantitativas foi avaliada pelo teste de Spearman. 

Foi considerado como significativo valor de p<0,05 bicaudal. 

A análise estatística, composição gráfica e tabulação dos dados foram 

realizadas nos softwares Microsoft Excel 2007, SPSS 17 e Bioestat 5.0. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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O estudo das alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas na 

poiquilodermia de Civatte, antes e após tratamento com luz intensa pulsada em 

14 pacientes, permitiu apresentar os seguintes resultados:  

 

 

4.1 Dados epidemiológicos 

 

Em relação aos dados colhidos na seleção dos pacientes verificamos 

neste estudo que a média de idade dos pacientes foi de 50,8 anos, o tempo de 

evolução da PC variou de 2 a 25 anos (média de 10,6 anos) e foi nítida a 

relação com exposição solar citada pelos pacientes, em 57% dos casos (oito dos 

14 casos). Em 45% dos casos havia presença familiar, inclusive neste estudo 

duas pacientes eram irmãs e relataram que do total de sete irmãos, apenas os 

cinco que trabalharam na roça apresentaram a PC. Em relação ao hábito de 

passar perfumes na região cervical, oito dos 14 casos (57,14%) confirmaram 

essa pratica e apenas cinco pacientes (35,71%) referiram passar protetor solar 

diariamente. Sete pacientes estavam na menopausa (50%). Do total de 14 

casos, nove apresentavam, além do envolvimento da região cervical, também do 

tórax anterior (Quadros 1 e 2). 
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Quadro 1 – Identificação dos pacientes 

Paciente Gênero Idade  
(anos) Profissão Fototipo

1 Feminino 54 Pedagoga II 

2 Feminino 50 Técnica Eletro III 

3 Feminino 59 Do Lar II 

4 Feminino 53 Do Lar IV 

5 Feminino 46 Do Lar I 

6 Feminino 49 Digitadora IV 

7 Feminino 48 Assistente Social III 

8 Feminino 56 Do Lar II 

9 Feminino 49 Doméstica IV 

10 Feminino 51 Aposentada III 

11 Feminino 47 Faxineira III 

12 Feminino 50 Do Lar II 

13 Feminino 56 Doméstica III 

14 Masculino 44 Porteiro III 

Média de idade: 50,8 anos 
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Quadro 2 – Antecedentes 

Paciente 
História 

pregressa 
(anos) 

Antecedentes 
individuais familiar 

de PC 

Antecedentes individuais 
em relação ao uso de 
perfume ou cosmético 

Reposição 
Hormonal 

1 12 Sim Não Não 

2 25 Sim Sim Não 

3 02 Não Não Interrompeu

4 03 Sim Não Não 

5 10 Sim Sim Não 

6 10 Sim Não Não 

7 14 Não Não Não 

8 20 Não Sim Fez há 6 
anos 

9 11 Sim Sim Não 

10 13 Não Sim Não 

11 02 Não Sim Não 

12 9 Sim Sim Não 

13 13 Sim Sim Não 

14 5 Não Não - 

Média 10,6 57,1% 57,1%  

 

 

4.2 Resultados histopatológicos 

 

Pela análise morfológica por meio da coloração pela HE, observamos: 

 

Na epiderme: 

• As cristas interpapilares aumentaram em quatro casos (2, 6, 11, 13) 

28,5%, permanecendo inalteradas nos casos restantes; 

• Houve redistribuição do pigmento melânico da camada basal 

(confirmado pela coloração Fontana-Masson) em 12 casos (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14) 85,7% e sem alterações nos demais casos. 
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Quadro 3 – Histopatologia da epiderme (HE) 

Paciente Cristas interpapilares Distribuição do pigmento melânico 

1 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

2 Aumentadas (+50%)* Melhorada (+50%)* 

3 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

4 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

5 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

6 Aumentadas (+50%)* Melhorada (+50%)* 

7 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

8 Inalteradas Inalterada 

9 Inalteradas Inalterada 

10 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

11 Aumentadas (+50%)* Melhorada (+50%)* 

12 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

13 Aumentadas (+50%)* Melhorada (+50%)* 

14 Inalteradas Melhorada (+50%)* 

Média 28,5% 85,7% 
* Melhorada / aumentada mais de 50%. 
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Na derme papilar: 

• Verificamos aumento do número de fibroblastos em oito casos (2, 

4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11), correspondendo a 57,1%. 

• Espessamento e compactação das fibras colágenas estiveram 

presentes em 12 casos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14), 

portanto, 85,7%; 

• Em relação ao diâmetro dos vasos apenas cinco casos (1, 2, 10, 

11, 13) tiveram diminuição, 35,7%. 

• Oito casos (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11) tiveram proliferação do número 

das fibras, 57,1%, acompanhando o espessamento do colágeno.  

 

Quadro 4 – Histopatologia da derme papilar 

Paciente Número de 
fibroblastos 

Espessamento e 
compactação das  
fibras colágenas ** 

Diâmetro dos vasos 

1 Inalterado XX Diminuído (+50%)* 
2 Aumentado (+50%)* XXXX Diminuído (+50%)* 
3 Inalterado XXX Inalterado 
4 Aumentado (+50%)* XXX Inalterado 
5 Aumentado (+50%)* XXXXX Inalterado 
6 Aumentado (+50%)* XX Inalterado 
7 Inalterado X Inalterado 
8 Aumentado (+50%)* XX Inalterado 
9 Aumentado (+50%)* AUSENTE Inalterado 

10 Aumentado (+50%)* X Diminuído (+50%)* 
11 Aumentado (+50%)* XX Diminuído (+50%)* 
12 Inalterado AUSENTE Inalterado 
13 Inalterado X Diminuído (+50%)* 
14 Inalterado X Inalterado 

Média 57,1% 85,7% 35,7% 
* Aumentada / diminuído mais de 50%. 
** Método utilizado para quantificar o espessamento e compactação das fibras colágenas, estabelecido 
pelo patologista em comum acordo com a análise estatística. 
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Quadro 5 – Histopatologia da derme papilar (fibras elásticas) 

Paciente Fibras Elásticas 

1 Inalteradas 

2 Aumentadas (+50%)* 

3 Aumentadas 

4 Inalteradas 

5 Aumentadas (+50%)* 

6 Aumentadas (+50%)* 

7 Aumentadas (+50%)* 

8 Aumentadas (+50%)* 

9 Inalteradas 

10 Aumentadas (+50%)* 

11 Aumentadas (+50%)* 

12 Inalteradas 

13 Inalteradas 

14 Inalteradas 

Média 57,1% aumentadas 
* Aumentada mais de 50%. 
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Figura 10 – HE 200X. Antes da LIP. 

 

 

 
Figura 11 – HE 200X pós LIP. Aumento das cristas interpapilares, maior densidade do 
colágeno caracterizada por coloração eosinófila homogênea em comparação com a 
figura 9. (Z. Grenz) 
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4.3 Resultados das colorações específicas 

 

Na coloração pelo Tricrômio de Masson evidenciou-se proliferação e 
compactação bem evidentes das fibras colágenas (neocolagênese) na derme 
papilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12 – Coloração pelo Tricrômio de Masson 200X antes da LIP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Coloração pelo Tricrômio de Masson 200X pós LIP. Aumento do 
espessamento e da compactação das fibras colágenas na derme papilar coradas por 
azul intenso em comparação com a figura 12. 
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Na coloração de Fontana-Masson, verificou-se uma redistribuição do 

pigmento melânico na epiderme melhorando o padrão mosqueado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14 – Fontana-Masson 200X. Antes da LIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Fontana-Masson 200X pós LIP. Melhor distribuição e regularidade do 
pigmento melânico nos queratinócitos da camada basal em comparação com a figura 14. 
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Na coloração de Verhoeff-van-Gieson, observou-se que as fibras 

elásticas aumentaram em número, sobretudo nos casos onde a densidade do 

colágeno estava aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Verhoeff-van-Gieson 200X antes da LIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 17 – Verhoeff-van-Gieson 200X pós LIP. Aumento numérico e volumétrico das 
fibras elásticas fragmentada na derme papilar em comparação com a figura 16. 
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4.4 Imuno-histoquímica 

 

A imuno-histoquímica com CD34 mostrou diminuição do número e 

diâmetro dos vasos em cinco casos (35,7%).  

 

Quadro 6 – Imuno-histoquímica (Vasos) 

Paciente Inalterado Redução 

1 - X (+50%)* 

2 - X (+50%)* 

3 X - 

4 X - 

5 X - 

6 X - 

7 X - 

8 X - 

9 X - 

10 - X (+50%)* 

11 - X (+50%)* 

12 X - 

13 - X (+50%)* 

14 X - 

MÉDIA 64,2% 35,7% 
* Diminuído mais de 50%. 
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Figura 18 – CD 34 200X Antes da LIP. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – CD 34 200X pós LIP. Não houve alteração significativa no diâmetro dos 
vasos sanguíneos do plexo vascular superficial em comparação com a figura 18. 
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4.5 Avaliação da resposta clínica 

 

O que mais rapidamente foi notado e comentado por todos os 

pacientes (100%) foi que a textura da pele melhorou, ficando mais macia e 

firme. Em relação à pigmentação, em 12 casos houve uma diminuição 

significativa da mancha (85,7%), desse total, em quatro pacientes (36,3%) esse 

efeito demorou mais a ser notado, em dois casos houve hiperpigmentação pós-

inflamatória (14,2%) sendo que em um caso desapareceu em seis semanas e 

em outro está em remissão após iniciar o uso de cremes clareadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – A) Antes do tratamento com a LIP. B) Após tratamento com a LIP. 

B A 
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Figura 21 – A) Antes do tratamento com a LIP. B) Após tratamento com a LIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – A) Antes do tratamento com a LIP. B) Após tratamento com a LIP. 
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4.6 Avaliação dos efeitos colaterais 

 

Em todos os pacientes, imediatamente após cada aplicação, pode-se 

observar eritema e edema, além da sensação de queimação (que foi 

controlada com a bexiga de látex contendo gelo), apenas duas pacientes 

apresentavam áreas focais mais edemaciadas, provavelmente pela 

sobreposição das ponteiras nas áreas mais difíceis de se conseguir contato 

total da ponteira na superfície da pele. 

Ocorreu um caso de hiperpigmentação pós-inflamatória persistente 

(7,14%) que, com a ajuda de cremes clareadores à base de ácidos, já está em 

remissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Efeito colateral: pigmentação pós-inflamatória. 
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Apenas três pacientes (27,2%) relataram bolhas em pelo menos uma 

das sessões; a formação de crostas acastanhadas foi observada em sete 

pacientes (63,6%). 

 

Quadro 7 – Efeitos Colaterais 

PACIENTE DOR (%) EFEITOS ADVERSOS 
1 40 Eritema 
2 80 Bolha (1º Sessão) pele ficou bem escura 
3 30 Bolha 1º Sessão 
4 40 Crostas / Pigmentação 
5 60 Eritema 
6 50 Eritema 
7 80 Eritema 
8 70 Eritema s/bolha 
9 100 Hiperpigmentação 

10 100 Bolha 1º e 3º Sessão, crosta escura 
11 100 Só escura 
12 100 Eritema 
13 50 Eritema 
14 70 Eritema 

Média 62,2  
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Pela análise estatística observamos que empregando o algoritmo 

descrito, a análise de imagem digital evidenciou aumento significativo na 

densidade do colágeno da derme papilar e na sua intensidade quando 

comparados os grupos, antes e depois da intervenção (Figuras 24 e 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Teste de Wilcoxon, N=14, Z=2,54, GL=13, p=0,01 

 
Figura 24 – Densidades do colágeno na derme papilar (Fração de área %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Teste t de Student, N=14, T=2,48, GL=13, p=0,02 

 
Figura 25 – Intensidade da coloração do colágeno na derme papilar. 
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A correlação entre as estimativas qualitativas do patologista e a 

avaliação quantitativa digital resultou em um coeficiente R (Spearman) de -0,62 

(p=0,02) e 0,03 (p=0,91) quando comparada respectivamente à intensidade do 

colágeno e a densidade, indicando que a intensidade do colágeno foi a medida 

que melhor se correlacionou com a estimativa visual do aumento do colágeno. 

O grau de satisfação referido pelos pacientes quanto ao aspecto 

clínico incluindo textura e maciez foi de 80,2% em nosso estudo. 

 

Quadro 8 – Satisfação do Tratamento 

Paciente Satisfação do 
tratamento (%) Aspecto melhora da pele 

1 - CAG 90% Pela macia e mais clara 
2 - MB 90% Pela macia e mais clara 
3 - RMC 90% Pela macia e mais clara 
4 - SGA 80% Pela macia e mais clara 
5 - MFB 100% Pela macia e mais clara 
6 - MLG 70% Maciez 
7 - MAF 90% Pela macia e mais clara 
8 - NPS 100% Pela macia e mais clara 
9 - ZM 40% Maciez, porém pigmentada 
10 - ESF 100% Pela macia e mais clara 
11 - MFOA 80% Pela macia e mais clara 
12 - HST 70% Maciez 
13 - MLAM 90% Pela macia e mais clara 
14 - GAL 70% Maciez 
Média 80,2%  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A poiquilodermia de Civatte tem sido uma das queixas mais freqüentes 

nos consultórios de dermatologistas, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. 

Essa manifestação cutânea representa um desafio em decorrência da sua 

etiologia não ser bem conhecida e pela dificuldade terapêutica. 

Durante muitas décadas, a dificuldade e o desinteresse em se tratar a 

poiquilodermia de Civatte fizeram com que houvesse uma lacuna na literatura 

sobre esse tema. A partir da década de 90, com o advento da tecnologia a laser 

e a preocupação maior com o aspecto estético, estudos foram feitos na tentativa 

de se encontrar a melhor opção terapêutica para o tratamento da PC. 

O tratamento da PC é considerado insatisfatório e agentes tópicos 

são conhecidamente ineficazes. Segundo Oldbright (1987) o tratamento com 

laser de argônio foi responsável por causar cicatrizes e manchas significativas. 

O laser de corante pulsado foi especialmente desenvolvido para tratar as lesões 

vasculares cutâneas pela técnica da fototermólise seletiva descrita por Anderson 

e Parrish, (1983), fato também confirmado por Haywood e Monk (1999) em seu 

estudo envolvendo sete pacientes quando concluiu que o componente vascular 

poderia ser efetivamente clareado com o laser de corante pulsado. 

No presente estudo, observamos predomínio do gênero feminino. A 

média de idade dos pacientes portadores de PC foi de 50,8 anos (Quadro 1), o 

que vai de encontro com os dados da literatura revisada, nos quais a faixa etária 

mais acometida por essa doença tem sido a de indivíduos a partir de 40 anos 

(Goldman, Altman, 1984; Graham, 1989; Roock, 1992; Duarte, 1996). 

Em relação aos dados epidemiológicos coletados nesse estudo, a 

utilização de cosméticos na região cervical, esteve presente em 57,14% dos 

casos (Quadro 2), confirmando os dados dos estudos de Kinner (1935), 

Nakayama et al (1976), Zaynoun (1981), Fitzpatrick (1988), Graham (1989) e 

Rook et al (1992), que sugerem uma reação fototóxica ou fotoalérgica 

promovendo o desencadeamento e manutenção da PC. 

Também foi possível constatar a nítida relação da exposição solar 

influenciando a ocorrência da PC observada em (8 de 14 pacientes) fato já descrito 

na literatura por Goldberg e Altman (1984), Azulay et al (1989), Graham (1989), 
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Rook et al (1992), Duarte (1996) e Katoulis et al (1999), e mais tarde confirmada 

por Katoulis (2007), quando descreveu a grande incidência de elastose solar nos 

portadores de PC. 

Constatamos que a incidência familiar esteve presente em 45% dos 

casos indicando predisposição genética à doença (Quadro 2) conforme citado 

também em estudos anteriores (Duarte, 1996; Bertino, 1997; Katoulis et al, 

1999; Katoulis et al, 2002; Biasi, 2005). 

Nesse estudo, ao realizarmos três sessões mensais de LIP utilizando 

dois comprimentos de onda 570 e 540 nm observamos a melhora do aspecto 

clínico da pele acometida. Esse resultado também foi obtido nos estudos de Weiss, 

Goldman (2000) e Rusciani et al (2008). Entretanto, para Madonna-Terracina 

(2007), a maioria dos seus pacientes obteve melhora somente após cinco sessões 

de LIP utilizando fluência maior que 14J/cm2 e no estudo de Meyers (2005) 

envolvendo 107 pacientes com PC, só após 12 meses de tratamento com LIP 

utilizando fluência de 10 a 40J/cm2 obteve resultados satisfatórios.  

Analisando as alterações histopatológicas após tratarmos a PC na 

região cervical com a luz intensa pulsada, observamos pela coloração HE 

aumento bem evidente na compactação e espessamento das fibras colágenas da 

derme papilar em todos os pacientes. Fato semelhante foi relatado por Goldberg, 

Silapunt (2001), no seu estudo de fotorejuvenescimento facial, onde verificaram 

que a agressão da luz na derme estimularia o aumento da produção de colágeno. 

Assim, Fournier et al (2001), também descreveu o espessamento da Zona Grenz 

pelo aumento da deposição de colágeno após “resurfacing” na face.  

Observamos aumento evidente das fibras colágenas após cinco 

meses do início do tratamento com a LIP diferentemente do que foi citado por 

Sadick (2003) ao afirmar que a remodelação do colágeno é tardia, necessitando 

de aproximadamente 18 meses. Já Menaker (2001) observou que a 

remodelação do colágeno continua por 12 meses. 

Também foi citado no trabalho de Hernandez-Perez et al (2002) um 

aumento da espessura dérmica pelo aumento das fibras colágenas, as quais 

adquiriram um aspecto mais fibrilar e corado. O filtro utilizado pelo autor foi 
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645nm, durante cinco sessões a cada duas semanas e foram realizadas três 

biópsias: uma prévia, outra imediatamente após o tratamento e a terceira depois 

de 15 dias do término do tratamento. O mesmo autor observou mais 

detalhadamente uma nítida melhora na atrofia, assim como da elastose com 

diminuição do edema das telangiectasias e da infiltração. 

Segundo Lee (2003), a síntese do novo colágeno seria em 

decorrência da absorção da luz pelo sangue, aumentando a temperatura ao 

redor dos vasos, transferindo o dano térmico ao tecido adjacente e causando a 

liberação de mediadores inflamatórios, que induziriam o processo de 

cicatrização. A energia também estimularia diretamente os fibroblastos a 

produzirem mais colágeno. 

A redistribuição do pigmento melânico com melhora do aspecto 

mosqueado da pele que encontramos em todos os pacientes do presente estudo 

difere dos artigos que relatam uma diminuição dos melanócitos na epiderme 

Biasi (2005). Verificamos também que o tempo de tratamento, assim como o 

número de sessões de LIP necessários em nosso estudo para regularização da 

melanina, não coincide com Cymbalista (2004) quando sugeriu que o 

clareamento do componente pigmentar poderia necessitar de um tempo maior 

de observação em torno de 12 meses após o tratamento.  

Observamos aumento das fibras elásticas da derme, sobretudo 

naqueles pacientes que apresentaram maior densidade de fibras colágenas, 

diferentemente do trabalho de Biasi (2005). Entretanto, concordamos com esse 

autor, quando referiu que em relação ao número e diâmetro dos vasos não 

foram observadas alterações significativas. 

Houve um caso de hiperpigmentação, que coincide com a 

observação de Rusciani et al (2008), quando afirmou que uma grande 

precaução deve ser tomada em tipos de pele mais escura e ao tratar a região 

cervical, por se tratar de uma pele mais fina. Portanto, mais propensa ao risco 

de atrofia, manchas ou descoloração necessitando, se possível, usar fluências 

mais baixas no início do tratamento. 
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O grau de satisfação referido pelos pacientes quanto ao aspecto 

clínico, incluindo textura e maciez, foi de 80,2% em nosso estudo, índice 

também obtido nos resultados dos estudos já citados por Haywood e Monk 

(1999) e mais tarde por Myers et al (2005). 

Sugerimos acompanhamento dos pacientes com o objetivo de observar 

se houve recidiva e se a compactação das fibras colágenas permaneceu a 

mesma. 

 

 

5.1 Considerações finais 

 

A prioridade desse estudo foi, exclusivamente, as alterações 

histopatológicas independente das características individuais dos pacientes. 

Por se tratar de um estudo com objetivos específicos, ou seja, 

alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas, após o tratamento com a LIP 

e por se tratar de método invasivo, foi sugerido que não haveria necessidade de 

grande número de pacientes estudados. 

A utilização simultânea de dois filtros com diferentes comprimentos de 

onda otimizou os nossos resultados abreviando o tratamento, diferentemente 

dos estudos citados que utilizaram apenas um filtro. 

A melhora clínica pode ser devida ao espessamento e compactação 

das fibras colágenas observada em 85,7% dos casos sobrepondo o plexo 

vascular superficial, fato que merece estudos posteriores, inclusive para outras 

finalidades terapêuticas. 

A avaliação quantitativa dos dados desse estudo (Quadro 4) subsidiou 

com objetividade os achados clínicos e histopatológicos, dados esses que 

vieram acrescentar e enriquecer as pesquisas citadas anteriormente. 

Considerando que houve diminuição do lúmen dos vasos em 35,7% dos 

casos, com três sessões da LIP, fica a dúvida se com maior número de sessões 

poderíamos ter um percentual maior de diminuição do diâmetro dos vasos.  
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Em relação à imagem digital, as fotografias ficaram de bom padrão o 

que facilitou a análise. 

Sabemos que o método da LIP já se aplica a uma variedade de 

doenças da pele, com bons resultados; entretanto, custos e eficácia de tratamento 

variam consideravelmente, conforme os diferentes aparelhos utilizados. É 

fundamental que esse tratamento seja mais acessível para a população em geral. 

Como citamos anteriormente, não existe padronização sobre o melhor 

parâmetro da LIP, devido os diferentes aparelhos existentes no mercado. 

Acreditamos que a padronização favoreceria a pesquisa para outras descobertas 

com mais segurança e eficácia. 

Para futuros estudos, a análise digital poderia ser empregada para 

quantificar o tecido elástico, a espessura da epiderme, a espessura da camada 

córnea e do infiltrado linfocitátrio, usando as colorações convencionais como 

HE, Tricrômio de Masson, Verhoeff-van-Gieson e Fontana-Masson. 

Sugerimos acompanhamento dos pacientes com objetivo de observar 

se houve recidiva e se a compactação das fibras colágenas permanece a mesma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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O estudo das alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas na 

poiquilodermia de Civatte após tratamento com luz intensa pulsada em 14 

pacientes permitiu apresentar as seguintes conclusões: 

 

• Houve um aumento significativo do espessamento e compactação das 

fibras colágenas na derme papilar e do número de fibras elásticas e a 

expectativa é que a neocolagenese continue. 

• A proliferação das fibras elásticas esteve presente, acompanhando os 

casos com aumento do colágeno. 

• A regularização da distribuição do pigmento melânico foi observada em 

praticamente todos os pacientes. 

• Não houve diferença volumétrica significativa das cristas interpapilares. 

• Houve diminuição do número de vasos e da média da área do lúmen dos 

vasos na derme superficial e profunda em 35,7% dos casos, conforme 

observamos através do anticorpo CD34, não sendo significativo como 

elemento primário. 

• Os efeitos colaterais mais freqüentes foram dor e queimação, eritema, 

edema e pigmentação pós-inflamatória, estando de acordo com o que foi 

informado aos pacientes previamente. 

• No tratamento da PC com a LIP utilizando os filtros de 570 e 540 nm, 

observou-se clinicamente que houve melhora no aspecto mosqueado da 

pigmentação, além da melhora da textura da pele após o tratamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 
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Anexo 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas na poiquilodermia de Civatte 
após tratamento com luz intensa pulsada  

 
O objetivo desse estudo é verificar se a utilização da Luz Intensa Pulsada pode 

contribuir para o tratamento da Poiquilodermia de Civatte. 
Serão feitas três aplicações da luz intensa pulsada nas áreas acometidas (regiões 

laterais do pescoço) após aplicação de creme anestésico uma hora antes do 
procedimento, com intervalo de 30 dias entre as sessões. 

Após uma injeção de anestésico no local, serão retirados dois fragmento (biópsia) 
da minha pele tratada com a Luz Intensa Pulsada, em seguida será feita sutura que 
deverá ser retirada em uma semana. Os fragmentos serão retirados antes e 60 dias 
após o término do tratamento. 

Após aplicação da Luz Intensa Pulsada a região poderá ficar levemente 
avermelhada e sensível. 

Na área tratada o paciente deverá passar loção calmante e protetor solar. 
Somente no final do estudo poderemos concluir se houve algum benefício para o 

paciente, como a diminuição da área mais escura do pescoço. 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 
Dra. Luciane Scattone, que pode ser encontrado no endereço: Joaquim Floriano, 243 – 
5º andar - Conj. 55 – Itaim Bibi, 3071-3839. Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Conj. 14, 5571-1062, Fax: 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 
na Instituição; 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

Terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo consultas e exames. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 
direito a tratamento médico na Instituição. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Alterações histopatológicas e imuno-
histoquímicas na poiquilodermia de Civatte após tratamento com Luz Intensa Pulsada”. 
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Eu discuti com a Dra. Luciane Scattone, sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 
___________________________________________ 
Assinatura do paciente/representante legal   Data ___/___/___ 
 
 
___________________________________________ 
Assinatura da testemunha      Data ___/___/___ 
 

 
 
Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 
 
(Somente para o responsável do projeto) 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo    Data ___/___/___ 
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Anexo 3 – Protocolo da entrevista 

 

NOME:______________________________________________ IDADE:_____________ 
 
ENDEREÇO.:____________________________________________________________ 
 
TELEFONES:____________________________________________________________ 
 
PROFISSÃO:___________________________ NATURALIDADE:__________________ 
 
PROCEDÊNCIA: _________________________________________________________ 
 
GÊNERO: (    ) M (    ) F    EST. CIVIL: 
________________________________  
 
DATA DE NASCIMENTO: _________________________________________________ 
 
FOTOTIPO:  (    ) I  (    ) II  (    ) III  (    ) IV  (    ) V 
 
TEMPO DE EVOLUÇÃO:__________________________________________________ 
 
SINTOMAS: ____________________________________________________________ 
 
EXAME DERMATOLÓGICO: _______________________________________________ 
 
HPMA:_________________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES:_____________________________________________ 
 
LOCALIZAÇÃO: FACE (    )  PESCOÇO (    )  COLO (    ) 
 
COMPONENTES:   PIGMENTAÇÃO ACATANHADO (    )   
ERITEMA, ATROFIA (    ) TELANGIECTASIAS (    ) 
 
TRATAMENTOS ANTERIORES:______________________________________ 
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HISTÓRICO:  
 SIM NÃO 
(Uso de vasodilatadores)   
COLAGENOSES   
DOENÇAS COM FENÔMENO DE KOEBNER   
USO DE AAS   
ETILISTA   
HEPATOPATIA   
DERMATOMIOSITE   
HERPES SIMPLES   
USO DE VITAMINA E   
DOENÇAS FOTOSSENSIBILIZANTES   
CICATRIZ HIPERTROFICA/QUELOIDEANA   
GRAVIDEZ   
HIPERTENÇÃO ARTERIAL (HÁ)   

 
EXPOSIÇÃO SOLAR RECENTE: 
 
SIM (    )  NÃO (    ), HÁ QUANTO TEMPO? 
 
USO DE COSMÉTICOS NA REGIÃO? 
 
BIÓPSIA 
USO DE MEDICAÇÕES: ______________________________________________ 
 
HISTÓRIA DE QUELÓIDE: _____________________________________________ 
 
MENOPAUSA: ______________________________________________________ 
 
 
PARÂMETROS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA LUZ PULSADA: 
 
FILTROS (nm): _____________________ 
 
Nº DE PASSADAS: _________________ 
 
FLUÊNCIA (J/Cm²): _________________ 
 
DURAÇÃO DO PULSO (ms): _________ 
 
ENERGIA: ________________________ 
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Anexo 4 – Instruções pós-tratamento 

 

Gerais 
 

• Uma suave sensação parecida com queimadura de Sol é esperada. Isso 
geralmente dura uma a duas horas, mas pode persistir até 24 horas. Um suave 
inchaço ou vermelhidão pode acompanhá-la, mas geralmente se resolve em 48 
horas. 

 
• Aplique gelo ou pacotes gelados na área de tratamento à cada 15 minutos por 

aproximadamente 1 hora, como necessitado. Um antiinflamatório oral e não 
esteróide pode ser tomado para reduzir o desconforto. Use de acordo com as 
orientações do kit. 

 
• Em alguns casos, vermelhidão prolongada ou bolhas podem aparecer. Uma 

pomada calmante pode ser aplicada às áreas afetadas duas vezes por dia até a 
cura. 

 
• Tome banhos normalmente. As áreas tratadas podem ficar sensíveis à 

temperatura. Banhos gelados oferecerão alívio. Evite esfregar agressivamente, 
usar esfoliantes ou esfregar com escovas até a área de tratamento ter retornado 
ao seu estado pré-tratamento. 

 
• Até que a vermelhidão se resolva completamente, evite: 

− Nadar, especialmente em piscinas com produtos químicos, tal como o cloro. 
− Banheiras com água quente. 
− Atividades que causam transpiração excessiva. 

 
Exposição ao Sol de áreas tratadas. Aplique um protetor solar de FPS 30 ou mais para 
prevenir mudanças na coloração da pele. 
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Anexo 5 – Técnicas das colorações 

 

Hematoxilina-eosina (H.E.) para células em geral 

Corantes e Soluções: 
Hematoxilina de Harris (15-7-39); 
Eosina (15-4-1); 
Álcool 95% acidificado com ácido clorídrico 1% (16-1-49). 

 
Fixador: 

Indiferente 
 
Método de Coloração: 

Desparafinar; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Corar pela Hematoxilina de Harris por 5 a 15 minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos e limpar as lâminas; 
Diferenciar em álcool-ácido até que os núcleos fiquem bem diferenciados; 
Lavar em água destilada por 10 minutos; 
Corar pela Eosina por 3 a 5 minutos; 
Lavar em água destilada; 
Desidratar; 
 Montar. 

 
Resultados: 

Azul – núcleo, bactérias e cálcio; 
Rosa – citoplasma; 
Vermelho - hemácias e granulações eosinófilas; 
Azul-claro – mucoproteína. 

 
Modificações 

Quando o tecido estiver conservado por muito tempo em Formalina, pode-se 
retirar o pigmento de formol passando o corte (em 2) na solução de álcool 
95% - amônia 2% por 15 minutos (12-1-53); 
hematoxilina de Erlich cora em 45 minutos – (15-7-43); 
Pode-se usar: hematoxilina férrica de Weigert – (15-7-28), Delafield – (15-7-
46), Bohmer – (15-7-42). 
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Verhoeff-van-Gieson para fibras elásticas 
 

Corantes e Soluções 
Hematoxilina de Verhoeff (15-7-26); 
Cloreto de ferro a 2% - sol. Aq. (16-3-6); 
Solução de hipossulfito de sódio 5% (16-2-5) 
Van Gieson (Picro-fucsina) (15-5-5) ou Picro-Ponceau (15-11-7) 

 
Fixador:  

Indiferente. 
 

Método de coloração: 
Desparafinar; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Corar pela Hematoxilina de verhoeff por 15 a 30 minutos até que os cortes 
adquiram cor preta; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Diferenciar na solução de cloreto de ferro durante alguns minutos, controlando 
ao microscópio, até que as fibras elásticas fiquem bem identificadas; 
Lavar em água destilada e controlar novamente ao microscópio; 
Lavar em álcool 95% rapidamente; 
Tratar pela solução de hipossulfito por 5 minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Lavar em água destilada; 
Facultativo: van Gieson ou Picro-Ponceau por 1 minuto; 
Desidratar; 
Montar. 

 
Resultados: 

Azul escuro-preto – fibras elásticas, núcleo; 
Vermelho – fibras colágenas; 
Amarelo – fibras musculares e glia. 
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Tricrômio de Masson para fibras colágenas 
 
 

Corantes e Soluções: 
Hematoxilina férrica – Weigert (15-7-28); 
Fucsina ácida – escarlate de Biebrich (15-5-7); 
Solução fosfotúngstica 5% - ácido fosfomolíbdico 5% (1/1) (16-1-19) 
Azul de anilina-acética (15-1-18) 
Ácido acético sol. aquosa. 1% (16-1-4) 

 
Fixador:  

Bouin (1-8-7). Se o tecido tiver sido fixado em formalina 10% (1-8-1), refixar 
em Bouin aquecido a 56ºC por 1 hora ou durante 1 noite em temperatura ambiente. 
 

Método de Coloração: 
Desparafinar; 
Lavar em água da torneira por 1 hora até desaparecer a cor do fixador; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Corar em Hematoxilina férrica de Weigert (velha) ou de Harris, durante 5 
minutos; 
Lavar em água destilada por cinco minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Corar pela fucsina ácida-escarlate de Biebrich por 5 minutos (conservar o 
corante); 
Lavar em água destilada por 10 minutos (para retirar o excesso de corante); 
Tratar pelo ácido fosfotúngstico-ácido fosfomolíbdico por 10 minutos; 
Sem lavar, corar pelo azul de anilina-acética por 10 minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Lavar em solução de ácido acético 1% por 3 minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Desidratar; 
Montar. 

 
 
 

Resultados: 
Vermelho-citoplasma, queratina, fibras musculares, fibras intercelulares, 
fibrina, axônio não mirelinizado; 
Azul ou Verde – fibras colágenas, muco, cartilagem, e osso; 
Azul ou azul escuro – núcleo. 
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Fontana para pigmento melânico e células cromafins 
 

Corantes e Soluções: 
Nitrato de prata Fontana-Masson – sol. aquosa. (15-11-15); 
Ferrocianeto de potássio 2% - sol. aq. – hipossulfito de sódio 5% (16-5-11) 
Cloreto de ouro 1% - sol. aq. (16-5-11); 
Hipossulfito de sódio 5% - sol. aq. (16-7-14); 
Solução de água amoniacal 0,2% (16-7-14); 

 
Fixador:  

Indiferente (para células argentafins não pode ser fixado em bicromato, sendo 
preferível em formalina) 10% (1-8-1) 
 

Método de Coloração: 
Desparafinar; 
Lavar em água destilada por 1 hora; 
Lavar em água amoniacal por 2 a 3 horas; 
Tratar pela prata durante 2 a 3 horas; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Tratar pela solução de ferrocianeto-hipossulfito por 10 minutos; 
Tratar pela solução de cloreto de ouro por 2 minutos; 
Lavar em água destilada por 5 minutos; 
Lavar em solução de hipossulfito de sódio por 1 minuto; 
Várias passagens em água destilada, sendo de 3 minutos cada; 
Desidratar; 
Montar. 

 
Resultado: 

Preto – pigmento melânico e células cromafins; 
 

Masson – Fontana 
Tratar pela solução de prata por uma noite (4) e então (6) tratar pela solução de 
hipossulfito por 5 minutos, lavar em água destilada e corar pela solução de vermelho 
neutro 1% pro 1 minuto, desidratar e montar. 

 Resultados: 
Preto – pigmento melânico e células argentafins; 
Escuro – pigmento lipofucsina e cromafins; 
Vermelho – outras estruturas. 
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Imuno-histoquímica 
 
Utilizamos para a identificação dos vasos na derme a técnica imunohistoquimica que uilizou 
como marcador o anticorpo monocional anti CD34 (NOVOCASTRA, UK, cód. 121203), que 
reconhece células endoteliais. Utilizou-se o método streptavidina-biotina-peroxidase (Hsu et 
al, 1981) segundo a técnica descrita a seguir. 
Cortes histológicos de 4µm de espessura foram obtidos a partir de material embebido em 
parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas com solução adesiva de 3 amino-
propyltriethoxy-silane (SIGMA Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. A3648) e 
acondicionadas em estufa a 56-58ºC por 48 horas. A seguir, foram desparafinados em dois 

banhos de xilol a 56ºC durante 30 minutos e à temperatura ambiente durante 20 minutos, 
sendo postriormente hidratados em seqüência decrescente de atanol (100%, 95% e 70%) 
e água corrente durante cinco minutos cada. Para a quebra das ligações aldeidicas 

provocadas pela fixação em formalina, fez-se a exposição antigênica com tampão citrato 
(solução de ácido cítrico 0,01M, pH 6,0) no forno de microondas na potência máxima por 
10 minutos e então deixou-se esfriar por 20 minutos à temperatura ambiente. O bloqueio 

de peroxidase endógena foi feito em câmara escura com duas trocas em solução aquosa de 
peróxido de hidrogênio 3% por 10 minutos cada, sendo em seguida as lâminas lavadas por 
10 minutos em água corrente e por 5 minutos em água destilada com tampão TRIS 

(hidroximetil aminometano, LABSYNTH Ltda, Diadema/SP/BR, cód T1033). A etapa seguinte 
constituiu-se da incubação dos cortes com o anticorpo anti-CD34 humano produzido em 
camundongo na diluição de 1:1000 em solução de albumina bovina fração V (SERVA, cód. 

11930) “overnight” a 4ºC. Procedeu-se com a lavagem em tampão, duas trocas de cinco 
minutos cada e a incubação com o anticorpo secundário anti-camundongo biotinelado 
(DAKO Strepto-ABC-Complex/HRP duet mouse/rabit, cód. K0492) e em seguida com o 

complexo estreptavidina-biotina peroxidase (DAKO Strepto-ABC-Complex/HRP duet 
mouse/rabit, cód. K0492), ambos por 60 minutos a 37ºC. Antes e após cada incubação fez-
se duas lavagens com solução tampão por cinco minutos. Revelou-se a reação com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3 – diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis, 
MO/USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 3%, por até cinco 
minutos. O controle da coloração foi feito sob observação ao microscópio óptico. Os cortes 

histopatológicos foram lavados em água corrent por 10 minutos, contracorados com 
hematoxilina de Harris por 30 segundos, lavados em água corrente, desidratados em 
etanos e diafanizados em xilol. A montagem das lâminas foi feita com resina Permount 

(FiSHER Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód, SP15-100). 
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Macro que automatiza a análise pelos algoritmos descritos na 
metodologia 
 
macro 'CriaRetangulo [1]' 
{makeRectangle (0, 276, 640, 203);} 
 
macro 'Intensidade[4]' 
{run("Crop"); 
run("Colour Deconvolution", "vectors=RGB"); 
run("k-means Clustering...", "number=3 cluster=0.00010000 enable randomization=48 show"); 
 
macro 'Segmenta o cluster intermediário [2]' 
{setThreshold(111, 171); 
run("Convert to Mask"); 
run("Set Measurements...", "area area_fraction display redirect=None decimal=3"); 
run("Measure"); 
 
macro 'FechaJanelas [4]' 
{selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
selectImage(2); 
run("Close"); 
run("Open Next"); 
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Sumário dos resultados da análise 

 

Dados referentes à Intensidade dos pixels referentes ao colágeno estimados 

como o nível de pigmentação do colágeno.* 

Caso Pré Pós 
1 149.57 141.44 
2 160.44 137.44 
3 131.67 128.11 
4 138.56 128.56 
5 123.56 121.33 
6 132.78 127.22 
7 134.89 136.44 
8 131.78 125.22 
9 129.78 132.89 
10 155.75 136.33 
11 142.00 130.75 
12 137.00 140.78 
13 136.22 137.22 
14 135.78 138.67 

* Quanto mais intensa a pigmentação, menor o valor da intensidade dos pixels (imagem mais escura). 

 

Dados referentes à Densidade média do colágeno na derme papilar estimados 

como a fração da área selecionada. 

Caso Pré Pós 
1 44.14 43.33 
2 36.54 49.41 
3 59.51 51.20 
4 43.24 44.83 
5 43.37 59.90 
6 42.23 44.77 
7 41.36 40.31 
8 37.39 56.04 
9 41.69 45.58 
10 32.13 50.12 
11 45.98 51.10 
12 41.99 44.05 
13 44.87 57.77 
14 43.58 45.36 
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Análise da distribuição dos dados 

 DensAntes DensDepois IntensAntes IntensDepois 
Tamanho da amostra = 14 14 14 14 
Mínimo 32.13 40.31 123.56 121.33 
Máximo 59.51 59.90 160.44 141.44 
Amplitude Total 27.39 19.58 36.89 20.11 
Mediana 42.74 47.49 136.00 134.61 
Primeiro Quartil (25%) 41.44 44.78 132.03 128.22 
Terceiro Quartil (75%) 44.00 51.18 141.14 137.39 
Desvio Interquartílico 2.56 6.39 9.11 9.17 
Média Aritmética 42.71 48.84 138.55 133.03 
Variância 37.17 34.46 105.06 38.71 
Desvio Padrão 6.10 5.87 10.25 6.22 
Erro Padrão 1.63 1.57 2.74 1.66 
Coeficiente de Variação 0.14 0.12 0.07 0.05 
Assimetria (g1) 1.27 0.60 1.00 -0.38 
Curtose (g2) 4.54 -0.59 0.53 -0.97 
Média Harmônica = 41.97 48.22 137.89 132.75 
N (média harmônica) = 14 14 14 14 
Média Geométrica = 42.34 48.52 138.22 132.89 
N (média geométrica) = 14 14 14 14 
Variância (geom.) = 1.01 1.01 1.00 1.00 
Desvio Padrão (geom.) = 1.15 1.13 1.07 1.05 

 

 

Análise da normalidade dos dados (Shapiro-Wilk). 

Resultados DensAntes DensDepois IntensAntes IntensDepois 
Tamanho da amostra = 14 14 14 14 
Média = 42.71 48.84 138.55 133.03 
Desvio padrão = 6.10 5.87 10.25 6.22 
W = 0.85 0.93 0.90 0.94 
p = 0.02 0.36 0.16 0.47 
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Análise comparativa das amostras de Intensidade do colágeno (Teste t de 

Student para amostras pareadas) 

 IntensAntes IntensDepois 
Indivíduos 14 14 
Média 138.55 133.03 
Desvio Padrão 10.25 6.22 
Erro Padrão 2.74 1.66 
Desv. Padrão da Diferença 8.31 --- 
Erro Padrão da Diferença 2.22 --- 
Média das diferenças 5.52 --- 
(t)= 2.49 --- 
Graus de Liberdade 13.00 --- 
(p) unilateral = 0.01 --- 
(p) bilateral = 0.03 --- 
IC (95%) 0.73 a 10.32 --- 

 

 

Análise comparativa das amostras de densidade do colágeno (Teste de Wilcoxon). 

T = 12 
Número de pares = 14 
Z = 2.54 
p-valor (unilateral) = 0.01 
p-valor (bilateral) = 0.01 
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Anexo 6 – Luz Intensa Pulsada (LIP) - Harmony® 

 

A LIP é um tipo de energia luminosa que abrange as ondas de luz entre 400 a 
1200nm de espectro eletromagnético. Trata as lesões vasculares benignas cutâneas 
mediante o princípio da fototermólise seletiva. 

A luz pulsada consiste na emissão de feixes de raios com maior precisão, 
disparados em “flash”, evitando desperdício de energia. 

O sistema Harmony® foi desenvolvido para aplicações estéticas e cosméticas que 
requeiram foto-termólise (foto-coagulação) e hemostase do tecido epidérmico, 
apresenta uma grande variedade de aplicações através de Tecnologia de Fluorescência 
Aplicada (AFT™), LASER Nd: YAG e lâmpada de UVB. 

Os comprimentos de onda 420-950nm de Tecnologia de Fluorescência Avançada 
(AFT) são indicados para: 

- Tratamento de acne vulgar inflamatória moderada 

- Tratamento de lesões epidérmicas pigmentadas benignas, como discromia, 
hipopigmentação, melasma, e efélides (sardas) 

- Tratamento de lesões cutâneas, como verrugas, cicatrizes e estrias 

- Tratamento de lesões cutâneas vasculares benignas, como manchas vinho do 
Porto, hemangiomas, telangiectasias facial e da perna, rosácea, angiomas e “spider” 
angiomas, poiquilodermia de Civatte, varizes e malformações venosas 

- Remoção de pêlos indesejados e redução gradual ou permanente de pêlos 

Ele opera com até sete aplicadores de três tipos: AFT, Nd, YAG e UVB. Cada 
Aplicador inclui toda a fonte de luz e o banco óptico; portanto, o Harmony® não pode 
funcionar a não ser que um aplicador esteja ligado ao seu conector. As larguras dos 
pulsos de todos os aplicadores do Harmony® são pré-programadas. Cada aplicador 
permite que o operador escolha entre três larguras: pulso mais fino para peles claras, 
médio para peles mais escuras, e largo para peles negras. O aplicador também é pré-
programado para atuar com uma determinada faixa de energia, que tem base na 
finalidade da aplicação. O operador só pode ajustar a fluência de energia dentro dessa 
faixa pré-determinada. 

A taxa máxima de repetição em funcionamento é de 1/3 pulsos por segundo. 

O aplicador de AFT abriga mecanismos que geram e emitem pulsos de luz. Há 
quatro aplicadores de AFT distintos, de acordo com sua finalidade: 
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- Aplicador de 650-950nm: vermelho 

- Aplicador de 540-950nm: verde 

- Aplicador de 570-950nm: amarelo 

- Aplicador de 420-950nm: azul 

A lâmpada de luz pulsada emite um pulso de luz e é ativada quando o pedal é 
pressionado. A luz passa por uma abertura que possui um filtro e chega até o guia de 
luz, de vidro, localizado na ponta do aplicador. O “spot size” do feixe de todos os 
aplicadores de AFT é de 6mm e a densidade de força é de 5-20J/cm².O operador 
segura o aplicador de AFT pela haste para posicionar o guia de luz sobre a pele do 
paciente. O corpo do aplicador possui um formato arredondado e um círculo colorido no 
lado direito que indica seu tipo. 

A lâmpada do aplicador de AFT tem uma área ativa de 6cm², que emite uma dose 
de luz homogênea sobre o tecido. 

O componente AFT é indicado para o tratamento de lesões vasculares e redução 
de tamanho de lesões pigmentadas, além de outras indicações. 

Antes de iniciar o tratamento o operador seleciona o aplicador e fornece o tipo de 
pele do paciente e a fluência desejada, ou seja, a quantidade de energia expressa em 
J/cm² a que a área tratada será exposta. O Harmony® automaticamente ajusta a 
duração do pulso baseado na informação fornecida. Quando se está usando os 
aplicadores de AFT ou UVB, cada vez que o operador pressiona o pedal, o Harmony® 
automaticamente emite um pulso único. A emissão de LASER com os aplicadores de 
Nd: YAG, no entanto, é permitida somente quando o gatilho do aplicador e o pedal são 
pressionados simultaneamente. 

*spot 

*j/cm2= quantidade de energia (fluência) 

Portanto o aparelho possui aplicadores múltiplos que incluem um aplicador de UVB 
para psoríase, dois tipos de aplicadores de LASER para lesões vasculares profundas e 
remoção de tatuagens, quatro aplicadores de AFT para aplicações estéticas, incluindo 
tratamento de acne, remoção de pêlos, rejuvenescimento da pele, tratamento de lesões 
pigmentadas e desordens vasculares. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To assess through histological and immunohistochemical analyses 

the cell changes after Intense Pulsed Light therapy in the cervical region of 

patients with poikiloderma of Civatte. Methods: Fourteen patients with 

poikiloderma of Civatte in the cervical region were studied. They were submitted 

to three monthly sessions of Intense Pulsed Light. Biopsies were performed 

before and after treatment. Five slides were prepared for each patient summing 

up 70 slides for histological and immunohistochemical analyses. The slides were 

stained with hematoxilyn-eosin (HE), Masson trichrome (for colagen), Verhoeff-

van-Gieson (for elastic fibers), Fontana-Masson (for melanin) and CD 34 

immunohistochemistry. Results: Improvement in both skin pigmentation and 

texture was observed in all patients in Masson Trichrome staining, showed 

evident proliferation and compaction (neocollagenesis) of collagen fibers in the 

papillary dermis, which was confirmed by digital imaging analysis. By Fontana-

Masson staining even distribution of melanin pigment was found; the mottled 

pattern improved. In slides stained by Verhoeff-van-Gieson, the elastic fibers 

increase in number, mainly in the cases with higher collagen density. In 

Immunohistochemistry, there were no significant alterations in vessels after 

Intense Pulsed Light therapy. Conclusions: A significant increase in density and 

intensity of collagen fibers, increase in number of elastic was observed in 

papillary dermis and redistribution of melanin when comparing the groups before 

and after treatment with Intense Pulsed Light. The vessel diameter was smaller 

in five patients (35,7%). 
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