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RESUMO 

 

Quando uma onda eletromagnética, é emitida na faixa de frequência entre 3 KHz a 24 

GHz, interage com a pele, promovendo a diatermia, ou seja, o aquecimento através de 

calor profundo, convertendo a energia elétrica em energia térmica. É um tratamento 

dermato-funcional não invasivo, que leva ao melhor aporte circulatório e de nutrientes, 

hidratação tecidual, aumento da oxigenação, aceleração da eliminação de catabólitos e 

contração do tecido conjuntivo. Promove reorientação de fibras de colágeno e seu 

aumento em espessura, bem como do tecido epitelial. A própolis é uma substância 

resinosa oriunda da abelha melífera européia Apis Mellifera colhidas de brotos, flores e 

exsudatos de plantas e possui efeitos antioxidativos que favorecem a síntese de colágeno. 

Este trabalho busca investigar os efeitos da própolis associada à radiofrequência, na 

morfologia da epiderme e derme de ratos Wistar. Assim, esperando uma ação positiva na 

neocolagenogênese. A metodologia utilizada foi composta por 36 ratas Wistar, pesando 

entre 250 a 300g. Divididas em 4 grupos, contendo 9 animais em cada grupo ocorrendo 3 

aplicações de radiofrequência e/ou própolis em três semanas, sendo: G1 – Controle (C); 

G2 – Própolis (P); G3 – Radiofrequência + Própolis (RP); G4 – Radiofrequência (R). 

Após 24h do término do tratamento, os animais foram eutanasiados e subsequentemente 

coletados fragmentos da pele que foram fixados em paraformoldeído 10% e submetidos a 

técnicas histológicas de rotina (desidratação, diafanização e inclusão em parafina), 

microseccionados a 5 μm e corados com HE-Hematoxilina Eosina, Picrosírius Red e 

imunomarcação para TGFα, FGF2, FGF7 e VEGF. Para análise e comparações da 

epiderme, derme papilar e reticular entre os grupos, e ainda da espessura e morfologia 

das fibras colágenas, microfotografias foram obtidas e microprocessadas pelo Software 

ImageJ 1.49J. Nossos resultados revelam que a epiderme do grupo própolis foi a mais 

desenvolvida, bem como a marcação para o FGF7. O colágeno total foi mais expressivo 

em todos os grupos que sofreram tratamento, entretanto a derme papilar e reticular 

apresentou-se menor nos grupos tratados com RF, possivelmente devido a contração do 

colágeno após a aplicação. Foi observado que o FGF2 apresentou maior expressão nos 

grupos radiofrequência com própolis e radiofrequência. O TGFα mostrou maior 

imunopositividade no grupo radiofrequência com própolis, entretanto este grupo não 

apresentou tecido de granulação.  O VEGF não apresentou diferença significativa entre 

os grupos. Nenhum grupo apresentou edema ou inflamação. Concluimos que ocorre 

formação de colágeno em todos os grupos tratados, e a própolis funciona como um 

ativador da proliferação de queratinócitos. Dessa forma, nossos achados são de extrema 

importância científica, pois contribuirão para incrementar novas tecnologias, 

relacionadas aos mecanismos de neocolagenogênese dérmica, questão fundamental para 

novas possibilidades de aplicação na engenharia tecidual e área dermato-funcional. 

Palavras-chave: epiderme, derme, fibras colágenas, morfologia. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

When an electromagnetic wave is emitted in the frequency range between 3 KHz to 24 

GHz, interacts with the skin, promoting the diathermy, i.e. the heat through deep heat, 

converting electrical energy into thermal energy. Dermato-functional treatment is non-

invasive, which leads to better supply of nutrients, circulatory and tissue hydration, 

increasing oxygenation, acceleration of the elimination of catabolites and contraction of 

the connective tissue. Promotes reorientation of collagen fibers and its increase in 

thickness as well as epithelial tissue. Propolis is a resinous substance from the european 

honeybee Apis Mellifera harvested buds, flowers and plant exudates and has 

antioxidativos effects that promote the synthesis of collagen. This aim seeks to 

investigate the effects of propolis associated with radiofrequency, the morphology of the 

epidermis and dermis of Wistar rats. So, waiting for a positive action on 

neocolagenogênese. The methodology used was composed of 36 Wistar rats, weighing 

between 250 to 300. Divided into 4 groups, containing 9 animals in each group going on 

3 radiofrequency applications and/or propolis in three weeks: G1 – control (C); G2-

Propolis (P); G3 – Radiofrequency + Propolis (RP); G4-Radiofrequency (R). After the 

end of treatment, 24 hours the animals were eutanasiados and subsequently collected 

fragments of skin that were fixed in 10% paraformoldehyde and subjected to routine 

histological techniques (dehydration, diafanização and inclusion in paraffin), 

microseccionados to 5 μm and stained with Hematoxylin and Eosin, Picrossírius-Red and 

immunolabeling for TGFα, FGF2, FGF7 and VEGF. For analysis and comparisons of the 

epidermis, papillary and reticular dermis between groups, and the weight and 

morphology of the collagen fibers, microphotographs were obtained and 

microprocessadas by the ImageJ Software 1.49 J. Our results reveal that the epidermis of 

the propolis group was the most developed, as well as the markup for the FGF7. The 

total collagen was more expressive in all groups that have suffered treatment, however 

the papillary and reticular dermis appeared lower in the groups treated with RF, possibly 

due to collagen contraction after application. It was observed that the higher expression 

in FGF2 radiofrequency groups with propolis and radiofrequency. The largest 

imunopositivity in the group showed TGFα with propolis, however this group showed no 

granulation tissue. The VEGF showed no significant difference between the groups. No 

group presented swelling or inflammation. We conclude that collagen formation occurs 

in all treated groups, and propolis acts as an activator of keratinocyte proliferation. Thus, 

our findings are of the utmost importance, as it will help to increase new technologies 

related to dermal neocolagenogênese mechanisms, key issue for new possibilities of 

application on tissue engineering and dermato-functional area. 

Key words: epidermis, dermis, collagen fibers, morphology. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

1.1) Pele 

 

A pele, o maior órgão do organismo, primordialmente protege o corpo contra abrasão 

externas e infecções por microrganismos. Garante a manutenção dos fluídos biológicos e do 

balanço eletrolítico graças a sua capacidade metabólica, imunológica e sensorial. Impede a 

absorção de partículas prejudiciais e desnecessárias do ambiente circundante (MORGANTI et 

al, 2001). Participa da termorregulação em associação ao sistema circulatório, e ainda tem 

função estética. A pele recobre toda a superfície do corpo e é constituída por uma porção 

epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, e a outra que é uma porção conjuntiva de origem 

mesodérmica, a derme. A hipoderme está abaixo e em continuidade com a derme, porém não 

faz parte da pele, serve apenas de suporte e união com os órgãos subjacentes (JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2013).  

A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e 

contendo diferentes tipos de células, como os queratinócitos, melanócitos, células de 

Langerhans e de Merkel. Sua espessura e estrutura variam de acordo com o local estudado. 

Vista da derme para a superfície, a epiderme apresenta cinco camadas: basal, espinhosa, 

granulosa, lúcida e córnea (SAMPAIO e RIVITTI 2000; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). 

Os estudos de permeabilidade cutânea são limitados pela camada ou estrato córneo, 

que é a maior barreira para a entrada de quaisquer substância no corpo (VIANNA, et. al., 

1998; KREILGAARD, et. al., 2000; BARRY, 2001; MOSER, et. al., 2001; VENTER, et. al., 

2001). Constituído de células mortas (corneócitos), água e lipídios, o estrato córneo 

comporta-se como uma membrana artificial semipermeável, dependendo do tipo de molécula 

presente em um medicamento, pode atravessá-la por difusão passiva (ANSEL, et. al., 2000). 

A maioria dos fármacos utilizados no tratamento de problemas dermatológicos precisa 

atingir os tecidos mais profundos da pele, tendo que permear o estrato córneo para chegar ao 

seu local de ação. Desse modo, a utilização dermatológica de fármacos está limitada pela 

capacidade destes ultrapassarem a barreira epidérmica (MARTINS e VEIGA, 2002). Apesar 

disso, a administração tópica oferece vários atrativos quando comparada às tradicionais vias 

intramuscular, intravenosa e oral (KREILGAARD, 2002). Além de não ser invasiva, evita o 
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metabolismo pré-sistêmico e a degradação de fármacos peptídicos e protéicos (TANG, et. al., 

2001).  

Abaixo da epiderme encontra-se a derme, que é formada de tecido conjuntivo e 

assemelha-se com um gel, rico em mucopolissacarídeos (substância fundamental) e material 

fibrilar de três tipos: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Serve de apoio para 

a epiderme e une a pele ao tecido celular subcutâneo ou hipoderme. Sua espessura também 

varia de acordo com a região observada. Apresenta uma superfície externa irregular, na qual 

se observam saliências (chamadas de papilas dérmicas) que aumentam a área de contato entre 

a derme e a epiderme, reforçando a união das duas camadas. Além de vasos sanguíneos e 

linfáticos, são encontradas na derme estruturas derivadas da epiderme, como folículos pilosos, 

glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. (SAMPAIO e RIVITTI 2000; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO 2013). A derme se divide em duas camadas: derme papilar, mais superficial, 

constituída de tecido conjuntivo frouxo e está imediatamente abaixo de epiderme, possui 

delicadas fibras de colágeno, predominante, tipo I e do tipo III. Já a camada reticular é mais 

profunda e está abaixo da derme papilar, embora sua espessura varie em diferentes partes do 

corpo, é caracterizada por feixes grossos e irregulares de fibras de colágeno tipo I 

principalmente (ROSS e PAWLINA, 2012). 

O envelhecimento da pele, rompimento da sua estrutura normal, bem como o 

comprometimento de suas funções, muitas vezes estão relacionados à produção ou 

degradação do colágeno dermal. Atualmente, devido à gravidade maior de doenças em 

pacientes hospitalizados, feridas crônicas têm se tornado frequentes principalmente na 

geriatria ou em unidades de terapia intensiva. Nesse contexto incluem-se as úlceras de pressão 

ou decúbito, feridas nos pés diabéticos e feridas de origem vascular (WADA, 2006).  A 

prevenção a essas lesões cutâneas é de extrema importância (ROGENSKI e SANTOS, 2005). 

Curativos e métodos físicos com a aplicação de corrente elétrica ou de pressão inversa 

(WADA, 2006) são metodologias que podem auxiliar na regeneração, tratamento ou 

cicatrização dessas lesões.  

A busca pelo padrão estético vem crescendo nos últimos anos e atingindo diferentes 

classes sócio-econômicas. A Fisioterapia Dermato-Funcional atualmente oferece uma 

diversidade de recursos para atender a demanda do consumidor brasileiro, dentre eles a 

radiofrequência (RF). Esta técnica é não invasiva e não cirúrgica, sendo utilizada com êxito 
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em tratamentos de alopécia, olheiras, adiposidades, estrias, flacidez, rugas, manchas, fibroses 

pós-lipoaspiração, lipodistrofia ginóide e cicatrizes (CARVALHO, et. al., 2011, ALSTER e 

TANZI, 2005, CALBET, 1992). 

Estudos que busquem ou comprovem melhoria na reepitelização da epiderme ou 

síntese de colágeno dermal podem gerar importantes subsídios na busca por melhorias na 

qualidade de vida de idosos, diabéticos, queimados e todos aqueles que necessitem de rápida 

regeneração tecidual ou melhoria da elasticidade dérmica. 

 

 

1.2) Radiofrequência 

 

A radiofrequência é uma forma de corrente elétrica emitida por um aparelho de alta 

frequência com corrente alternada entre 3 KHz e 24GHz (ZELICKSON, et. al., 2004) que 

promove diatermia, ou seja, o aquecimento através de calor profundo, onde converte a energia 

elétrica em energia térmica, como foi demonstrado em ratos da linhagem Wistar, nos estudos 

de Carvalho et al (2011). 

A RF é utilizada como um tratamento baseado na geração de um potente efeito eletro-

térmico ao longo da derme. Foi desenvolvida como um método não-ablativo, ou seja, não 

cirúrgico e eficaz para melhorar a flacidez da pele. O princípio básico deste método é que a 

energia da RF faz fibrilas de colágeno contraírem-se imediatamente, e então essa contração do 

tecido que é a resposta mediada pelo calor induz a produção de novo colágeno (CHOI, et. al., 

2012). 

Dispositivos de RF utilizam condutância elétrica, na forma de corrente elétrica 

alternada rapidamente (em várias frequências e voltagens) para provocar a oscilação de 

estruturas celulares que se encontram no caminho elétrico, aumentando desse modo o 

movimento intermolecular. À medida que a corrente flui, as colisões moleculares aumentam, 

assim, há criação de energia térmica (calor). Por conseguinte, a tecnologia RF utiliza a 

resistência (impedância) do próprio tecido para gerar calor em vez de transferência direta de 

calor. O aquecimento melhora o colágeno dérmico e a elastina, que leva ao endurecimento da 

pele, o que é importante na obtenção de um resultado do contorno corporal (BOISNIC, et. al., 

2014). 
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Há dois tipos de radiofreqüência: a RF monopolar e a bipolar. Na monopolar a 

corrente elétrica é emitida através de um eletrodo aplicado à área de tratamento e retorna ao 

gerador através de um eletrodo de dimensões maiores, localizado à distância (geralmente no 

dorso e abdome). A energia elétrica se concentra próxima à ponteira do eletrodo ativo e 

diminui rapidamente com a distância. A profundida de ação descrita é de aproximadamente 6 

mm. Na RF bipolar apresenta eletrodos de saída e retorno da corrente na própria ponteira, 

gerando dessa forma um circuito elétrico mais superficial em relação à RF monopolar 

(CARVALHO, et. al., 2011; TRELLES, et. al., 2009; MANUSKIATTI, et. al., 2009; 

HASSUN, et. al., 2008). Dessa forma, a RF bipolar tem sua corrente elétrica limitada entre as 

duas áreas entre os eletrodos. O cálculo da profundidade de penetração da RF bipolar é a 

metade da distância entre os eletrodos. Por exemplo, em um sistema bipolar com 4mm de 

distância entre os eletrodos, a profundidade alcançada será de aproximadamente 2mm 

(BELENKY, et.  al., 2012). 

Segundo Carvalho, et. al. (2011) e Goméz (2007) essa elevação da temperatura 

tissular, quando detectada pelo organismo uma maior temperatura que o normal, ocorrerá à 

abertura dos capilares aumentando a vasodilatação, resultando na melhora do trofismo 

tissular, reabsorção do excesso de líquidos intercelulares e no aumento da circulação. Como 

consequência obtém-se um aumento de oxigênio nos tecidos, nutrientes e oligoelementos, 

melhorando o sistema de drenagem das toxinas e radicais livres, provocando lipólise 

homeostática, neocolagenogênese e neoelastogênese, atuando nos fibroblastos e em outras 

células.  

A radiofrequência dessa forma leva ao melhor aporte circulatório e de nutrientes, 

hidratação tecidual, aumento da oxigenação, aceleração da eliminação de catabólitos, 

contração do tecido conjuntivo promovendo reorientação de fibras de colágeno e incremento 

na contagem destas fibras, aumento da espessura e na densidade do tecido epitelial 

(CARVALHO, et. al., 2011; HASSUN, et. al., 2008). 

 

1.3) Própolis 

 

A própolis é uma complexa mistura de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas 

obtidas pelas abelhas melífera européia, Apis Mellifera, a partir da colheita de brotos, flores e 
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exsudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a 

elaboração do produto final. Seu emprego na vida da colônia está relacionado com suas 

propriedades mecânicas, sendo utilizada como agente antimicrobiano, garantindo um 

ambiente asséptico e utilizada também na construção e adaptação da colméia (GONÇALVES 

e SOUZA, 2008, SFORCIN; BANKOVA, 2011). 

Os primeiros registros da utilização da própolis pelo homem remontam ao Egito antigo 

e à Mesopotâmia. De acordo com Kalil (2006) tem sido utilizado como medicina popular 

durante séculos na Europa, América do Norte e Sul, China e Japão. Desde a década de 1980, 

este produto vem sendo largamente utilizado em suplementos alimentares e beberagens, como 

preventivo de enfermidades e em aplicações tópicas (FUNARI e FERRO 2006). 

Por ser uma substância resinosa em seu estado bruto, suas soluções em geral são 

preparadas por transformar a resina em pó, seguida por extração em meio alcóolico ou 

aquoso. O processo mais comum de extração da própolis utiliza etanol como solvente, uma 

vez que a maioria dos compostos bioativos na própolis são bastantes lipofílicos e, portanto, 

solúveis em etanol (ROCHA, et. al., 2012). 

Sua composição química varia em diferentes partes do país devido à grande 

biodiversidade brasileira. Atualmente existe mais de 300 variedades que foram identificadas 

(GONÇALVES e SOUZA, 2008). Análises laboratoriais revelam que a própolis é composta 

de 55% de resina e bálsamo, 30% de cera e 10% ácidos voláteis e 5% de pólen. Estes dados 

podem variar conforme cada região e flora existente (REIS, et. al., 2000). Há uma 

variabilidade na composição da propólis que depende da área geográfica, vegetação e 

métodos utilizados para a avaliação (BANKOVA, 2005). 

Nas resinas encontram-se vários componentes que já foram isolados e determinadas as 

suas estruturas químicas. Os principais componentes da própolis são os flavonóides como a 

quercetina, e especialmente flavonas, flavonóis e flavononas e fenóis, sendo componentes 

responsáveis pela ação antioxidante (GONÇALVES e SOUZA, 2008; REIS, et. al., 2000; 

PALOMINO, et. al., 2009). Foram identificados também ácidos α-acetoxibitulênico, caféico e 

ferúlico, ácidos graxos, esteróides e aldeídos aromáticos, entre outros (REIS, et.  al., 2000; 

PALOMINO, et. al., 2009). 

A própolis possui grande aplicabilidade terapêutica e industrial. Suas principais 

propriedades são: antimicrobiana (da SILVA FILHO, et. al., 2008), antiinflamatória 
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(CESTARI et. al., 2011; dos SANTOS, et. al., 2010), antioxidante (GUIMARÃES, et. al., 

2012), antiulceroso (LEMOS, et. al., 2007), imunomodulatória (MISSIMA,  et. al., 2007), e 

antimutagênica (MUNARI, et. al., 2008) efeitos vistos tanto in vitro quanto in vivo. 

Recentemente, Fonseca, et, al. (2011) mostraram que o tratamento tópico com extratos 

de própolis impediu o estresse oxidativo induzido pela irradiação de raios ultravioleta na pele 

de ratos sem pelos. Cole, et. al. (2010) notaram que a própolis reduz a inflamação cutânea, 

imunosupressão e peroxidação lipídica induzida pela exposição aos raios UV. Além disso, um 

recente estudo de Gregoris, et. al. (2011) incluiram própolis e seu principal composto fenólico 

na formulação de cosmecêuticos, devido as suas propriedades de proteção e prevenção. 

A quercetina presente nos flavonóides impede o dano oxidativo e morte celular 

estimulando radicais de oxigênio, protegendo contra a perioxidação lipídica e interrompendo 

a reação em cadeia de formação de radicais livres, quelando íons metálicos para formar 

complexos inertes que não participarão da conversão de radicais perióxido e peróxido de 

hidrogênio em radicais hidroxila. Nos últimos anos, tem se comprovado que estes 

componentes interagem com ampla variedade de sistemas biológicos em mamíferos, 

apresentando atividade antioxidante, antiinflamatória, antibacteriana, antiviral, antimitótica e 

com efeitos anticarcinogênicos e antiproliferativo (D’ACAMPORA, et. al., 2007; 

HAVSTEEN, 2002).  

Em estudos realizados por D’Acampora, et. al. (2007) os mesmos observaram que a 

atuação da quercetina na cicatrização de feridas cirúrgicas em ratos Wistar promoveu a 

reepitalização com presença de fibroblastos e deposição de colágeno. Oliveira e colaboradores 

(2002) afirmam que a quercetina também ajuda a inibir a oxidação e a citotoxidade do 

colesterol LDL e que a quercetina testada em ratos reduziu os teores de lipídeos. 

Em vários compostos que proporcionam estabilidade oxidativa têm sido identificados 

diversas especiarias, tais como: sálvia, tomilho, alecrim, cravo-da-índia, entre outras. Tais 

compostos que apresentam propriedades antioxidativa possuem em sua composição os ácidos 

fenólicos (MOREIRA e MANCINI-FILHO, 2004). Os ácidos fenólicos são antioxidantes 

primários que agem como sequestradores de radicais livres e bloqueadores de reações em 

cadeia (MOREIRA e MANCINI-FILHO, 2004; MADSEN, et. al., 1996).  

De acordo com pesquisa realizada por Moreira e Mancini-Filho (2004) foi observado 

que o uso de compostos fenólicos contendo ácido caféico, ferúlico, gálico, entre outros, na 
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dieta de ratos Wistar, demonstrou uma perda de peso nos animais, sendo demonstrado que 

além de efeitos antioxidantes os compostos fenólicos atuam também no metabolismo lipídico. 

Segundo Mani, et. al., (2006) os flavonóides são responsáveis pela atividade biológica do 

própolis. Council of Europe (1989) relata que os flavonóides (rutina e quercetina), ácidos 

fenólicos (ácidos caféico e clorogênico), caratenóides, α-tocoferol, entre outros, possuem 

possíveis efeitos vasoprotetor, antiséptico e combate ao edema. 

 

 

1.4)  Importância dos Fatores de Crescimento 

 

A cicatrização de feridas é um mecanismo biológico complexo que envolve interações 

celulares, incluindo células musculares lisas, fibroblastos, células endoteliais, queratinócitos, 

miofibroblastos e células do sistema imunológico. Os fatores de crescimento, tais como o 

fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e 

fator de crescimento transformador (TGF) são relatados por acelerar a formação de 

componentes diferentes durante a cicatrização de feridas (NISSEN, et. al., 1998). 

Entre os fatores de crescimento conhecidos, o VEGF acredita ser o sinal mais 

prevalente, eficaz, e de longa duração para estimular a angiogênese em feridas. É um fator de 

crescimento multifuncional que é produzido pelas células endoteliais, células musculares 

lisas, fibroblastos, trombócitos, macrófagos e neutrófilos. VEGF promove eventos precoces 

na angiogênese, um processo que é importante para a cicatrização de feridas adequada através 

de vários mecanismos, incluindo a deposição de colágeno, e epitelização (BAO, et. al., 2009).   

  FGF demonstra fortes propriedades mitogênicas em fibroblastos, células musculares 

lisas, melanócitos e funciona como fator de angiogênese, estimulando o crescimento de novos 

vasos sanguíneos e melhora a cicatrização de feridas (FOLKMAN; KLAGSBRUN, 1987). 

FGF também regula a migração e diferenciação de suas células-alvo e considerados 

citoprotetiva e apoia células de sobrevivência sob condições de estresse (ORNITZ; IROH, 

2001). 

O fator de crescimento básico FGFb ou FGF2 é um potente mitogênico quimiotático 

para células endoteliais, fibroblastos e queratinócitos, pois estimula o metabolismo e o 

crescimento da matriz extracelular (ECM) e o movimento de células derivadas do mesoderma, 
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em tecidos com lesão o FGF2 desempenha papel fundamental na cicatrização de feridas 

(BARRIENTOS, et. al., 2008; ORTEGA, et. al. 1998). 

Com relação os fator de crescimento de queratinócitos (FGF7) é um membro da 

família dos FGF que possui alta afinidade com o receptor FGFR2b (MIKI, et. al., 1992) 

Alguns estudos anteriores sugerem que o FGF7 desempenha um papel da homeostase epitelial 

em órgãos adultos, particularmente durante a proteção e reparação epitelial (FINCH e 

RUBIN, 2004). 

O TGF  é provavelmente o mais amplo nas famílias de fator de crescimento 

(BENETT; SCHULTZ, 1993). TGF é sintetizado por uma grande variedade de células devido 

a quase todas possuirem TGF-receptor, possuindo um fator de crescimento importante na 

cicatrização de feridas pela capacidade de estimular a quimiotaxia de células inflamatórias e a 

síntese da matriz extracelular (MUSTOE, et. al., 1987). A partir de uma série de estudos 

clínicos e experimentais demonstraram efeito positivo do TGFα no reparo de feridas, 

sugerindo que endogenamente estes fatores estão envolvidos com o processo de cura das 

feridas (STEED, 1998). 

Segundo Cribbs, et. al. (2002) o TGFα foi encontrado em queimaduras de ratos, 

principalmente durante a fase de proliferação dos queratinócitos. Sendo assim, acredita-se que 

esse marcador atua como um fator de crescimento durante a reepitelização. 

Diante do exposto, este trabalho busca associar o uso tópico da própolis à aplicação 

cutânea da radiofrequência, analisando seus efeitos na epiderme e dermes papilar e reticular 

de ratos Wistar.  

Associando o uso tópico da própolis à radiofrequência, espera-se uma ação positiva na 

neocolagenogênese. Somente elucidando essa interação seremos capazes de desenvolver um 

novo protocolo para prevenção ou tratamento de lesões ou imperfeições cutâneas. 

Os resultados advindos do presente estudo serão de extrema importância científica, 

pois estarão contribuindo para incrementar novas tecnologias, relacionadas aos mecanismos 

de neocolagenogênese dérmica, questão fundamental para novas possibilidades de aplicação 

na engenharia tecidual e área dermato-funcional. 
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2) OBJETIVOS 

 

2.1) Objetivo Geral 

 

Investigar os efeitos da radiofrequência associada ou não ao uso da própolis na 

morfologia da epiderme e derme de ratos Wistar. 

 

2.2) Objetivos Específicos 

 

2.2.1- Verificar através da análise morfológica e histomofométrica a espessura da epiderme, 

derme papilar e reticular de ratos Wistar; 

2.2.2- Analisar a proporção de colágeno total e a porcentagem das fibras de colágeno tipo I e 

III na pele de ratos Wistar;  

2.2.3-  Averiguar a expressão da marcação imunohistoquímica do TGFα; FGF2, FGF7; 

VEGF. 
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3) MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1) Análises em Animais 

 

 

Para realização dessa etapa experimental, o projeto foi submetido à avaliação e 

aprovação pelo Comitê de ética e Pesquisa em Animais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob aprovação do protocolo Nº050/2011. Os animais foram mantidos no 

biotério do Departamento de Bioquímica da UFRN e manipulados de modo à minimizar 

qualquer dano ou sofrimento e limitar o número de espécimes necessários às análises de 

acordo com o “The guide for the care and use of laboratory animals, 2011”. 

 

 

3.2) Desenho Experimental  

 

A amostra total foi composta por 36 ratas fêmeas, pesando entre 250g e 300g, da 

linhagem Wistar (Rattos norvegicos albinus). O experimento teve duração de um mês, sendo 

os animais mantidos em gaiolas plásticas, em condições ambientais de luminosidade 

controlada (ciclo claro e escuro de 12 horas) e temperatura controlada com livre acesso à água 

e ração peletizada. 

Os animais foram divididos randomicamente em 4 grupos conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Descrição da divisão dos grupos. 

Grupo de animais Procedimentos Número de animais Eutanásia 

G1 

 

Sem aplicação (C) 09             24horas 

G2 3 aplicações de 

própolis (P) 

09 

 

           24horas 

G3 

 

3 aplicações de RF + 

própolis (RP) 

09 

 

 

           24horas 

G4 3 aplicações de RF (R) 09            24 horas 
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Importante salientar que o tratamento que envolve as aplicações de própolis, da 

radiofrequência ou ambos ocorreram uma vez por semana, no decorrer de três semanas, com a 

eutanásia dos animais sendo realizada 24 horas após a última aplicação (Figura 1). 

Os equipamentos e materiais que foram utilizados na pesquisa foram: aparelho de 

radiofreqüência (Transferência Elétrica Capacitiva) da marca Tecatherap-Vip® 

Argentina,tipo bipolar, com freqüência de 0.55 MHz, intensidade de 45%, energia de 47,25W, 

tipo de onda senoidal, com temperatura obtida com o termômetro digital de infravermelho 

(Benetech® GM300) na superfície da pele do animal de 37° a 39°C, por 2 minutos em uma 

área de 5cm² do dorso do animal, de acordo com Carvalho, et al. (2011). A própolis utilizada 

foi proveniente do Município de Acarí-RN e diluída a 30% em solução alcoólica. Gel de 

carbopol (Formulando®), gaiolas para a contenção dos ratos, câmera fotográfica digital da 

marca Sony® 7.2 Megapixels, anestésico isoflurano (Vetflurano® Virbac), maleta de 

anestésico inalatório, material cirúrgico para a realização da biópsia dos ratos, bisturi, e 

material para análise histopatológica (microscópio e lâminas) figura 1. 

 

Figura 1: Aplicação da Radiofrequência (A) e da Própolis (B) 

 

 

3.2.1) Obtenção do Extrato Hidroalcóolico da Própolis 

 

A amostra da própolis oriunda da região do Município de Acarí / RN / Brasil foi 

previamente triturada e homogeneizada. A extração foi realizada empregando-se o método de 

maceração. 

  

A B 



 

28 

 

A maceração ocorreu utilizando 30g do material pulverizado em 1000mL de álcool 

etílico 70% durante 24h, a temperatura ambiente com agitação constante. 

 

 

3.2.2) Manuseio do anestésico e preparo dos animais para o tratamento e a eutanásia 

 

Os animais foram submetidos a jejum de doze horas. Após este período os ratos foram 

anestesiados, por um médico veterinário, com uso do anestésico isoflurano por via inalatória, 

na dosagem 1,25cc/kg do peso do animal. A seguir, foi realizada a tricotomia da área a ser 

tratada (dorso do animal) com área de 5cm² e posterior pesagem dos animais para então ser 

proferido o tratamento. Após o término de todas as aplicações para cada grupo, conforme já 

relatado, os animais foram eutanasiados com anestésico isoflurano, na dosagem de 2,5cc/kg, 

por via inalatória (Figura 2).   

 

 

         Figura 2: Eutanásia dos animais utilizando Isoflurano 

 

 

3.3) Confecção e análise de Lâminas Histológicas  

 

Após a eutanásia, foi retirado um fragmento da pele (0,5 por 0,5 cm) do dorso dos 36 

animais utilizando-se bisturi. Os fragmentos obtidos foram colocados em formol 10% e 
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encaminhados ao Laboratório de Histologia da UFRN para processamento histológico de 

rotina (desidratação, diafanização, inclusão e microtomia a 5μm) (Anexo 1). As lâminas 

obtidas foram coradas por Hematoxilina e Eosina (HE) (Anexo 2) e Picrossírus Red para 

análise morfológica das fibras colágenas (SOUZA, et al 2003, CHIBEBE, et al. 2006; LOPES 

e MARTINS, 2007). 

Após a confecção das lâminas, as mesmas foram examinadas por dois Histopatologista 

de maneira cega, em microscópio óptico Olympus® TH3. Microfotografias de quatro campos, 

por animal, foram realizadas utilizando as objetivas de 20X e 40X para análises e 

comparações pelo Software ImageJ 1.49J.  

 

3.3.1) Análise Histomorfométrica da Epiderme e Dermes 

 

Os cortes histológicos de pele foram analisados utilizando um microscópio óptico 

binocular provido de ocular milimetrada (Olympus® TH3) com uma máquina fotográfica 

acoplada (Nikon® DXM1200) e o programa para captura de imagens (Nikon Act1). A 

espessura da epiderme e a derme papilar e reticular foram medidas em cinco diferentes locais 

em cada amostra: cinco nas cristas epidérmicas, cinco na derme papilar e cinco na derme 

reticular. Para cada corte foi calculada uma média das medidas da espessura da epiderme e 

das dermes (papilar e reticular), utilizada então para obtenção da média de cada grupo. 

(ORIÁ, et. al., 2003). 

 

Gráfico 1: Representação dos pontos mensurados na análise histomorfométrica. Derme 

Papilar A, Derme Reticular B, Epiderme a. 
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3.3.2) Conteúdo do Colágeno Total na Derme 

 

 Para avaliar a proporção das fibras de colágeno nas secções coradas com Hematoxilina 

e Eosina (HE), considerou-se 4 regiões de observação em uma área de aproximadamente 

(549991,4μm²/campo), em um aumento de 400 vezes (10x ocular X 40x objetiva). Na 

microscopia de campo claro, a técnica de coloração pelo HE resulta em áreas rosadas, 

ocupadas por fibras de colágeno, em contraste com um fundo esbranquiçado, composto, neste 

caso, por substância amorfa. Dessa forma, a área das fibras de colágeno foi determinada 

através da análise bidimensional das imagens e expressa como fração de colágeno total. Em 

cada campo, calculou-se a porcentagem de área tecidual corada em rosa em relação à área 

tecidual total, de acordo com a fórmula (BLACK, et. al., 2010) adaptada de (SILVA, 2014) 

 

% de colágeno total = (área corada em rosa/área tecidual total) x 100. 

 

3.4) Quantificação do Colágeno I e III por Picrossírius Red 

 

A coloração por Picrossírius Red, preparada especificamente para ser analisada pela 

microscopia de luz polarizada, tem por objetivo revelar a organização dos feixes de fibras 

colágenas (JUNQUEIRA, et. al., 1979). Esta coloração baseia-se no alinhamento das 

moléculas do Sirius Red às moléculas de colágeno, promovendo um aumento da 

birrefrigência das fibras colágenas. Quando analisadas sob luz polarizada, além de se 

tornarem fortemente birrefrigentes, as fibras que contém colágeno assumem cores e 

intensidade de birrefrigência variadas, resultantes de graus variáveis de agregação física de 

diferentes tipos de colágeno (MONTES; JUNQUEIRA, 1988). 

O colágeno tipo I mostra-se como fibras grossas, muito birrefrigentes; o colágeno tipo 

III aparece sob a forma de fibras finas, fracamente birrefrigentes (JUNQUEIRA, et. al., 1979; 

ZAMBRANO, et. al., 1982; MONTES, 1996). 

Os cortes foram desparafinizados com duas passagens pelo xilol I e II (10 minutos 

cada), hidratados com os alcoóis absoluto, 90%, 80% e 70% (5 minutos cada) e lavados com 

água destilada (5 minutos), imersos em Hematoxilina (8 minutos), lavados em água corrente 

(10 minutos) e corados com Picrossírius Red (1 hora), lavados com água acidificada 5% por 
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duas trocas de ácido acético 5ml – 1000ml/H₂O, removidos fisicamente a maior parte da água 

das lâminas por agitação vigorosa, desidratados com álcool absoluto (3 trocas), seguido de 

diafanização no xilol (5 minutos) e secados para montagem. 

 As lâminas coradas pelo Picrossírius Red foram analisadas pelo sistema 

computadorizado de análise de imagens, constituído por videocâmara (Nikon DS-Fi2), 

acoplada a um microscópio óptico de luz polarizada (Nikon Eclipse MA100), que transmite as 

imagens a um microprocessador equipado com placa digitalizadora e o software NIS-

Elements. Cinco campos foram escolhidos aleatoriamente em cada lâmina, e fotografados em 

objetiva de 20X. Para avaliação da deposição do colágeno, as fibras de colágeno foram 

analisadas segundo o seu padrão de birrefringência (esverdeado/ amarelo-esverdeado ou 

laranja, laranja-avermelhado). A cor birrefrigente emitida na microscopia depende da 

composição do colágeno tecidual, podendo variar entre os tons vermelho-alaranjado (fibras 

espessas) e amarelo-esverdeado (fibras delgadas). Essas cores estão fortemente associadas ao 

tipo de fibra colágena presente no tecido, onde espessuras de 1,6 a 2,4μm correspondem ao 

colágeno do tipo I, e espessuras menores que 0,8μm correspondem ao colágeno do tipo III 

(DAYAN, et. al., 1989). Assim como, no método de quantificação do colágeno total, descrito 

anteriormente, as áreas birrefrigentes (vermelho-alaranjadas ou amarelo-esverdeadas) serão 

expressas como uma fração (%) da área tecidual total analisada em cada secção (BLACK, et. 

al., 2010). O colágeno I apresenta-se em diversas tonalidades de vermelho ao laranja enquanto 

o colágeno III do verde ao amarelo. 

Os dados foram levados ao programa GraphPad InStat 3®, para montagem e análise 

dos gráficos e comparação com os demais grupos. 

 

 

3.5) Processamento Imunohistoquímico 

 

 Para o estudo imunohistoquímico, os espécimes emblocados em parafina foram 

submetidos a cortes de 5μm de espessura, que, por sua vez, foram dispostos em lâminas de 

vidro previamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3- 

aminopropiltrietoxisiliano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Posteriormente, os 

cortes foram submetidos à técnica de coloração imunohistoquímica através do método da 

Estreptoavidina – Biotina (LSAB, do inglês labeled streptoavidin-biotin), utilizando os 
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anticorpos TGFα (Fator de crescimento transformador alfa), FGF-2 (Fator de crescimento de 

fibrolastos), FGF-7 (Fator de crescimento de queratinócitos), VEGF (Fator de crescimento 

vascular endotelial) (Santa Cruz, Biotechnology) sob concentrações de 1:400. 

Como controle positivo para os anticorpos TGFα, FGF-2, FGF-7 e VEGF foram 

utilizados cortes histológicos da pele dos animais. O controle negativo constituiu na 

substituição do anticorpo primário por albumina de soro bovino a 1% (BSA – bovine serum 

albumin) em solução tampão. O protocolo geral, utilizado na confecção das lâminas coradas 

por imunohistoquímica, está no Anexo 3.  

 

 

3.5.1) Análise Quantitativa da Marcação Imunohistoquímica 

 

 Para a análise quantitativa da imunohistoquímica foi realizada a contagem das células 

marcadas. Em cada lâmina, sob microscopia de luz e aumento com objetiva de 20x, foram 

identificadas, aleatoriamente, quatro áreas que apresentavam imunorreatividade. Nestes 

campos, sob aumento de 200x foram quantificadas o número de marcações imunorreativas 

aos anticorpos utilizados TGFα, FGF-2, FGF-7 e VEGF, posteriormente realizou-se uma 

média aritmética da quantidade de células marcadas nos quatro campos por animal. Os dados 

foram levados ao programa GraphPad InStat 3®, para montagem e análise dos gráficos e 

comparação com os demais grupos. 

 

 

 

3.6) Análise Estatística 

 

 O teste estatístico de Kolmogorov e Smirnov (KS) foi utilizado para confirmar se os 

dados estão normalmente distribuídos. Para verificar as diferenças estatísticas entre os grupos 

foi utilizado ANOVA com correção de Welch para os dados com diferenças entre desvios 

padrões, e p<0,05 para diferenças significativas entre os grupos. O software GhaphPad InStat 

versão 3, para Windows 97, GraphPad Software, San Diego, USA, foi utilizado para o 

processamento dos dados. 
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4) RESULTADOS  

 

4.1) Epiderme e Derme 

 

No tratamento com própolis houve um aumento significativo da espessura da 

epiderme em relação ao controle. No entanto, os grupos RP e R promoveram uma redução 

deste parâmetro conforme se observa na figura 3. 

Os resultados demonstram que para a análise da epiderme o grupo própolis apresentou 

melhores resultados com a espessura representada por 17,87±7,46μm, enquanto o grupo 

controle apresentou epiderme com 12,55±3,10μm e os grupos tratados radiofrequência com 

própolis e somente radiofrequência apresentaram respectivamente 8,63±1,95μm e 

8,00±3,47μm (Figura 3, Gráfico 2). 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Epiderme 

Derme Papilar 

 

Derme Reticular 

Figura 3: Fotomicrografia da pele corada com HE (40x); A grupo 

controle (C); B grupo própolis (P); C grupo radiofrequência com 

própolis (RP); D grupo radiofrequência (R). Observar maior espessura 

da epiderme no grupo P (setas), bem como a proporção de colágeno na 

derme dos grupos RP e R. 

 

Derme 
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Gráfico 2: Espessura média da epiderme nos grupos controle, própolis, radiofrequência com 

própolis, e somente radiofrequência. * p<0,05 vs. Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis. C = 

controle; P = Própolis; RP = Radiofrequência com Própolis; R = Radiofrequência. 

 

 

 

4.2) Derme Papilar e Derme Reticular 

 

A análise da espessura das dermes papilar e reticular mostraram maiores valores para o grupo 

controle e própolis, entretanto sem diferença significativa entre eles (p=0,179 para derme 

papilar e p=0,916 para reticular). A derme papilar apresentou valores: 46,61±22,71μm e 

54,74±28,17μm para o controle e própolis respectivamente, enquanto os grupos 

radiofrequência com própolis e somente radiofrequência apresentaram 23,98±8,27μm e 

27,42±5,97μm. Para a derme reticular os grupos controle e própolis mostraram os valores 

441,93±93,94 μm e 439,56±68,93 μm, enquanto os grupos radiofrequência com própolis e 

somente radiofrequência 400,00±64,77μm e 302,58±144,94μm. (Gráficos 3 e 4). 
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Gráfico 3: Espessura média da derme papilar dos grupos controle, própolis, radiofrequência 

com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis. 

 

 

 

 

Gráfico 4: Espessura média da derme reticular dos grupos controle, própolis, radiofrequência 

com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis; ¥ p<0,05 vs. 

Radiofrequência com própolis. 
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4.3) Picrossírius Red e Colágeno Total 

 

A análise histológica das secções da pele coradas com Picrossírius Red mostra a 

presença de colágeno tipo I (fibras grossas, amarelas ou vermelhas) e colágeno tipo III (fibras 

esverdeadas). A análise da pele por coloração HE e Picrossírius Red revela maior proporção 

de colágeno no grupo própolis e no grupo radiofrequência como demonstra a figura 4 e 

gráfico 5. 

Em relação aos tipos de fibras, o colágeno tipo I embora tenha um aumento discreto no 

grupo radiofrequência, este não é significativamente diferente dos demais grupos. Para o 

colágeno tipo III observa-se aumento significativo nos grupos própolis e radiofrequência com 

própolis (Gráficos 6 e 7). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 4: Fotomicrografias da pele corada com Picrosirius Red (20x); A 

grupo controle (C); B grupo própolis (P); C grupo radiofrequência com 

própolis (RP); D grupo radiofrequência (R); Observar a menor proporção de 

colágeno nos grupos C e RP; e maior proporção de colágeno nos grupos P e 

R . 
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Gráfico 5: Porcentagem de colágeno total verificada entre os grupos controle, própolis, 

radiofrequência com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis. 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentagem de colágeno tipo I verificado entre os grupos controle, própolis, 

radiofrequência com própolis e radiofrequência p>0,1435 para todos os grupos. 
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Gráfico 7 - Porcentagem de colágeno tipo III verificado entre os grupos controle, própolis, 

radiofrequência com própolis e radiofrequência p<0,0001 * p<0,05 vs. Controle; ɬ p<0,05 vs. 

Própolis e Radiofrequência com própolis. 

 

 

4.4) Expressão de Fator de Crescimento - TGFα 

 

A expressão do marcador TGFα (Fator de crescimento de transformação alfa) na pele 

apresentou maior número de marcações no grupo radiofrequência com própolis com 209,31 

células marcadas, enquanto que o controle apresentou apenas 170,5. Observando-se os grupos 

tratados somente com radiofrequência e somente com própolis estes apresentaram menores 

resultadores, respetivamente 98,83 e 84,38. Houve diferença significativa entre os grupos, 

entretanto não é observada microscopicamente processo inflamatório decorrente de 

degranulação mastocitária. Estes resultados estão representados na Figura 5 e Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Nº total de células marcadas positivamente por área pelo marcador TGFα nos 

grupos controle, própolis, radiofrequência com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. 

Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis; ¥ p<0,05 vs. Radiofrequência com Própolis. 
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Figura 5: Fotomicrografias da Imunohistoquimica com marcador TGFα 

(20x); A grupo controle (C); B grupo própolis (P); C grupo radiofrequência 

com própolis (RP); D grupo radiofrequência (R). Observa-se melhor 

marcação no grupo RP. 
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4.5) Expressão do Fator de Crescimento - FGF2 

 

A análise imunohistoquímica para a expressão do marcador FGF-2 (Fator de 

crescimento de fibroblastos) demonstrou melhores resultados na marcação do grupo 

radiofrequência com própolis 132,78, somente radiofrequência 127,25, e grupo controle 

133,36. O grupo, tratado com somente própolis apresentou menor número de marcações 

109,07 sendo diferente significamente dos demais grupos (Figura 6 e Gráfico 9). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 6: Fotomicrografias da Imunohistoquimica com marcador FGF-2 

(20x); A grupo controle (C); B grupo própolis (P); C grupo 

radiofrequência com própolis (RP); D grupo radiofrequência (R). 

Observa-se uma maior marcação nos grupos RP e R.  
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Gráfico 9: Nº total de células marcadas positivamente por área com o marcador FGF-2 nos 

grupos controle, própolis, radiofrequência com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. 

Própolis. 

 

 

 

 

4.6)  Expressão do Fator de Crescimento - FGF7 

 

A expressão do marcador FGF-7 (Fator de crescimento de queratinócitos) apresentou 

melhor marcação para o grupo própolis com 137,27, já os grupos controle, radiofrequência 

com própolis e somente radiofrequência apresentaram marcações mais fracas, 

respectivamente, 97, 98,12 e 94,37 como demonstrado na figura 7 e gráfico 10. 
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Gráfico 10: Nº total de células marcadas positivamente por área com o marcador FGF-7 nos 

grupos controle, própolis, radiofrequência com própolis e radiofrequência. * p<0,05 vs. 

Controle; ɬ p<0,05 vs. Própolis. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

C P RP R

N
º 

T
o

ta
l 

d
e 

C
él

u
la

s 
M

ar
ca

d
as

 

P
o

si
ti

v
am

en
te

a/
ár

ea
 

FGF7 

ɬ 

* 

A B 

C D 

Figura 7: Fotomicrografias da Imunohistoquimica com marcador FGF-7 

(20x); A grupo controle (C); B grupo própolis (P); C grupo 

radiofrequência com própolis (RP); D grupo radiofrequência (R). 

Observa-se uma melhor marcação no grupo P. 
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4.7)  Expressão do Fator de Crescimento -  VEGF 

 

Houve um maior número de células positivas em VEGF no grupo tratado com própolis 

quando comparado com controle e demais tratamentos, no entanto essa diferença não foi 

estatísticamente significativa. 

 

A análise da expressão do marcador VEGF (Fator de crescimento vascular endotelial) 

não demonstrou diferenças significativas entre os quatro grupos avaliados. Demonstrando  

149,72, marcações para o grupo controle, o grupo própolis com 162,3, grupo radiofrequência 

com própolis 134,11 e o grupo radiofrequência 132,00. Esses dados podem ser observados 

através da figura 8 e gráfico 11. 
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Figura 8: Fotomicrografias da Imunohistoquimica com marcador  VEGF 

(20x); A grupo controle (C); B grupo própolis (P); C grupo 

radiofrequência com própolis (RP); D grupo radiofrequência (R). Nota-

se que não há diferenças de marcação entre os grupos. 
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Gráfico 11: Nº total de células marcadas positivamente por área com o marcador VEGF nos 

grupos controle, própolis, radiofrequência com própolis e radiofrequência. Não demonstrou 

diferenças significativas entre os grupos. 

 

 

 

 

 

5) DISCUSSÃO 

 

De acordo com os achados do nosso estudo com relação a epiderme, é possível 

observar que houve um aumento significativo da epiderme no grupo tratado com própolis, 

quando comparado com os outros grupos, sendo assim podemos dizer que a própolis atua 

como um facilitador da proliferação de queratinócitos nas camadas basal e espinhosa. 

Corroborando com esses achados, os estudos de Miyata, et. al. (2014) que avaliou as 

influências da própolis sobre o crescimento capilar, encontrou um aumento do tamanho da 

epiderme no grupo tratado com própolis e utilizando marcadores específicos detectou a 

presença de células positivas Ki67, e células positivas de CK14 e CK10 específicas de 

queratinócitos. Os efeitos estimulatórios da própolis nos queratinócitos epidérmicos foram 

confirmados em ensaios de cultura. Assim, a própolis parece estimular a proliferação de 

queratinócitos epidérmicos que estratifica em várias camadas da estrutura da epiderme. O 
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extrato da própolis contém substâncias fisiológicas ativas responsáveis pela diferenciação de 

queratinócitos (MIYATA, et. al., 2014).  

Através de análises por método in vitro Bolfa e colaboradores (2013) encontraram na 

epiderme componentes antioxidantes como o ácido p-cumarínico, ácido ferúlico e a 

quercetina, mostrando que a própolis possui um grande efeito antioxidante (MIYATA, et. al., 

2014). 

A epiderme dos grupos tratados com radiofrequência associada ou não ao uso da 

própolis, não apresentou mudanças no seu epitélio. No grupo tratado com própolis e 

radiofrequência, a própolis não conseguiu atuar na epiderme de forma eficaz, quando 

comparada ao seu tratamento sem uso de radiofrequência, provavelmente devido a alguma 

ação inibitória que a radiofrequência produza em contato com o extrato. Segundo Nichols e 

Katiyar (2010) e Bolfa, et. al. (2013), a própolis possui compostos fenólicos que protege as 

moléculas contra a radiação, reduzindo a penetração de radiação na pele, e subsequentemente 

reduzindo danos no DNA, stress oxidativo e grau de inflamação. 

Diversos estudos afirmam que a radiofrequência promove o resfriamento da epiderme, 

protegendo-a. O dispositivo de radiofrequência emprega um método de acoplamento 

capacitivo para facilitar de modo mais eficaz a transmissão do calor sem prejudicar a 

epiderme (RUSCIANI, et. al, 2007). Um equilíbrio de aquecimento dos tecidos profundos e 

resfriamento superficial é, portanto, produzido com a criação de um gradiente térmico 

inverso; o calor mais intenso penetra profundamente a derme e tecido subcutâneo, enquanto 

as camadas superficiais permanecem relativamente pouco afetada pela emissão térmica 

(ELSAIE, 2009). 

Na pesquisa realizada por Nicoletti, et. al. (2014) que testou quatro intensidades e 

potências diferentes em tecido de ex vivo e in vivo, não foi notado nenhuma alteração na 

epiderme durante todo o período de aplicação e análises de fases pelo período de um mês. Os 

achados neste trabalho levam a crer que a radiofrequência não provoca lesões epiteliais e não 

altera a proliferação celular na epiderme. 

Com a coloração de Picrossirius Red foi possível verificar a formação do tipo de 

colágeno presente em cada grupo, o colágeno tipo I  não apresentou diferença significante 

entre os grupos, e o colágeno tipo III foi encontrado em maior proporção nos grupos tratados 
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com própolis e própolis associado com a radiofrequência. Podendo ser comprovado esses 

achados através das análises histológicas e   análise estatística através dos gráficos. 

Estudos realizados por Olczyk, et. al. (2013) objetivou analisar o acúmulo de colágeno 

tipo I e tipo III na matriz dos tecidos queimados, verificando que tratamentos de lesões 

térmicas com própolis resultam em maior liberação de componentes que reagem com 

anticorpos de colágeno tipo I, sendo assim o método de apiterapêutica usado em queimaduras, 

estimulou uma maior extractabilidade do colágeno tipo I da matriz nas feridas de tecidos 

queimados.  Apesar da disposição do colágeno tipo III se assemelhar ao colágeno tipo I, nesse 

estudo o própolis agiu significamente mais forte, estimulando a síntese do colágeno tipo III e 

contribuindo para uma maior produção a partir do quinto dia até o 15 dias após a indução da 

queimadura. 

Dessa forma, vale lembra que o nosso estudo utilizou a própolis na pele íntegra e sem 

lesão, e que a aplicação da própolis se deu 1 vez por semana durante 3 semanas, o que os 

resultados de Olczyk, et al. (2013) corroboram com o nosso, mesmo não havendo indução de 

lesão no tecido. O grupo tratado com a radiofrequência associada a própolis também teve o 

mesmo resultado. 

O colágeno tipo III pode acelerar significativamente o processo de fechamento da 

ferida, devido essa proteína participar da homeostase, por fatores de coagulação, vinculação, 

influenciando a agregação plaquetária (VAN DER PLAS, et. al., 2000; MAURICE, et. al., 

2004), além de ser precursor de colágeno tipo I. 

Os resultados obtidos por Pessolato e colaboradores (2011) corroboram com os do 

presente estudo, pois a própolis promove uma remodelação lenta e dinâmica do processo de 

síntese do colágeno, as fibras tornam-se mais forte e rígidas, apresentando uma boa 

organização e morfologia homogênea. 

A própolis é um agente apiterapêutico bem tolerado e aumenta a capacidade  de 

proliferação, ativação e crescimento do fibroblasto (PESSOLATO, et. al., 2011). Sendo 

assim, a própolis é capaz de melhorar o processo de reepitelização, intensificando a 

extractabilidade do colágeno tipo III. 

  O colágeno promove a sustentação central da pele humana e é o mais abundante no 

tecido com muitas fibras alongadas e uma estrutura periódica axial, essa proteína fornece a 
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maior biomecânica de ancoragem para as macromoléculas celulares, mantendo o contorno e a 

forma do tecido (ROSS e PAWLINA, 2012). 

O grupo tratado com radiofrequência que apresentou discreta produção de colágeno 

tipo I e baixa síntese de colágenos tipo III, correspondendo aos resultados de Kwak, et. al. 

(2013) que avaliaram em curto e médio prazo os efeitos da radiofrequência no tratamento do 

colágeno dérmico de coelhos através da histopatologia e microscopia de força atômica. Esses 

constataram que na fase de cicatrização e proliferação, existe por um aumento do diâmetro da 

fibra colágena como resultado da síntese de DNA para colágeno tipo III, e um influxo de água 

e componentes celulares. O estágio de remodelação foi distinguido pela diminuição da síntese 

da matriz e um aumento na síntese de colágeno tipo I, levando à contração da matriz da pele. 

A radiofrequência promove um efeito no colágeno dérmico, devido a promoção do 

aquecimento dermal, a espessura do colágeno torna-se mais compacto, apresentando uma 

matriz mais contraída. Entretanto, foi observado aumento dos níveis de síntese de colágeno, 

está neocolanogênese e remodelamento do colágeno resulta de uma derme visivelmente 

compacta e organizada (BOISNIC, et. al., 2014). 

Kim, et. al. (2014) analisou na pele de suínos o efeito combinado de RF com ácido  

hialurônico no rejuvenescimento e verificou que a energia de RF resultou na remodelação 

dérmica, ocorrendo a produção de procolágeno após o tratamento com RF, observou-se um 

aumento da quantidade de feixes de fibras de colágeno, e nos locais tratados em combinação, 

demonstrou maior marcação, indicando síntese de colágeno. 

Baseado nos achados com relação a derme papilar e reticular, podemos observar que 

os grupos tratados com radiofrequência associado ou não ao uso da própolis apresentaram 

uma diminuição estrutural da espessura da derme, quando comparado aos outros grupos. 

Sendo assim, sabemos que a radiofrequência através do aquecimento do tecido 

promove um aperto da pele. A derme é aquecida uniformemente e volumetricamente, 

ocorrendo a desnaturação parcial do colágeno como resultado desse aquecimento, o que leva a 

contração e espessamento das fibras de colágeno (LOLIS e GOLDBERG, 2012; BELENKY, 

et. al., 2012). De acordo com está afirmativa, constatamos que os achados de outros 

estudiosos corroboram com os resultados de nossos estudos em que apresentaram a contração 

do colágeno de forma imediata após a aplicação da radiofrequência na pele. 
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Estudos realizados por Boisnic, et. al. (2014) observaram efeitos no colágeno dérmico 

após o aquecimento, diminuiu a espessura das fibras indicando uma matriz dérmica mais 

compacta e contraída. 

De acordo com Choi, et. al. (2012) a contração do colágeno se dá pela diminuição do 

diâmetro das fibras de colágeno dérmico e em seguida ocorre a remodelação progressiva e a 

produção de um colágeno novo ao longo de semanas seguidas.  

Estudos confirmam que múltiplas passagens de radiofrequência em níveis mais baixos 

de energia produzem maior contração e produção de colágeno do que uma única passada de 

RF em níveis de energia mais elevados (KIST, et. al. 2006; FINZI & SPANGLER, 2005). 

Utilizando um marcadorr específico para expressar tecido de granulação, o TGFα, no 

nosso estudo não foi possível visualizar esse processo, talvez por não ter sido feito lesão 

tecidual, pois os tratamentos ocorreram sob a pele nos animais íntegra, o único grupo que 

apresentou uma marcação moderada foi o grupo tratado com radiofrequência associado ao uso 

da própolis. 

Dessa forma, nossos achados vão contra ao que está na literatura, pois estudos 

afirmam que o calor emitido pela radiofrequência promove uma lesão irreversível nas fibras 

de colágeno, levando a um processo inflamatório agudo que gera a neocolanogênese (LOLIS 

e GOLDBERG, 2012). 

Nenhum grupo tratado com a radiofrequência apresentou qualquer processo 

inflamatório, entretanto ocorreu ação a síntese ou remodelamento do colágeno. Estudos 

realizados por Nicoletti, et. al. (2014) em que testou a radiofrequência em tecido de ex vivo e 

in vivo, e três tipos de potências e frequências diferentes (25% 13,75W; 50% 27,50W; 75% 

41,25W; 100% 55W), visualizou efeitos biológicos no tecido quanto ao processo de 

desnaturação do colágeno, porém também não observou processo inflamatório em nenhuma 

das fases analisadas o que corrobora com o nosso estudo. 

A própolis também não produziu granulação embora a literatura aborde o uso da 

própolis associada a cicatrização de feridas cutâneas (JASTRZEBSKA-STOJKO, et. al., 

2013; WANG, et. al., 2014). 

Diferentemente de outros pesquisadores como Choí, et. al., 2012, que observou 

presença de células inflamatórias com 2 e 7 dias após aplicação de RF, não foi possível neste 

estudo visualizar início de processo inflamatório no tecido, pois a eutanásia dos animais foi 
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realizada 24 horas após o tratamento, sendo necessário mais tempo para que as alterações com 

relação ao processo inflamatório agudo pudessem ser visualizadas. 

As análises com FGF2 (Fator de crescimento de fibroblasto) demostraram uma maior 

expressão nos grupos tratados com radiofrequência. Segundo Shi et al (2013) demonstram 

que a apropriada expressão de colágeno é ideal para a cicatrização de feridas, indicando que o 

FGF2 pode acelerar o processo de cicatrização com o aumento da produção de colágeno e 

subsequente deposição, além de o FGF2 promover a cicatrização de feridas e a redução da 

área afetada. Dessa forma, o FGF2 é um potente mitogênico e quimioatrativo de células 

endoteliais, fibroblastos e queratinócitos, estimulando o metabolismo de crescimento da 

matriz extracelular e do movimento de células mesodérmicas (BARRIENTOS, et. al., 2008). 

Em estudos relacionados com cicatrização de feridas utilizando o FGF2, constatou que 

o mesmo pode acelerar o fechamento da ferida com aumento da produção do colágeno e 

subsequente deposição de colágeno (SHI, et. al., 2013). 

A análise do FGF7 que é um marcador de queratinócitos, confirmou os achados no 

presente estudo com relação a alteração morfológica da espessura da epiderme no grupo 

tratado utilizando somente própolis. 

Segundo, Seeger e Paller (2015) o mecanismo de migração dos queratinócitos é 

exclusivo de células migratórias que incorpora elementos de motilidade celular, sendo o 

processo de migração coordenado por diversos fatores de crescimento, incluindo FGF7 que 

atua de forma direta e forte no efeito mitogênico sobre os queratinócitos, promovendo a 

reepitelização. 

O FGF7 e FGF10 aparentam ser o mais potentes fatores de crescimento mitogênicos, e 

são altamente expressados durante estágios iniciais de cicatrização de feridas, porém os 

queratinócitos são capazes de estimular indiretamente a produção de FGF7 (SEEGER e 

PALLER, 2015). 

Quanto maior for a estimulação de mitoses em células epidermais, menor será o tempo 

de reparação tecidual epitelial em peles lesionadas. A própolis possivelmente será indutora 

dos processos de reepitelização em lesões, pois neste estudo, mesmo sem dano epitelial foi 

capaz de induzir o espessamento da epiderme. 
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Com base na literatura que afirma que a radiofrequência promove um aumento da 

angiogênese, como  Carvalho et al (2011) que verificaram a presença de neovascularização 

nos grupos tratados com radiofrequência em 24h e 7 dias.  

De acordo com Narins et al (2006) realizaram experimentos com porcos domésticos 

aplicando a RF para demonstrar a capacidade de criar o efeito de remodelamento do tecido 

colágeno, demonstrando que 48h após o tratamento indicou o surgimento de vasos sanguíneos 

e plasma. 

 Nos estudos de Zhenlong Zheng et al (2014) que testou a RF na pele de mini porcos 

utilizando dois níveis de energias diferentes, observou que a partir do 4° dia após o tratamento 

a pele demonstrou reepitelização com a presença de células inflamatórias, neovascularização 

e tecido de granulação em formação, além da proliferação de fibroblastos e formação da 

neocolagêneses e neoelastogêneses, porém nos nossos estudos não conseguimos visualizar 

alterações relevantes sobre esse aspecto da angiogênese em nenhum dos grupos tratados, 

mesmo usando o marcador de expressão VEGF.  

Assim faz-se necessários novos estudos em que o tratamento seja mais prolongado 

para que possamos observar se ocorre esse processo de aumento da vascularização. 

 

 

6) CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho ocorreram alterações morfológicas em todos os grupos tratados. 

Diferentemente de outros estudos que analisam a própolis no processo de cicatrização em 

lesões, os tratamentos foram realizados na pele íntegra, observando-se que mesmo sem lesão 

a própolis possivelmente atua como um ativador na proliferação de queratinócitos, estando 

intimamente ligada ao processo de reepitelização, pois o grupo tratado com própolis 

demonstrou maior espessura da epiderme e expressão do FGF7. 

O tratamento com radiofrequência, embora induza contração das fibras colágenas, o 

que reflete diminuição da espessura da derme, subsequentemente parece provocar síntese de 

novas fibras. 

  Em relação a produção de colágeno, verificou-se que o grupo tratado somente com 

radiofrequência apresentou uma discreta produção de colágeno tipo I, já os grupos tratados 
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com própolis associado ou não ao uso da radiofrequência demonstraram um maior estímulo 

na síntese de colágeno tipo III. 

O FGF2 nos grupos tratados com a radiofrequência teve pequeno aumento em 

comparação ao controle e o grupo tratado unicamente com a própolis. 

O TGFα embora tenha sido mais expresso no grupo radiofrequência com própolis não 

estava associada a degranulação. 

A própolis, portanto, age diretamente na epiderme, enquanto a radiofrequência no 

colágeno dermal. A associação dos dois tratamentos, teoricamente possibilitaria uma 

neoformação tecidual mais rápida, entretanto neste estudo comprovou-se que os tratamentos 

são mais eficazes quando isolados. 

 

 

7) PERSPECTIVAS 

 

Sendo assim, faz-se necessário novos estudos com dosimetrias diferentes de RF e de 

doses de própolis para que possamos efetivamente estabelecer protocolos quanto ao uso desse 

extrato e do dispositivo não invasivo para promover uma síntese ou reparo do tecido 

colágeno. 

É preciso de estudos que induza uma lesão na pele para testar os efeitos da RF na 

cicatrização de feridas, pois ainda não há estudos na literatura que tratem desse assunto. 

Este estudo passa a ser pioneiro em associar o uso da RF com própolis, atuando na 

pele íntegra e verificando os efeitos na produção de um novo colágeno. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1: Técnicas histológicas de rotina: 

 

Fixação: Os fragmentos da pele foram fixados durante 24hs. Após fixação, sofreram lavagem 

em água corrente por aproximadamente 15 minutos, decorrido este tempo deu-se início a 

desidratação. 

 

Desidratação: Foi realizada passando-se o fragmento através de uma série crescente de 

concentrações de álcoois. O tempo de permanência em cada alcool é geralmente de 1 hora, 

tomando-se por base uma peça de 1cm3. Portanto as peças seguiram o seguinte processo: 

 

1. Álcool 70% por 1hs 

2. Álcool 80% por 1hs 

3. Álcool 90% por 1hs 

4. Álcool 100% por 1hs 

5. Álcool 100% por 1hs 

 

Diafanização: Através da diafanização, o álcool é substituído pelo xilol e a peça, por outro 

lado, tende a ficar transparente. Isto foi feito passando-se o material por três banhos 

sucessivos de xilol  

 

1. Xilol I por 1hs 

2. Xilol II por 1hs 

3. Xilol III por 1hs 

Inclusão em parafina: Os fragmentos seguiram as seguintes subetapas: 

 

 Embebição - passou-se a peça diafanizada por três banhos de parafina líquida mantida 

em estufa a 60
º
C Esta temperatura não deve ser ultrapassada para que o material não sofra 

danificações. 
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1. Banho de parafina I por 1hs 

2. Banho de parafina II por 1hs 

3. Banho de parafina III por 1hs 

 

Após o primeiro banho, o processo de embebição pode ser interrompido por até 24hs. Para 

tanto, basta retirar da estufa a vasilha que contém a peça. Prosseguindo o trabalho, volta-se a 

vasilha para a estufa e quando a parafina estiver outra vez fundida, continua-se com os 

banhos.  

 

 Inclusão definitiva ou formação do bloco: 

 

Encheu-se pequenas caixas de papel com parafina líquida (50
O
C - 55

O
C). Mexendo a 

parafina, em movimentos circulares, utilizando-se um pequeno bastão de vidro com 

extremidade aquecida em chama. Tal procedimento visou eliminar o maior número possível 

de bolhas de ar, sendo feito em pequeno espaço de tempo, para evitar a solidificação da 

parafina. 

Logo em seguida, tomou-se a peça (com cuidado), utilizando-se uma pinça com 

extremidade aquecida e colocou-se a mesma no interior do molde cheio de parafina, 

orientando-a no sentido de que a superfície a ser cortada coincidice com o lado inferior do 

molde. 

 

 Toilette do bloco: 

 

Retirou-se o excesso de parafina dos lados da peça com um bisturí, deixando-se uma 

camada de 2 a 3 cm ao lado do material. Neste experimento o bloco não foi fixado em suporte 

de madeira.   

Após esta etapa, o bloco foi colocado no micrótomo para a obtenção dos cortes à 5um.  
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ANEXO 2: Coloração de Hematoxilina e Eosina 

 

As lâminas secas contendo os cortes sofreram os seguintes processos de colorações: 

 

Coloração de Hematoxilina-Eosina - corante de rotina 

 

1. Desparafinização - Como os corantes são soluções aquosas e a parafina não se mistura 

com a água o material e desparafinizado e hidratado. As lâminas passaram por: 

 

Xilol I por 5 minutos 

Xilol II por 5 minutos 

Álcool 100% por 5 minutos 

Álcool 90% por 5 minutos 

Álcool 80% por 5 minutos 

Álcool 70% por 5 minutos 

Hematoxilina de Harris por 3 minutos 

Água corrente por 10 minutos 

Eosina por 3 minutos 

Água destilada para tirar o excesso de eosina 

A seguir deu-se desidratação. 

 

2. Desidratação e diafanização - como o bálsamo de colagem não se mistura com a água as 

lâminas tiveram de ser desidratadas seguindo as etapas: 

 

Álcool 70% por 5 minutos 

Álcool 80% por 5 minutos 

Álcool 90% por 5 minutos 

Álcool 100 por 10 minutos 

Xilol I por 5 minutos 

Xilol II por 5 minutos 

Resultado: Núcleos roxos, citoplasma cor de rosa, hemácias róseas, conjuntivo róseo. 
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ANEXO 3: Protocolo da Imunohistoquímica 

 

 

A técnica que foi utilizada seguiu o seguinte protocolo: 

 

1 Desparafinização: 

 

Xilol I por 10 minutos 

Xilol II por 10 minutos 

 

 

2 Reidratação: 

 

Álcool absoluto por 3 minutos 

Álcool absoluto por 3 minutos 

Álcool absoluto por 3 minutos 

Álcool 95% por 3 minutos 

Álcool 80% por 3 minutos 

Lavagem em água destilada 

Lavagem em PBS 

Recuperação antigênica (proteinase K) por 15 minutos 

Lavagem com PBS 

Bloqueio de Peroxidase Endógena (peróxido de hidrogênio a 3% por 10 minutos) 

Duas passagens na água destilada 

Aplicação da proteína block por 10 minutos (BSA 0,05% em PBS) 

Duas passagens na água destilada 

Duas passagens em PBS 

Aplicação o anticorpo primário específico e incubar com overnight no mínimo 18 horas. 

 

3 Após 18 horas: 

 

Retirar o excesso do anticorpo primário com pipeta com PBS 
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Se usar o LSAB (DAKO North America Inc., Carpinteria, CA, USA) usa-se primeiro o 

link do kit por 30 minutos 

Duas passagens em PBS 

Incubação com o complexo de streptoavidina - biotina HRP por 30 minutos 

Duas passagens em PBS 

Incubação com DAB (DAKO North America Inc., Carpinteria, CA, USA) por 10 minutos 

Lavagem em água destilada 

Contracoloração com Hematoxilina de Mayer por 5 a 8 minutos 

Lavagem com água corrente 

Desidratação com álcool 95% 

Três passagens em álcool absoluto por 10 segundos cada 

Três passagens no xilol por 10 segundos cada 

Montagem das lamínulas em Entellan® (Merck KgaA, Damstadt, Alemanha) 

 

 

 

Especificidade 

 

Diluição 

 

Fabricante 

Recuperação 

antigênica 

Tempo de incubação 

 

TGFα 

 

FGF-2 

 

FGF-7 

 

1:400 

 

1:400 

 

1:400 

 

Santa Cruz, 

Biotechnology 

 

Santa Cruz, 

Biotechnology 

 

Santa Cruz, 

Biotechnology 

 

Proteinase K 

 

 

Proteinase K 

 

 

Proteinase k 

 

Overnight 

 

Overnight 

 

Overnight 

     

VEGF 1:400 Santa Cruz, 

Biotechnology 

Proteinase K Overnight 

     

Quadro 2: Especificidade, clone, diluição, fabricante, recuperação antigênica e tempo de 

incubação do anticorpo primário utilizados no estudo da imunohistoquímica. 
 
 


