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RESUMO 

 



 

 

   

Rocha RI. Avaliação histomorfométrica da pele da região abdominal de 
pacientes com obesidade mórbida antes e após perda acentuada de peso 
pós-cirurgia bariátrica [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
 
Pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade mórbida 

apresentam perda ponderal acentuada e dismorfismo corporal e, com 

frequência, solicitam cirurgias plásticas visando um contorno corporal mais 

adequado. Os resultados dessas cirurgias plásticas são, em parte, limitados 

pela qualidade da pele resultante do grande emagrecimento. O presente 

estudo observacional teve como objetivo comparar fragmentos de pele da 

região epigástrica de 20 pacientes após perda ponderal acentuada 

consequente à cirurgia bariátrica com 20 pacientes portadores de obesidade 

mórbida, no sentido de analisar as alterações estruturais da pele como 

consequência do emagrecimento. A análise histomorfométrica foi realizada 

sobre o sistema colagênico através da metodologia Picrossírius/luz 

polarizada, e sobre o sistema elástico através da metodologia resorcina-

fucsina de Weigert. Foram observados, a redução das fibras colagênicas 

grossas (p=0,048); o aumento das fibras colagênicas finas (p=0,0085); e o 

aumento da densidade das fibras elásticas (p=0,0000009033) no grupo de 

pacientes emagrecidas. Não houve diferença entre os grupos quanto à 

média de idades (p=0,917) e quantidade total de fibras colágenas 

(p=0,3619). Os resultados evidenciaram as alterações estruturais da derme 

decorrentes do emagrecimento acentuado, demonstradas por meio do 

remodelamento colagênico, com a consequente redução das fibras 

espessas, organizadas, estruturadas e direcionadas em prol do aumento de 

fibras finas, desalinhadas e frouxamente dispostas, isso em associação ao 

aumento da elasticidade da pele. Isto explica cientificamente a já 

estabelecida percepção clínica das alterações cutâneas dos pacientes 

emagrecidos após cirurgias bariátricas, apresentando menor resistência e 

maior flacidez, quando comparadas ao período anterior ao emagrecimento. 
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Rocha RI. Skin changes due to massive weight-loss: analysis of collagen 
and elastic fibers [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2016. 
 
 
Post-bariatric patients develop body contour deformities and need plastic 

surgery procedures for reduction of excess skin and subcutaneous tissue. 

The results of these contouring procedures are typically limited by the poor 

quality of the skin. This observational study compared the epigastric skin of 

20 post-bariatric with massive weight loss women with 20 women with morbid 

obesity through histomorphometric analysis of collagen fibers (picrosirius-

polarization) and elastic fibers (Weigert’s resorcin-fuchsin). A reduction of 

thick collagen fibers (p=0.048), increase of thin collagen fibers (p=0.0085) 

and increase of the density of elastic fibers (p=0.0000009) were observed in 

the group of post-bariatric patients. There was no difference between the 

groups for mean age (p=0.917) and the total amount of collagen fibers 

(p=0.3619). These results represent structural changes in the dermis due to 

the massive weight loss once it demonstrates collagen modifications with 

reduction of thickness, organized and structured fibers, increase of thin, 

misaligned and disarranged fibers, and augmentation of the density of elastic 

fibers. This brings the scientific explanation for the established clinical 

perception that the skins of post-bariatric patients are less resistant and with 

more laxity when compared with what they were before the bariatric surgery.  

 

Descriptors: 1.Obesity 2.Obesity, Morbid 3.Bariatric Surgery 4.Weight Loss 

5.Abdomen 6.Skin 7.Dermis 8.Histology 9.Histology, Comparative 

10.Extracellular Matrix 11.Collagen 12.Elastin 13.Surgery, Plastic 
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define obesidade e 

sobrepeso como o acúmulo anormal ou excessivo de tecido gorduroso que 

possa comprometer a saúde. Em termos objetivos, utiliza o Índice de Massa 

Corpórea (IMC), que correlaciona o peso em quilogramas dividido pela 

estatura em metros ao quadrado. Quando o IMC for maior ou igual a 

30kg/m2 , caracteriza-se a obesidade (OMS, 1995, 2012). 

 A prevalência mundial da obesidade praticamente dobrou desde 

1980, passando a representar uma epidemia global. Inicialmente 

considerados como problemas de países desenvolvidos (Kaila, 2008; Ogden 

et al., 2006), o sobrepeso e a obesidade apresentaram recente aumento 

também em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, principalmente 

em áreas urbanas. 

No Brasil, em levantamento publicado pelo Ministério da Saúde em 

2012 (Secretaria de Vigilância em Saúde - Vigitel, 2010), 51% da população 

acima de 18 anos estava acima do peso ideal. Em 2006, esse índice era de 

43%. 

 O aumento da prevalência da obesidade é multifatorial e, apesar de 

existir uma influência genética, diversos outros fatores estão envolvidos e 

levam ao desequilíbrio entre consumo e gasto calóricos, tais como: consumo 

de alimentos industrializados e em porções maiores e mais calóricas, 

sedentarismo e estilo de vida moderno (Young et al., 2002).  

 A obesidade está associada ao maior risco para diversas afecções, 

incluindo hipertensão arterial sistêmica, diabetes, apneia do sono, eventos 

tromboembólicos, doenças coronarianas, hipercolesterolemia, além de 
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representar fator de risco independente para o aumento da mortalidade 

(Birmingham et al., 1999).  

 Apesar de ser caracterizada como método bastante utilizado para 

perda de peso, a associação do controle da dieta com a prática de 

exercícios físicos apresenta baixas taxas de sucesso no longo prazo (Phelan 

et al., 2010), principalmente na situação extrema da obesidade mórbida, 

representada por IMC maior ou igual a 40kg/m2 ou acima de 35kg/m2 com a 

presença de comorbidades significativas (National Institutes of Health - NIH, 

1998, 2000). Nesse cenário, a cirurgia bariátrica é o único tratamento 

considerado eficaz (Buchwald et al., 2004), com taxa de mortalidade peri-

operatória abaixo de 1% em alguns centros especializados (Shekelle et al., 

2004). A difusão das cirurgias minimamente invasivas, videolaparoscópicas, 

associada à criação de diretrizes para o tratamento cirúrgico da obesidade 

mórbida propiciaram um aumento significativo desses procedimentos nos 

últimos anos (Noria et al., 2013; NIH, 1991). 

Para efeito de classificação, as cirurgias indicadas visando a perda de 

peso podem ser: restritivas, disabsortivas ou a combinação dessas técnicas, 

com resultados que podem variar de 47,5% a 70,1% de perda do excesso de 

peso (Buchwald et al., 2004). Além da grande redução de peso, as cirurgias 

bariátricas culminam com o controle das comorbidades associadas à 

obesidade mórbida, com maior redução dos níveis de triglicérides, taxas 

maiores de remissão do diabetes e da síndrome metabólica, quando 

comparadas aos tratamentos não cirúrgicos. Além disso, permitem melhora 

na qualidade de vida e redução no uso de medicamentos.   
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As complicações mais frequentemente associadas a esses 

procedimentos cirúrgicos incluem anemia ferropriva e reoperações (Gloy et 

al., 2013). A absorção nutricional será necessariamente afetada pelo 

procedimento cirúrgico, o que reforça a necessidade de reposição de 

vitaminas e minerais na evolução pós-operatória dos pacientes. A deficiência 

proteica pode ocorrer nos meses iniciais pós-cirúrgicos e é mais difícil de 

prevenir quando comparada à deficiência de micronutrientes, podendo 

necessitar atenção especial (Elder et al., 2007). 

 A perda de peso ocorre progressiva e rapidamente, até atingir a 

estabilização. Nesse ponto, ocorre redução do tecido gorduroso, resultando 

em flacidez cutânea, concorrendo para a formação de dobras 

dermogordurosas (Sacks et al., 2006), sendo o abdome, as mamas, os 

braços e as coxas os segmentos corpóreos mais afetados (Chandawarkar, 

2006; Gurunluoglu, 2008; Shermak et al., 2012). Para a correção destas 

deformidades, estão indicados tratamentos reparadores em cirurgia plástica, 

para melhora do contorno corporal. 

Esses pacientes, apesar de apresentarem melhor controle das 

comorbidades antes presentes com a obesidade mórbida, evoluem 

frequentemente com deficiências nutricionais que interferem no processo 

cicatricial, demandando controle nutricional (Vastien et al., 1999; Agha-

Mohammadi, 2010; Coon et al. 2009) associado à estabilização do peso, 

através de atendimento multidisciplinar. As complicações desses pacientes 

relacionadas ao processo cicatricial das cirurgias plásticas realizadas após o 

emagrecimento, como as deiscências, atingem taxas acima de 30%, sendo 
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comparáveis àquelas apresentadas em quadros de neoplasia maligna, 

queimaduras, transplantes e obesidade (Albino et al., 2009).  

 Consensualmente, há a percepção de que os resultados das cirurgias 

plásticas para readequação do contorno corporal em pacientes após 

cirurgias bariátricas apresentam limitações em relação àqueles obtidos em 

pacientes que não sofreram grande perda de peso, existindo diferenças nos 

níveis de satisfação entre essas populações (Young et al., 1991; Cintra 

Junior, 2014, 2016; Modolin et al., 2015).  

 Torna-se importante a análise das características estruturais e 

funcionais da pele, não apenas para estabelecer quais as alterações do 

tegumento de indivíduos emagrecidos, mas também correlacioná-las com os 

efeitos da perda acentuada de peso após a cirurgia bariátrica e, 

consequentemente, com os resultados obtidos das cirurgias de reconstrução 

do contorno corporal. 

Diversos estudos foram conduzidos recentemente visando elucidar as 

alterações teciduais tegumentares que ocorrem após as cirurgias bariátricas 

(Rasmussen et al., 1995; Migliori et al., 2008; Orpheu et al., 2010; Light et 

al., 2010; Xing et al., 2011; Veiga et al., 2011), no intuito de esclarecer os 

mecanismos fisiopatológicos e as alterações envolvidas no sentido de  

desenvolver  estratégias para melhorar os resultados do tratamento 

reparador do contorno corporal desses pacientes. 

 Para tanto, a quantificação dos elementos colagênicos e do sistema 

elástico tem papel importante, uma vez que são responsáveis pela 

integridade estrutural da pele, conforme observado por Orpheu et al. (2010). 
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Além disso, a análise morfológica da distribuição e organizacional desses 

elementos é fundamental para correlacionar as características histológicas 

com a qualidade tecidual e, consequentemente, com os efeitos disso sobre a 

prática clínica nesses pacientes.  

Assim, a presença de fibras colágenas espessas preferencialmente 

orientadas e direcionadas, formando feixes mais compactados e ordenados, 

confere ao tecido maior resistência e capacidade de manutenção da 

integridade estrutural. Por outro lado, a degradação do colágeno em fibras 

mais finas e frouxamente organizadas é associada a uma menor resistência 

tecidual. 

Desta forma, o estudo das diferenças da pele entre pacientes 

emagrecidos após cirurgia bariátrica e da pele daqueles que ainda sofrem de 

obesidade mórbida busca acrescentar conhecimento sobre as alterações 

estruturais da pele decorrentes desse período de emagrecimento e 

correlacioná-las às limitações de resultado das cirurgias reconstrutivas do 

contorno corporal. 
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2.1 Obesidade 

 A obesidade é um problema de saúde pública importante 

mundialmente, apresentando rápido aumento da prevalência em países 

industrializados. No biênio 2009-2010, a prevalência de obesidade em 

homens e mulheres norte-americanos era de quase 36% (Flegal et al., 

2012). O custo anual para tratamento da obesidade isoladamente nos 

Estados Unidos já ultrapassou os 190 bilhões de dólares, ou 20% dos gastos 

em saúde naquele país (Cawley et al., 2012).  

No Brasil, a queda dos níveis de desnutrição que se verificou a partir 

de 1990 ocorreu associada ao aumento da prevalência de excesso de peso 

em todas as regiões do país, atingindo até 50% em populações masculinas 

de áreas urbanas (IBGE, 2003). 

 A definição de obesidade e sobrepeso pela OMS é o acúmulo 

anormal ou excessivo de tecido gorduroso que possa comprometer a saúde. 

O índice de massa corpórea, ou índice de Quetelet, é o mais utilizado para 

definir os limites da obesidade. É calculado através da divisão do peso em 

quilogramas pelo quadrado da altura em metros, levando ao índice com 

unidades em kg/m2. De acordo com a OMS, a obesidade está na faixa de 

IMC igual ou superior a 30kg/m2 (OMS, 1995, 2011).  

 A obesidade está associada a diversas comorbidades que aumentam 

significativamente a morbimortalidade. Apesar de não existir comprovação 

de relação causa-efeito diretamente demonstrada entre obesidade e essas 

comorbidades, a melhora dessas condições após a perda acentuada de 

peso sugere que esta desempenha importante papel no comprometimento 
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da saúde. Pessoas com sobrepeso e obesidade têm risco aumentado para: 

síndrome metabólica, diabetes tipo II, hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, coronariopatias, osteoartrite, acidente vascular cerebral, 

depressão, esteatose hepática, infertilidade feminina, disfunção erétil, 

colelitíase, apneia do sono, refluxo gastro-esofágico, neoplasias, asma e 

infecções (Neter et al., 2003; Aucott et al., 2005; Phelan et al., 2010; Losina 

et al., 2011). 

 Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da 

obesidade, havendo muito mais elementos contribuintes do que apenas 

desbalanço entre ingesta e gasto calórico ou sedentarismo. São também  

associados à obesidade: distúrbios metabólicos, fatores genéticos, fatores 

endocrinológicos, condição sócio-econômica, interrupção de tabagismo, 

fatores psicológicos, étnicos e culturais (Bouchard et al., 1990). 

 A abordagem terapêutica da obesidade inicia-se pelo controle e da 

modificação em aspectos do estilo de vida, com redução da quantidade de 

calorias ingeridas, melhora na qualidade dos alimentos e realização de 

atividades físicas. Estudos demonstraram haver perda de peso em alguns 

meses, com redução de algumas comorbidades como o diabetes tipo II. 

Apesar disso, em dez anos, esses pacientes mostraram recuperação do 

peso inicial, em que pese o fato de terem apresentado ainda alguma 

melhora do diabetes em relação ao início da terapêutica (Wadden et al., 

2012). 

 O tratamento medicamentoso da obesidade é dividido entre o uso de 

drogas inibidoras do apetite (como sibutramina, fluoxetina, sertralina e 
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topiramato) e aquelas inibidoras da lipase, como o orlistat (Shekelle et al., 

2004). Esse tipo de tratamento, quando associado à reeducação alimentar, 

demonstra perda de peso limitada a 5kg ao ano, o que pode representar 

alguma melhora, contudo, com efeitos colaterais descritos para todas as 

medicações utilizadas para esse fim. 

 Em condições extremas, como na obesidade mórbida - quando o IMC 

atinge 35kg/m2 em associação a comorbidades, ou quando simplesmente 

atinge 40kg/m2 ou mais - os tratamentos não cirúrgicos deixam de ser opção 

terapêutica definitiva para o controle de peso, uma vez que a perda de peso 

não se mantem, principalmente no longo prazo (Buchwald et al., 2004). 

 

 
2.2 Cirurgia bariátrica 

 Para pacientes com obesidade mórbida, considera-se o tratamento 

cirúrgico como a única modalidade terapêutica associada à perda de peso 

clinicamente significativa e sustentada. Existem estudos apontando melhora 

ou resolução de comorbidades associadas à obesidade mórbida após a 

realização de cirurgia bariátrica e consequente perda de peso, como apneia 

do sono, diabetes melito, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência 

cardíaca, edema periférico, dislipidemia e asma (Buchwald et al., 2004; 

Noria et al., 2013; Sjöström et al., 2012; Li et al. 2014).  

 Primariamente descritas por acesso através de laparotomias, as 

cirurgias para perda de peso desenvolveram-se também por acesso 

videolaparoscópico, com morbidade cirúrgica comparativamente reduzida. 

 Diversas técnicas cirúrgicas foram descritas e são divididas em 
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procedimentos restritivos, disabsortivos ou mistos. A taxa de mortalidade 

média relacionada a esses procedimentos, até trinta dias após a cirurgia, é 

de 0,08% observada em meta-análise, com mortalidade pós-operatória total 

de 0,35%. As complicações cirúrgicas, com taxas entre 10% a 17%, incluem: 

sangramento, refluxo gastro-esofágico, vômitos, estenoses anastomóticas, 

fistulizações, sintomas gastrointestinais inespecíficos como cólicas, 

anormalidades nutricionais e eletrolíticas (Chang et al., 2014). A perda média 

do excesso de peso é de 62,1% (Buchwald et al., 2004). 

 Esse sucesso terapêutico no tramento cirúrgico da obesidade mórbida 

(Coughlin et al., 1983; Chang et al., 2014) vem associado à flacidez cutânea 

consequente à grande perda de peso, com a formação de excessos 

cutâneos e de dismorfia do contorno corporal (Song et al., 2005), surgindo a 

necessidade reparadora através de procedimentos de cirurgia plástica.  

Cabe ainda ressaltar que, de acordo com Coughlin et al., a ingesta 

calórica nos primeiros três meses pós-operatórios é de 500 kcal/dia com 

menos de 20 g diários de proteína. Ocorre aumento gradual, atingindo 

ingesta diária de 1000 kcal e 60g de proteína diariamente, um ano após a 

cirurgia bariátrica. Assim, diversas deficiências de macro e micronutrientes 

relacionadas aos diferentes tipos de cirurgias para perda de peso foram 

descritas (Agha-Mohammadi et al., 2008a, 2008b). Isso caracteriza a 

reparação do contorno corporal através de cirurgias plásticas como uma 

área de atuação complexa, com necessidade de abordagem multidisciplinar 

e com as peculiaridades descritas acima envolvendo o tratamento desses 

pacientes (Sacks et al. 2006; Agha-Mohammadi, 2008a). 
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2.3 Reparação do contorno corporal após perda acentuada de peso 

 O recente aumento da prevalência da obesidade e a popularização 

das cirurgias bariátricas resultaram numa grande quantidade de pacientes 

em busca da adequação do contorno corporal após grande perda de peso, 

impulsionando esta área de atuação dentro da cirurgia plástica.  

 A equipe multidisciplinar e multiprofissional envolvida no tratamento 

cirúrgico da obesidade com cirurgiões do aparelho digestivo, endoscopistas, 

nutricionistas, endocrinologistas, psicólogos e psiquiatras deve considerar 

também a inclusão do cirurgião plástico, uma vez que o emagrecimento 

levará à flacidez cutânea e consequente formação de dobras 

dermogordurosas em diversos segmentos corpóreos (Abela et al., 2011). 

Geralmente são afetadas as áreas do abdome, flancos, mamas, braços e 

coxas (Chandawarkar, 2006; Gurunluoglu, 2008; Shermak et al., 2012), 

sendo a abdominoplastia o procedimento mais frequentemente realizado 

nesses pacientes, seguida de mastopexia (Modolin et al., 2003; Cintra Junior 

et al., 2008; Reiffel et al., 2013; American Society of Plastic Surgeons, 2014). 

Esses segmentos tegumentares redundantes podem levar a problemas e 

dificuldades para deambulação e uso de roupas, infecções de pele, 

ulcerações e necroses cutâneas, prejuízo na interação social, no 

desempenho sexual e na autoimagem (Gurunluoglu et al., 2009; Warner et 

al., 2009), dada a distensão continuada da fáscia superficial pelo acúmulo 

gorduroso e pela ação da gravidade (Lokwood, 1995). 

 Em particular na região abdominal, geralmente ocorre sobra 

dermogordurosa num padrão diferente daquela devido à gestação. O tecido 



Revisão da Literatura  13 
 

 

 

   

é redundante difusamente, ao invés de se concentrar na região inferior do 

abdome (Leahy et al., 2008).  

De maneira peculiar, os procedimentos cirúrgicos de readequação do 

contorno corporal após grande perda de peso têm taxas de complicações 

cicatriciais elevadas, sendo comparáveis aos índices verificados em 

pacientes com obesidade, diabetes melito, distúrbios endocrinológicos, 

neoplasias malignas, queimaduras e naqueles submetidos aos transplantes 

(Davison et al., 2008; Albino et al., 2009; Shermak et al., 2012).  

Há ainda uma percepção, tanto por cirurgiões plásticos quanto pelos 

pacientes, de que essas cirurgias apresentam limitações de resultados, 

frequentemente decido à flacidez residual nas topografias manipuladas 

(Young et al., 1991; Leahy et al., 2008; Cintra Junior et al., 2016). Busca-se 

correlacionar essas características clínicas como resultado de possíveis 

desarranjos tegumentares ocorridos no período de obesidade/perda de peso 

(Migliori et al., 2008; Orpheu et al., 2010; Light et al., 2010; Veiga et al., 

2011). 

 

 
2.4 A pele 

 O tegumento é o maior órgão do corpo, constituído por dois 

componentes: a pele propriamente dita e os derivados epidérmicos, como as 

unhas, os pelos e as glândulas. São diversas as funções da pele: proteção 

mecânica, regulação da temperatura corporal e do controle hídrico, barreira 

contra microrganismos, excreção de sais, síntese de vitamina D, órgão 

sensorial e órgão de sinalização sexual. 
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 A pele apresenta duas camadas firmemente aderidas umas às outras. 

A mais superficial é a epiderme, derivada do ectoderma; e a derme, mais 

profunda, derivada do mesoderma. 

 A epiderme é um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado que 

apresenta quatro tipos celulares: queratinócitos, melanócitos, células de 

Langerhans e células de Merkel. 

A derme consiste de duas camadas: a papilar, constituída de tecido 

conjuntivo frouxo com fibras de colágeno e fibras elásticas delgadas; e a 

camada reticular constituída de tecido conjuntivo denso com feixes de fibras 

colágenas e fibras elásticas grossas.  

 Os tecidos conjuntivos são aqueles que fornecem uma estrutura de 

suporte e de ligação, sendo formados por células e pela matriz extracelular. 

 A matriz extracelular representa uma combinação de colágenos, 

elastina, glicoproteínas não-colagênicas e proteoglicanos, ocupando o 

espaço entre as células do tecido conjuntivo. Na derme, é caracterizada por 

fibras colágenas orientadas em todas as direções, como é característico do 

tecido conjuntivo denso não-modelado.  

De maneira geral, nos vertebrados, os diferentes tipos de colágenos 

fibrilares são responsáveis pelo suporte mecânico e resistência aos tecidos, 

enquanto que a elastina e os proteoglicanos, pela resiliência tecidual. 

 

2.4.1 O sistema colagênico 

A molécula de colágeno é formada por três cadeias peptídicas que se 

enovelam como os fios de uma corda, formando uma organização molecular 
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em tripla hélice, sendo esta proteína portadora de considerável força tênsil. 

De acordo com sua polimerização, são divididos em duas categorias: 

colágenos fibrilares, cujas moléculas formam fibrilas com um característico 

padrão de estriações transversais, características dos colágenos tipo I, II, III 

e V; e colágenos não fibrilares, como o colágeno do tipo IV. 

Após a secreção para o meio extra-celular, ocorre a auto-agregação 

das moléculas de colágeno em um processo de superposição, levando à 

formação das fibrilas colágenas, que são estruturas delgadas com 

comprimento de várias centenas de micrômetros em tecidos maduros, 

claramente visíveis em micrografias eletrônicas (Figura 1). Essas fibrilas de 

colágeno normalmente agregam-se em conjuntos maiores, através da 

ligação cruzada das moléculas de colágeno, catalizada pela lisil-oxidade, 

dando origem às fibras colágenas, que podem ser vistas ao microscópio de 

luz, com vários micrômetros de diâmetro. Grupos de fibras colágenas 

orientam-se paralelamente ao longo do mesmo eixo e formam os feixes de 

colágeno, guiadas por proteoglicanos e outras glicoproteínas (Swet et al., 

1964; Constantine et al., 1968; Junqueira et al., 1978, 1991, 2013; Martinez-

Hernandez et al., 1988; Kierszenbaum, 2008). 
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Figura 1 - Esquema da formação da estrutura colagênica em tripla hélice, 
formação da molécula de colágeno, da fibrila colagênica e da fibra de 
colágeno 
 

 A variabilidade da estrutura primária das cadeias alfa polipeptídicas e 

sua constituição em moléculas de colágeno permitiu a identificação de cerca 

de 20 tipos de colágeno diferentes geneticamente, numerados de I a XX. Há 

diferenças em sua estrutura modular, organização supramolecular e função. 

Cada tipo de colágeno é caracterizado pela sua estrutura química, 

morfologia, distribuição, propriedades funcionais, interação com 

componentes não fibrilares e doenças associadas. 

 Dentre os diferentes tipos de colágeno, o tipo I é o mais abundante e 

é encontrado em todos os tecidos conjuntivos, exceto em membranas basais 

e na cartilagem hialina. Suas moléculas são constituídas por duas cadeias 

alfa-1 tipo I e uma cadeia alfa-2 tipo I, formando fibrilas com 70 a 100nm de 

Molécula de 
colágeno 
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diâmetro, com estriação transversal evidente. As fibrilas formam fibras que 

correspondem às fibras colágenas visíveis à microscopia de luz.  

Em relação ao colágeno tipo III, ele tem uma distribuição similar à do 

colágeno tipo I, à exceção dos ossos e da cartilagem hialina; sendo 

encontrado nas artérias, no endométrio e em outros órgãos 

parenquimatosos com arcabouço estrutural flexivel, ou seja, o pequeno 

diâmetro e a disposição frouxa das fibras reticulares criam uma rede flexível 

em órgãos que são sujeitos à mudanças fisiológicas de forma ou volume 

(Junqueira et al., 2013). É constituído por cadeias alfa-1 tipo III e forma 

fibrilas de 35 a 55nm de diâmetro (Martinez-Hernandez et al., 1988), e que 

correspondem às clássicas fibras reticulares referidas na Histologia. Sua 

função é formar uma rede de sustentação para as células estromais 

(Montes, 1996; Amenta, 1988). 

Há agregação dos colágenos tipos I e III na pele e nos tendões, com 

a formação de fibrilas heterotípicas, onde há ligação covalente de resíduos 

de lisina entre estes dois tipos de colágenos. 

Os colágenos dos tipos I e III são predominantes na pele, motivo pelo 

qual são objeto dos estudos sobre os processos patológicos desse tecido. 

Importante ressaltar que os colágenos dos tipos I e III diferem entre si 

no diâmetro das fibras, no alinhamento espacial e no grau de 

entrelaçamento. Isso fornece características de maior resistência à tração ao 

tecido que contiver mais fibras constituídas por colágeno tipo I, com maior 

diâmetro, formadas por fibrilas mais grossas, em relação ao tecido com 
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concentração fibras de menor diâmetro constituídas

por fibrilas finas (Figura 2) (Montes, 1996).

Micrografia eletrônica de cortes transversais 
 colágena (direita). Cada tipo de fibra 

de colágeno. As fibrilas reticulares (R) têm
 fibrilas das fibras de colágeno (C), conforme

(Junqueira e Carneiro, 2013) 
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extracelular; e que depende da produção de fatores estimulantes e 

inibitórios, citocinas, hormônios e proteinases (Reynolds et al., 1997). 

Uma vez que, para a formação de fibrilas, as moléculas de colágeno 

são organizadas com orientação paralela entre si, há uma birrefringência 

característica das fibras colagênicas, quando examinadas sob luz 

polarizada. 

O método de coloração por Picrossírius dispõe moléculas do corante 

Sirius Red, alongadas e ácidas, paralelamente às moléculas do colágeno. 

Isso resulta no aumento da birrefringência das fibras de colágeno quando 

observadas com luz polarizada. Apesar da inespecificidade de ligação do 

Sirius Red com componentes de caráter básico, o aumento da 

birrefringência ocorre apenas com o colágeno. Dessa forma, o método de 

coloração por Picrossírius associado à microscopia com luz polarizada é 

específico para a observação de estruturas compostas de moléculas 

orientadas de colágeno (Junqueira et al., 1979). 

Junqueira et al. (1979) demonstraram que as diferentes cores e 

intensidades de birrefringência resultantes da coloração por Picrossírius 

ocorrem devido aos diversos padrões de agregação física do corante ao 

colágeno. Evidenciaram a intensa birrefringência com coloração amarela ou 

avermelhada que ocorre com fibrilas colagênicas grossas e densamente 

agrupadas, caracteristicamente do colágeno do tipo I; e ainda fraca 

birrefringência de coloração esverdeada das fibras finas e frouxamente 

dispostas, características do colágeno do tipo III. Apesar disso, em 1982, 

Junqueira et al. observaram que havia influência nesse padrão de coloração 
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devido à espessura dos cortes histológicos, por ocorrer interferência no 

padrão de agregação do corante. Por esse motivo, não foi estabelecida uma 

correlação específica entre a coloração Picrossírius e os diferentes tipos de 

colágeno, mas sim de que a cor e a intensidade da birrefringência são 

correlacionadas à espessura do colágeno. 

Assim, esse método de identificação histoquímica do colágeno deve 

ser utilizado com ciência dessas características, principalmente em tecidos 

sob efeito de processos fisiopatológicos, limitando-se a distinguir entre 

fibrilas grossas e finas e, com a análise sendo feita à luz do mecanismo 

atuante sobre as fibras colagênicas. 

 

2.4.2 O sistema elástico 

 As fibras elásticas têm função biomecânica e são responsáveis pela 

elasticidade e resiliência dos tecidos (Mahoney et al., 2009). Além disso, 

estudos têm demonstrado evidências de outras funções das fibras elásticas, 

como a modulação da sinalização, adesão e proliferação das células (Dietz 

et al., 2000). 

  O sistema elástico é formado por fibras elásticas, elaunínicas e 

oxitalânicas (Ross et al., 1969; Montes, 1996; Arribas et al., 2006). 

De forma similar ao sistema colagênico, a síntese de fibras elásticas 

inicia-se no retículo endoplasmático granular. Uma vez no meio extracelular, 

a tropoelastina interage com moléculas de fibrilina, constituindo as fibras 

elásticas. Assim, inicialmente, um feixe contendo somente microfibrilas é 

formado, ocorrendo deposição posterior da elastina por entre as 
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microfibrilas, até que a fibra elástica atinja sua completa maturação. 

Entretanto, em indivíduos adultos é possível verificar a existência de feixes 

de microfibrilas sem elastina, denominadas fibras oxitalânicas, ou ainda 

feixes de microfibrilas com aglomerados esparsos de elastina, denominadas 

fibras elaunínicas; demonstando que as unidades microfibrilares são 

destinadas tanto a servirem de guia para depósito da elastina, quanto a 

atuarem de maneira independente no tecido conjuntivo (Brooke et al., 2003). 

A elastina contém dois aminoácidos incomuns, a desmosina e a 

isodesmosina, responsáveis pelas ligações cruzadas nas fibras elásticas 

maduras e por permitir seu estiramento e encurtamento, mecanismo que 

confere a propriedade mecânica de resiliência tecidual (Figura 3). 

Assim, uma vez que é a elastina que confere elasticidade, as fibras 

elásticas, que apresentam maior quantidade relativa de elastina, têm 

propriedades elastométricas mais pronunciadas, enquanto as fibras 

oxitalânicas são mais resistentes à tensão, limitando o estiramento no tecido 

onde ocorrem, evidenciando um papel estrutural de ancoragem. As fibras 

elaunínicas têm um grau intermediário de elasticidade (Cotta-Pereira et al., 

1984). 

 

 



 

 

 

Figura 3 - Esquema
covalentes, formando
cada molécula de 
retornar ao seu formato
Carneiro, 2013) 
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Recentemente, Ortolan et al. (2013) verificaram alterações na 

qualidade das fibras elásticas e aumento na densidade de material elástico 

associados ao envelhecimento. No mesmo sentido, Wulf et al. (2004) já 

haviam observado que as consequências das alterações na organização e 

qualidade das fibras elásticas, apesar do aumento da densidade, incluem 

mudanças mecânicas superficiais da pele, como o enrugamento e a flacidez. 

Para o estudo das fibras do sistema elástico, o método de coloração 

resorcina-fuscina de Weigert é consagrado por diversas pesquisas e permite 

identificar as fibras do sistema elástico pela coloração púrpura (Rosenquist, 

1981; Junqueira et al., 2013; Kierszenbaum, 2008). 

 

2.4.3 Os elementos fibrilares da pele e a perda acentuada de peso 

O comportamento da pele de pacientes emagrecidos após cirurgias 

bariátricas, conforme descrito previamente, induz ao raciocínio de que ocorre 

um remodelamento estrutural na matriz extracelular durante o processo de 

perda ponderal, culminando num sistema tegumentar alterado, responsável 

pelo maior índice de complicações nas cirurgias plásticas e pela limitação 

dos resultados de reconstrução de contorno corporal. 

Orpheu et al. (2010) demonstraram diferenças na composição da pele 

do abdome de pacientes que emagreceram após tratamento cirúrgico da 

obesidade mórbida quando comparada à pele de pacientes que nunca 

haviam sido obesos, observando diferenças quantitativas de colágeno e 

fibras elásticas, consignando importante passo inicial para estabelecer as 

alterações que ocorrem na matriz extracelular da pele do abdome, como 
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consequência da perda de peso após cirurgia bariátrica. Entretanto, o estudo 

foi restrito à quantificação de proteínas do sistema conjuntivo da pele, 

limitando assim a análise do impacto das alterações encontradas com as 

características clínicas. 

Além disso, não há estudos na literatura mundial que evidenciem as 

eventuais alterações estruturais de diferenciação das fibras colagênicas e 

que se correlacionem com as alterações de qualidade da pele durante o 

processo de grande perda de peso que ocorre após as cirurgias bariátricas. 

Desta forma, levando-se em consideração que a derme é constituída 

por tecido conjuntivo, este trabalho busca estudar a organização das fibras 

colagênicas e elásticas da matriz extracelular, comparando-se a pele de 

pacientes emagrecidas após a cirurgia bariátrica e de pacientes que ainda 

sofrem de obesidade mórbida, visando acrescentar conhecimento sobre as 

alterações estruturais da pele decorrentes desse período de emagrecimento 

e correlacioná-las com as limitações de resultado das cirurgias 

reconstrutivas do contorno corporal. 
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I. Avaliar as características histomorfométricas das fibras 

colagênicas e elásticas da pele da região epigástrica do abdome 

de pacientes com grande perda ponderal após tratamento 

cirúrgico da obesidade mórbida e compará-las com as 

características da pele de pacientes com obesidade mórbida. 

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 
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 O projeto de pesquisa foi aprovado sob registro número 8666 pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq - do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP). As pacientes foram orientadas sobre as características 

da pesquisa, sendo-lhes apresentado termo de consentimento livre e 

esclarecido. Ressaltou-se a possibilidade de desistência da participação na 

pesquisa a qualquer tempo e sem qualquer ônus ao tratamento médico. 

 Trata-se de estudo prospectivo realizado no período de Julho de 2012 

a Julho de 2016.  

Foram selecionados dois grupos de pacientes do sexo feminino com 

idade variando entre 20 e 60 anos, com 20 pacientes em cada grupo. 

 Grupo I - Casos - foi formado por pacientes submetidas previamente 

à cirurgia bariátrica na Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do 

Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP, com consequente 

perda e estabilização de peso por período mínimo de doze meses, levando à 

dismorfia corporal e à indicação de abdominoplastia em âncora, conforme 

protocolo cirúrgico do Grupo de Contorno Corporal da Divisão de Cirurgia 

Plástica do HCFMUSP. Durante o período intra-operatório da 

abdominoplastia, foi coletado fragmento de pele da região epigástrica da 

peça cirúrgica em vias de ser descartada, com dimensões aproximadas de 

três por cinco milímetros, interessando epiderme, derme e parte do tecido 

celular subcutâneo. 
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Os critérios de inclusão para o Grupo I foram: a) Emagrecimento 

exclusivamente através de tratamento cirúrgico (cirurgia bariátrica) pela 

técnica de gastroplastia redutora com derivação em Y de Roux, b) 

Estabilidade do peso corporal após emagrecimento por período mínimo de 

doze meses, c) Indicação cirúrgica de abdominoplastia em âncora. 

Os critérios de exclusão foram: a) Tabagismo, b) Índice de massa 

corpórea (IMC) abaixo de 20kg/m2 ou acima de 35kg/m2, c) Perda ponderal 

menor do que 40% do excesso de peso corporal pré-cirurgia bariátrica, d) 

Presença de doenças que demandassem uso crônico de corticosteroides, 

anti-inflamatórios ou imunossupressores, e) Diabetes melito persistente ao 

emagrecimento.  

 Grupo II - Controles - foi formado por pacientes com obesidade 

mórbida, em seguimento na Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do 

Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP e com indicação 

para a cirurgia bariátrica. Durante o período intra-operatório da gastroplastia 

redutora, realizada por acesso convencional, ou seja, através de laparotomia 

longitudinal mediana supra-umbilical, foi obtido fragmento de pele da região 

epigástrica, em região justa incisional, com dimensões aproximadas de três 

por cinco milímetros, interessando epiderme, derme e parte do tecido celular 

subcutâneo.  

Os critérios de exclusão no Grupo II foram: a) Indicação de cirurgia 

bariátrica através da técnica diversa da gastroplastia redutora com derivação 

em Y de Roux, b) Tabagismo, c) Presença de doenças que demandassem 

uso crônico de corticosteroides, anti-inflamatórios ou imunossupressores. 
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 As idades e os IMC das pacientes dois grupos foram armazenados 

em planilha computadorizada Excel 2007® †. 

As amostras de pele dos dois grupos foram submetidas à mesma 

metodologia de preparo histológico: fixação iniciada no momento da 

obtenção do tecido em sala cirúrgica, mantida por 24 horas em 

paraformaldeído a 4% em solução salina tamponada ao pH 7,0. O 

processamento subsequente das amostras foi realizado no Laboratório de 

Biologia Celular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) conforme padronização estabelecida 

naquela unidade e descrita a seguir. 

Após o tempo de fixação, as amostras foram colocadas em álcool 70º 

e processadas para microscopia óptica através de desidratação em 

gradiente crescente de álcool 96º e 100º, e diafanizadas em xilol. Após 

impregnação em dois banhos de parafina fundida a 60ºC, os tecidos foram 

incluídos em parafina.  

 Foram obtidos cortes histológicos de 4µm de espessura em 

micrótomo LEICA® RM2245 ‡ que foram colocados em lâminas de vidro. Os 

cortes foram corados pelo método de hematoxilina-eosina para estudo da 

estrutura histológica geral.  

Para o estudo das fibras do sistema colágeno, foi utilizado o método 

Picrossírius-polarização, que mostra as fibras colagênicas brilhantes contra 

um fundo escuro. 

                                                 
† Microsoft® Office Excel® 2007. 
‡ Leica Biosystems, Germany. 
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Para revelar a presença e distribuição das fibras do sistema elástico 

foi utilizada a técnica da resorcina-fucsina de Weigert com oxidação prévia, 

possibilitando corar simultaneamente todos os tipos de fibras do sistema 

elástico. 

 

 
4.1 Detalhamento dos métodos de coloração: 

 4.1.1 Hematoxilina-eosina 

 Os cortes foram desparafinados em xilol, hidratados em  

gradiente alcoólico (100º, 95º e 70º) e lavados em água 

corrente. Foi realizada a coloração pela hematoxilina de 

Harris por um minuto e 30 segundos à temperatura ambiente 

e lavagem em água corrente. Em seguida, os fragmentos 

foram corados em eosina alcoólica § por 12 segundos e 

lavados em água corrente. Após a coloração, os cortes foram 

desidratados em gradiente alcoólico (70º, 95º e 100º), 

diafanizados em xilol e montados para análise microscópica. 

 

 4.1.2 Picrossírius-hematoxilina 

Os cortes histológicos foram desparafinados em xilol, 

hidratados em gradiente alcoólico (100º a 70º) e água, e 

corados durante uma hora em solução 0,2% de Sirius Red ** 

dissolvido em solução aquosa saturada de ácido pícrico. Os 

cortes foram lavados em água corrente e contra-corados com 
                                                 
§ Eosin Y – Merck Certistain, Germany. 
** Sirius Red F3B 200, Mobay Chemical Company, Union, New Jersey, USA. 
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hematoxilina de Harris fresca durante dois minutos; a seguir, 

foram lavados em água corrente, desidratados em gradiente 

alcoólico (70º a 100º), diafanizados em xilol e montados para 

análise microscópica. 

 

 4.1.3 Resorcina-fucsina de Weigert 

As lâminas foram desparafinadas em xilol, hidratadas em 

gradiente decrescente de álcool até lavagem em água. Os 

cortes foram oxidados com uma solução de oxona †† a 10% 

por 40 minutos. Após a oxidação, os cortes foram lavados em 

água corrente por cinco minutos e em álcool 70º e 95º, por 

dois minutos cada; a seguir corados por uma hora na solução 

corante de Resorcina-fucsina ‡‡ , §§  de Weigert. Após a 

coloração, foi feita a diferenciação em álcool 70º. Para a 

montagem das lâminas, os cortes foram desidratados em 

gradiente crescente de álcool, diafanizados em xilol e 

montados. 

 
 
  

                                                 
†† Oxone Monopersulfate – Sigma-Aldrich Co., USA. 
‡‡ Resorcinum pa – Merck Reagenzien - Germany 
§§ Fucsina básica – Caal Ltda. 
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4.2 Análise microscópica 

 Foi utilizado microscópio de luz Nikon Optiphot® ***. Foram obtidas 

imagens digitalizadas através de câmera fotográfica Digital Sight DS-5M *** - 

conjunta ao microscópio, utilizando programa de computador de análise de 

imagens NIS-Elements Imaging Software® ***. Foram inseridas escalas de 

100 µm para referência nas imagens exmaninadas com objetiva de 20x.  

Nos dois grupos de estudo, foram obtidas dez imagens por paciente 

dos cortes histológicos corados por Picrossírius-hematoxilina observados 

sob luz polarizada e dos cortes corados pela Resorcina-fucsina de Weigert. 

Todas as imagens digitalizadas seguiram o padrão de formatação JPEG. 

 

 

4.3 Histomorfometria 

 Cada imagem foi analisada através do programa de computador 

ImageJ ††† para obtenção dos dados sobre a área ocupada pelas fibras do 

sistema colágeno e comprimento das fibras do sistema elástico nas 

amostras de pele das pacientes de cada grupo avaliado. Foi realizada 

calibragem das imagens através de escala em micrômetros, permitindo 

correlacionar a unidade elementar da imagem digitalizada, pixel, com a 

medida em micrômetro.  

 

 

 

                                                 
*** Nikon Corporation, Japan. 
††† ImageJ® versão 1.48 - National Institutes of Health (NIH), USA. 



Métodos  34 
 

 

   

4.3.1 Avaliação do sistema colagênico 

 Foram medidas as áreas de fibras grossas e finas de colágeno 

através de retículo quadriculado de três mil micrômetros quadrados por 

ponto na cor azul (Figura 4). O posicionamento da grade foi gerado 

aleatoriamente a cada leitura. A contagem de pontos foi realizada pela 

coincidência dos cruzamentos da grade com estruturas de interesse, e foi 

composta por três possibilidades:  

• Ponto sobre fundo escuro (Pfe), representando áreas sem colágeno.  

• Ponto sobre fibra de colágeno fina (Pfin). 

• Ponto sobre fibra de colágeno grossa (Pgros).  

 

As fibras finas foram consideradas aquelas de menor diâmetro e 

frouxamente organizadas enquanto que as fibras grossas corresponderam 

àquelas de maior diâmetro e dispostas sob a forma de feixes de fibras.  

Cada ponto contabilizado representou uma área de 3000 µm2. Em 

cada imagem, para quantificação do sistema colágeno, foram calculadas as 

frações de volume tecidual ocupadas por fibras finas e por fibras grossas, 

através da razão entre a quantidade de pontos que incidiam em cada tipo de 

fibra e a quantidade total de que incidiam naquela imagem, da seguinte 

maneira:  

• Fração de volume de fibras finas = Pfin (Pontos sobre fibras finas) e, 
                  Pfin+Pgros+Pfe  

 
 

• Fração de volume de fibras grossas = Pgros (Pontos sobre fibras grossas) 
     Pfin+Pgros+Pfe  
 



 

 

Figura 4 – À esquerda,
da estrutura de interesse
quadriculada azul para
de cruzamento da grade
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representada com 

colágeno, foram obtid

dez cálculos de fração

Posteriormente,

de volume de fibras

grossas, de cada 

frações de volume

pelas abreviaturas Ffin

A soma das

grossas representou

indivíduo (Fcol): 

• Fcol =

As informações
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esquerda, esquema de tecido a ser analisado
interesse em vermelho (seta inferior). 
para contagem de pontos onde há coincidência
grade com a estrutura de interesse (seta)

Considerando que cada paciente de cada um 

 dez imagens digitalizadas para avaliação

obtidos dez cálculos de fração de volume para

fração de volume para fibras grossas para cada

Posteriormente, obteve-se o valor médio das dez medidas

fibras finas e das dez medidas de fração de

 paciente, dos dois grupos, resultando

volume para fibras finas e para fibras grossas,

Ffin e Fgros, respectivamente. 

das médias de fração de volume de fibras

representou a fração média de volume de colágeno

= Ffin + Fgros 

informações foram armazenadas em planilha Excel
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Excel 2007®. 



 

 

4.3.2 Avaliação das

As imagens 

Weigert também foram

quantificação da densidade

Dado que uma

de microscopia de 

tal, foi utilizada grade

quantificação de fibras

Figura 5 – À esquerda,
da estrutura de interesse
vermelha para contagem
estrutura de interesse

 

Através da contagem

semicirculares da 

micrômetros. O cálculo

através da divisão

analisada (que era 

em micrômetro dividido

medidas e cálculos
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das fibras do sistema elástico 

 das lâminas coradas pelo método resorcina

foram analisadas através do programa

ensidade das fibras do sistema elástico. 

uma fibra elástica tem seu diâmetro desprez

 luz, a variável analisada foi o comprimento

grade em semicírculos do tipo Merz na cor

fibras do sistema elástico (Figura 5). 

esquerda, esquema de tecido a ser analisado
interesse em azul (seta inferior). À direita,

contagem de pontos onde há coincidência
interesse (seta) 

contagem de interceptos das fibras elásticas

 grade, foi calculada a medida de comprimento

cálculo da densidade de comprimento das

divisão dessa medida de comprimento pela 

 dada em micrômetros quadrados), com 

dividido por micrômetro quadrado (µm/µm

cálculos feitos nas dez imagens que cada indivíduo
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resultou na média da densidade de comprimento de fibras elásticas, 

representada pela abreviatura Dels. 

 Os dados obtidos foram arquivados em planilha Microsoft Excel®. 

 

4.4 Análise estatística 

 Com os dados histomorfométricos obtidos sobre as médias de frações 

de volume de fibras colágenas finas (Ffin), médias de frações de volume de 

fibras colágenas grossas (Fgros), médias de frações de volume de fibras 

totais de colágeno (Fcol) e médias das densidades de comprimento das 

fibras do sistema elástico (Dels), foi possível analisar descritivamente a 

média, desvio padrão, valores mínimo e máximo. Essa análise também foi 

realizada para a idade e o IMC das pacientes. 

 Para estudar as diferenças entre os grupos nas diversas variáveis, foi 

feita a verificação de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. 

 Foi aplicado o teste de equivalência de variâncias pelo teste F. 

As hipóteses nulas correlacionando os Grupos I e II quanto às 

variáveis de interesse foram testadas através de teste t de Student para 

médias de duas amostras não pareadas. 

 O nível de significância (alfa) dos testes estatísticos assumido foi de 

5%. 

 A análise estatística foi realizada através do programa de computador 

SPSS® for Windows® ‡‡‡. 

 

                                                 
‡‡‡ IBM®, SPSS® Inc. Chicago, Illinois, USA. 
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As idades e os índices de massa corpórea (IMC) dos dois grupos 

estão listados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Idade e IMC dos grupos I e II, n=20 em cada grupo 
Grupo I 
Casos Nº 

Idade 
(anos) 

IMC 
(kg/m2) 

 Grupo II 
Controles Nº 

Idade 
(anos) 

IMC 
(kg/m2) 

1 28 28,3 1 38 42,1 
2 58 29,3 2 45 40,8 
3 32 32,2 3 48 41,2 
4 45 29,9 4 55 40,9 
5 48 30,6 5 49 42,3 
6 44 32,1 6 58 39,8 
7 40 31,6 7 52 38,8 
8 55 27,3 8 28 43,3 
9 54 26,6 9 37 40,1 

10 58 29,8 10 57 37,7 
11 38 30,2 11 42 43,8 
12 42 29,3 12 41 42,8 
13 47 31,1 13 47 43,7 
14 59 30,8 14 37 41,1 
15 42 31,4 15 54 40,9 
16 39 29,7 16 25 44,5 
17 37 28,8 17 48 39,2 
18 48 31,1 18 44 46,5 
19 53 31,9 19 52 44,1 
20 35 32,9 20 39 39,4 

 

 

A retirada para processamento histológico de fragmento de pele no 

grupo I foi realizada após ressecção da peça cirúrgica da abdominoplastia 

em âncora (Figura 6). 

 

 

 

 



 

 

 

  
Figura 6 - Peça cirúrgica
paciente do Grupo 
correspondente ao 
 

 

 As amostras

epigástrica para processamento

realizada para a gastroplastia

As Figuras 

Picrossírius, mostrando

vermelho profundo

mesmo corte sob luz

fortemente brilhantes
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cirúrgica retirada durante a abdominoplastia

 I, com fragmento de pele (seta amarela)
 epigástrio (seta preta) para processamento

amostras de pele do grupo II também foram retiradas

processamento histológico, junto à incisão

gastroplastia redutora.  

 7 e 8 correspondem a corte histológico

mostrando que as fibras colagênicas aparecem

profundo (Figura 7) sob luz convencional. Ao

luz polarizada (Figura 8), as fibras colagênicas

brilhantes contra um fundo escuro.  
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Figura 7 - Corte
Picrossírius-hematoxilina
1000µm) - Objetiva
 

 

Figura 8 - Mesmo 
(escala de 1000µm

Resultados
 

 

Corte histológico de indivíduo do Grupo
hematoxilina e observado sob luz convencional

Objetiva 4x 

 corte ilustrado na Figura 7 observado sob
µm) - Objetiva 4x 
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Grupo II corado com 

convencional (escala de 

 
sob luz polarizada 



 

 

 

A Figura 9 corresponde

hematoxilina e observado

representação esquemática

visualizadas com objetiva

morfométrica, de acordo

 

Figura 9 - Corte
Picrossírius-hematoxilina
esquemática (retângulos
imagens em maior 
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corresponde a corte histológico corado 

observado sob luz polarizada e com objetiva

esquemática da distribuição das regiões

objetiva de 20x para obtenção das imagens

acordo com a Figura 10.  

Corte histológico de indivíduo do Grupo
hematoxilina e observado sob luz polarizada com

(retângulos brancos) das dez áreas em que 
 aumento (escala de 1000µm) - Objetiva 4x
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ões posteriormente 
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Grupo II corado com 

com representação 
 foram obtidas as 
4x 



 

 

 

Figura 10 - Corte
Picrossírius-hematoxilina
aumento (escala de
as medidas histomorfomét
 

  

Após a digitalizaç

foram realizadas com

computador ImageJ

de fibra ou sobre o 

Resultados
 

 

Corte histológico de indivíduo do Grupo
hematoxilina e observado sob luz polarizada

de 100µm), ilustrando o aumento em que
histomorfométricas - Objetiva 20x 

digitalização das imagens, as medidas do sistema

com a inserção de grade quadriculada com

ImageJ® para contagem de pontos que incidiam

 fundo escuro (Figuras  11 e 12).  
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polarizada e em maior 
que foram realizadas 

sistema colagênico 

com o programa de 

incidiam sobre cada tipo 



 

 

 

Figura 11 - Corte
Picrossírius-hematoxilina
Objetiva 20x 

 

Figura 12 - Mesma
de 3000 µm2. A seta
branca indica ponto
fibra grossa (Pgros)
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Corte histológico de indivíduo do Grupo
hematoxilina e observado sob luz polarizada

Mesma imagem da Figura 11, mas com grade azul
seta amarela indica ponto sobre fundo escuro

ponto sobre fibra fina (Pfin) e a seta verde indica
(Pgros) - Objetiva 20x 
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Figura 13 - Corte histológico
fucsina de Weigrt, sem
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 13 e 14 correspondem a corte histológico

de Weigert, mostrando que as fibras elásticas

Após a digitalização da imagem (Figura 13)

Merz, foi realizada a contagem de interceptos

linhas semicirculares (Figura 14).  

histológico de indivíduo do Grupo I corado
sem grade - Objetiva 20x 
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Figura 14 - Mesma
vermelho. As setas
grade com as fibras
 

 

 

Após a contagem

volume para fibras
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total de fibras colágenas
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listados no Quadro 
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Mesma imagem da Figura 13, mas com grade
setas pretas indicam alguns dos pontos de 
fibras elásticas - Objetiva 20x 

contagem de pontos e cálculos das médias

fibras finas de colágeno (Ffin), médias de frações

grossas de colágeno (Fgros), médias de frações

colágenas (Fcol) e médias de densidades de

els) no Grupo I, os dados foram armazenados

 2. 
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Quadro 2 - Pacientes do Grupo I - Casos, n=20 
Nº Ffin Fgros Fcol Dels(µm/µm2) 

1 0,4002 0,4499 0,8501 0,013464 

2 0,5057 0,1902 0,6959 0,010589 

3 0,4689 0,3100 0,7788 0,015077 

4 0,3270 0,4486 0,7756 0,009064 

5 0,5817 0,2432 0,8249 0,013141 

6 0,4796 0,2737 0,7533 0,008683 

7 0,5760 0,2422 0,8182 0,013317 

8 0,6456 0,1597 0,8053 0,013523 

9 0,5693 0,1704 0,7397 0,010589 

10 0,4719 0,1378 0,6097 0,011528 

11 0,3098 0,5067 0,8165 0,019243 

12 0,5065 0,2487 0,7551 0,013405 

13 0,3051 0,3770 0,6821 0,011176 

14 0,5195 0,1786 0,6980 0,011557 

15 0,2891 0,4219 0,7110 0,014491 

16 0,2894 0,5596 0,8490 0,016691 

17 0,3552 0,4435 0,7987 0,014168 

18 0,4128 0,3845 0,7973 0,014755 

19 0,6341 0,1571 0,7912 0,010061 

20 0,3425 0,4296 0,7721 0,010560 
 

 

As médias de frações de volume para fibras finas de colágeno (Ffin), 

médias de frações de volume para fibras grossas de colágeno (Fgros), 

médias de frações de volume do total de fibras colágenas (Fcol) e médias de 

densidades de comprimento de fibras elásticas (Dels) no Grupo II, os dados 

foram armazenados e estão listados no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Pacientes do Grupo II - Controles, n=20 
Nº Ffin Fgros Fcol Dels(µm/µm2) 

1 0,3282 0,4191 0,7473 0,001613 

2 0,2931 0,4721 0,7651 0,006219 

3 0,2789 0,3416 0,6206 0,008888 

4 0,4959 0,2223 0,7182 0,006101 

5 0,2502 0,4312 0,6814 0,011117 

6 0,5034 0,2818 0,7852 0,007539 

7 0,4375 0,2403 0,6778 0,005515 

8 0,2998 0,3504 0,6501 0,012789 

9 0,4841 0,3254 0,8095 0,004781 

10 0,3834 0,2439 0,6273 0,007157 

11 0,2113 0,6258 0,8371 0,007627 

12 0,2760 0,5244 0,8004 0,008507 

13 0,3141 0,4719 0,7859 0,006571 

14 0,1252 0,7283 0,8535 0,007949 

15 0,5240 0,2529 0,7768 0,006864 

16 0,4488 0,3308 0,7795 0,010355 

17 0,2440 0,4430 0,6869 0,010061 

18 0,1720 0,6071 0,7792 0,010003 

19 0,5551 0,2748 0,8299 0,010237 

20 0,1944 0,5316 0,7260 0,009445 
 

Análise estatística descritiva 

 Na Tabela 1 são apresentadas as medidas-resumo das variáveis 

coletadas. 

Tabela 1 - Medidas descritivas das variáveis de interesse em cada grupo, 
representadas pelo valor médio 
Grupo Idadea IMCb Ffin Fgros Fcol Delsc 
I -Casos Média 45,10 30,25 0,45 0,32 0,77 0,01275 
(n=20) DP 9,04 1,62 0,11 0,13 0,06 0,00263 

Mínimo 28 26,6 0,29 0,14 0,61 0,01924 
Máximo 59 32,9 0,65 0,56 0,85 0,00868 

II - Controles Média 44,80 41,65 0,34 0,41 0,75 0,00797 
(n=20) DP 9,05 2,17 0,13 0,14 0,07 0,00255 

Mínimo 25 37,7 0,13 0,22 0,62 0,01279 
Máximo 58 46,5 0,56 0,73 0,85 0,00161 

a: em anos 
b: em kg/m2 
c: em µm/µm2 
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A distribuição das médias de frações de volume das fibras de 

colágeno finas dos dois grupos está representada no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Distribuição das médias de frações de volume das fibras de 
colágeno finas (Ffin) em cada grupo, em porcentagem 

 
 

 

A distribuição das médias de frações de volume das fibras grossas de 

colágeno dos dois grupos está representada no Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Distribuição das médias de frações de volume das fibras grossas 
de colágeno (Fgros) em cada grupo, em porcentagem 

 
 

 

A distribuição das médias de densidades de comprimento de fibras 

elásticas, Dels, nos dois grupos, está representada no Gráfico 3. 

A distribuição da frequência de indivíduos por intervalo de densidade 

de comprimento de fibras elásticas em cada grupo está representada no 

Gráfico 4.  
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Gráfico 3 - Distribuição das médias de densidades de fibras elásticas (Dels) 
em cada grupo, em µm/µm2 

 
 

 
 
Gráfico 4 - Distribuição da frequência de indivíduos por intervalo de 
densidade de comprimento de fibras elásticas (Dels) em cada grupo, em 
µm/µm2 

 
 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

Caso Controle

µ
m

/µ
m

2



Resultados  52 
 

 

 

   

Análise inferencial 

O teste de Shapiro-Wilk foi positivo para a verificação de normalidade 

e o teste F foi positivo para a equivalência de variâncias para as variáveis de 

interesse dos dois grupos. 

 Foi aplicado o teste t de Student para amostras não-relacionadas, 

obtendo-se os resultados presentes na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Comparação entre os grupos I e II com relação às variáveis de 
interesse (p<0,05) 
 

Variável p 
Ffin 0,0085 
Fgros 0,0488 
Fcol 0,3619 
Dels 0,0000009033 
Idade (em anos) 0,917 
 

Através dos critérios estatísticos estabelecidos, esses resultados 

representam que: 

• O Grupo I apresentou maior fração de volume de fibras 

colagênicas finas do que o Grupo II. 

• O Grupo II apresentou maior fração de volume de fibras 

colagênicas grossas do que o Grupo I. 

• Os dois grupos não diferem quanto ao volume total de fibras do 

sistema colagênico. 

• O Grupo I tem maior densidade de comprimento de fibras 

elásticas do que o Grupo II. 

• Os dois grupos não diferem quanto à variável idade. 
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 O aumento da prevalência da obesidade e a recente popularização 

das cirurgias bariátricas e das cirurgias plásticas para reparação do contorno 

corporal dos pacientes emagrecidos têm estimulado amplamente o 

desenvolvimento de estudos para análise das consequências tanto da 

obesidade mórbida, quanto da perda acentuada de peso. 

 Como consequência disso, grandes avanços científicos têm sido 

atingidos para a compreensão e o tratamento da obesidade mórbida.  

 Considerando a cirurgia plástica e seu papel nesse tipo de 

tratamento, pode-se observar crescente evolução concentrada nos últimos 

anos (Cintra Junior et al., 2009; Rocha et al., 2012). Conforme ressaltado por 

Cintra Junior (2014), houve desenvolvimento de classificações de dismorfias 

corporais decorrentes da perda acentuada de peso, sistematização de 

atendimento aos pacientes, desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas 

e/ou popularização de técnicas previamente descritas e que tinham 

aplicabilidade limitada, regulamentações e normatizações para atendimento 

tanto no âmbito da saúde pública como no da saúde suplementar. 

 Apesar de toda essa conjuntura, ainda há poucos estudos com 

objetivo de esclarecer os índices aumentados de complicações cicatriciais e 

tanto a limitação quanto a fugacidade dos resultados das cirurgias plásticas 

para reconstrução do contorno corporal após grande perda de peso (Young 

et al., 1991;Leahy et al., 2008; Migliori et al., 2008; Orpheu et al., 2010; Light 

et al., 2010; Veiga et al., 2011; Cintra Junior et al., 2016). 

O presente estudo, através da histomorfometria, evidenciou que uma 

das consequências das cirurgias bariátricas é a redução de fibras 
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colagênicas estruturadas, organizadas e com maior espessura na pele. 

Outra alteração foi o aumento de fibras colagênicas finas e menos alinhadas. 

Houve também evidência de aumento significativo da densidade de 

comprimento das fibras do sistema elástico na pele após a gastroplastia 

redutora. 

 Considerando as características clínicas da pele dos pacientes 

emagrecidos após cirurgias bariátricas observadas através da limitação de 

resultados das cirurgias plásticas para reparação do contorno corporal, o 

presente estudo comprovou haver redução da qualidade da pele durante o 

processo de perda de peso, permitindo inferir que as fibras mais organizadas 

e estruturadas de colágeno, representadas aqui pela fração de fibras 

grossas, sofrem degradação durante a perda acentuada de peso, 

configurando uma pele com quantidade menor de fibras grossas e maior de 

fibras finas, sem prejuízo na quantidade total de fibras do sistema 

colagênico. Assim como ocorre no envelhecimento (Wulf et al., 2004; Ortolan 

et al., 2013), houve aumento da densidade de fibras elásticas na pele das 

pacientes emagrecidas. 

 Em relação à metodologia utilizada nessa tese, é importante ressaltar 

que as alterações estruturais e funcionais das fibras de colágeno da pele 

decorrentes do processo de envelhecimento e da ação de agentes 

ambientais foram pioneiramente demonstradas através de Reologia por 

Vezar (1964). Posteriormente, Lavker et al. (1977, 1987) evidenciaram essas 

alterações utilizando microscopia óptica e eletrônica. 
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 Branchet et al. (1991) evidenciaram as mudanças do colágeno 

cutâneo através de análise morfométrica da pele normal em função da 

idade. 

No presente estudo, a metodologia utilizada foi capaz de comparar 

alterações estruturais da pele de um grupo de pacientes emagrecidas após 

cirurgia bariátrica (Grupo I) com outro grupo de pacientes com obesidade 

mórbida (Grupo II), quando foi evidenciado que não houve diferença, em 

média, nas idades das pacientes (p=0,917). 

Considerando a interferência que o envelhecimento tem sobre os 

elementos fibrilares da pele demonstrada por diversos autores, esse 

importante e potencial fator de confusão pôde ser afastado através da 

análise estatística inferencial aplicada (Verzar, 1964). 

Quanto à ampla faixa etária definida nesta tese como critério de 

inclusão das pacientes para os dois grupos, ou seja, entre 20 e 60 anos, é 

importante observar que isso permitiu a formação dos dois grupos de 

pacientes em tempo hábil dentro do cronograma estipulado, uma vez que foi 

criada uma dependência com a programação cirúrgica terapêutica, conforme 

descrito anteriormente. 

Pelo mesmo motivo foram selecionados dois grupos de pacientes em 

detrimento da obtenção de amostras de pele das mesmas pacientes em 

momentos diferentes, ou seja, na realização da cirurgia bariátrica e, após 

perda e estabilização do peso, no momento da cirurgia plástica abdominal. 

Em relação ao sexo e à interferência hormonal sobre a pele, Bolognia 

et al. (1989) documentaram os efeitos da menopausa sobre a espessura da 
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pele. Com objetivo de reduzir a possível interferência dessa diferença de 

comportamento entre os sexos, no presente trabalho, a constituição dos dois 

grupos analisados foi limitada a pacientes do sexo feminino, e sem diferença 

entre as médias de idade conforme demonstrado.  

 Chang et al. (2014), em recente revisão sobre a eficácia e os riscos 

das cirurgias bariátricas, evidenciaram diferenças na mortalidade, 

morbidade, taxas de reoperação e velocidade de perda de peso entre três 

diferentes técnicas. Some-se a isso a grande variedade de alterações 

cutâneas decorrentes de desbalanço nutricional descritos por Manzoni et al. 

(2015). Isso evidencia a importância de uniformização da amostra analisada 

nessa tese, no que tange à restrição das pacientes do Grupo I àquelas que 

emagreceram através de um tipo de técnica: gastroplastia redutora com 

derivação em Y de Roux. Dessa maneira foi afastada a possível interferência 

nutricional diferenciada entre as pacientes analisadas, que estaria presente 

como consequência da aplicação de técnicas cirúrgicas diversas para a 

perda de peso, potencialmente interferindo de maneira maior ou menor nas 

estruturas fibrilares cutâneas. 

 De forma similar, nos dois grupos analisados, foram utilizados 

critérios de exclusão para impedir a análise enviesada dos efeitos do 

emagrecimento nos elementos fibrilares da matriz extracelular, retirando 

pacientes tabagistas ou em uso crônico de corticosteroides, anti-

inflamatórios e imunossupressores, e ainda aquelas com diabetes melito 

persistente ao emagrecimento.   
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 Quanto à escolha do local para retirada de amostra cutânea, cabe 

esclarecer que foi considerada como ideal a retirada de amostras de pele da 

mesma região anatômica nos dois grupos, procurando assim obter 

espécimes submetidos ao mesmo tipo de ações mecânicas sob o ponto de 

vista biodinâmico. Diante disso e frente ao fato de que as cirurgias 

bariátricas realizadas pela Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do 

Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP são executadas 

através de laparotomia longitudinal mediana supra-umbilical, coube 

estabelecer que o outro grupo fosse composto por pacientes já emagrecidas 

com indicação de reconstrução do controno abdominal através da 

abdominoplastia em âncora, conforme protocolo já estabelecido do Grupo de 

Contorno Corporal da Divisão de Cirurgia Plástica do HCFMUSP. Assim, a 

região epigástrica foi definida como comum para a retirada de amostra de 

pele nos dois grupos de pacientes, local onde já seria realizada incisão 

cirúrgica tanto no Grupo I, para a abdominoplastia am âncora, quanto no 

Grupo II, para a gastroplastia redutora; e oportunamente, no mesmo tempo 

cirúrgico da realização daqueles procedimentos. Nessas condições, houve 

redução máxima da morbidade decorrente da obtenção das amostras de 

pele. 

 Importante observar que, para proceder a análise das diferenças 

encontradas entre os dois grupos de pacientes nesta pesquisa, é preciso 

levar em consideração que o Grupo II foi composto de indivíduos com 

obesidade mórbida. Essa condição é descrita na literatura como alvo de um 

quadro patológico cutâneo (Vastine et al., 1999). Apesar do estudo de Black 
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et al. (1971), (que não evidenciou diferenças da espessura da derme e do 

conteúdo de fibras do sistema colagênico de indivíduos obesos em relação à 

população não obesa) em diversas outras fontes científicas posteriores, ficou 

demonstrado o quadro inflamatório crônico atuante sobre a pele em 

decorrência da obesidade e suas comorbidades (Brown et al., 2004; Gil et 

al., 2007; Xing et al., 2011; Gómez et al., 2014). 

 Considerando as alterações evidenciadas no presente estudo, é 

importante ressaltar que as estruturas colagênicas desempenham papel 

fundamental na manutenção da integridade estrutural, mas também na 

determinação da função tecidual. Em decorrência disso, a identificação 

precisa de elementos fibrilares colagênicos é essencial para correlacionar 

adequadamente alterações estruturais com a patologia funcional do tecido 

analisado (Rich et al., 2005).  

 Observando os dois tipos de colágeno mais presentes na derme, é 

fundamental ressaltar que o colágeno tipo I forma fibrilas grossas que se 

associam, formando fibras grossas conhecidas como “fibras colágenas” em 

Histologia clássica e tem como principal função a resistência à tensão (Parry 

et al., 1988). Já o colágeno tipo III forma fibrilas finas que, associadas, dão 

origem a fibras finas e que correspondem às chamadas “fibras reticulares” 

da Histologia clássica e que têm a função de formar uma rede de 

sustentação para as células estromais (Montes, 1996; Alberts et al., 2002). 

 Essa diferença de diâmetro de fibras, grau de entrelaçamento e 

disposição espacial entre as fibras de colágeno tipo I e tipo III permite 
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considerar que tecidos com maior quantidade de colágeno do tipo I serão 

mais resistentes à tração (Montes, 1996; Pérez-Tamayo, 1982). 

 A descrição da utilização do Sirius Red para identificar fibras de 

colágeno sob luz polarizada foi feita por Sweat & Puchtler (1964). Estudos 

subsequentes de Junqueira et al., em 1978, sobre esse método de coloração 

descreveram sua capacidade de diferenciação entre tipos de colágeno I, II e 

III. Entretanto, em 1982, Junqueira et al. apontaram para a possibilidade de 

interferência mecânica à coloração, como, por exemplo, a variação de 

disposição de moléculas de Sirius Red decorrente da espessura do corte 

histológico submetido à análise.  

 Dessa forma, o conceito de diferenciação entre tipos de colágeno pelo 

método picrosírus-polarização deve ser utilizado com critério, uma vez que 

aqueles autores e estudos posteriores evidenciaram que essa correlação 

deve ser aplicada a tecidos normais e de organismos adultos, ou seja, que 

não estejam em processo de síntese ou degradação destas fibras (Junqueira 

et al., 1991). 

 Então, o colágeno do tipo I, que reconhecidamente é o único capaz 

de atingir um grau elevado de polimerização, formando fibras grossas a 

partir de fibrilas grossas; ao mesmo tempo é o único que mostra 

birrefringência vermelho-amarelada quando analisado pelo método 

Picrossírius-polarização. Entretanto, durante o processo de síntese ou de 

degradação desse tipo de colágeno existirão fibras de diversas espessuras, 

respectivamente pelo processo de formação de fibrilas e polimerização para 

a formação de fibras, ou o contrário, pelo processo de degradação das fibras 
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grossas em fibras mais finas. Essas fibras mais finas, embora sejam de 

colágeno do tipo I, aparecem com birrefringência esverdeada pelo método 

Picrossírius-polarização, podendo ser confundidas com “fibrilas reticulares” 

do colágeno do tipo III. No entanto, não importa o tipo de colágeno presente, 

as fibras mais finas conferem menor força tênsil ao tecido. 

 Por esse motivo é que, em tecidos que estejam em processo de 

remodelamento, não se pode aplicar o conceito de que fibras finas e 

esverdeadas observadas pelo método Picrossírius-polarização são somente 

de colágeno do tipo III, pois podem ser fibrilas de colágeno do tipo I em 

processo de síntese ou de degradação (Junqueira et al., 1991). 

 Nessas situações, de remodelamento do tecido analisado, as 

afirmações quanto à utilização do método Picrossírius-polarização devem 

ser limitadas à predominância de fibras colagênicas finas ou grossas, 

procurando observar pela estruturação, direcionamento e confluência das 

fibras, para poder correlacionar as características do tecido com diferentes  

propriedades biomecânicas. 

 Considerando os recentes estudos sobre os efeitos da obesidade e 

da perda de peso sobre o sistema colagênico da pele, Xing et al. (2011) 

evidenciaram o aumento de colágeno do tipo III imaturo em cicatrizes de 

laparotomias de ratos obesos, quando comparados com ratos de peso 

normal. 

 Orpheu et al. (2010) evidenciaram diferenças nas quantidades de 

colágeno e fibras do sistema elástico comparando pacientes emagrecidas e 

pacientes que nunca haviam sido obesas.  
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 Migliori et al. (2008) fizeram estudo piloto com pequena série de 

indivíduos, observando espessamento fibroso, uma rede vascular 

hipertrófica e aspectos compatíveis com deterioração do sistema elástico da 

derme de pacientes emagrecidas após cirurgia bariátrica. 

 Posteriormente, Light et al. (2010) demonstraram as características 

da pele de indivíduos com grande perda de peso, evidenciando alteração da 

organização das fibras do sistema colagênico, degradação da elastina e 

regiões de formação de cicatriz dentro de áreas macroscopicamente 

normais. 

 Veiga et al. (2011) sinalizaram expressão aumentada de colágeno do 

tipo III, observada por imunofluorescência na pele abdominal de pacientes 

após cirurgias bariátricas. Além disso, documentou concentração reduzida 

de heparan sulfato na pele daqueles pacientes, um glicosaminoglicano que é 

ligado a diferentes proteínas do núcleo celular e também é encontrado na 

superfície celular e nas matrizes extracelulares, e que pode interagir com 

várias proteínas que levam às atividades biológicas, como proliferação 

celular, inflamação, hemostasia e angiogênese.  

 Nesse contexto e corroborando estes recentes estudos, a presente 

pesquisa evidencia a degradação do sistema colagênico, principalmente à 

custa de redução de fibras mais estruturadas, organizadas e entrelaçadas e 

consequente aumento de fibras finas, desorganizadas e frouxamente 

dispostas. 

 Em relação à metodologia utilizada para morfometria de fibras do 

sistema elástico, importante consignar a característica anisotrópica das 
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fibras elásticas, cabendo indicação de utilização de uma grade em 

semicírculos, conhecida como Merz, para permitir a medição sem 

necessidade da repetitiva rotação aleatória de grade quadriculada (Ounjian 

et al., 1991; Howard & Reed, 2005).  

No tocante às alterações aqui evidenciadas no sistema elástico, como 

outra das consequências do grande emagrecimento, cabe observar que a 

maior densidade de fibras elásticas na pele das pacientes emagrecidas 

responde aos questionamentos da prática clínica sobre os motivos que 

levam à limitação de resultados das cirurgias de reparação do contorno 

abdominal. Esse tipo de limitação é representada principalmente pela 

flacidez residual que surge nos primeiros meses após o procedimento 

cirúrgico. Isso reflete no grau de insatisfação das pacientes quanto ao 

resultado final da cirurgia plástica. 

 A maior densidade de fibras elásticas representa, comparativamente, 

um tegumento mais flácido, elástico, e que mimetiza as alterações da pele 

frente ao envelhecimento. Confere também o aspecto da pele de pacientes 

envelhecidas, com enrugamento, devido à ação das próprias fibras elásticas. 

 Quando são realizadas as abdominoplastias para reparar o contorno 

corporal do paciente emagrecido após cirurgia bariátrica, habitualmente são 

utilizadas técnicas de pinçamento manual durante a ressecção do excedente 

tegumentar. O cirurgião vive o drama de fazer a retirada suficiente de tecido 

ao mesmo tempo em que deve evitar a tensão exagerada a que serão 

submetidos os tecidos para permitir o fechamento. Nesse cenário, o 

comportamento anormal do tecido do paciente emagrecido serve como fator 
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complicador, uma vez que ocorre um comportamento até então visto como 

inesperado aos tecidos remanescentes: uma flacidez residual e progressiva 

nos meses após a cirurgia plástica; e que resultam num aspecto desgracioso 

ao contorno abdominal, e muitas vezes tido pelo paciente como o resultado 

de uma ressecção insuficiente do excesso cutâneo. Isso leva à perda da 

qualidade do resultado e ao aumento da insatisfação do paciente. 

 Em que pese a experiência do cirurgião, sua expectativa sobre os 

resultados nesses pacientes passou, nos últimos anos, a ser tida como 

limitada. Isso levou, em muitas situações, a uma mudança na relação entre o 

médico e o paciente, com a comunicação prévia ao paciente para adequar 

suas expectativas às limitações que o tecido apresenta. 

 No presente estudo, ficou evidenciada a transformação estrutural da 

derme decorrente do processo de emagrecimento acelerado à custa da 

cirurgia bariátrica. O sistema colagênico sofre uma degradação 

organizacional ao mesmo tempo em que ocorre aumento da densidade das 

fibras elásticas, concorrendo para a nova configuração da pele, com menor 

resistência e maior elasticidade em relação ao período anterior ao 

emagrecimento acentuado. Isso através de estudo com significância 

estatística e que representa importante passo na compreensão científica 

sobre o tema, mas que não esgota as questões e expectativas. Traz, sim, 

uma explicação científica para aquilo que já era possível observar 

clinicamente, abrindo novos caminhos sobre este empolgante assunto, na 

busca pelo aprofundamento do conhecimento acerca dos efeitos do 

emagrecimento acentuado sobre a pele e dos mecanismos envolvidos, 
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visando melhor entendimento do assunto e possibilitando maior controle 

sobre os resultados das cirurgias plásticas nessa população. Essa busca 

depara-se com o objetivo maior, que é o de disponibilizar tratamentos 

cirúrgicos que possibilitem a melhora da qualidade de vida dos pacientes 

que foram submetidos a uma terapêutica complexa, longa e multidisciplinar. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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 A avaliação histomorfométrica da pele de pacientes emagrecidas 

comparadas com a pele de pacientes com obesidade mórbida permite 

concluir que: 

 

I. A pele das pacientes emagrecidas apresenta, com significância 

estatística, menor quantidade de fibras colagênicas grossas, maior 

quantidade de fibras colagênicas finas e maior densidade de fibras 

do sistema elástico; 

Através da metodologia adotada, é possível afirmar que essas 

diferenças estruturais da pele ocorreram no período e como 

consequência da grande perda de peso; 

As alterações evidenciadas no sistema colagênico permitem 

afirmar que ocorre um remodelamento estrutural da pele com 

prejuízo de fibras que conferem maior força tênsil ao tecido. O 

aumento da densidade das fibras do sistema elástico determinam 

maior elasticidade à pele. Essas duas características levam a um 

resultado bastante conhecido do cirurgião plástico que atua na 

reconstrução do contorno corporal de pacientes emagrecidas 

através de cirurgias bariátricas: a pele com menor resistência e 

maior flacidez. 
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