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RESUMO 

As cicatrizes causadas por queimaduras representam um problema de saúde pública 

significativo em todo o mundo. Estas, comprometem seriamente a qualidade de vida 

por estarem intimamente relacionadas ao declínio da autoimagem e da capacidade 

funcional, desencadeadas por alterações à integridade física e emocional do paciente. 

A investigação de terapias potenciais para minimizar esse quadro são de fundamental 

importância. O microagulhamento estimula a produção de colágeno através de 

pequenas lesões na derme que servem de canais aos fatores de crescimento 

presentes no plasma rico em plaquetas, eficazes na aceleração e regeneração 

tecidual. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da associação da técnica 

de microagulhamento, e a aplicação do plasma rico em plaquetas no tratamento de 

cicatrizes cutâneas causadas por queimadura de terceiro grau. Um total de 50 ratos 

Wistar foram divididos em grupo controle e grupos tratados com microagulhamento, 

Plasma rico em plaquetas (PRP) e a associação do microagulhamento com o PRP, 

após 21 dias de uma lesão por queimadura de espessura total provocada por 

escaldadura na região dorsal dos animais. Após análises macroscópicas e 

microscópicas concluímos que ambas terapias, sozinhas ou associadas foram 

capazes de influenciar de forma significativa o processo de reparação das cicatrizes 

dos grupos tratados. A associação dessas terapias pode superpor benefícios 

dérmicos diminuindo significativamente a cicatriz tratada, sendo possível visualizar 

uma melhor organização da matriz extracelular com uma provável deposição de 

colágeno pelo aumento da angiogênese, maior infiltrado de células mononucleares, 

aumento dos sinais inflamatórios, além da reepitelização de forma mais organizada. 

Palavras chave: Reparo tecidual; Queimadura; Cicatriz, Microagulhamento, Plasma 

rico em plaquetas. 
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ABSTRACT 

The scars caused by burns represent a significant public health problem worldwide. 

These seriously compromise the quality of life because they are closely related to the 

decline in self-image and functional capacity, triggered by changes in the patient's 

physical and emotional integrity. The investigation of potential therapies to minimize 

this situation is of fundamental importance. Microneedling stimulates collagen 

production through small lesions in the dermis that serve as channels for growth factors 

present in platelet-rich plasma, effective in accelerating and regenerating tissue. This 

study aims to evaluate the effects of the association of the microneedling technique, 

and the application of platelet-rich plasma in the treatment of skin scars caused by 

third-degree burns. A total of 50 Wistar rats were divided into a control group and 

groups treated with microneedling, platelet-rich plasma (PRP) and the microneedle 

association with PRP, after 21 days of a full-thickness burn injury caused by scald in 

the dorsal region. of the animals. After macroscopic and microscopic analyzes, we 

concluded that both therapies, alone or associated, were able to significantly influence 

the process of scar repair in the treated groups. The combination of these therapies 

can overcome dermal benefits, significantly reducing the treated scar, making it 

possible to visualize a better organization of the extracellular matrix with a probable 

collagen deposition by increasing angiogenesis, greater infiltration of mononuclear 

cells, increased inflammatory signs, in addition to reepithelialization in a more 

organized. 

Keywords: Tissue repair; Burn; Scar, microneedling, platelet-rich plasma. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

1- INTRODUÇÃO

Uma queimadura, quando extensa e profunda é considerada o pior tipo de 

lesão traumática, podendo acometer subitamente um indivíduo sadio levando a graves 

alterações metabólicas, hormonais e imunológicas, além de ocasionar sequelas 

estéticas, funcionais e psicológicas que podem permanecer por toda vida (GRAY et 

al., 2020; MOLA et al., 2018). Essas sequelas representam um enorme desafio para 

a reabilitação, retratando um problema expressivo para o sistema público de saúde 

no Brasil, país detentor de altas taxas de acidentes por queimaduras (FONTANA et 

al., 2020). A carência de recursos e a complexidade no gerenciamento do tratamento 

dessas lesões tem levado ao desenvolvimento de centros de referência específicos 

para o atendimento de pacientes queimados (AL-MOUSAWI et al., 2009; DE SOUZA 

et al., 2020). Tendo, de acordo com a literatura, o tratamento de queimaduras como a 

especialidade cirúrgica com a maior integração multiprofissional, sendo também de 

extrema importância a ação de pesquisadores em busca de evidências científicas 

atualizadas e de alta qualidade que ajudem no desenvolvimento de procedimentos os 

quais possam acelerar e/ou potencializar o reparo tecidual de indivíduos acometidos 

(AL-MOUSAWI et al., 2009; EVERTS, 2018). 

Problemas funcionais devastadores podem resultar da formação de tecido 

cicatricial após queimadura, além disso, as cicatrizes podem exercer forte impacto 

psicossocial entre os indivíduos acometidos, sendo relacionadas a prejuízos na 

qualidade de vida, por estarem associados a baixa autoestima, ansiedade e 

depressão, tornando-se um fator de risco ao suicídio (WARD, 1991; MONTGOMERY 

et al., 2016; KWON et al., 2020). Mediante ao exposto, tratamentos que busquem a 

melhoria da qualidade final de tecidos cicatriciais têm sido objeto de diversas 

pesquisas nas últimas décadas. Porém, pela dificuldade em se obter resultados 

efetivos nos tratamentos disponíveis, a medicina regenerativa propõe o uso de 

abordagens terapêuticas alternativas, buscando eficiência do ponto de vista custo-

benefício (EVERTS, 2018; GENTILE, 2021).  

Desta forma, emerge a associação entre o Plasma rico em plaquetas (PRP) e 

o microagulhamento, terapia combinada com potencial para se consagrar

beneficamente entre os tratamentos de lesões cutâneas (EL‐DOMYATI et al., 2018; 
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SANTOS et al., 2020; PAWAR et al., 2021). Evidências de estudos sobre o 

microagulhamento em animais mostram que a técnica vem se tornando um 

considerável método de tratamento para cicatrizes, pelo seu princípio de iniciar a 

síntese de colágeno através de pequenas lesões na derme. Esses estudos são válidos 

e reprodutíveis em humanos já que a pele do rato compartilha características 

semelhantes às do homem (ABULLAHI et al., 2014; KIM et al., 2016; PORWAL et al., 

2018; SILVA et al., 2018; SANTOS et al., 2020). O microagulhamento é uma técnica 

realizada por meio de um aparelho contendo um número variável de microagulhas de 

diferentes comprimentos, que causam micro traumatismos cutâneos e desencadeiam 

uma cascata de fatores de crescimento que estimulam diretamente a fase de 

maturação da cicatrização e do reparo tecidual. Além de favorecer a formação de 

microcanais para que agentes tópicos como o PRP, sejam absorvidos de maneira 

mais efetiva (EL‐DOMYATI et al., 2018; PAWAR et al., 2021).  

O PRP possui um conjunto de proteínas biologicamente ativas, além de 

quimiocinas, citocinas e proteínas adesivas com propriedades mitogênicas e 

sinalizadoras (PICCIN et al., 2017; SHIGA et al., 2017). É um produto atóxico, de baixo 

custo e com propriedades capazes de estimular a regeneração da pele, a cicatrização 

de feridas e o reparo tecidual (EVERTS, 2018; CAMPBELL et al., 2020). A aplicação 

básica dessa terapia envolve o processo de coleta e centrifugação do sangue 

periférico, e preparo do próprio indivíduo, a fim de se obter a parte enriquecida do 

plasma, que por sua vez pode concentrar até oito vezes mais plaquetas e fatores de 

crescimento em relação aos níveis basais do sangue total (KUMARAN et al., 2014). 

As plaquetas liberam substâncias que promovem a regeneração tecidual, permitindo 

a homeostasia, aumentando a angiogênese, influenciando a reativação das células 

vasculares e estimulando a proliferação de fibroblastos; beneficiando fortemente 

situações clínicas que requerem rápida cicatrização (MARTINEZ‐ZAPATA et al., 2016; 

PICCIN et al., 2017; CAMPBELL et al., 2020). 

Nesse contexto, com o intuito de preencher a lacuna de pesquisa encontrada 

sobre possibilidades de tratamento de queimaduras, este trabalho busca analisar os 

efeitos da técnica de microagulhamento associada ao PRP, no tratamento de 

cicatrizes cutâneas causadas por queimadura de espessura total em ratos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1. A pele 

Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele reveste e delimita o 

organismo, tendo sua plasticidade determinada por sua flexibilidade e resistência. Ela 

é constituída por três camadas interdependentes: a epiderme, mais externa; a derme, 

intermediária; e a hipoderme, mais profunda.  Este órgão possui funções fundamentais 

ao organismo, como: conservação homeostática, função sensorial, termorregulação, 

secreção de resíduos metabólicos, síntese de vitamina D e proteção, que por sua vez, 

confere uma importante barreira ao corpo contra o ambiente externo (BROWN et al., 

2018; KIM, 2020). Quando essa barreira é rompida, uma cascata de eventos celulares 

e moleculares são ativados para reparar os danos e restaurar sua integridade 

(PUGLIESE et al., 2018). Tais eventos podem ser divididos em três fases: inflamatória, 

na qual haverá o aumento do fluxo sanguíneo e a migração de leucócitos para a área 

lesionada; proliferativa, com a proliferação de fibroblasto e deposição da matriz 

extracelular e por fim a fase de remodelação tecidual, na qual ocorre a maturação da 

ferida, caracterizando-se por aumento da resistência do tecido lesionado (ELAYADI et 

al., 2020). 

A inflamação é uma resposta localizada e protetora, desencadeada por uma 

injúria. Nesta fase, os vasos sanguíneos da pele lesionada se contraem e o sangue 

vazado coagula, em um processo no qual fatores de crescimentos derivado de 

plaquetas (PDGF) e os fatores transformadores de crescimento alfa e beta (TGF-α e 

TGF-β) se combinam em uma rede de fibrina para formar uma barreira contra a 

invasão de microrganismos, além de organizar a matriz extracelular que, por sua vez, 

restaura a função da pele como barreira protetora (MILLS et al., 2020).  Neste 

momento também acontecerá o influxo de leucócitos, que coincide com os primeiros 

sinais da inflamação, ambos estabelecidos nas primeiras 24 horas após a lesão, 

caracterizando-se por eritema e edema local. Pode também acontecer a ativação de 

células imunes como os mastócitos, células T gama/delta e células de Langerhans, 

que secretam quimiocinas e contribuem para a liberação de enzimas lisossomais e 

espécies reativas de oxigênio, protegendo a ferida de organismos estranhos 

(JOHNSON et al., 2019). 

A resolução da fase inflamatória é acompanhada por apoptose de células 

inflamatórias, que ocorrem gradualmente dentro de poucos dias após o ferimento 

(LIMA, 2018). Concluindo a fase inflamatória, inicia-se a fase proliferativa que objetiva 
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a redução da área do tecido lesionado por angiogênese, fibroplasia e reepitelização, 

ocorrendo dentre as primeiras 48 horas após a lesão podendo se estender até o 14º 

dia (MILLS et al., 2020). Nesta fase, as células epidérmicas e dérmicas migrantes e 

os fatores de crescimento produzidos pelas células inflamatórias remanescentes 

atuam de maneira autócrina, parácrina e justácrina para induzir e manter a 

proliferação celular e a formação de tecido de granulação, ao mesmo tempo em que 

suportam a epitelização (JOHNSON et al., 2019). Para que a cicatrização progrida 

normalmente, é necessária uma resposta angiogênica intensa, pois esse evento 

promove a produção de fatores pró angiogênicos. Os fatores de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e o de fibroblastos 2 (FGF-2), inicialmente liberados pelas 

plaquetas e depois pelas células residentes no leito da ferida, são todos mediadores 

centrais da indução angiogênica induzida por lesão (MILLS et al., 2020).  

A terceira fase da cicatrização consiste no remodelamento, que se inicia duas 

a três semanas após o início da lesão e pode durar até mais de um ano. Com um 

suprimento sanguíneo adequado há migração e proliferação de células epidérmicas e 

dérmicas que levam a reepitelização da ferida. Os fibroblastos proliferam dentro da 

ferida e sintetizam matriz extracelular formando tecido de granulação perfundido com 

vasos sanguíneos recém-formados (LIMA, 2018; JOHNSON et al., 2019). Ao longo do 

remodelamento a matriz composta por colágeno tipo III, fibrina, fibronectina e ácido 

hialurônico são gradualmente substituídas por matriz extracelular contendo 

principalmente colágeno tipo I. A seguir, ocorre a contração da lesão e a remodelação 

da matriz, a fim de alcançar a máxima resistência à tração, com tecido de granulação 

e tecido cicatricial com aumento progressivo de fibras colágenas. Todos estes eventos 

coordenados, como tentativa de recuperar a estrutura tecidual normal (JOHNSON et 

al., 2019; MILLS et al., 2020).  

No entanto, todas as fases mencionadas acima podem ser moduladas por 

fatores endógenos, como diabetes, imunossupressão, estase venosa, além dos 

fatores decorrentes de agentes externos, como o uso de corticoterapia e o tabagismo, 

dificultando o fechamento precoce da ferida (ELAYADI et al., 2020). Principalmente 

se estas forem causadas por estímulos exógenos, como a queimadura em particular, 

já que estas afetam também o sistema imunológico do indivíduo, acarretando 

alterações sistêmicas, renais, respiratórias, dentre outras (MOLA et al., 2018). 

2.2. Queimaduras 
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A queimadura foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (2014), 

como uma lesão de pele ou outro tecido causado por altas temperaturas. Ela ocorre 

quando algumas ou todas as células da pele ou de outros tecidos são destruídas por 

líquidos quentes, sólidos quentes ou chamas. Também são consideradas como 

queimaduras, as lesões por radiações, radioatividade e eletricidade, por fricção ou 

contato com químicos (OMS, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Em sua 

fisiopatologia, ela pode ser definida como uma lesão ocasionada por intenso estresse 

de oxigênio, produzido por uma associação de isquemia inicial com reperfusão 

subsequente, acompanhada de uma reação inflamatória (JESCHKE et al., 2020). 

Essas lesões são consideradas um grave problema de saúde pública, sendo 

responsáveis por aproximadamente 152.601 mortes por ano no mundo, sendo 75% 

delas ocasionadas em países de baixa e média renda, onde a maioria não possuem 

sistema de saúde bem desenvolvido e ou algum sistema de coleta de dados 

epidemiológicos para orientar programas de prevenção, já que essa é a melhor forma 

de diminuir a mortalidade por queimaduras (GIBSON et al., 2020; WHO, 2020) 

No Brasil, segundo dados do Ministério da saúde, anualmente acontecem mais 

de 1 milhão de acidentes por queimaduras. Destes, apenas 100.000 pacientes 

buscam atendimento hospitalar e cerca de 2.500 vão a óbito por complicações 

causadas por suas lesões (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Nos Estados Unidos da 

América os gastos diários com o tratamento de queimaduras variam entre 1.187 e 

4.102 dólares e os gastos anuais estimam-se em mais de US$ 1 bilhão, sem incluir os 

custos indiretos de incapacidade, possível desemprego, reinternações e a 

necessidade de reabilitação física e psicológica a longo prazo (GIBSON et al., 2020; 

WHO, 2020). No Brasil, a maioria das vítimas de queimadura são amparadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), que até agosto de 2020, teve um gasto de cerca de 

R$ 92,28 bilhões/ano para manter o sistema (TRANSPARÊNCIA, 2020). 

Com intuído de organizar a assistência, gerenciar os recursos e garantir o 

alcance da maçante população de queimados aos vários níveis de assistência, tem 

sido criado, no âmbito do SUS, mecanismos para implantação e organização de 

centros de referência específicos para o cuidado desses pacientes (AL-MOUSAWI et 

al., 2009). Ação que tem ajudado, juntamente com as observações clínicas e 

científicas a reduzir as taxas de mortalidade além de avanços para o desenvolvimento 

de tratamentos e cuidados desses pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
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As lesões por queimaduras podem ser avaliadas pela sua extensão e 

profundidade, sendo que, quanto mais profunda e extensa, mais grave será o 

prognóstico. Elas são classificadas pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (2017), 

como: superficiais de 1º grau ou de espessura superficial, que envolvem apenas a 

epiderme e as camadas mais superficiais da pele, sendo normalmente curadas no 

intervalo de 3 a 6 dias, não produzem bolhas e não deixam sequelas. Queimaduras 

de 2º grau, podem ser diferenciadas em superficial e profunda, envolvem a epiderme 

e a porção mais superficial da derme no caso da queimadura de segundo grau 

superficial, há o aparecimento de bolhas que costumam curar-se em 3 semanas, não 

deixando cicatriz, já a queimadura de espessura parcial profunda há a destruição de 

quase toda a derme, comprometendo os anexos. As queimaduras de 3º grau ou de 

espessura total, acometem toda a derme, destruindo as terminações nervosas, 

glândulas sudoríparas e os folículos pilosos da pele, podendo ainda atingir músculos 

e ossos. Alguns autores consideram áreas carbonizadas como queimadura de 4º grau 

(HEIMBACH, 1992; LIMA et al., 2018). 

Macroscopicamente as lesões por queimadura possuem característica de 

escara dura, com aspecto rígido e redução da elasticidade local, causado devido à 

presença de tecido com coágulos de plasma e células necróticas (O`SULLIVAN; 

SCIMITZ, 2004). Sendo possível observar três áreas: 1. a de coagulação, que esteve 

em íntimo contato com o agente agressor, onde ocorre a necrose imediata do tecido 

com desnaturação das proteínas e liberação de fatores moleculares; 2. a área de 

estase vascular, localizada de forma periférica à anterior e é responsável por reter o 

fluxo sanguíneo local, mantendo a viabilidade tissular e a região de hiperemia e; 3. a 

área mais extensa, onde ocorre o aumento da perfusão local com fácil recuperação 

tecidual, mesmo com hipoperfusão prolongada ou infecção. Na microscopia observa-

se intensa destruição das células com extravasamento capilar, o que acentua o estado 

de choque hipovolêmico. Nessa conjuntura acontece a ativação da resposta imune, 

com consequente aumento na produção de óxido nítrico sintase, o que aumenta a 

vasodilatação e a hemorragia (PEREIMA et al., 2011). 

O processo de cicatrização das queimaduras apresenta complexos 

mecanismos fisiológicos. Após a lesão, o corpo começa uma reação protetiva e 

cicatrizante com um estágio de inflamação, essa fase inclui uma resposta vascular de 

angiogênese e uma resposta celular de fibroblastos e migração epitelial. Na fase de 
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proliferação celular, que sucede à inflamação, os fibroblastos sintetizam o colágeno e 

dá-se início a contração e reepitelização da ferida (WARD, 1991). 

Uma boa reparação tecidual, depende, dentre outros, de uma boa sincronia 

bioquímica e fisiológica. Podendo fatores específicos ou complicações como 

infecções, interferirem no andamento normal da cicatrização, tornando-a perceptível 

e ou até mesmo inestética por decorrência de epitelização apenas nas margens da 

ferida, necessitando da formação de tecido de granulação (WARD, 1991; PUGLIESE 

et al., 2018). Dependendo da sua complexidade, a queimadura pode ser considerada 

um trauma muito grave, com repercussão desastrosa, causando a morte celular por 

necrose na região mais afetada, que se manifesta pela tumefação ou ruptura das 

células, desnaturação e coagulação das proteínas citoplasmáticas com falência das 

organelas celulares. Além disso, ela também pode provocar disfunções da 

microvasculatura da derme, gerada pela liberação de mediadores inflamatórios, 

principalmente de histamina e de bradicinina, que levam ao aumento da 

permeabilidade vascular, com perda de fluidos e proteínas do espaço intravascular 

para o interstício, fenômeno conhecido como inflamação (MITCHELL et al., 2007; 

JESCHKE et al., 2020).  

A evolução adequada das fases cicatriciais normalmente determina um bom 

aspecto final da cicatriz, porém, se houver alguma disfunção na intensidade ou no 

equilíbrio entre essas fases, dependendo do tamanho e complexidade da área 

afetada, pode-se produzir cicatrizes desfigurantes, que se desenvolvem em bandas 

fibróticas, sem elasticidade, cor e ou texturas normais. Estas comprometem 

morfofisiologicamente o tecido cutâneo e prejudicam a qualidade de vida do indivíduo 

(LIMA et al., 2018; JESCHKE et al., 2020). 

2.3. Cicatrizes de queimadura 

São poucas as moléstias que causam sequelas tão importantes como as 

queimaduras. Mesmo com a sobrevivência do indivíduo após a lesão, complexas 

alterações homeostáticas são desencadeadas, uma vez que, depois da cicatrização 

o tecido reparado atua basicamente como barreira física, pois todos os anexos

epidérmicos são destruídos e suas funções cutâneas normais são comprometidas 

(LIMA et al., 2018; AIQUOC et al., 2019). As cicatrizes de queimadura possuem 

natureza altamente variável, sendo influenciadas por fatores individuais (como sexo e 
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idade do indivíduo, comorbidades associadas e ou localização anatômica da lesão) e 

por fatores lesionais (como a causa, tipo, profundidade da queimadura, infecções e 

tempo de cicatrização) (MENDES; FIGUEIRAS, 2013). 

Um tecido patológico e disfuncional tende a aumentar sua rigidez, que é 

continuamente regulada e modificada por células mecanossensíveis como os 

fibroblastos e células-tronco, que quando sofrem estímulos mecânicos intra e/ou 

extracelulares como a deformação, compressão ou cisalhamento, atuam na tentativa 

de aprimorar o remodelamento da matriz extracelular, o que influencia a qualidade da 

cicatriz resultante (HARN et al., 2019). Qualquer interferência nas fases de 

cicatrização pode levar à formação de cicatrizes patológicas e inestéticas. Dentre as 

afecções cicatriciais, destacam- se a cicatriz hipertrófica, os queloides e a contratura, 

que são muito comuns após lesões por queimadura, sendo resultado da 

hiperproliferação de fibroblastos, com consequente acúmulo de matriz extracelular 

(SALEM et al., 2018). 

O quelóide é uma lesão elevada, brilhante, pruriginosa ou dolorosa. Possui a 

epiderme achatada e ausência de pelos e glândulas. Acontece devido a alterações no 

arranjo das fibras colágenas sob a forma de nódulos que aumentam sem regressão 

de tamanho e se distribuem irregularmente. Já as cicatrizes hipertróficas são cicatrizes 

elevadas, tensas e confinadas às margens da lesão original e que podem regredir com 

o tempo (METSAVAHT, 2017; AIQUOC et al., 2019).

As contraturas das cicatrizes são fruto da cicatrização excessiva e da contração 

contínua da cicatriz (LIMA et al, 2018). Ela acontece em mais de um terço dos 

sobreviventes e causa deficiências na amplitude de movimento articular (ADM), 

principalmente se desenvolverem em grandes articulações como ombro, quadril ou 

joelho. A consequente diminuição da ADM causada pela contratura, pode limitar a 

realização de atividades da vida diária (AVD). Quando as AVD não podem ser 

realizadas de forma eficaz, tanto a saúde física quanto a mental podem ser afetadas, 

consequentemente, a qualidade de vida do indivíduo é ameaçada (ESSELMAN et al., 

2007). 

Ademais, a condição motora e inestética causada pelas cicatrizes pode resultar 

em níveis de incapacidade equivalentes aos de doenças crônicas, afetando a 

capacidade de relacionamento, o trabalho e a autoestima, seguindo para o sofrimento 

psicossocial com altos índices de depressão, ansiedade e pensamentos suicida 

(MONTGOMERY et al., 2016).  
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Os expostos acima mostram a necessidade clínica clara e não satisfeita, da 

pesquisa na cicatrização de feridas em produzir métodos terapêuticos capazes de 

favorecer a regeneração e as funções cutâneas, bem como minimizar as sequelas de 

cicatrizes disfuncionais (EMING et al., 2014). Várias caminhos e tecnologias são 

introduzidos regularmente como estratégia para o tratamento de queimaduras e suas 

sequelas, incluindo um impacto na fisiologia do paciente, que muitas vezes não obtém 

soluções efetivas. Por esse motivo, a escolha e desenvolvimento do tratamento deve 

ser feita por meio de evidências científicas atualizadas e de alta qualidade (JESCHKE 

et al., 2018; KEARNEY et al., 2018). 

Fato possível e necessário, levando em conta que o processo de cicatrização 

cutânea reproduz a maioria dos fenômenos biológicos característicos do reparo em 

diferentes tecidos e em seus múltiplos estágios, constitui-se assim um excelente 

modelo de estudo (MILLS et al., 2020) para tal finalidade. Este modelo pode ser 

facilitado utilizando animais no intuito de testar, aperfeiçoar e desenvolver técnicas e 

procedimentos para humanos. Para isso, o modelo animal deve ser funcionalmente o 

mais parecido possível ao que se objetiva pesquisar (ABDULLAHI et al., 2014). 

2.4. Modelo experimental  

O rato é um dos modelos animais mais utilizados em estudos envolvendo 

lesões cutâneas, principalmente por queimaduras, onde haverá a perda da função 

contrátil do paniculus carnosus, uma camada muscular fina no subcutâneo, capaz de 

aproximar as bordas da lesão e diminuir a área cicatricial. A função inibida desse 

músculo no rato, diminui suas vantagens regenerativas em relação ao homem, 

deixando sua evolução cicatricial mais semelhante à da pele humana, sugerindo 

assim, um modelo confiável para estudo da remodelação dérmica a longo prazo 

(ABDULLAHI et al., 2014; WEN et al., 2017).  

Além disso, um modelo animal reprodutível e de fácil manuseio facilita a triagem 

de tratamentos, permite o estudo preciso de cada fase do processo de cicatrização e 

diminui o tempo e o custo de manutenção. Assim, os ratos como modelo experimental 

são menos propensos à sepse sistêmica e à imunossupressão quando comparados a 

animais maiores, além de precisarem de tempo reduzido para cicatrização tecidual, 

permitindo o estudo mais rápido da mecânica da cicatrização de feridas, o que justifica 

a escolha desse animal para o presente estudo (ABDULLAHI et al., 2014). 
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Com o aumento das taxas de sobrevida em queimados, a qualidade de vida 

após início da recuperação tornou-se essencial, e um dos principais fatores para o 

aumento da qualidade de vida em pacientes com queimaduras, é a qualidade de suas 

cicatrizes (ESSELMAN et al., 2007; LIMA et al., 2018). Entre os objetivos do 

tratamento e revisão das cicatrizes estão, portanto, restaurar a função, prevenir danos 

permanentes, fornecer resultados estéticos e consequentemente, psicológicos 

favoráveis. Portanto, o desenvolvimento de abordagens de terapias combinadas para 

o tratamento de cicatrizes cutâneas se torna cada vez mais promissor. Logo, com o 

advento da junção do microagulhamento ao PRP, novos caminhos na terapêutica da 

regeneração cicatricial cutânea podem ser explorados (LIMA et al., 2018; PORWAL et 

al., 2018). 

2.5. Microagulhamento 

A técnica do microagulhamento tem obtido mérito graças a sua simplicidade, 

custo, eficácia e segurança em todos os tipos de pele, além de apresentar risco 

reduzido de infecção, fotossensibilidade e hiperpigmentação pós-inflamatória 

(KHETARPAL et al., 2019). O termo microagulhamento foi descrito pela primeira vez 

por Orentreich em 1995. No seu artigo foi especulado o fato do trauma controlado por 

uma agulha hipodérmica no ato de subcisão, desencadear uma resposta a 

cicatrização de ferida, produção de tecido conjuntivo e melhora dos locais deprimidos 

da pele. Desde então, pesquisas vêm sendo conduzidas em animais e humanos para 

elucidar o mecanismo pelo qual o microagulhamento funciona (ORENTREICH, 1995; 

JOHNSON et al., 2019). 

Postula-se que o microagulhamento age estimulando a cascata de cicatrização 

da ferida e a liberação de múltiplos fatores de crescimento, incluindo fator de 

crescimento de fibroblastos, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de 

crescimento transformador (TGF- ß), promovendo a proliferação e migração celular, a 

neovascularização e a neocolagênese (EL‐DOMYATI et al., 2018). Iniciando o 

processo de remodelação, onde a matriz de fibronectina forma e permite a deposição 

de colágeno tipo III, que eventualmente será substituído por colágeno tipo I, resultando 

em recuperação da pele e redução da cicatriz (SILVA et al., 2018; JOHNSON et al., 

2019).  
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Uma ferramenta de formato cilíndrico com várias agulhas foi o primeiro 

dispositivo de microagulhamento descrito na literatura, que foi projetado para ser 

rolado para cima e para baixo na pele até que se obtivesse sangramento 

(FERNANDES, 2005). Atualmente, diversos dispositivos de microagulhamento estão 

disponíveis no mercado, desde rolos de agulhas fixas a canetas elétricas com 

ponteiras removíveis e descartáveis com número variável de agulhas que causam 

microfuros epidérmicos e dérmicos para estimular a remodelação tecidual (AUST et 

al., 2021).  

A profundidade desses microfuros variam com base no comprimento da 

agulha, no número de agulhas e na automação. Dispositivos mais superficiais, com 

comprimentos de agulha inferiores a 0,5 mm podem ser comprados para uso 

doméstico, enquanto os mais profundos, com comprimentos de agulha variando de 1 

mm a 3,5 mm, são projetados para serem usados em instalações médicas (ALSTER 

et al., 2018). Independente do dispositivo usado, o procedimento deve ser feito com a 

pele limpa, anestesiada e higienizada com álcool 70%. A área de tratamento é dividida 

em zonas e tratada com uma combinação de movimentos circulares, lineares 

horizontais ou traços verticais, e a profundidade da agulha a ser empregada varia de 

acordo com a localização a ser tratada (KHETARPAL et al., 2019).  

Um lubrificante, como o PRP, pode ser usado para permitir que o dispositivo 

deslize suavemente sobre a pele, sendo absorvido pelos minúsculos canais 

produzidos pelo microagulhamento. Desta forma, fatores de crescimento de ambas 

terapias agirão em conjunto aumentando a resposta a cicatrização da ferida e 

consequentemente a melhora na aparência de cicatrizes (PORWAL et al., 2018; 

SILVA et al., 2018; SANTOS et al., 2020).  

2.6. Plasma Rico em Plaquetas (PRP) 

A descrição do PRP foi criada na área da hematologia, no ano de 1970 como 

um plasma com uma contagem de plaquetas acima do sangue periférico, usado 

inicialmente como produto de transfusão no tratamento de pacientes com 

trombocitopenia (MARTINEZ‐ZAPATA et al., 2016). Anos depois, na década de 1990, 

foi descrito como uma valiosa fonte autóloga de fatores de crescimento e passou a 

ser usado em cirurgias plásticas e maxilofaciais, se difundindo em várias áreas da 

odontologia e medicina como ortopedia, oftalmologia e mais recentemente na 
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dermatologia, tendo excelentes resultados na regeneração de tecidos e cicatrização 

de feridas (ARNULFO et al., 2018; EVERTS, 2018; MEZA et al., 2019).  

A teoria por trás do tratamento com PRP é a diminuição da taxa de glóbulos 

vermelhos, que são menos úteis no processo de cicatrização e o aumento na 

concentração de plaquetas que contém uma grande quantidade de fatores de 

crescimento (ARNULFO et al., 2018). Em um indivíduo saudável a contagem normal 

de plaquetas varia entre 150.000 a 450.000 por microlitro de sangue. As 

concentrações de plaquetas inferiores a 1.000 x 106/mL não são viáveis para melhorar 

a cicatrização de feridas, e as concentrações muito altas não se mostraram benéficas, 

e portanto, a concentração ideal continua por ser definida (MEZA et al., 2019).  

As plaquetas são pequenos fragmentos citoplasmáticos, anucleados, 

derivados de células da medula óssea denominadas de megacariócitos. Elas 

participam ativamente do processo de reparo tecidual, sendo as primeiras células 

presentes no local do trauma. Possuem ação hemostática graças aos fatores de 

crescimento específicos e quimiotáticos liberados, que possibilitam a proliferação das 

citocinas, células fundamentais na regulação da resposta imunoinflamatória, que 

podem modular a inflamação, a angiogênese, a migração de células-tronco e a 

proliferação celular (MARTINEZ‐ZAPATA et al., 2016; EVERTS, 2018).  

As plaquetas podem liberar vários tipos de fatores de crescimento, como o 

fator de crescimento derivado das plaquetas (“Platelet derivated growth factors” – 

PDGF), fator de crescimento endotelial vascular (“Vascular endothelial growth factor” 

– VEGF); fator transformador do crescimento β (“Transforming growth factors” – TGF-

β); fator de crescimento epitelial (“Epithelial growth factor” – EGF); fator de 

crescimento semelhante à insulina (“Insulin like growth factor” 1 - IGF-1); fator de 

angiogênese derivado da plaqueta (“Platelet-derived angiogenesis factor”) e fator 

plaquetário 4 (“Platelet factor” 4 - PF-4) (KOBAYASHI et al., 2016). O PRP se define 

por uma maior concentração de plaquetas obtida de uma fração de plasma do sangue 

periférico, de preferência autólogo, complementado com fatores de coagulação e 

enriquecido por uma gama de fatores de crescimento, quimiocinas, citocinas e outras 

proteínas plasmáticas (PICCIN et al., 2017; SHIGA et al., 2017; EVERTS, 2018).  

Quanto a sua obtenção, ainda existem controvérsias e nenhum consenso a 

respeito do protocolo ideal de preparação. Ele é produzido através de um processo 

chamado de centrifugação diferencial, onde se ajusta a força de aceleração a fim de 

sedimentar certos constituintes celulares com base na gravidade específica (ALVES, 
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2018). Existem duas técnicas de preparação do PRP: a primeira é a técnica aberta, 

onde há a preocupação com a contaminação do produto durante o manuseio 

microbiológico, já que o produto é exposto ao ambiente da área de trabalho entrando 

em contato com os materiais de sua produção; e a segunda é a técnica fechada, a 

mais recomendada pois não expõe o produto ao ambiente e envolve a utilização de 

dispositivos comerciais (incluindo equipamento de centrifugação e aplicação) 

(KUMARAN et al., 2014; ARNULFO et al., 2018).  

De forma geral, o procedimento requer o uso de pequena quantidade de 

sangue. O sangue total é obtido por punção venosa em tubos com solução 

anticoagulante (geralmente com ácido citrato, dextrose ou solução de citrato de sódio). 

Esse sangue então passa por centrifugação de spin único ou duplo, dependendo do 

dispositivo. Logo após, o tubo mostra 3 camadas básicas: hemácias, PRP e plasma 

pobre em plaquetas (PPP) que é removido para que o PRP seja obtido. (KUMARAN 

et al., 2014).  
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RESUMO 

As possibilidades para o tratamento de cicatrizes de queimadura com o 

microagulhamento e o plasma rico em plaquetas não foram completamente 

investigadas. O microagulhamento estimula a produção de colágeno através de 

pequenas lesões na derme que servem de canais aos fatores de crescimento 

presentes no plasma rico em plaquetas, eficazes na aceleração e regeneração 

tecidual. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do microagulhamento e do 

plasma rico em plaquetas, no tratamento de cicatrizes cutâneas causadas por 

queimadura de espessura total em modelo animal. 50 ratos adultos foram 

randomizados em quatro grupos: controle, microagulhamento, plasma rico em 

plaquetas e a associação das duas terapias. Os animais foram submetidos a 

eutanasia nos dias 14 e 21 após procedimentos. As amostras de pele foram coradas 

com Hematoxilina-Eosina para avaliação histopatológica. Análises macroscópicas e 

avaliações das cicatrizes foram realizadas. Nós mostramos que ambas terapias, 

sozinhas ou associadas são capazes de influenciar de forma significativa o processo 

de reparação de cicatrizes por queimadura de espessura total. A associação dessas 

terapias diminuiu significativamente a cicatriz tratada, sendo possível visualizar uma 

melhor organização da matriz extracelular com uma provável deposição de colágeno 

pelo aumento da angiogênese, maior infiltrado de células mononucleares, aumento 

dos sinais inflamatórios, além da reepitelização de forma mais organizada. 

 

 

Palavras chave: Reparo tecidual; Queimadura; Cicatriz, Microagulhamento, Plasma 

rico em plaquetas. 
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INTRODUÇÃO 

Poucas moléstias causam sequelas tão importantes como as queimaduras, 

essas, em sua maioria, resultam na formação de tecido cicatricial, causando 

problemas funcionais devastadores, além de exercerem forte impacto psicossocial 

entre os indivíduos acometidos, estando relacionadas a prejuízos na qualidade de 

vida, a baixa autoestima, ansiedade e depressão, tornando-se fator de risco ao 

suicídio [1], [2]. Tratamentos que busquem a melhoria da qualidade final de tecidos 

cicatriciais têm sido objeto de diversas pesquisas nas últimas décadas, e as 

possibilidades de tratamento de cicatrizes de queimadura com o microagulhamento e 

o plasma rico em plaquetas (PRP) não foram completamente investigadas [3], [4]. 

Mesmo sendo terapias com potencial para se consagrarem entre os tratamentos de 

lesões cutâneas [5], [6], [7].  

Promover a regeneração ao invés da cicatrização, preservando a epiderme, é 

um dos objetivos da técnica do microagulhamento. Um tratamento seguro e 

econômico, capaz de causar micro traumatismos cutâneos em profundidade 

epidérmico-dermal, causando a ruptura das fibras colágenas e elásticas alteradas pela 

queimadura, estimulando assim os processos regenerativos da pele [8]. O 

procedimento desencadeando uma cascata de fatores de crescimento, incluindo fator 

de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de 

crescimento transformador (TGF- ß), que promovem a proliferação e migração celular, 

a neovascularização e a neocolagênese, estimulando diretamente a fase de 

maturação da cicatrização e do reparo tecidual. Além de favorecer a formação de 

microcanais para que agentes tópicos como o PRP, sejam absorvidos de maneira 

mais efetiva [5], [7], [8].  

O PRP possui um conjunto de proteínas biologicamente ativas, além de 

quimiocinas, citocinas e proteínas adesivas com propriedades mitogênicas e 

sinalizadoras [9], [10]. É um produto atóxico, de baixo custo e com propriedades 

capazes de estimular a regeneração da pele, a cicatrização de feridas e o reparo 

tecidual [3], [11]. A aplicação básica dessa terapia envolve o processo de coleta e 

centrifugação do sangue periférico do próprio indivíduo, a fim de se obter a parte 

enriquecida do plasma, que por sua vez pode concentrar até oito vezes mais plaquetas 

e fatores de crescimento em relação aos níveis basais do sangue total [12]. As 

plaquetas liberam substâncias que promovem a regeneração tecidual, permitindo a 
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homeostasia, aumentando a angiogênese, influenciando a reativação das células 

vasculares e estimulando a proliferação de fibroblastos; beneficiando fortemente 

situações clínicas que requerem rápida cicatrização [9], [11], [13].  

A investigação de terapias potenciais ao tratamento de cicatrizes por 

queimaduras é de fundamental importância. O microagulhamento estimula a produção 

de colágeno através de pequenas lesões na derme que servem de canais aos fatores 

de crescimento presentes no plasma rico em plaquetas, eficazes na aceleração e 

regeneração tecidual. Nesse contexto, e com o intuito de preencher a lacuna de 

pesquisa encontrada sobre possibilidades de tratamento de cicatrizes de queimaduras 

com o microagulhamento e o plasma rico em plaquetas (PRP), este trabalho buscou 

avaliar os efeitos da técnica de microagulhamento e do PRP, no tratamento de 

cicatrizes cutâneas causadas por queimadura de espessura total em ratos. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Delineamento experimental e aspectos éticos 

Neste estudo foram utilizados 50 ratos Wistar (Rattus novergicus albinus), 

fêmeas, hígidas com massa corporal entre 300 a 350 gramas, mantidas em caixas de 

polietileno contendo 5 animais por grupo. Todos os animais foram provenientes do 

Biotério de experimentação animal da Universidade Federal de Goiás – Goiânia e 

instalados na Universidade Federal de Jataí (UFJ). A oferta de alimentação e água foi 

realizada ad libitum. Os animais foram alojados em ambiente controlado com 

temperatura de 24 ± 2°C, no ciclo claro-escuro 12/12 horas. A manutenção e limpeza 

dos animais foi realizada regularmente 3 vezes por semana.   

O estudo foi realizado após a aprovação pelo Comitê de Ética em uso de 

Animais – CEUA da UFJ, protocolo nº.020/2019 (Anexo 1), respeitando os preceitos 

para minimizar o sofrimento e a dor dos animais utilizados no experimento. Em todos 

os procedimentos cirúrgicos, foram administradas a anestesia posteriormente referida, 

sendo a eutanásia efetuada com sobredose anestésica. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualisado com 50 animais, 

dos quais 45 foram divididos em nove grupos de cinco animais, e os outros 5 animais 

foram utilizados como doadores para a coleta de sangue para a obtenção do PRP. 

Em todos os 45 animais foi realizada lesão térmica de espessura total na região dorsal, 

a fim de induzir a formação de cicatriz para posterior tratamento. Após 21 dias da 
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queimadura, os animais foram divididos entre grupo controle e grupos tratados com 

Microagulhamento, PRP e a associação dos dois tratamentos. Sendo o 21º dia após 

a queimadura, renomeado para dia 0 (dia em que os tratamentos ocorreram) e assim, 

sucessivamente até o 21º dia após a realização dos procedimentos. 

Foram coletados materiais para análise microscópica em dois momentos de 

biópsia: 14 e 21 dias após o tratamento das cicatrizes (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Organização dos grupos experimentais. 

GC. grupo controle; MA. Grupo tratado com Microagulhamento (MA); PRP. grupo tratado com Plasma 
rico em plaquetas (PRP); e, MA+PRP. grupo tratado com Microagulhamento + PRP (MA+PRP).  

 

Procedimentos anestésico e queimadura 

 Para reduzir o estresse por contenção e manuseio dos animais usou-se o 

agente pré-anestésico Diazepam na concentração de 2,5 a 5 mg/Kg via intraperitoneal 

de acordo com Kawano et al. [14] e analgésico Cloridrato de Tramadol (50 mg/mL) na 

concentração de 30 mg/kg via subcutâneo. Em seguida cada animal foi anestesiado 

(com solução de 0,01 mL/g de cetamina a 10% e xilazina a 2% aplicada 

intraperitonealmente), constatando-se a anestesia na ausência do reflexo podálico, 

por meio da pressão interdigital, bem como ausência do reflexo de retração da pata. 

Foi feita a tricotomia de 3 cm2 do dorso dos animais, seguida pela indução da lesão 

térmica através do contato da região depilada com água a 95°C por 14 segundos. 

Para tal, foram utilizadas duas seringas unidas por uma torneira de duas saídas 

formando ângulo de 90º, em que uma das extremidades abertas do êmbolo com área 

de 1cm2 continha água quente.  

Por fim, foram utilizados como agente analgésico Tramadol (0,3 mg/Kg) via 

subcutânea, a cada 12h, por três dias, sendo substituído pelo uso do Tramadol (1-2 

mg/mL) na água dos animais, por mais quatro dias. Durante os procedimentos 

experimentais o ressecamento ocular foi evitado através da aplicação de solução 

fisiológica e oclusão com algodão umedecido, foi realizado o desbridamento cirúrgico 

Momento de Biópsia 
(dias após a 
cicatrização) 

 Grupos experimentais  Total 

animais 

14 GC14 MA14 PRP14 MA+PRP14 20 

21 GC21 MA21 PRP21 MA+PRP21 20 
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retirando-se o tecido necrótico na área da lesão de todos os animais. A limpeza de 

dois em dois dias com solução fisiológica (NaCl 0,9%) foi realizada a fim de evitar 

contaminação e prevenir possíveis infecções da ferida ao longo do processo de 

cicatrização. Foi aguardado um período de 21 dias para a cicatrização total da lesão 

por segunda intenção. 

Eutanásia 

A eutanásia foi efetuada com sobredose anestésica com posterior 

deslocamento cervical após decorridos 14 e 21 dias da realização dos procedimentos 

nas cicatrizes por queimadura. 

Os animais doadores de sangue foram anestesiados e posteriormente 

realizado a técnica de punção cardíaca para coleta do sangue total dos animais e 

obtenção do PRP (Figura 1c). 

Técnica de microagulhamento 

A técnica de microagulhamento (Figura 1 a e b) foi realizada usando uma 

caneta elétrica com 36 microagulhas descartáveis. A caneta representa uma evolução 

do roller para a prática do microagulhamento [15].  Os animais foram anestesiados 

com solução de 0,01 mL/g de cetamina a 10% e xilazina a 2% aplicada 

intraperitonealmente, constatando-se a anestesia na ausência do reflexo podálico, por 

meio da pressão interdigital, bem como ausência do reflexo de retração da pata. Foi 

utilizado o aparelho Dermapen da marca Dr. Pen® com regulagem de microagulhas 

de 1,5 mm de comprimento, o que é preconizado quando se necessita provocar injúria 

profunda na pele [15]. Para a realização da técnica, o instrumento foi posicionado entre 

os dedos indicador e polegar, e deslizado sobre a área-alvo com movimentos em três 

sentidos (horizontal, vertical e diagonais). A hemostasia foi realizada por 

tamponamento com gazes estéreis, quando necessário. Após o procedimento foi 

utilizado o analgésico cloridrato de Tramadol (50 mg/mL) nas doses de 30 mg/kg via 

subcutâneo, por 24 horas com aplicações de 8 em 8 horas. 



25 

Figura 1. Realização dos procedimentos. a) Procedimento de microagulhamento com Dermapen 
(fabricado por Dr pen Derma Ultima M5®, Coréia). (b) Rato com o dorso microagulhado, após o 
procedimento de microagulhamento + PRP. Um sangramento intradérmico é visível. (c) Punção 
cardíaca para obtenção do PRP. (d) Imagem representando as três camadas obtidas após a 
centrifugação do sangue: I. plasma pobre em plaquetas; II. PRP e III. células vermelhas. 

Obtenção do PRP 

Para obtenção do PRP (Figura 1 c e d) foram utilizados 5 ratos adultos, que 

não fizeram parte dos grupos citados acima (Tabela 1). Após a anestesia (com solução 

de 0,01 mL/g de cetamina a 10% e xilazina a 2% aplicada intraperitonealmente), foram 

coletados cerca de 4 mL de sangue, por punção cardíaca, de cada um dos 5 ratos 

doadores. O sangue foi colocado em um tubo contendo anticoagulante BD 

Vacutainer® Seditainer® contendo solução de Citrato de Sódio tamponado 0,105 

mol/L (3,2 %), e foi submetido a uma dupla centrifugação, conforme protocolo 

adaptado [16]. 

Foram transferidos 0,05 ml de sangue para um tubo Eppendorf® para 

contagem de plaquetas do sangue total. O restante do sangue foi centrifugado pela 

primeira vez a 1.800 rpm (250 g), durante 10 minutos. Este se separou em três 

camadas: a inferior com glóbulos vermelhos, a superior com plasma pobre em 

plaquetas (PPP) e a camada intermediária com a zona de névoa onde havia a 
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concentração de PRP. Visando obter trombina autóloga (necessária para ativação das 

plaquetas) em um processo concomitante ao da obtenção do PRP, utilizamos o 

protocolo desenvolvido por Vendramin et al. [17]. Para isso, após a primeira 

centrifugação, foram coletados 2 mL da camada superior de plasma do tubo, 

juntamente com 0,5 mL de gluconato de cálcio a 10%, em uma proporção 4:1 de 

plasma para gluconato de cálcio e foram colocados em um outro tubo (Tubo A) e 

deixados por 15 minutos em banho maria a 37ºC.  

Enquanto isso, o restante da camada superior (PPP) e a camada intermediária 

(zona de névoa) foram transferidos para outro tubo (tubo B), sem anticoagulante. 

Ambos os tubos, A (após banho-maria) e B, foram submetidos a uma nova 

centrifugação de 3.600 rpm (1000 g), por 10 minutos, que resultou na separação de 

um líquido rico em trombina no Tubo A e novamente, três camadas diferentes no Tubo 

B, sendo a superior constituída de PPP, a inferior de glóbulos vermelhos e a 

intermediária ou zona de névoa correspondendo ao PRP (Figura 1 d). 

No final do processo, o PRP, em torno de 10% do sangue inicialmente 

coletado, foi acondicionado e calibrado na concentração de 1.000.000/μL de 

plaquetas. Este foi ativado no momento da aplicação por meio da adição da trombina 

autóloga (Tubo A), resultando, após 1 minuto, em um gel, assim como relatado na 

literatura [18]. Este foi aplicado sobre as cicatrizes dos ratos dos grupos PRP e 

MA+PRP após o microagulhamento. Cada lesão recebeu 100 μL do gel de PRP, 

sendo 50 μL de PRP e 50 de cloreto e trombina autóloga (Figura 1 b). 

A contagem de plaquetas foi realizada no Laboratório Veterinário AnimalVet 

em uma amostra de 0,5ml de sangue total, ou seja, antes da primeira centrifugação. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Análise Macroscópica  

 Após a realização dos tratamentos, as cicatrizes dos animais do grupo 

controle e tratados, foram fotografadas e avaliadas qualitativamente de acordo com 

escore de 0 a 3 (0-ausente, 1-leve, 2-moderado e 3-intenso). Foram avaliados: 

hiperemia, necrose, hemorragia, crosta, secreção, edema e presença de pelos. As 

avaliações e as fotografias foram realizadas diariamente até o sétimo dia e 

posteriormente nos 10, 12, 14, 16, 18 e 20 dias. Para mensuração da área das 
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cicatrizes, as imagens macroscópicas foram analisadas com o software semi- 

automático Image Processing and Analysis in Java, versão 1.44 (Image J, NIH, EUA).  

Análise termográfica  

Foi realizada avaliação termográfica infravermelha, por imagens adquiridas 

via equipamento FLIR E3, com enfoque na cicatriz nos dias 0, 1, 2, 3, 4 e 5, após a 

adequada contenção física dos animais, pré e pós a instituição do tratamento.  

Avaliação das cicatrizes 

A fim de se obter mais dados sobre a eficácia dos métodos de tratamento, as 

cicatrizes foram avaliadas usando fotografias digitais de todos os animais dos quatro 

grupos, tiradas durante a fase experimental, nos pontos de tempo 0, 14 e 21 após 

tratamentos, pelos parâmetros das escalas de cicatriz de Vancouver, Hamilton e 

Seattle (Tabelas 2, 3 e 4). As três escalas foram validadas e contém procedimentos 

padronizados que podem ser usados em avaliações clínicas e ou fotográficas das 

cicatrizes [19], [20], [21], [22]. Os quatro parâmetros físicos da escala de cicatrização 

de Vancouver: pigmentação, vascularização, flexibilidade e altura da cicatriz foram 

avaliadas independentemente, com pontuação total crescente variando de 0 a 13, 

sendo a menor pontuação correspondente ao melhor resultado [19]. Pela escala de 

Hamilton as cicatrizes foram classificadas numericamente, em questões de 

espessura, irregularidades, vascularização e pigmentação [21], e pela escala de 

Seattle em questões de cor, superfície, espessura e altura da borda [20], ambas, 

próprias para avaliação de cicatrizes através de fotografias. As cicatrizes foram 

pontuadas nos pontos de tempo do estudo e um valor médio foi obtido para cada 

escala. 

Tabela 2: Escala de avaliação de Vancouver 

Pigmentação Vascularização Flexibilidade Altura 

0: Normal 0: Normal 0: Normal 0: Normal 
1: Hipopigmentado 1: Rosada 1: Maleável 1: - 2 mm 
2: Hiperpigmentação 2: Avermelhada 2: Deformação 2: - 5 mm 
 3: Púrpura 3: Firme 3: + 5 mm 
  4: Bandas  
  5: Contratura  

Escala de avaliação de Vancouver: A pontuação final (Total) varia de 0 a 13, sendo a menor pontuação 
correspondente ao melhor resultado. 

Tabela 3: Escala de avaliação de Hamilton 
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Espessura Irregularidades Vascularização Pigmentação 

0: Sem espessura ou 
aumento 

0: Suave. Não irregular 0: Normal ou 
pigmentado 

0: Normal ou mais 
pálido do que o 
normal 

1: espessura é leve 1: Cerca de ¼ da cicatriz é 
irregular 

1: Leve a rosa 
médio 

1: A área da cicatriz é 
ligeiramente mais 
escura 

2: A espessura é 
moderada 
3: A espessura é grave 

2: Cerca de ½ da cicatriz é 
irregular 

2: Rosa 
profundo para 
vermelho claro 

2: A área da cicatriz é 
mais escura 

 3: Cerca de 3/4 da cicatriz é 
irregular 
4: A maior parte da área da 
cicatriz é irregular 

3: Vermelho 
médio a 
profundo 

3: A área da cicatriz é 
muito mais escura 

  4: Arroxeado  
    

Escala de avaliação de Hamilton. Um valor médio foi obtido para a escala. 

 

Tabela 4: Escala de avaliação de Seattle 

Superfície da 
cicatriz de 

queimadura 

Altura da borda da cicatriz Espessura 
da cicatriz 

Diferença de cor entre 
a cicatriz e a pele 
normal adjacente 

-1: Suave -1: Deprimido -1: Mais fino -1: Hipopigmentado 

0: Normal 0: Normal 0: Normal 0: Normal 

1: +Áspero 
 

1: +Levantado 
 

1: +Mais 
grosso 

 

1: +Hiperpigmentado 

2: ++ Áspero 2: ++ Levantado 2: ++ Mais 
grosso 

2: ++ Hiperpigmentado 

3:+ ++ Áspero 3:+ ++ Levantado 3:+ ++ Mais 
grosso 

3:+ ++ Hiperpigmentado 

4:++ ++ Áspero 4:++ ++ Levantado 4:++ ++ 
Mais grosso 

4:++ ++ 
Hiperpigmentado 

Escala de avaliação de Seattle. Um valor médio foi obtido para a escala. 
 

Análise histológica 

Para as avaliações microscópicas, os grupos foram submetidos a dois 

momentos de biópsias: 14 e 21 dias após a realização dos tratamentos das cicatrizes. 

Após esse período os animais foram submetidos a eutanásia, os fragmentos de pele 

foram colhidos e fixados por 24 horas em formol tamponado a 10%, emblocados em 

parafina, cortados a 4 μm e corados pela técnica de hematoxilina e eosina (HE). 

Microscopicamente, pela coloração de HE foram avaliadas intensidade de proliferação 

vascular e fibroblástica, grau de necrose tecidual, formação de crosta, edema, tipo e 

intensidade do infiltrado celular (polimorfonuclear ou mononuclear), formação de 

epitélio (avaliado quanto à extensão, espessura da camada epitelial e queratinização), 
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formação do tecido de granulação com a reorganização da matriz extracelular da 

derme e a presença de folículos pilosos e glândulas sebáceas. Para os parâmetros 

microscópicos, foram estabelecidos escores de zero a quatro, sendo: escore 0 

(ausente); escore 1 (até 25% do fragmento); escore 2 (entre 25 e 50% do fragmento); 

escore 3 (entre 50% e 75% do fragmento); e escore 4 (de 75% até 100% do 

fragmento), conforme [23].  

Análise estatística 

Os resultados das mensurações em escores foram expressos em valores 

numéricos que permitiram posterior análise estatística dos dados. Os dados foram 

avaliados com o uso do Software estatístico Prisma V.6 (GraphPad). As variações 

macroscópicas, termográficas e morfométricas foram analisadas por teste de Kruskal-

Wallis e ANOVA quando necessário. Os dados coletados pelas escalas de avaliação 

das cicatrizes, bem como as variáveis histopatológicas em HE foram avaliadas por 

ANOVA seguida por Bonferroni. Os níveis de significância adotado para todas as 

análises foi p<0,05.  

RESULTADOS  

No que diz respeito à obtenção do PRP, a quantificação das plaquetas mostrou-

se viável, uma vez que obteve-se média de (672 x 103/mm3 +823 x 103/mm3 = 

1495/2) 747 x 103/mm3 de plaquetas em 0,5 ml de sangue, já que, de acordo com 

Max et al. [24] o PRP é a concentração de pelo menos 1.000.000 de plaquetas por 

mm³ de plasma em um volume de 5 ml. 

De acordo com a análise qualitativa dos parâmetros macroscópicos avaliados 

entre os grupos nos diferentes momentos pelo escore de 0 a 3 (0-ausente, 1-leve, 2-

moderado e 3-intenso) (Figura 2 A), pôde-se observar em relação a avaliação dos 

pelos (Figura 2B), que não houve diferença estatística entre os grupos, porém 

observou-se um aumento progressivo no número de pelos partindo dos grupos MA e 

controle no D3 e se estendendo a todos os outros grupos a partir do D5, essa 

observação pode ser demonstrada pelas análises macroscópicas das cicatrizes 

(Figura 4).  

 Em relação a Crosta (Figura 2 C), nos dias D2 e D4 houve um aumento 

significativo no grupo MA+PRP comparado ao grupo PRP (P<0,03), e, embora não 
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houve diferença estatística significativa no D1 e no D3, há uma tendência do grupo 

MA+PRP em apresentar uma maior formação de crosta em relação aos demais 

grupos (P<0,05).   

Figura 2. Análise qualitativa da avaliação macroscópica das cicatrizes dos grupos experimentais. Após 
o 21º dia da realização da queimadura de terceiro grau nas cicatrizes dos animais (N=5) quando
submetidos ao tratamento com microagulhamento (MA), plasma rico em plaquetas (PRP) e a
combinação do microagulhamento ao plasma rico em plaquetas (MA – PRP), tiveram suas lesões
avaliadas qualitativamente de acordo com escore (A). O qual avaliou os aspectos cicatriciais da
presença de pelos (B) e das crostas (C). A avaliação foi realizada diariamente até o sétimo dia e
posteriormente avaliado nos 10, 12, 14, 16, 18 e 20 dias. Os * demonstram o grau de diferença com
relação ao grupo controle.

 Pode-se observar que em relação a hiperemia (Figura 3A), que no dia 0 pré, 

houve diferença estatística significativa entre os grupos, na qual o grupo controle 

apresentou maior hiperemia em relação aos grupos tratados. Já no D0 pós, o grupo 

MA e MA+PRP apresentaram maior hiperemia em relação ao grupo tratado somente 

com PRP (p<0,007). 

A avaliação da hemorragia (Figura 3B), resultou em diferença significativa entre 

os grupos no D0 pós, apresentando aumento significativo nos grupos MA e MA+PRP 

em relação aos grupos PRP e controle (P<0,0001). Ao verificar a necrose, os 

resultados não apresentaram nenhuma diferença estatística significativa entre os 

grupos e dias. Em relação ao edema e a secreção (Figura 3 C e D), observou-se que 
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no D0 pós os grupos MA e MA+PRP apresentaram aumento significativo em relação 

aos grupos PRP e controle (P<0,03).  

Figura 3. Análise qualitativa da avaliação macroscópica da inflamação tecidual. Após o 21º dia da 
realização da queimadura de terceiro grau as cicatrizes dos animais (N=5) quando submetidos ao 
tratamento com microagulhamento (MA), plasma rico em plaquetas (PRP) e a combinação do 
microagulhamento ao plasma rico em plaquetas (MA+PRP), tiveram suas lesões avaliadas 
qualitativamente. Os aspectos inflamatórios quanto à presença e intensidade de hiperemia (A), 
hemorragia (B), edema (C) e secreção (D) foram avaliados até o quinto dia após aplicação de MA e/ou 
PRP. (* demonstram o grau de diferença com relação ao grupo controle). 

 

 

FIGURA 4. Imagens das cicatrizes por queimadura de espessura total no dia do procedimento 0 e nos 
dias da biópsia de 14 e 21 dias. – Grupo controle no momento da biópsia de 0, 14 e 21 dias. - Grupo 
microagulhamento no dia do procedimento 0 e nos dias das biópsias com 14 e 21 dias após 
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procedimento. – Grupo PRP no dia do procedimento 0 e no momento da biópsia com 14 e 21 dias após 
procedimento. – Grupo MA+PRP no dia do procedimento 0 e no momento da biópsia com 14 e 21 dias 
após procedimento. 

Como é possível observar na Figura 5, foram avaliadas a temperatura (P<0,05) 

das cicatrizes entre os grupos nos diferentes momentos. A temperatura tecidual 

máxima (Figura 5 A e Figura 7 B) durante os dias experimentais D2, D3 e D5 

apresentou diferença estatística significativa (P<0,001). Sendo que, no dia D2 o grupo 

MA apresentou maior temperatura em relação ao controle. No dia D3 e D5, houve um 

aumento (temperatura média P≤0,05) para os ratos do grupo tratados em relação ao 

grupo controle 

Ainda ao que se refere às temperaturas máximas (Figura 5 A) das cicatrizes 

cutâneas, observou-se que não houveram diferenças significativas (P<0,05) na 

temperatura da pele dos ratos tratados em relação ao grupo controle nos dias D0, D0 

pós, D1 e D4. 

Em relação a análise das temperaturas mínimas (Figura 5B e Figura 6C) foi 

possível observar diferença de temperatura (P<0,05)  na cicatriz cutânea dos ratos 

nos dias D0 pós, D2, D4 e D5 após o procedimento, registrando maior temperatura no 

grupo MA comparado a todos os outros grupos em todos os dias. 

 

Figura 5. Analise termográfica das cicatrizes dos animais (N=5) após realização dos tratamentos com 
microagulhamento (MA), plasma rico em plaquetas (PRP) e a combinação do microagulhamento ao 
plasma rico em plaquetas (MA+PRP). Foi realizado o registro termográfico da temperatura máxima (A) 
e mínima (B) dos animais nos dias 0, 1, 2, 3, 4 e 5 após os tratamentos. (* demonstram o grau de 
diferença com relação ao grupo controle). 
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A

B C  

Figura 6. Termografia infravermelha sobre a área da lesão cutânea no dia 0 após o 
tratamento. (A) Animal de experimentação. (B) Avaliação termográfica máxima. (C) Avaliação 
termográfica mínima. 

A

B C   

Figura 7. Imagens termográficas infravermelhas sobre a área da lesão cutânea no dia 3 após o 
tratamento. (A) Animal de experimentação. (B) Avaliação termográfica máxima. (C) Avaliação 
termográfica mínima.  

 

Como resultado, da avaliação da área total das queimaduras, encontramos 

após análises a ausência de diferença estatística no dia 0, o que já era esperado 

devido ao curto período de tempo, insuficiente para a ação dos procedimentos. Nos 
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diferentes dias avaliados nenhum grupo (MA, PRP ou PRP+MA) demonstrou 

diferença estatística com o grupo controle, entretanto foi verificado uma redução 

significativa da área das cicatrizes do grupo microagulhamento (MA), com relação ao 

grupo plasma rico em plaquetas (PRP) no dia 14 (P<0,034) e com relação ao grupo 

PRP e PRP+MA no 21 dia avaliado (P<0,002) (Figura 8).  

Figura 8. Área das cicatrizes por queimadura, quantificadas através do software ImageJ nos dias (A) 
0 dia, (B) 14 dias e (C) 21 dias após a realização dos procedimentos. Os gráficos representam a média 
dos valores encontrados para os 5 animais avaliados (n=5). Os * mostram diferença estatística (p<0,05) 
avaliada pelo teste ANOVA (One-way analysis of variance) seguido pelo Tukey's Multiple Comparison 
Test, para verificar a diferença estatística existente entre o grupo controle e os grupos tratados com 
microagulhamento (MA), plasma rico em plaquetas (PRP) e a associação dos dois procedimentos 
(PRP+MA).  

Os aspectos funcional e estético das cicatrizes foram acompanhados nos 

diferentes dias (0, 14 e 21), pelas escalas de Vancouver, Hamilton e Seattle (Figura 

9). 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 2- Avaliação de cicatrizes pós-queimadura pelas escalas 

de Vancouver, Hamilton e Seattle. A formação de cicatrizes hipertróficas foi avaliada nos 

dias (A) 1, (B) 12 e (C) 20 após a queima usando a análise de variância bidirecional 

(ANOVA) seguida por Bonferroni posttests (P < 0.05). N=5 ± erro padrão da média. 
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Figura 9 – Média dos escores de avaliação das cicatrizes pós-queimadura pelas escalas de Vancouver, 
Hamilton e Seattle nos dias (A) 0, (B) 14 e (C) 21 após procedimentos sob cicatrizes de queimadura, 
usando a análise de variância bidirecional (ANOVA) seguida por Bonferroni posttests. 

 

Apesar de terem sido utilizadas diferentes escalas avaliativas, foi observado 

(Figura 9), uma homogeneidade dos resultados, ou seja, não houve grandes 

discrepâncias dos resultados avaliados pelas escalas para avaliação de cicatriz de 

queimaduras. 

Ao analisarmos separadamente cada escala, constatamos que a avaliação pela 

escala de Vancouver (Figura 10) não apresentou diferenças significativas (P<0,05) em 

nenhum dia de avaliação. Os grupos MA, PRP e PRP+MA foram comparados com o 

grupo controle. 



36 
 

Figura 10 – Média dos escores de avaliação de cicatrizes pós-queimadura pela escala de Vancouver. 
As cicatrizes foram avaliadas nos dias (A) 0, (B) 14 e (C) 21 após procedimentos sob cicatrizes de 
queimadura usando a análise de variância bidirecional (ANOVA) seguida por Teste de Tukey. (ns) 
Nenhuma diferença estatística entre os grupos foi identificada.  

A avaliação pela escala Hamilton (Figura 11), demonstrou diferença 

significativa no dia 0 entre os grupos MA, PRP e PRP+MA com o grupo controle 

(P<0,01), entretanto também não houve diferença nos dias 14 e 21. Foi possível 

observar que os grupos MA e PRP+MA apresentaram um aumento considerável com 

relação ao grupo controle, já o grupo PRP demonstrou uma diminuição nos 

parâmetros avaliados. 

 

  

Figura 11 – Média dos escores de avaliação de cicatrizes pós-queimadura pela escala de Hamilton. As 
cicatrizes foram avaliadas nos dias (A) 0, (B) 14 e (C) 21 após procedimentos sob cicatrizes de 
queimadura usando a análise de variância bidirecional (ANOVA) seguida por Teste de Tukey. (*) 
mostram o grau de significância *P < 0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 encontrada em comparação com o 
grupo controle. 

A análise dos dados coletados com a avaliação da escala Seattle (Figura 12), 

demonstrou assim como a escala Hamilton diferença apenas no dia 0 (P<0,05), com 

relação ao grupo PRP que demonstrou uma acentuada diminuição dos parâmetros 

avaliados. Nos demais dias avaliados (14 e 21) não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas. 
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Figura 12 - Média dos escores de avaliação de cicatrizes pós-queimadura pela escala de Seattle. As 
cicatrizes foram avaliadas nos dias (A) 0, (B) 14 e (C) 21 após procedimentos sob cicatrizes de 
queimadura usando a análise de variância bidirecional (ANOVA) seguida por Teste de Tukey. (*) 
mostram o grau de significância *** P<0.001 encontrada em comparação com o grupo controle. 

Foi evidenciado através da avaliação histopatológica que no 14º dia (Figura 13) 

após a administração dos tratamentos, o grupo microagulhamento (MA), Plasma Rico 

em Plaqueta (PRP) e o grupo (MA + PRP), não apresentaram edema e nem crostas. 

Os demais fatores avaliados não demonstraram diferenças significativas quando 

comparados ao grupo controle. 

Figura 13 - Análise histopatológica realizada 14 dias após administração dos tratamentos nas cicatrizes 
por queimadura de espessura total em ratos. O tecido foi avaliado quanto a presença de Necrose, 
Edema, infiltrado polimorfonuclear (PMN), infiltrado mononuclear (MN), Angiogênese, Crosta, Tecido 
de granulação, Fibroblasto, Organização MEC e Reepitelização. * Mostram diferença significativa (P < 
0.05) com relação ao grupo controle. 
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A análise das lâminas confeccionadas com as amostras coletadas após o 21º 

dia da realização dos tratamentos (Figura 14) evidenciaram uma maior reepitelização 

nos grupos tratados em comparação ao grupo controle. O grupo PRP e MA+PRP 

quando comparado ao grupo controle não apresentaram edema. O grupo PRP 

apresentou acentuada melhora quanto a organização da matriz extracelular (MEC) 

quando comparado ao grupo controle (P<0,001).  

 Além disso, o grupo tratado com MA+PRP demonstrou um reparo eficiente da 

cicatriz, com uma maior presença de infiltrado mononuclear (MN) (P<0,01), assim 

como um alto índice de angiogênese sendo visualizada uma maior formação de novos 

vasos sanguíneos e um aumento importante da reepitelização.  

Figura 14 - Análise histopatológica realizada 21 dias após administração dos tratamentos nas cicatrizes 
por queimadura de espessura total em ratos. O tecido foi avaliado quanto a presença de Necrose, 
Edema, infiltrado polimorfonuclear (PMN), infiltrado mononuclear (MN), Angiogênese, Crosta, Tecido 
de granulação, Fibroblasto, Organização MEC e Reepitelização. * Mostram diferença significativa (P > 
0.05) com relação ao grupo controle.  

As imagens fotomicrografias histológicas em coloração de HE evidenciam 
diferenças entre os grupos aos 14 e 21 dias (Figura 15). Os grupos tratados 
apresentaram epitélios mais espessos com formação de anexos cutâneos e melhor 
diferenciação entre derme superficial e profunda aos 21 dias após o procedimento 
(Figura 15, F, G e H). 
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Figura 15 - Fotomicrografias das cicatrizes por queimadura de espessura total, pela coloração de HE, 

10 e  20x. ; Seta longa: presença de anexos cutâneos; Um asterisco(*): local de angiogênese no 

tecido de granulação. A- Grupo Controle 14 dias e B- Grupo microagulhamento 14 dias: em 

ambas observa-se completa epitelização e presença tecido de granulação com infiltrado mononuclear 
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e fibroblastos, com início de formação de anexos cutâneos em B; C- Grupo PRP 14 dias e D- Grupo 
Microagulhamento + PRP 14 dias: em ambas observa-se completa epitelização e presença tecido de 
granulação mais reorganizado com presença de de anexos cutâneos; E- Grupo controle 21 dias, 
observa-se completa epitelização e presença tecido de granulação mais reorganizado; F- Grupo 
microagulhamento 21 dias, G- Grupo PRP 21 dias e H- Grupo microagulhamento + PRP 21 dias: 
em todas as três observa-se epitélios mais espessos com formação de anexos cutâneos e melhor 
diferenciação entre derme superficial e profunda. 
 
 

DISCUSSÃO 

Cicatrizes hipertróficas, formação de queloides e contraturas que levam a 

déficits funcionais e estéticos, continuam a ser um desafio às complicações tardias de 

queimaduras. Diversos estudos demonstram a eficácia do microagulhamento (MA) em 

desencadear resposta a reparação da ferida [5], [8], [25], [26], [27]. Porém, sua 

associação com o PRP ainda não foi amplamente investigada [28]. 

Diante desse fato, essa pesquisa buscou analisar o efeito das duas terapias, 

individuais e combinadas no tratamento das cicatrizes causadas por queimadura de 

espessura total em pele de rato. Em teoria, ambas terapias tendem a atuar em 

sinergia, produzindo e liberando múltiplos fatores de crescimento, modificando a 

resposta a cura natural desde o início da inflamação até a fase de produção de 

colágeno, induzindo a remodelação das cicatrizes [3], [29], [30]. Fatos semelhantes 

aos resultados encontrados no presente estudo, uma vez que, aos 21 dias, a 

associação dos tratamentos de MA+PRP demonstraram influenciar de forma 

significativa o processo de reparação das cicatrizes dos grupos tratados, 

demonstrando maior angiogênese, maior infiltrado de células mononucleares, 

diminuição do edema, além da reepitelização de forma mais organizada. 

Os fundamentos do MA são alicerçados na estimulação mecânica controlada, 

acionada pelo dispositivo de MA sobre a pele em causar pequenas puncturas que 

podem se estender do estrato córneo até a derme, acarretando um sangramento de 

intensidade variada [27], [31], [32], o que explica os resultados macroscópicos da 

avaliação da hemorragia, que nos primeiros dias após os procedimentos resultou em 

aumento significativo nos grupos MA e MA+PRP.  

De acordo com a fisiopatologia de cicatrizes pós queimaduras 

microagulhadas, o trauma do procedimento desencadeia a cascara inflamatória da 

cicatrização onde plaquetas e neutrófilos, uma vez ativados, liberam fatores 

quimiotáticos com ação sobre queratinócitos e fibroblastos que causa a migração de 



41 
 

leucócitos para a área da lesão. Tal resposta é rápida, inicia-se imediatamente após 

a lesão e coincide com os sinais clássicos da inflamação [5], [26], [33], corroborado 

pelas observações macroscópicas no presente estudo nos grupos que foram 

submetidos ao procedimento de MA, nos quais sinais referentes a inflamação, tais 

quais: maior hiperemia, secreção e edema foram observados quando comparados aos 

outros grupos não microagulhados. De forma semelhante, os autores [5], [32], [34], 

[35], demonstraram que o MA é capaz de estimular a resposta cicatricial, promovendo 

um aumento de células inflamatórias necessária para liberação de fatores de 

crescimento, levando à formação de colágeno e elastina. 

Esses sinais inflamatórios foram reforçados pela observação, nas primeiras 24 

horas pós tratamentos, que os grupos microagulhados apresentaram maiores 

temperaturas aquiridas pela avaliação termográfica infravermelha das cicatrizes 

cutâneas, ocorrida devido ao aumento da permeabilidade vascular que induz a 

ocorrência de vasodilatação, demonstrada histologicamente pelos escores de 

angiogênese no presente trabalho. Dessa forma, devido ao aumento do fluxo 

sanguíneo, a temperatura e a exsudação aumentam, provocando também edema [36], 

[37], [38].  

O aumento da temperatura na superfície da pele dos ratos dos grupos tratados 

com microagulhamento também foi observado a partir do dia 2, apontando um 

possível favorecimento à angiogênese e a geração de fatores quimiotáxicos. Isso já 

foi observado em estudos anteriores onde verificou-se que o microagulhamento 

também poderia induzir respostas angiogênicas em células endoteliais, promovendo 

a proliferação e migração celular [5], [25], [26]. De maneira similar, Da silva et al. [39] 

também observaram aumento significativo de fibroblastos e vasos sanguíneos em 

tecidos tratados com o microagulhamento.  

Análises realizadas no período de formação tecidual, 14 dias após a 

administração dos tratamentos, evidenciaram que o grupo MA, PRP e o grupo 

MA+PRP, não apresentaram edema e nem crostas. Como a formação de crosta e do 

edema é influenciada pelos processos exsudativos celulares, histologicamente foi 

confirmado por maior observação destes eventos no grupo que não recebeu 

tratamento. Esse resultado indica que o MA e o PRP podem modular os processos 

exsudativos celulares na fase proliferativa, possibilitando maior drenagem tecidual e, 

consequentemente, menor edema, aliado ao fato de maior angiogênese local. 
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Foi observado histopatologicamente que o grupo tratado com MA+PRP, 21 dias 

após os procedimentos, apresentou melhor regeneração da cicatriz por queimadura 

de espessura total. Os resultados apontam aumento da angiogênese e infiltrado 

inflamatório mononuclear, bem como apresentou maior reepitelização. A maior 

concentração de infiltrado inflamatório mononuclear favorece a mobilidade celular e 

aporte nutricional ao macroambiente para que a lesão progrida mais rapidamente. 

Simultaneamente, há angiogênese e formação de um novo epitélio, quando os 

fibroblastos começam a proliferar, liberar fatores de crescimento e produzirem 

colágeno tipo III que será gradativamente substituído por colágeno tipo I [5].  

Existem poucos estudos comparando a eficácia do MA com o PRP [28]. Poucos 

estudos também avaliaram o PRP tópico com o MA, assemelhando-se a este estudo, 

resultados significativos no grupo tratado com MA+PRP, devendo esse resultado tanto 

a liberação de fatores de crescimento pelo MA, quanto pelos presentes no  PRP, estes 

com ação mitogênica que estimulam a fibroplasia, e angiogênese e a proliferação de 

fibroblastos similarmente ao observado por Campbell et al. [11]. 

Em estudo sobre a avaliação dos benefícios do PRP em cicatrizes de acne em 

face dividida após o tratamento com laser de dióxido de carbono fracionado, não foram 

notadas diferenças significativas entre o tratamento tópico e intradérmico com PRP 

[28]. Assif et al. [40] encontraram melhor eficácia (62%) no tratamento com MA+PRP 

intralesional em cicatrizes pós-acne comparado ao microagulhamento com água 

destilada (45,8%). Fabbrocini et al. [41] demonstraram melhora nas cicatrizes de acne 

com duas sessões de MA cutâneo após a aplicação tópica de PRP. Já, Porwal et al 

[42] avaliaram o Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia de indivíduos com 

cicatrizes de acne e encontrou melhora de 42,67% em paciente tratados apenas com 

o MA e 58,47% de melhora em pacientes tratados com a MA+PRP, após três sessões 

de tratamento. 

Morfometricamente, pela porcentagem de diminuição do tamanho da área das 

cicatrizes por queimadura, quantificadas através do software ImageJ foi possível 

observar redução significativa na área da lesão nos grupos tratados com 

microagulhamento, tanto no dia 14 quanto 21 após a administração do tratamento, da 

mesma forma, microscopicamente, aos 21 dias após os procedimentos, foi possível 

visualizar uma melhor organização da matriz extracelular com uma provável 

deposição de colágeno nos animais do grupo microagulhamento. De forma 

semelhante diversos trabalhos confirmaram este efeito da terapia de 
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microagulhamento através de estudos experimentais conduzidos em animais [8], [31], 

[32], [35].  

Não obstante, nas avaliações macroscópicas e microscópicas, a eficácia dos 

métodos de tratamento fora acompanhada nos diferentes dias, pelos parâmetros e 

critérios subjetivos das escalas: Vancouver, Hamilton e Seattle. A avaliação subjetiva 

da aparência da cicatriz é uma forma amplamente utilizada para avaliação dos 

resultados de queimaduras e seu uso em fotografias mostra-se promissor, uma vez 

que, fotografias frequentemente são usadas para documentar mudanças em cicatrizes 

[20], [21].  

A validade da avaliação da aparência e textura da pele com base em 

fotografias, foi altamente questionada em um estudo onde os resultados do MA em 

cicatrizes foram avaliados e comparados através de fotografias clínicas pré e pós-

operatórias. O questionamento foi devido a qualidade variável em termos de 

composição da imagem (ampliação, ângulo) ou exposição (iluminação, contraste, 

foco) que podem reproduzir resultados clínicos de forma inconsistente [43]. Nas 

análises do presente trabalho, não foram encontradas dificuldades nas avaliações dos 

parâmetros através das fotografias, apesar das limitações apontadas por Brandral et 

al. [43], os moldes de aquisição das imagens foram padronizados de forma a produzir 

resultados eficazes, reduzindo assim as limitações apontadas pelos autores.  

A avaliação através de fotografias foi defendida no estudo de Yeong et al. [20], 

que traz a escala de avaliação por fotografias como um método atraente, pois leva 

facilidade e eficácia em termos tempo e custos. Os autores do presente estudo 

concordam com as afirmações do trabalho de Yeong et al., porém, apesar de terem 

sido utilizadas diferentes escalas avaliativas, não foi encontrado diferenças entre os 

resultados avaliados. 

Ao analisarmos separadamente cada escala, constatamos que a avaliação pela 

escala de Vancouver não apresentou diferenças significativas entre os grupos 

tratados e o controle em nenhum dia de avaliação. Diferente dos achados no estudo 

de AUST et al. [32] que também investigaram a remodelação da cicatriz dérmica em 

cicatrizes pós-queimaduras pela escala de Vancouver, e revelaram melhorias 

significativas no grupo tratado com MA. No entanto, os autores alertam que os dados 

não foram comparados com os de controles não tratados, o que pode ser a razão para 

melhores resultados, ao contrário do apresentado no presente estudo. 
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As avaliações pelas escalas de Hamilton e Seattle demonstraram um aumento 

significativo dos parâmetros avaliados no dia 0 entre os grupos MA e PRP+MA em 

relação ao grupo controle, não havendo diferenças significativas nos dias 14 e 21 

avaliados. Esses resultados devem-se ao fato de que as avaliações do dia 0 

ocorreram nas fotografias tiradas no dia dos procedimentos de MA, onde, 

correlacionando com os resultados macroscópicos dos primeiros dias após 

procedimento, resultaram no aumento da hemorragia, hiperemia, secreção e edema, 

ocasionados pelas puncturas cutâneas do MA, elevando assim os parâmetros 

avaliados pelas escalas, tais quais: cor, superfície, espessura, altura, irregularidades, 

vascularização e pigmentação, todos modulados pelos sinais inflamatórios 

desencadeados. 
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CONCLUSÕES 

Concluímos que ambas terapias, sozinhas ou associadas são capazes de 

influenciar de forma significativa o processo de reparação de cicatrizes. Os resultados 

deste estudo, apoiam a associação do microagulhamento e plasma rico em plaquetas 

para o tratamento de cicatrizes pós queimadura de espessura total em ratos. A 

combinação dessas terapias pode superpor benefícios dérmicos diminuindo 

significativamente a cicatriz tratada, sendo possível visualizar uma melhor 

organização da matriz extracelular com uma provável deposição de colágeno pelo 

aumento da angiogênese, maior infiltrado de células mononucleares, aumento dos 

sinais inflamatórios, além da reepitelização de forma mais organizada. Mais estudos 

clínicos e experimentais são necessários para desenvolver protocolos de tratamento 

padronizados com a associação dessa terapia. 

Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES). 
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