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Introdução:
Por muitos anos o envelhecimento cutâneo foi considerado apenas um problema cosmé7co, no
entanto, com o aumento da expecta7va de vida, tornou-se bem conhecido seu impacto funcional
uma vez que a pele perde sua função de proteção mecânica. O conceito de dermatoporose (DP),
cuja importância tem sido ressaltada nos úl7mos anos, abrange as consequências funcionais do
envelhecimento cutâneo e os riscos potenciais associados à fragilidade cutânea. O termo DP foi
proposto por Saurat em 2007 e deﬁne a síndrome da insuﬁciência cutânea crônica, caracterizada
por atroﬁa cutânea, púrpura senil, pseudocicatrizes estreladas, podendo haver lacerações e
hematoma dissecante. Pode a7ngir mais de 50% da população acima de 80 anos. A DP apresenta
diversas similaridades com a osteoporose, como a fragilidade estrutural que acontece com o
envelhecimento, a ocorrência de complicações e a necessidade de medidas preven7vas. Ainda não
há um tratamento considerado padrão ouro para a DP. O tratamento ideal inclui intervenções
fáceis de aplicar para permi7r o uso diário, que sejam bem toleradas, baratas e que tenham
poucos eventos adversos.
O colágeno é um componente estrutural importante e corresponde a 30% ou mais do total de
proteínas. Na pele, a derme tem a maior concentração de colágeno, especialmente do colágeno
7po I, responsável pelas suas propriedades estruturais, esté7cas e mecânicas. É uma molécula de
alto peso e, por isso, o uso tópico do colágeno convencional, sem qualquer processo tecnológico,
apesar de an7go, tem permeação cutânea limitada. Há evidência de que o colágeno em sua forma
hidrolisada (colágeno hidrolisado ou CH) ou pep]deos bioa7vos do colágeno podem ter boa
penetração na pele, como relatado por Huey-Jine et al. (2010). No entanto, até o momento, não
há ensaios clínicos sobre a eﬁcácia e segurança de formulações tópicas de CH para o
envelhecimento da pele ou para DP. Há indícios de que a suplementação oral com CH promova
síntese de colágeno na pele. Os pep]deos de colágeno afetariam a proliferação de ﬁbroblastos e a
formação de ﬁbrilas de colágeno de maneira colágeno-especíﬁca. Uma revisão sistemá7ca das
indicações dermatológicas da suplementação de colágeno incluiu 11 estudos com 805 pacientes e
concluiu que os resultados preliminares são promissores para suplementação de curto e longo
prazo, com benebcios no envelhecimento e na cicatrização. Nesses estudos foi comprovado que a
suplementação melhorou a elas7cidade cutânea, hidratação e a densidade de colágeno dérmico.
Obje/vos - Em pacientes com DP primária, nos seus estágios iniciais, este estudo teve por
obje7vos:
Obje/vo primário - Avaliar os efeitos cutâneos do CH oral e/ou tópico com relação a parâmetros
histológicos e imunohistoquímicos (principalmente tecido colágeno dérmico), viscoelás7cos,
ecogenicidade e densidade dérmicas por ultrassonograﬁa de alta frequência . Explorar o impacto
do CH oral e/ou tópico na qualidade de vida. Comparar o efeito do CH oral e/ou tópico segundo a
opinião das par7cipantes do estudo, opinião do inves7gador e dois avaliadores independentes.
Obje/vos secundários – Caracterizar os aspectos clínicos, histológicos, imunohistoquímicos, e
parâmetros viscoelás7cos, achados no ultrassom de alta frequência e qualidade de vida.
Casuís/ca e Métodos: 60 mulheres, ≥ 60 anos, com DP leve nos antebraços, sem queratoses
ac]nicas, foto7pos II e III, sem tratamentos orais e/ou tópicos po no mínimo 6 meses.. O estudo foi
delineado em 2 etapas: 1) Estudo clínico de intervenção terapêu7ca, randomizado, fatorial, duplocego e placebo controlado para veriﬁcar os efeitos do CH tópico e/ou oral comparado ao placebo
na dermatoporose. As pacientes receberam CH oral 5g/dia ou placebo (maltodextrina), além de
tópicos contendo placebo ou CH tópico, em serum 2,5% para uso 1x/dia por 6 meses nos
antebraços. 2) Estudo transversal diagnós7co; Ambas as fases incluíram as mesmas pacientes.
Os produtos tópicos, CH a 2,5% em sérum e o placebo (sérum), deveriam ser aplicados nos
antebraços, de acordo com a randomização, todas as noites, durante 24 semanas. Os produtos
foram desenvolvidos em parceria com o Ins7tuto de Ciências Ambientais, Químicas e
Farmacêu7cas - Campus de Diadema - UNIFESP.

Os parâmetros viscoelás7cos observados foram, na média, R2=0,62±0,10, R5=0,70±1,02,
R6=0,84±3,19, R7=0,36±0,09. No presente estudo alguns parâmetros mostraram incremento
signiﬁca7vo após 12 semanas de tratamento para as par7cipantes que receberam suplementação
com colágeno hidrolisado oral, em ambos os tratamentos tópicos, porém, com retorno a medidas
inferiores após 24 semanas, portanto, não houve melhora nos parâmetros viscoelás7cos com a
suplementação.

Os parâmetros ultrassonográﬁcos evidenciaram espessura da derme superior de 0,55±0,09mm e
da derme total de 1,15±0,19mm, ecogenicidade da derme superior de 57±15,64% e da derme total
de 64,5±11,76% e intensidade de pixels na derme superior em 39±11,71% e da derme total de
47±10,54%. As médias das medidas da ecogenicidade da derme superior e total e intensidade de
pixels da derme total apresentaram aumento maior para o grupo que recebeu tratamento oral
com CH após 24 semanas. Os incrementos médios das medidas de ecogenicidade, espessura e
intensidade de pixels não ultrapassaram 10% entre os tempos observados. Nenhum dos grupos
obteve ganho temporal nos parâmetros.

Resultados: Foram incluídas 56 mulheres, idades entre 60 e 93 anos, com DP estágio I, com atroﬁa
cutânea, púrpura senil e pseudocicatrizes estreladas.
Não houve efeito dos tratamentos tópico ou oral, nem da interação entre eles na espessura da
epiderme viável e total.

Não houve efeito dos tratamentos tópico ou oral, nem da interação entre eles na quan7dade do
colágeno dérmico. Ao contrário do esperado, o CH oral reduziu signiﬁca7vamente a área de
colágeno segundo a marcação por Picrosirius Red. Não houve efeito dos tratamentos tópico ou
oral, nem da interação entre eles na quan7dade de elas7na na derme. Contrariamente ao
esperado, em todos os grupos, exceto CH oral combinado ao CH tópico, houve redução
signiﬁca7va da elas7na.

O impacto da DP na qualidade de vida das pacientes foi baixo segundo DLQI. Os resultados dos
tratamentos orais e tópicos não diferiram quanto à percepção de melhora após 12 e 24 semanas.
A aceitação das pacientes à suplementação foi boa e, de acordo com a opinião delas, houve
melhora em diversos aspectos, desde hidratação, pele mais lisa e mais macia, menos rugas,
melhora das unhas, da qualidade dos cabelos, da lubriﬁcação genital, de dores ar7culares,
apontando novas perspec7vas para estudos futuros sobre potenciais benebcios da suplementação.

Conclusões: A suplementação com pep]deos bioa7vos de colágeno não teve efeito nas avaliações
histológica e imuno-histoquímica. Não foram observados benebcios do CH oral e/ou tópico nas
medidas da elas7cidade da pele, na densidade e ecogenicidade dérmicas. Na opinião das
par7cipantes houve melhora nos sinais clínicos, sem diferenças entre grupos. As avaliações clínicas
não mostraram diferença entre os grupos. O impacto da dermatoporose, em estágio inicial, na
qualidade de vida não se modiﬁcou com os tratamentos. A dermatoporose primária num estágio
inicial foi caracterizada pela presença de atroﬁa cutânea de intensidade variável, púrpura senil e
pseudocicatrizes estreladas.
Referências: 1.Kaya G, Saurat JH. Dermatoporosis: a chronic cutaneous insuﬃciency/fragility syndrome. Clinicopathological features, mechanisms, preven7on and poten7al treatments. Dermatology. 2007;215(4):284-94. 2. Saurat JH. Dermatoporosis. The func7onal side of skin aging. Dermatology. 2007;215(4):2713. Saurat JH, Mengeaud V, Georgescu V, et al. A simple self diagnosis tool to assess the prevalence of dermatoporosis in France. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(8):1380-6. 4. Dyer JM, Miller RA. Chronic Skin Fragility of Aging: Current Concepts in the Pathogenesis, Recogni7on, and Management of
Dermatoporosis. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(1):13-8. 5.Huey-Jine Chai, Jing-Hua Li, Han-Ning Huang,et al. Eﬀects of sizes and conforma7ons of ﬁsh-scale collagen pep7des on facial quali7es and transdermal penetra7on eﬃciency. J Biomed Biotechnol 2010; 2010: 757301. 6. Ricard-Bum, S. The collagen Family.
Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011 Jan; 3(1):a004978. 7.Kim SH, Turnbul J, Guimond S. Extracellular matrix and cell signalling – the dynamic coopera7on of integrin, proteoglycan and growth factor receptor. J Endocrinol 2011;209(2):139-51. 8. Garrone R, Rest MVD. Collagen Family of Proteins. FASEB J
1991;5:2814-23. 9. Li GY, Fukunaga S, Takenouchi K, et al. Compara7ve study of the physiological proper7es of collagen, gela7n and collagen hydrolysate as cosme7c materials. Int J Cosm Sci 2005;27:101-6. 10. Choi FD, Sung CT, Juhasz ML, Mesinkovsk NA. Oral Collagen Supplementa7on:A Systema7c Review of
Dermatological Applica7ons. J Drugs Dermatol. 2019;18(1):9-16. 11. Zague V. A new view concerning the eﬀects of collagen hydrolysate intake on skin proper7es. Arch Dermatol Res. 2008;300(9):479-83.

