
Programa de Educação Continuada em DERMATOLOGIA

MÓDULO 1 Feridas na pele

1. Anatomia da pele
2. Tipos de feridas cutâneas
3. O processo normal de cicatrização de feridas
4. Papel da colagenase tópica na cicatrização de feridas

Programa de Educação 
Continuada em 

DERMATOLOGIA

1• ANATOMIA DA PELE

A pele é um órgão autorrenovador que cobre toda 
a superfície externa do corpo humano. Constitui 
uma interface entre o organismo e o ambiente 
circundante, permitindo intercomunicação 
constante entre eles.1

Do ponto de vista estrutural, pode-se afi rmar que a 
pele é o maior órgão do corpo, pois representa 
cerca de 15% do peso corporal total de um adulto.1,2  

É o mais extenso, a superfície da pele é de 
aproximadamente 2,2 m2 em um indivíduo de 1,80 
metros pesando 90 kg.1

A espessura da pele varia entre 1,5 mm e 4,0 mm, 
dependendo da região do corpo e das funções que 
desempenha. A pele das palmas das mãos tem 
características distintas da pele da face.1

É um órgão complexo e dinâmico formado por 
múltiplas camadas. De fora para dentro, são 
reconhecidas:3

• epiderme;
• derme;
• tecido celular subcutâneo ou hipoderme.

A epiderme é a camada mais externa. Consiste 
principalmente em um epitélio organizado em 
camadas (ou estratos) constantemente renovadas 
e que forma a queratina que se acumula no sentido 
da superfície. As células mais abundantes da 
epiderme são os queratinócitos, responsáveis pela 
síntese da queratina. Entremeados nos 
queratinócitos, e com funções específi cas, estão os 
melanócitos (células formadoras de pigmento), as 
células de Langerhans (células envolvidas na 
apresentação imune dos antígenos) e as células de 
Merkel (células envolvidas na percepção do 
toque).1,2,3
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A derme compreende a maior parte da pele e 
fornece fl exibilidade, elasticidade e resistência à 
tração. É um tecido de sustentação composto por 
uma rede de fi bras de colágeno e fi bras elásticas 
imersas em um material amorfo chamado 
substância fundamental. A célula principal da 
derme é o fi broblasto, responsável por produzir as 
fi bras que compõem essa camada. Na derme se 
inserem: vasos sanguíneos, nervos e os chamados 
anexos cutâneos, como o folículo piloso, as 
glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas.1,2,3

O tecido celular subcutâneo (ou hipoderme) é 
constituído principalmente por células adiposas 
(tecido adiposo). Está localizado imediatamente 
abaixo da derme, unindo a pele às estruturas 
subjacentes. Tem espessura variável. 1,2,3

2 • TIPOS DE FERIDAS 
CUTÂNEAS

Uma ferida é uma ruptura da estrutura e função 
normais da pele e do tecido subjacente.1

As feridas podem ser classifi cadas como: 1,2

• feridas agudas: agressões causadas por energia 
cinética, química, ou térmica, como abrasões, 
punções, lesões térmicas ou cirurgias;
• feridas crônicas: ocorrem extensão da duração 
da ferida por infecção, irritação crônica ou má 
vascularização.

Com relação à profundidade das feridas, elas podem 
variar desde uma simples quebra da integridade 
epitelial ou podem ser mais profundas, estendendo-
se ao tecido celular subcutâneo, com danos aos 
tecidos subjacentes como tendões, músculos, vasos, 
órgãos parenquimatosos e até ossos.3

No processo de cicatrização, as feridas de 
espessura parcial, que envolvem a epiderme e 
parcialmente a derme, usualmente cicatrizam-se 
sem causar alteração nos apêndices cutâneos (pelos, 
unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas). Esse 
processo é chamado de cicatrização por primeira 
intenção. Ocorre quando há pouca ou nenhuma 
perda tecidual e se dá por aproximação das bordas.4

Feridas de espessura total se caracterizam pela 
completa destruição da epiderme e da derme, 
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assim como estruturas mais profundas. O reparo 
do tecido lesado se inicia pela formação do tecido 
de granulação que substitui o tecido lesado até 
que ocorra o reparo da epiderme. É a chamada 
cicatrização por segunda intenção.4

De acordo com o tempo da evolução e cicatrização, 
as feridas são classifi cadas como:
• feridas agudas: usualmente têm sua causa 
facilmente identifi cável, geralmente algum tipo de 
trauma como punções, penetrações, escoriações 
ou ferimentos cirúrgicos.1

As feridas agudas cicatrizam-se por um mecanismo 
oportuno e ordenado. O endpoint é a restauração 
funcional e anatômica.3

O tempo de cicatrização das feridas agudas 
geralmente varia entre 5 a 10 dias, ou até 30 dias.3 
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Feridas agudas podem ser resultado de uma perda 
traumática de tecido ou de um procedimento 
cirúrgico.1,3 

• feridas crônicas:  sofrem uma perturbação no 
mecanismo normal de cicatrização, que deixa de 
ser oportuno e ordenado. Podem-se prolongar 
uma ou mais fases do processo de cicatrização: 
infl amatória, proliferativa e de remodelação. 
Normalmente a perturbação é devida a infecção, 
hipóxia, necrose, exsudato e excesso de citocinas 
infl amatórias. Esse estado infl amatório contínuo 

perpetua a ferida. As feridas crônicas mais 
frequentes são as neuropáticas, de pressão (ou 
decúbito), vasculites, lesão térmica e as 
relacionadas a insufi ciências arterial e venosa.1,3
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3 • O PROCESSO NORMAL DE 
CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS

A lesão de um tecido no organismo desencadeia 
uma cascata de eventos com a fi nalidade de 
reparar o dano causado.1

O processo de reparação de uma ferida cutânea pode 
ser dividido em 4 fases, sequenciais e superpostas: 1,2,3

• fase de coagulação;
• fase infl amatória;
• fase proliferativa;
• fase de remodelação.

Fase de coagulação ou hemostasia
Logo após a lesão, ocorrem a coagulação e a 
hemostasia na ferida. O principal objetivo desta 
fase é evitar a perda de sangue. Outro objetivo é 
que o coágulo atue como uma matriz provisória 
para a migração das células que participam das 
fases seguintes.1,2,3

Acontecimentos importantes:1,3,4

• vasoconstrição dos pequenos vasos sanguíneos 
no interior da ferida;
• ativação da cascata da coagulação e formação do 
coágulo de fi brina;
• produção de fatores de crescimento e citocinas.

Fase infl amatória
Acontece com a chegada dos glóbulos brancos 

24-48h após a lesão do tecido. Os neutrófi los se 
infi ltram na área afetada após 24-48h da lesão. Suas 
funções incluem a fagocitose de material necrótico 
e bactérias, além da produção de citocinas 
fundamentais para o processo de cicatrização.1,3

Os eventos mais destacados são:1,3,4

• aumento da permeabilidade vascular;
• recrutamento celular (macrófagos).
Múltiplos eventos contribuem com este processo, 
incluindo:
• a transformação de monócitos sanguíneos em 
macrófagos;
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desenvolvimento e maturação do novo epitélio e 
da formação do tecido cicatricial defi nitivo. 
Durante toda essa etapa ocorrem destruição e 
síntese contínua do colágeno (destruição do 
colágeno tipo III da matriz provisória e síntese de 
colágeno tipo I da matriz defi nitiva). A 
diferenciação dos fi broblastos em miofi broblastos 
ao fi nal desta fase contribui com a contração da 
cicatriz.1,3

Episódios mais destacados:1,3,4

• fechamento da ferida (formação e revisão de 
cicatrizes);
• degradação da matriz extracelular provisória 
(tecido de granulação);
• síntese da nova matriz extracelular;
• transformação de fi broblastos em 
miofi broblastos (contração da ferida).

Conforme exposto nas lições anteriores, as 
feridas agudas tendem a seguir um processo 
fi siológico normal de cicatrização que leva à 
restauração da arquitetura da pele, ainda que 
possa haver sequelas ou cicatrizes. Nas feridas 
crônicas, esse processo é alterado.1,2

Agentes que favorecem a cicatrização das 
feridas
Para garantir a cicatrização adequada de uma 
ferida, seu leito deve estar bem vascularizado, 
úmido, livre de tecido desvitalizado e livre de 
infecção.1

A preparação do 
leito da ferida é a 
eliminação das 
barreiras locais que 
difi cultam a cura, 
maximizando assim a possibilidade de uma 
cicatrização bem-sucedida. Isso é realizado 
principalmente através de uma técnica, chamada 
desbridamento.2

Desbridamento da ferida
Tradicionalmente, o termo desbridamento tem 
sido utilizado para se referir à eliminação de tecido 

4 • PAPEL DA COLAGENASE TÓPICA 
NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
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• a degranulação dos mastócitos, contribuindo 
com a vasodilatação;
• a liberação de substâncias vasoativas pelos 
mastócitos, que aumentam a permeabilidade 
vascular;
• quimiotaxia ocasionada pelos macrófagos.

Fase proliferativa
Nesta etapa, acontece o início da fase de reparo. Os 
fatores de crescimento liberados pelas células 
infl amatórias induzem a proliferação e migração de 
células da derme (fi broblastos) e células epiteliais 
(queratinócitos). O resultado é a formação de tecido 
de granulação na derme que dá suporte e orienta o 
processo de reepitelização.2,3

Nessa fase é imprescindível destacar:1,2,3,4

• a migração de fi broblastos e o depósito de uma 
matriz extracelular recém-sintetizada migração de 
fi broblastos e o depósito de uma matriz 
extracelular recém sintetizada;
• a angiogênese (formação de novos vasos 
sanguíneos);
• a reepitelização.

Fase de remodelação
É a última etapa da cicatrização de uma ferida, 
sendo a mais longa. Essa fase é responsável pelo 
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necrótico, danifi cado ou infectado. O desbridamento 
pode ser realizado em duas etapas: 3

O desbridamento inicial refere-se ao primeiro 
desbridamento realizado em uma ferida após a 
avaliação inicial realizada pelo médico.3

O desbridamento de manutenção refere-se às 
intervenções posteriores destinadas não apenas 
para eliminar o tecido não viável, danifi cado ou 
infectado, mas também para manter o leito da 
ferida em condições ideais para completar o 
processo de cicatrização.3

O desbridamento pode ser realizado através uma 
variedade de  técnicas:4

• mecânicos (curativos úmidos a secos, 
hidroterapia, ultrassonografi a);
• cirúrgicos (com tesoura ou bisturi);
• enzimáticos (colagenase);
• biológicos (terapia com larvas);
• autolítico (ação de enzimas endógenas em meio 
hidratante).

A colagenase no desbridamento enzimático
A pomada de colagenase é um agente desbridante 
derivado da bactéria Clostridium histolyticum.3

A Kollagenase favorece a remoção do tecido 
necrótico (ação necrolítica) sem degradar a fi brina 
(e, por isso, reduz o risco de sangramento) e possui 
ação seletiva para o colágeno desvitalizado, sem 
destruir o colágeno da matriz extracelular defi nitiva.
A colagenase tópica também:2,3

• estimula a proliferação e migração de 
queratinócitos, acelerando a reepitelização;
• promove a migração de células endoteliais, 
estimulando a angiogênese.
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