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1 • LESÕES TÉRMICAS NA PELE
Uma queimadura de pele é uma lesão térmica
causada por um agente que pode ser:1
• químico;
• elétrico;
• físico;
• biológico.
São muito frequentes mundialmente e anualmente
aproximadamente 11 milhões de pessoas precisam
de tratamento para esse tipo de lesão.2
Causas de lesões térmicas
As lesões térmicas podem ser causadas por
diferentes mecanismos e podem ser resumidas da
seguinte forma:1,2
• lesões causadas por chamas: são causadas por
chamas de fogo e ar superaquecido e são a causa
mais frequente de lesões térmicas;
• lesões devido ao contato com líquidos quentes:
são conhecidas como lesões por escaldamento e
são a segunda causa mais frequente de lesões
térmicas. Estas afetam principalmente crianças;
• lesões devido ao contato com objetos quentes
ou frios: são chamadas lesões térmicas por
contato e ocorrem ao tocar objetos sólidos muito
quentes ou muito frios;

• lesões devido ao contato com produtos
químicos nocivos: são conhecidas como lesões
térmicas químicas, podem ocorrer com ácidos,
álcalis, fenóis etc.;
• lesões causadas por transmissão de corrente
elétrica através dos tecidos: são chamadas lesões
térmicas por eletricidade e devem-se aos danos
causados nos tecidos após a pele ser atravessada
pela corrente elétrica.
Comprometimento dos tecidos após uma
queimadura
As queimaduras são consideradas uma das formas
mais devastadoras de trauma nos tecidos, pois
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causam danos tanto local quanto sistemicamente,
e o último pode alterar gravemente a homeostase
do corpo.1
As alterações locais produzidas por uma lesão
térmica foram descritas há muitos anos por
Jackson.1,2 De acordo com essa teoria, a ferida por
lesão térmica apresenta três áreas baseadas na
gravidade do dano tecidual e nas alterações locais
do ﬂuxo sanguíneo: 1,2,3
• zona de coagulação (zona central): é a área
exposta à maior quantidade de calor e aquele que
sofre maiores danos. Esta área sofre necrose
(morte tecidual) imediata e desnaturação das
proteínas;
• zona de estase ou isquemia: é a região ao redor
do anterior; é caracterizada pela diminuição da
perfusão sanguínea. Há danos celulares nela que
podem ser reversíveis. Essa área pode seguir dois
caminhos: se recuperar ou se transformar em uma
zona de coagulação;
• zona de hiperemia: é a área mais periférica da

lesão que mantém a perfusão sanguínea
principalmente devido à vasodilatação, sendo a
área cujas células sobrevivem aos danos na
maioria dos casos.
As alterações sistêmicas produzidas por uma
queimadura dependem da extensão da
queimadura e geralmente aparecem em
superfícies corporais queimadas a partir de
10%.1 Essas mudanças causam uma alteração
grave da hemostasia devido à liberação de
citocinas pró-inﬂamatórias e hormônios que
levam a um estado hipercatabólico e a
alterações hemodinâmicas ou infecciosas que
podem levar à morte.1
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2 • TIPOS DE LESÕES
TÉRMICAS, FORMAS DE
CLASSIFICAÇÃO
A avaliação inicial de uma lesão térmica e sua
classiﬁcação em termos de profundidade e
tamanho são ferramentas fundamentais que
permitem estabelecer os passos iniciais para a
conduta terapêutica adequada.1
Profundidade de uma lesão térmica
Existem dois sistemas independentes que
descrevem a profundidade de uma lesão térmica
por queimadura: de "grau" e de "espessura".
Ambos os sistemas estão relacionados.2 De acordo
com a profundidade, as queimaduras podem ser:
– Queimadura de primeiro grau (superﬁcial): 1,2,3
• somente comprometem a epiderme;

• a pele ﬁca eritematosa, dolorosa e seca, sem
bolhas ou escaras;
• geralmente cura sem cicatrizes em 5 a 10 dias.
– Queimadura de segundo grau superﬁcial
(espessura parcial superﬁcial):
• compromete a epiderme e as camadas
superﬁciais da derme papilar;
• a pele ﬁca úmida, eritematosa e com bolhas claras;
• a lesão branqueia de maneira extremamente
dolorosa sob pressão;
• resolvem-se em aproximadamente 14 dias e não
costumam deixar cicatrizes. Eventualmente pode
haver cicatriz ou alteração pigmentar.
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– Queimadura de segundo grau profundo
(espessura parcial profunda):
• compromete camadas mais profundas da derme
(derme reticular);
• a pele ﬁca rosada ou pálida, mas não branqueia
sob pressão;
• a lesão não empalidece sob pressão;
• levam pelo menos 3 semanas para cicatrizar e
deixam frequentemente cicatrizes e contraturas.

do paciente (ASC) é coberta pela lesão. Existem
várias formas de estimar a extensão de uma lesão
térmica; um método simples é a “Regra dos 9”.1,2
De acordo com essa regra, o corpo é dividido em
áreas e cada região constitui 9% da ASC. As
regiões do adulto que compõem 9% da ASC
incluem a cabeça e os braços, enquanto as pernas,
o tronco anterior e o tronco posterior
representam 18% da ASC cada um.1,2

– Queimadura de terceiro grau (espessura total):
• compromete todas as camadas da pele até o
tecido subcutâneo ou além deste;
• a pele tem uma aparência seca, coriácea, cerosa e
sem sensibilidade;
• geralmente requerem enxertos e evoluem com
contraturas.

Este cálculo aplica-se somente às queimaduras
de espessura parcial e espessura total; as
queimaduras de primeiro grau não requerem esse
tipo de estimativa.1

Tamanho de uma lesão térmica
A extensão ou o tamanho de uma lesão térmica é
determinada pela estimativa de qual
porcentagem da área total da superfície corporal
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3 • CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES
TÉRMICAS CUTÂNEAS
A cicatrização de uma lesão térmica depende da
profundidade do tecido daniﬁcado.

consecutivas ou
sobrepostas.1,2

Nas queimaduras de primeiro e segundo grau
superﬁcial, a cicatrização é feita por primeira
intenção: a cicatrização é completada em 5 a 7 dias
e geralmente não deixa cicatriz visível.1

Fase
inﬂamatória:
essa fase serve
não apenas
para prevenir a
infecção, mas
também para
degradar o tecido necrosado e ativar os sinais
necessários que levarão ao reparo da ferida.2

Nas queimaduras de segundo grau profundas e de
terceiro grau, a cicatrização é por segunda
intenção, que envolvem processos de epitelização
e contração da ferida, levando assim ao
aparecimento de cicatrizes visíveis.1
Fases da cicatrização das lesões térmicas
O processo de cicatrização de uma ferida de lesão
térmica atravessa três etapas que podem ser fases

Essa etapa envolve uma resposta vascular e uma
resposta celular em que ocorrem: vasodilatação,
extravasamento de ﬂuidos e chegada de células
inﬂamatórias no local da lesão. Esse último
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processo inicia a resposta imune de defesa e
colabora com a fagocitose, a limpeza do tecido
morto e das toxinas liberadas pelo tecido
queimado.1,2
Fase proliferativa: a seguir e sobreposta com a
resposta inﬂamatória da fase anterior, a fase
proliferativa é caracterizada pela ativação e
proliferação de queratinócitos e ﬁbroblastos
através da ação de citocinas e fatores de
crescimento derivados da fase inﬂamatória.
Nas lesões térmicas de espessura parcial, a
reepitelização é iniciada pela migração dos
queratinócitos dos apêndices cutâneos da derme,
evento que contribui para o fechamento da ferida.
A angiogênese e a ﬁbrogênese ajudam na
reconstrução da derme.1,2
Fase de remodelação: sobreposta com a fase
proliferativa, essa fase ﬁnal envolve a remodelação

ou maturação da ferida. Ocorrem deposição e
remodelação contínuas de proteínas ﬁbrosas
estruturais: colágeno e elastina; essas proteínas,
juntamente com a matriz extracelular de
remodelação, formam o tecido cicatricial.
Posteriormente nesta mesma fase, os ﬁbroblastos
evoluem para mioﬁbroblastos e levam à contração
da ferida.1,2
Nas lesões térmicas de segundo grau profundo e
nas lesões térmicas de espessura total que são
deixadas para cicatrizar por conta própria, a fase de
remodelação é prolongada e pode levar anos. Essa
remodelação constante leva ao desenvolvimento de
cicatrizes hipertróﬁcas e contraturas características.1
Bibliograﬁa
1 - Tiwari VK. Burn wound: How it diﬀers from other wounds?. Indian J Plast
Surg. 2012;45(2):364–373. doi:10.4103/0970-0358.101319.
2 - Rowan MP, Cancio LC, Elster EA, et al. Burn wound healing and treatment:
review and advancements. Crit Care. 2015;19:243. Published 2015 Jun 12.
doi:10.1186/s13054-015-0961-2.

4 • PAPEL DA COLAGENASE TÓPICA
NO DESBRIDAMENTO DA FERIDA
POR LESÃO TÉRMICA
Desbridamento
A remoção do tecido necrosado queimado é uma
etapa fundamental no tratamento das lesões
térmicas de espessura parcial e total.1
O objetivo deste procedimento é:1
• promover a cicatrização da ferida;
• reduzir a colonização bacteriana e a infecção;
• alcançar um condicionamento ideal do leito da
ferida;
• prevenir assim o aparecimento de cicatrizes
devastadoras.
O método convencional de desbridamento,
introduzido cinquenta anos atrás, é cirúrgico
através de bisturi. O desbridamento enzimático
para as lesões térmicas é uma alternativa
atraente que surgiu nas duas últimas décadas.1,2

A colagenase no processo de desbridamento
Os agentes desbridantes enzimáticos atuam por
meio de enzimas de diferentes fontes. São
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utilizados nas lesões térmicas de espessura
parcial para facilitar a remoção de coágulos,
pseudoescaras e outros detritos.3
A colagenase é derivada da fermentação da
bactéria Clostridium histolyticum e promove um
desbridamento lento das feridas por injúria
térmica de espessura parcial tão eﬁcaz quanto o
rápido e mais doloroso de outras enzimas
derivadas de cítricos.
A colagenase atua degradando a molécula de
colágeno desnaturado que está presente no
tecido queimado. Os produtos resultantes da
degradação podem ser eliminados
mecanicamente do leito da ferida com o
objetivo de acelerar ainda mais o desbridamento
e promover a cicatrização.2

Vários estudos demonstraram que os
desbridantes enzimáticos tópicos diminuem a
necessidade de intervenções cirúrgicas nas
lesões térmicas de espessura parcial.3
A pomada de colagenase é considerada uma
ferramenta muito útil no tratamento das
lesões térmicas, por ser uma opção
terapêutica segura, simples e conﬁável.4
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