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RESUMO 

 

 

Este estudo analisou o resultado do tratamento cirúrgico utilizando matriz de regeneração 

dérmica em 11 pacientes com seqüelas  de queimadura, no HIJG, Florianópolis, no período de 

julho de 2002 a julho de 2003. Foi realizado um estudo prospectivo, descritivo, transversal, 

com o objetivo de avaliar o resultado estético e funcional do tratamento das seqüelas de 

queimadura. A análise dos pacientes foi dividida em 3 etapas: 1°etapa: desde a internação até 

o implante da matriz; 2°etapa: do implante da matriz até pega do enxerto epidérmico; 3°etapa: 

avaliação ambulatorial. Houve predomínio na idade pré-escolar 54,5%, não havendo diferença 

significativa entre os sexos, a maior parte era proveniente da Grande Florianópolis (36,3%), 

tendo a chama como agente agressor mais freqüente (45,4%), com prevalência  da SCQ 

inferior a 10%. A maturação da matriz dérmica ocorreu em 3 semanas, sendo observado entre 

as complicações, 3 casos de infecção com perda parcial da matriz, e 3 casos de hematomas 

sem maiores conseqüências. Com relação ao enxerto epidérmico observamos 4 casos de 

infecção, necessitando nova enxertia, e, 3 casos de epidermólise necessitando de novo enxerto 

em 1 caso e zetaplastia em 2 casos. A média de pega da matriz foi de 86,36% e do enxerto 

epidérmico de 79%, resultando em uma pele de cor e textura uniforme, não havendo 

recorrência de cicatriz hipertrófica no período analisado e em 45,4% dos casos houve re-

contratura. Concluímos que a matriz dérmica demostrou resultados satisfatórios constituindo-

se em uma nova alternativa para o tratamento de seqüelas de queimadura. 
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SUMMARY 
 
 

This study evaluated the result of the surgical treatment using artificial skin in 11 patients 

with burn injuries, in HIJG, Florianópolis-SC, between july 2002 and july 2003. A 

prospective, descriptive, transversal study was realized with the purpose of evaluate the 

aesthetic and functional result of the burn injuries treatment. The evaluation of the patients 

was divided in 3 stages:  1st stage: since the hospitalization until the artificial skin implant; 2nd 

stage: since the artificial skin implant until the epidermal graft take; 3rd stage: out patient 

evaluation.  Most part of the patients were at pre-school age (54,5%), came from Grande 

Florianópolis (36,6%), there was not significative difference between sex, and the flame was 

the most frequent agent (45,4%), with prevalent of TBSA below 10%.  The maturity of the 

artificial skin occurred in 3 weeks. Among the complications were observed 3 cases of 

infection with a partial lost of the artificial skin, and 3 cases of haematomas without large 

consequences. Concerning to the epidermal graft, 4 cases of infection, needing a new graft 

were observed, and 3 cases of epidermolisis, needing a new graft in 1 case and zetaplasty in 2 

cases. The average of the artificial skin take was 86,36% and the epidermal graft 79%, 

resulting in a colorful and uniform skin, without relapse of hypertrophic scar in the evaluated 

period and in 45,4% of the cases there was recontracture. In conclusion, the artificial skin 

demonstrated satisfactory results, being established as a new alternative to burn injuries 

treatment. 



1. INTRODUÇÃO 
 

 

Quando o homem conquistou o domínio do fogo, há mais de 7000 anos, abriu o caminho 

para a civilização mas, por outro lado, começou a sofrer mais intensamente as conseqüências 

das queimaduras, que continuam sendo a mais importante e devastadora agressão a qual o ser 

humano possa ser exposto1, 2, provocando tanto danos físicos como psicológicos para toda 

vida. Este tipo de agressão o tira subitamente do seu meio ambiente e de sua relação com o 

mesmo, produz sofrimento, o expõe ao risco importante de morte, podendo causar 

incapacidade permanente, devido ao processo cicatricial1 .  

As crianças com grandes queimaduras necessitam de apoio psicológico e social 

apropriado, além do ressuscitamento, já que quando estes pacientes voltam ao seu meio, 

encontram-se com uma nova imagem corporal que difere em aparência de seus colegas, 

resultando numa  difícil e traumática reintegração à sociedade. 

Mudanças significativas têm sido observadas no tratamento das queimaduras com o passar 

dos tempos, e que foram evoluindo paralelamente ao progresso da medicina. Inicialmente 

limitava-se à aplicação tópica de diferentes tipos de emplastro, até que se chegou ao uso 

comum do leite de cabra, do leite materno humano, mel, compressas de papiro e gorduras 

animais, invocações a deidades curativas e proteção das feridas com materiais limpos. Sendo 

que, muitos dos objetivos principais descritos por Hipócrates (430 A.C.)  em seus descritos 

médicos mantém- se vigentes até os dias atuais1. 

A evolução clinica da queimadura foi descrita pelo cirurgião militar escocês Sir George 

Bellingal no ano de 1833. Ainda hoje, nos assombra a exatidão com a qual o mesmo relatou 

tais eventos. Em relação à morte nas primeiras 72 horas - morte por choque hipovolêmico 

irreversível - afirmava: - .. “O queimado sucumbe por causas que não podemos explicar”. 

Quando a morte ocorria entre o 10° e o 12° dia, Bellingal reconheceu que estes tinham 

“...caráter febril”, o que hoje corresponde às mortes por sepse e falências multiorgânica. 

Quando se referiu à morte tardia, a qual acontece entre a terceira e sexta semana, ele afirmava 

“...os doentes morrem em um estado de debilidade, esgotados pela grande perda de matéria e 

por uma extensa área supurada”. Este fenômeno corresponde ao que hoje conhecemos como 

resposta hipermetabólica ao trauma, catabolismo, desnutrição e sepse 1.  
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Na década de 60, 50% das mortes que aconteciam após o trauma térmico eram atribuídos a 

sepse3. Hoje em dia, com o desenvolvimento de todas as ciências e da medicina em particular, 

houve uma queda nos índices de óbitos1e os sucessos obtidos no tratamento moderno do 

paciente queimado, tem uma estreita relação com os seguintes aspectos: 

1 - Avanços na compreensão da fisiopatologia do trauma térmico, do choque 

hipovolêmico pós-queimadura e no desenvolvimento de formulas de reanimação com 

fluidoterapia intravenosa (IV) de forma adequada e oportuna1. 

2 - As mudanças da terapia tópica do queimado3, o controle das infecções da área 

queimada através do uso dos agentes como a sulfadiazina de prata que é a preparação mais 

amplamente utilizada hoje em dia4, 5, 6, mafenide5 ,nitrato de prata7, os ungüentos de 

povidona-iodo, gentamicina e mais recentemente o nitrato de cério. Este último possui, além 

do efeito bactericida, um efeito imunomodulador que acelera a cicatrização e melhora o leito 

para o enxerto8, 9, 10, evitando que o Complexo Lipoprotéico Polimerizado (LPC) chegue à 

circulação sistêmica em quantidade suficiente para desgastar a resposta imune ou estimular a 

resposta inflamatória sistêmica. O LPC é um polímero tóxico formado pela ação do calor na 

pele, e a morte tem uma estreita relação com a depressão imunológica a través do próprio 

complexo11. 

3 - A balneoterapia e a anti-sepsia dos queimados são atos de rotina e obrigatórios no 

tratamento local diário. O polivinil pirrolidon iodo (PVPI) vem gradualmente caindo em 

desuso pela sua ação tóxica sobre os queratinócitos que estão em formação, sendo substituído 

pela clorexidina o qual tem um potente espectro de ação e uma baixa toxicidade.3, 11-13 

4 - Os avanços no suporte nutricional à resposta hipermetabólica da injúria térmica e o 

desenvolvimento de fórmulas modernas para nutrição enteral1. 

5 - A implementação da abordagem multidisciplinar em instituições especializadas com 

profissionais dedicados o tempo integral ao manuseio do paciente queimado, visando à 

manutenção da função e a prevenção das complicações da imobilidade prolongada e 

minimizar as seqüelas, preservar a massa e a força muscular1. 

6 - Aplicação de novas técnicas cirúrgicas que tem como objetivo principal a substituição 

da pele queimada por uma pele sadia o mais rapidamente possível e com os melhores 

resultados funcionais e estéticos. Nas últimas décadas do século XX têm-se relevado três 

aspectos importantes10: o debridamento precoce, com a excisão tangencial 1,14, com a remoção 

do tecido queimado em camadas seqüenciais com dermátomo ou faca até que haja derme 



 3 

viável ou chegar ao tecido subcutâneo, com o enxerto de pele no mesmo tempo cirúrgico. 

Substitutos biossintéticos de pele, que protegem adequadamente a ferida contra perdas de 

fluidos e contaminação e reduzem o desconforto do paciente, substituindo temporariamente a 

pele, permitindo a estabilização do paciente e a recuperação das áreas doadoras1, 15. O cultivo 

de queratinócitos1, 16, sendo sua utilização de rotina incipiente ainda nas unidades de 

queimados. 

Todos estes fatores têm reduzido a mortalidade por agressões térmicas. O aumento do grau 

de sobrevivência em queimados não necessariamente diminui a morbidade posterior nas 

vítimas de lesões térmicas. Estas curam, provocando seqüelas do tipo retração cicatricial, 

cicatrizes hipertróficas e queloides17, 18; as contraturas das queimaduras são diferentes de 

qualquer outro tipo e comumente envolvem toda a circunferência das articulações isoladas, e 

a cicatriz pode envolver diversas articulações17. Já as cicatrizes hipertróficas são as seqüelas 

mais problemáticas das queimaduras cutâneas, uma vez que não possuem a elasticidade 

normal da pele, e podem interferir com os movimentos 17-20. A importância da restauração 

funcional não pode deixar de ser enfatizada, porque as seqüelas de queimaduras severas 

podem prejudicar com as atividades diárias dos pacientes para suas funções habituais. A 

correção desse problema pode necessitar de procedimentos cirúrgicos múltiplos e complexos.   

Na constante busca de alternativas que permitam tratar e minimizar as lesões à pele, 

principalmente em pacientes queimados, investigações tem dado origem a produtos tão 

diversos como derme e epiderme reproduzidas em laboratório. O uso de pele de animais como 

a porcina e de rã tem sido utilizadas, porém os resultados ainda não são satisfatórios. 

Atualmente se tem acesso a derme artificial, que originalmente foi desenvolvido para 

cobertura cutânea na fase aguda nos pacientes queimados21-23. A principal indicação para o 

seu uso tem sido para os casos de extensas queimaduras profundas cuja zona doadora cutânea 

seja insuficiente. Porém, a crescente experiência com o produto, tem ampliado o leque de 

indicações, como, para as seqüelas de queimaduras extensas, perdas cutâneas traumáticas 

(avulsões) , e nevus piloso congênito gigante entre outras22. 

 No ano de 1981, Burke e Yanna’s e seu grupo clinico deram o primeiro informe sobre a 

matriz de regeneração dérmica extracelular destinada a substituir os defeitos provocados por 

queimaduras e desta forma dar uma esperança para aqueles que apresentam seqüelas extensas 

provocadas por elas21-24. Sendo uma opção para o seu tratamento, a qual propicia a formação 

de uma neoderme e após o enxerto epidérmico dá um aspecto semelhante à pele normal. 
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A matriz de regeneração dérmica é um dispositivo totalmente artificial, o qual é acelular e 

composta de duas camadas semelhantes à pele. A camada superior é composta por uma fina 

lâmina de silicone. Sendo uma estrutura semelhante à epiderme, que é suficiente para 

controlar a perda de água e prevenir contra a invasão de bactérias. A camada inferior possui 

trama altamente porosa e é composto de colágeno bovino e condroitina 6-sulfato que é 

derivado de cartilagem de tubarão. Outra consideração extremamente importante no desenho 

do material é o tamanho do poro da camada inferior, que permite a migração das células 

endoteliais e fibroblastos dos pacientes à matriz. A estrutura anatômica e a composição 

química do enxerto de derme artificial atuam como modelo para a síntese de uma estrutura 

semelhante à derme cujas propriedades físicas se assemelhem a ela mais que a cicatriz21, 23-26 

(Figura 1 a 3). 

Estes avanços no tratamento de queimaduras nos últimos anos do século XX têm 

destacado e valorizado a importância da derme, com um componente importante do tecido de 

revestimento bem como os cultivos de queratinócitos na reconstituição da epiderme obtendo 

uma melhor qualidade estética e funcional nas cicatrizes provocadas por elas, sendo estes 

recentes avanços direcionados não só para a cobertura da pele e sim para melhoria da 

qualidade de vida no pós-queimadura. 

Neste trabalho analisamos os resultados utilizando a matriz de regeneração dérmica no 

tratamento de seqüelas em crianças queimadas atendidas na unidade de tratamento de 

queimados do Hospital Infantil Joana de Gusmão. 
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Figura 1:  Matriz de regeneração dérmica bilaminar. 1- Camada superior: lâmina de polisiloxano (silicone). 2- 
Camada inferior: matriz porosa fibras de colágeno/glicosaminiglicano . 3- Imagem ampliada, mostrando a trama 
altamente porosa.   

3

2

1 

 
 

 
Figura 2: Matriz de regeneração dérmica mostrando a rede neovascular. 
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Figura 3: Neoderme já formada, com uma fina camada do enxerto epidérmico.   
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2. OBJETIVO 
 
 

      Analisar o uso da matriz de regeneração dérmica no tratamento de seqüelas de 

queimadura em crianças atendidas no serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Joana 

de Gusmão (HIJG), no período de julho de 2002 a julho de 2003. 
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3. MÉTODO 
 

 

3.1 Casuística 
 
 

Foi realizado um estudo prospectivo, descritivo, transversal. Analisando os pacientes com 

seqüelas de queimaduras submetidas ao tratamento cirúrgico utilizando matriz de regeneração 

dérmica no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), Florianópolis, durante o período 

compreendido entre julho de 2002 e julho de 2003, totalizando um ano de estudo. 

Os dados foram coletados baseados em um protocolo previamente elaborado. (Apêndice 

1). 

Foram analisados os pacientes que permaneceram internados por um período mínimo de 

três semanas, e que retornaram ao ambulatório de queimados com intervalos de três meses 

para controle, possibilitando, assim, sua análise. A amostra final totalizou onze pacientes. 

 
 
3.2 Procedimentos 
 
 

Os dados foram analisados e divididos em três etapas: 

Primeira etapa: compreende desde a internação do paciente até o implante da matriz 

dérmica. 

Nesta primeira etapa foi analisado o perfil destas onze crianças de acordo com a idade, o 

sexo, a raça, a procedência, a data do acidente, o agente agressor, a superfície corporal 

queimada (SCQ), a região corporal acometida, a profundidade da queimadura, o tratamento 

inicial realizado, o tipo de seqüela de queimadura e o tratamento com a matriz dérmica. 

Em relação à idade, os pacientes foram distribuídos seguindo os critérios de faixa etária de 

Marcondes27 (Quadro 1). 
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QUADRO 1 – Classificação segundo a faixa etária 
FAIXA ETÁRIA IDADE 
Recém Nascido 0 |- 29 dias 

Lactente 29 dias |- 2 anos 

Pré – escolar 2 |- 6 anos 

Escolar 6 |- 10 anos 

Pré – púberes 10 |- 12 anos 

Púberes 12 |- 14 anos 

 

As queimaduras foram classificadas quanto à profundidade em primeiro, segundo e 

terceiro grau28. (Quadro2) 

 

QUADRO 2 – Classificação das queimaduras segundo a profundidade das 
lesões. 

PROFUNDIDADE SINAIS SINTOMAS 

Primeiro grau Eritema Dor 

Segundo grau Eritema + bolha Dor, choque. 

- superficial Rósea, úmida e brilhante  

-  profunda Avermelhado ou 

esbranquiçado, sem brilho, 

preserva maciez e 

elasticidade subjacente 

 

Branca nacarada Choque 
Terceiro grau 

Carbonização Choque grave 
Fonte: Modificado de Gomes DR, 2001. 

 
 

A procedência foi distribuída segundo a divisão do Estado de Santa Catarina em 

mesorregiões propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)29 em 1997. 

(Anexo 1) 

A superfície corporal queimada (SCQ) foi analisada utilizando-se a avaliação proposta por 
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Lund e Browder30. (Anexo 2) 

Segunda etapa: compreende desde o implante da matriz dérmica até a pega do enxerto 

epidérmico. 

Nesta etapa foram analisados o tempo de maturação da matriz, a qual era avaliada através 

da variação da cor, observada pela transparência do silicone, variando do vermelho, 

vermelho-amarelado, ate chegar à coloração laranja - amarelada; os cuidados pós-operatórios 

onde inclui o seguimento periódico do paciente para detecção das complicações iniciais como 

hematomas, colonizações da ferida provocando infecções e sepse; e a pega do enxerto 

epidérmico seguindo os cuidados pós-operatórios similares aos protocolos do auto-enxerto, 

com suas  complicações e conseqüências. 

Terceira etapa: compreende a avaliação em nível ambulatorial com intervalos de três 

meses. Sendo analisados os resultados finais, observando as características funcionais e  

estéticas da matriz dérmica. 

Em relação à função, os resultados foram classificados em excelente, bom e pobre. 

Conforme as características apresentadas no Quadro 3.  

 

 

QUADRO 3 - Classificação segundo a função. 

Classificação Descrição 

Excelente Resultado superior àquele esperado com o tratamento convencional. 

Bom Resultado similar àquele esperado com o tratamento convencional. 

 
Pobre 

 
Resultado inferior àquele esperado com o tratamento convencional. 

 
 
 

 O  desenvolvimento de cicatrizes hipertróficas foi classificado em ausentes, 

moderados e severos, conforme as características apresentadas no Quadro 4.  
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QUADRO 4 - Classificação segundo o desenvolvimento de cicatrizes 
hipertróficas 

Classificação Descrição 

Ausentes Aspecto estético de características próximas à pele normal 

Moderado Aspecto estético de características semelhantes ao enxerto convencional 

Severo Formação de cicatrizes hipertróficas e quelóides 

 
Os aspectos técnicos do uso da matriz dérmica foram previamente informados aos 

pacientes e seus familiares, e aqueles que foram submetidos ao tratamento foram orientados 

quanto ao período de imobilização, os seguimentos regulares e a reabilitação, uma vez que o 

implante da matriz dérmica requer duas intervenções cirúrgicas separadas com intervalos de 

três semanas. 

Após a coleta dos dados no protocolo pré-estabelecido (Apêndice 1), estes foram 

arquivados, compilados, catalogados e analisados utilizando-se o programa Microsoft 

EXCEL, sendo feita a análise da freqüência e tubulação cruzada das variáveis de interesse. 

 
 
Técnica cirúrgica 
 

Todos os pacientes receberam os cuidados de rotina pré-operatórios da área que seria 

excisada, realizando degermação com iodo-povidona por 20 minutos. Logo após era realizada 

a delimitação do defeito para realizar a ressecção do tecido cicatricial, realizando excisões 

profundas, removendo as traves fibrosas eliminando desta forma as tensões periféricas da 

pele. Antes da colocação da matriz dérmica foi realizada uma  hemostasia meticulosa do leito, 

através da cauterização e a irrigação com solução de adrenalina (1250000 em soro fisiológico) 

embebida em compressas, evitando a formação de hematomas.  

A matriz dérmica era cortada para fixar-se à ferida aberta por meio de grampos metálicos 

e suturas por pontos simples, sem tensões excessiva, prevenindo desta forma as dobras da 

matriz dérmica. A derme artificial foi assim adaptada no leito da ferida para o crescimento e 

recepção de células e vasos.  
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Depois uma rede cirúrgica elástica de contenção foi usada para manter a matriz dérmica 

fortemente aderida no local, evitando o deslocamento mecânico da mesma.  

Os cuidados pós-operatórios de rotina da derme artificial incluíam curativos diários com 

murim e iodo-povidona. A remoção do hematoma sob a capa de silicone foi realizada quando 

necessário permitir vascularização da derme. Uma tala foi utilizada para imobilizar e proteger 

a matriz dérmica.   

Após o segundo dia eram realizados curativos em dias alternados ou com espaços de 

tempo de dois dias, até a maturação da matriz dérmica que em média acontecia em 21 dias. 

Com a maturação da matriz, a qual era identificada pela coloração laranja – amarelada, a capa 

de silicone era removida, sendo substituída por um enxerto epidérmico ultrafino. A espessura 

foi fixada em 0,008 polegadas, contendo epiderme com uma pequena quantidade de derme, a 

qual era retirada com dermátomo. (Figura 4 à 9) 

Cuidados pós-operatórios do enxerto epidérmico seguiram o protocolo da unidade de 

queimados do HIJG.  

 Após a pega do enxerto o paciente recebia alta com uso de creme hidratante, malha 

elástica, fisioterapia precoce e reavaliação ambulatorial a cada três meses. 

Figura 4: Queimadura de espessura total em coxa. 
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Figura 5:  Debridamento do tecido queimado e preparação do leito receptor. 
 

Figura 6:  Neoderme em processo de maturação após o 14° dia do implante da matriz de regeneração dérmica, 
observa-se a coloração amarelo- avermelhado. 

Figura 7: Retirada da lâmina de silicone, após 21° do implante da matriz dérmica.
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Figura 8: Implante do enxerto epidérmico ultrafino no mesmo ato cirúrgico. No 21° dia do implante da matriz 
dérmica. 
 
 

 
Figura 9:  Resultado final várias semanas após o enxerto epidérmico, mostrando uma pele próxima à normal.  
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4. RESULTADOS 
 

 

Foram analisados 11 pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico para correção de 

seqüelas de queimaduras, utilizando matriz dérmica, no HIJG, no  período de julho de 2002 a 

julho de 2003. A idade variou de 1,5 anos a 14 anos sendo a media de 6,04 anos. A idade 

prevalecente é a pré-escolar correspondendo a 54,5% do total de pacientes. Com relação à 

proporção entre meninos e meninas não houve diferença significativa. A distribuição segundo 

faixa etária e sexo é observado na  tabela 1 e figura 10. 

 
 
TABELA 1 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a faixa etária e sexo em 
numero (N°) e percentual (%). 
 

SEXO  TOTAL 
FAIXA 

ETÁRIA 
M % F %  N° % 

29d├2a - - 01 9,1  01 9,1 

2├6a 03 27,3 03 27,3  06 54,5 

6├10a 02 18,2 - -  02 18,2 

10├15a 01 9,1 01 9,1  02 18,2 

TOTAL 06 54,6 05 45,5  11 100 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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29d+2a
6+10a
10+15a
2+6a

Figura 10- Distribuição dos pacientes  submetidas ao tratamento cirúrgico utilizando matriz de regeneração 
dérmica para correção de seqüelas de queimadura, segundo a idade. 

29d-2a 

6-10a 

10-15a 

2-6a 

 

 

 

TABELA 2 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a procedência em numero 
(N°) e percentual (%). 
 
PROCEDÊNCIA N° % 

Grande Florianópolis 04 36,3 

Vale do Itajaí 02 18,2 

Sul Catarinense - - 

Região Serrana 01 9,1 

Oeste Catarinense 03 27,3 

Norte Catarinense - - 

Outros Estados 01 9,1 

TOTAL 11 100,0 
Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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Grande Florianópolis
Vale do Itajaí
Sul Catarinense
Região Serrana
Oeste Catarinense
Norte Catarinense
Outros Estados

Figura 11 - Distribuição dos pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico utilizando  matriz de regeneração 
dérmica para correção de seqüelas de queimadura, segundo a procedência 
 
 
 
TABELA 3 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo o agente causador da 
queimadura em numero (N°) e percentual (%). 
 

AGENTE AGRESSOR N° % 

Fogo 5 45,4 

Álcool 2 18,2 

Líquido aquecido 2 18,2 

Substâncias inflamáveis 1 9,1 

Eletricidade 1 9,1 

TOTAL 11 100,0 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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Fogo
Álcool
Líquido aquecido
Substâncias inflamáveis
Eletricidade

Figura 12- Distribuição dos pacientes  submetidas ao tratamento cirúrgico utilizando matriz de regeneração 
dérmica para correção de seqüelas de queimadura, segundo o agente agressor. 

 
TABELA 4 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a superfície corporal 
queimada (SCQ), em número (N°) e percentual (%). 
 
SCQ (%) N° % 

0 – 10 3 27,3 

10 – 20 1 9,1 

20 – 30 2 18,2 

30 – 40 2 18,2 

40 – 50 1 9,1 

> 50 2 18,2 

TOTAL 11 100,0 
Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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TABELA 5 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a profundidade da 
queimadura, em numero (N°) e percentual (%). 
 

TIPO DE QUEIMADURA N° % 

Espessura parcial - - 

Espessura total 11 100,0 

TOTAL 11 100,0 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
 
 

TABELA 6 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz de regeneração 
dérmica, no HIJG, no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo o 
tratamento convencional realizado em numero (N°) e percentual (%). 
 

TRATAMENTO           

REALIZADO 
N° % 

Clínico 11 100,0 

Debridamento 8 72,7 

Enxerto 8 72,7 

Cirurgia Reparadora 2 18,2 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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TABELA 7 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a indicação cirúrgica e o 
número de enxertos. 
 

LOCALIZAÇÃO INDICAÇÃO Nº DE ENXERTO 

Face 
Retração cicatricial. 
Perda de substância. 
Cicatriz hipertrófica. 

1 

Cervical Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 1 

Região poplítea direita e 
esquerda 

Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 2 

Ombro, braço e mão esquerda Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 1 

Pé Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 2 

Cotovelo e punho Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 1 

Coxa direita Retração cicatricial. 
Cicatriz hipertrófica. 1 

Dedo mão esquerda Perda de substância. 2 

Axila, braço, punho Retração cicatricial 
Cicatriz hipertrófica 1 

Tóraco abdominal, axila, 
membro superior esquerdo 

Retração cicatricial 
Cicatriz hipertrófica 2 

Antebraço, mão esquerda Retração cicatricial 
Cicatriz hipertrófica 1 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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TABELA 8 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a pega da matriz dérmica 
em numero (N°) e percentual (%).   
 
PEGA DA MATRIZ N° % 

Pega total 08 72,7 

Pega parcial 03 27,3 

TOTAL 11 100,0 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
 
 
 
 
 

 

Pega total
Pega parcial

Figura 13- Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico utilizando matriz de regeneração 
dérmica para o tratamento de seqüelas de queimadura, segundo a pega da matriz  de regeneração dérmica. 
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TABELA 9 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo as complicações iniciais 
em número(N°), percentual e suas respectivas conseqüências. 
 

COMPLICAÇÕES INICIAIS N° % CONSEQÜÊNCIAS 

Hematoma 3 27,3 

Tratamento conservador (2) 
 

Drenagem sem maiores 
conseqüências (1) 

Infecção 3 27,3 Perda da matriz 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003) 
 
 
 
 
 
TABELA 10 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, com relação ao enxerto epidérmico, 
segundo as complicações iniciais e suas conseqüências em número (N°) e 
percentual (%).  
 

COMPLICAÇÕES INICIAIS N° % CONSEQÜÊNCIAS 

Infecção 4 36,3 Novo enxerto 

Epidermólise 3 27,3 Novo enxerto (1) 
Zetaplastia (2) 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
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Figura 14 – Infecção da matriz de regeneração dérmica em face. 
 
 
 
 

Figura 15 – Infecção em pé com perda parcial da matriz de regeneração dérmica. 
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Figura 16 – Grande hematoma em cotovelo sob a matriz de regeneração dérmica.  
 
 
 
 

Figura 17 – Pequeno hematoma em braço esquerdo. 
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Figura 18 – Perda de parte do enxerto epidérmico por epidermólise. 
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TABELA 11 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo a pega da matriz dérmica 
em percentual (%), o tempo da maturação da matriz, a pega do enxerto 
epidérmico, o seguimento, o resultado e a formação de novas contraturas.   
 

Caso 
Pega da 
matriz 

dérmica 
(%) 

Tempo 
retirada do 
Silicone e 
Enxerto 

epidérmico 

Pega do 
enxerto 

epidérmico 

Último 
Seguimento Resultado 

Recontratura 

(%) 

1 100% 3 semanas 90% 12 meses Excelente 20% 

2 100% 3 semanas 80% 12 meses Excelente 0 

3 100% 3 semanas 90% 11 meses Bom 50% 

4 50% 3 semanas 90% 10 meses Pobre 80% 

5 100% 3 semanas 50% 10 meses Bom 20% 

6 100% 3 semanas 70% 9 meses Excelente 0 

7 100% 3 semanas 100% 6 meses Bom 40% 

 
 
8 
 

 
50% 
100% 3 semanas 100% 2 meses Excelente 0 

 

9 100% 3 semanas 100% 3 meses Excelente 0 

10 50% 3 semanas 100% 7 meses Bom Em 
seguimento 

11 100% 3 semanas 100% 1 mês Excelente Em 
seguimento 

Média 86,3% 3 semanas 79% 7,5 meses  45,4% 

Fonte: Ambulatório de queimados do HIJG 
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Figura 19 - Média de pega da matriz dérmica, nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico para correção 
de seqüelas de queimadura utilizando matriz de regeneração dérmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Média de pega do enxerto epidérmico, nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico para 
correção de seqüelas de queimadura utilizando matriz de regeneração dérmica. 
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TABELA 12 - Distribuição dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico 
para correção de seqüelas de queimadura, utilizando a matriz dérmica, no HIJG, 
no período de julho de 2002 a julho de 2003, segundo o resultado final obtido, 
em número (N°) e porcentagem (%). 
 

RESULTADO N° % 

Excelente 07 63,6 

Bom 03 27,3 

Pobre 01 9,1 

TOTAL 11 100,0 

Fonte: SAME-HIJG (2002-2003). 
 
 
 
 

Excelente
Bom
Pobre

Figura 21 - Distribuição dos pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico para correção de seqüelas de 
queimadura utilizando  matriz de regeneração dérmica, segundo o resultado final obtido. 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

As lesões por queimaduras não devem ser consideradas como um evento fortuito, mas 

sim, como um resultado de fatores individuais, familiares e coletivos, com algumas 

características próprias universais e outras particulares  de cada população. 

Como qualquer problema de saúde pública, sua incidência em nosso meio é elevada e o 

seu tratamento de difícil condução, envolvendo os pais, a criança, o pessoal médico e a infra-

estrutura hospitalar além de um custo elevado, com as seqüelas permanecendo por toda vida. 

Com os avanços no tratamento de queimaduras nas últimas décadas, é possível salvar 

pacientes queimados com mais de  80% da superfície corporal31, 32. Entretanto, muitos destes 

pacientes que hoje sobrevivem, sofrem complicações tardias, com placas cicatriciais 

inextensíveis, responsáveis por bridas, cicatrizes hipertróficas, contraturas. Tais seqüelas 

levam a limitações funcionais e psicológicas severas, não permitindo desta forma um bom 

desenvolvimento físico, interrompendo com o crescimento em crianças queimadas17, 18. 

Múltiplos tratamentos têm sido propostos para o tratamento de seqüelas de queimaduras, e 

a reparação  geralmente requer grandes áreas de pele saudável. Entretanto a maioria deles 

trabalha sobre tecidos cicatriciais como nas zetaplastias ou enxertos epidérmicos de espessura 

total sobre a área excisada sem derme subjacente, mas em ambos com risco de ocorrer 

recorrência de contraturas. 

Nestes casos, o ideal seria um substituto de pele, que deveria  ter as seguintes 

características: boa disponibilidade, vida e tempo prolongados, a habilidade de substituir os 

componentes da pele normal (dérmico e epidérmico), comportamento mecânico perto do 

normal e da aparência cosmética, defesa antibacteriana normal, uma boa cicatrização das 

feridas após injúrias e crescimento acompanhando o crescimento do paciente33. 

As matrizes de regeneração dérmica se constituem em uma alternativa para o tratamento 

de queimaduras tanto na fase aguda quanto no tratamento das seqüelas. Elas são constituídas 

por um sistema de membrana bilaminar que foi desenhado para substituição da pele. A 

camada de substituição dérmica consta de uma matriz porosa de fibras de colágeno de tendão 

bovino entrelaçados e um glicosaminoglicano (condroitina 6-sulfato), com porosidade 

controlada e um índice de degradação definido. A camada de substituição epidérmica consta 

de uma fina lâmina de polisiloxano (silicone), sendo uma estrutura semelhante à epiderme que 
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controla a perda de umidade da ferida21, 23-26. 

A matriz dérmica facilita a formação de uma neoderme. A camada de 

colagens/glicosaminoglicano atua como uma matriz que permite a migração de fibroblastos, 

macrófagos, linfócitos e células endoteliais do paciente, formando a rede neovascular. Com a 

progressão da cicatrização, os fibroblastos sedimentam o colágeno, o qual substitui a camada 

de colágeno/glicosaminoglicano da matriz dérmica no tempo em que ela  é biodegradada. 

Uma vez que a neoderme tenha uma vascularização adequada e se dispõe do auto-enxerto 

doador, é retirada a lâmina de silicone e é aplicada uma fina camada  de enxerto epidérmico 

sobre a neoderme. As células do enxerto epidérmicas cresceram formando um estrato córneo 

confluente que fechará a ferida e reconstituirá uma derme e epiderme funcional, dando um 

aspecto semelhante à pele normal21, 23-26.  

Na fase aguda ela pode prover a cobertura de grandes áreas de tecido queimado excisado, 

evitando a perda de água e calorias, principalmente quando as áreas doadoras são escassas e 

necessitam ser reutilizadas várias vezes, até a cobertura epidérmica do paciente. No 

tratamento de seqüelas, as matrizes dérmicas permitem a regeneração da derme no leito 

excisado, conferindo ao enxerto epidérmico características de elasticidade e flexibilidade 

semelhantes à pele normal.21-23, 25, 32, 34 

Com o objetivo de avaliar o uso de matriz dérmica no tratamento de seqüelas de 

queimaduras em crianças, foram analisados onze pacientes entre o período de julho de 2002 a 

julho de 2003, operados no Serviço de Cirurgia Pediátrica do HIJG. 

Inicialmente foi analisado o perfil epidemiológico das crianças com seqüelas de 

queimaduras. Considerando que em nosso meio as queimaduras são mais freqüentes em 

crianças menores de seis anos de idade35-40, neste estudo houve um predomínio de 54,5% em 

crianças com seqüelas de queimaduras na idade pré-escolar (Tabela 1)35, 40, 41-45. Esta idade 

média mais elevada reflete o período em que estas crianças permaneceram em tratamento 

conservador de suas seqüelas ou mesmo sem nenhum tipo de tratamento. Em relação ao sexo, 

não houve diferença significativa (54,6% meninos – 45,4% meninas) (Tabela 1), discordando 

com a literatura, onde há predomínio do sexo masculino38, 39, 42, 46, 47, os quais atribuem à 

maior disposição dos meninos para brincadeiras e atividades de maior risco e, portanto, maior 

disposição aos agentes causadores das queimaduras, descrito por Costa et al. 48, 49.   

Quanto à procedência, o maior número de pacientes veio da mesorregião da grande 

Florianópolis. Entretanto, 73,7% do total de pacientes eram provenientes de outras regiões do 
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estado (Tabela 2) uma vez que a Unidade de Queimados do Hospital Infantil Joana de 

Gusmão é referência no tratamento de queimaduras na região e credenciada pelo Ministério 

da Saúde como de alta complexidade, principalmente para a utilização de recursos avançados 

no tratamento de queimaduras, como o uso de matrizes dérmicas, uma vez que além dos 

recursos técnicos necessários é preciso também uma equipe multiprofissional treinada para o 

longo período pós-operatório. Em relação ao agente agressor, a chama foi o mais freqüente 

causador de queimadura correspondendo a 45,4% dos casos, seguido pela combustão do 

álcool (18,2%) e os líquidos aquecidos (18,2%) (Tabela 3). Estes agentes etiológicos são 

comumente responsáveis por queimadura de espessura total, por terem o maior tempo de 

exposição da pele ao calor, resultando em queimaduras profundas, necessitando de enxertia de 

pele ou cicatrização por contração estando mais suscetíveis a processos infecciosos e 

complicações cicatriciais17, 20, 28. É ainda importante lembrar que a maioria das queimaduras 

pediátrica ocorre no contexto domiciliar43-45.  

A formação de cicatrizes hipertróficas em longo prazo é verificada em mais da metade das 

crianças queimadas, sendo mais graves nestas do que em indivíduos mais velhos. A 

queimadura, principalmente nas crianças submetidas à enxertia cutânea, gera uma profunda 

interrupção no crescimento durante o primeiro ano após a queimadura, e este atraso no 

crescimento não é recuperado durante pelo menos três anos após a lesão18. 

 Nesta casuística, a maior parte dos pacientes apresenta queimaduras atingindo uma 

extensão de até 10% da superfície corporal (27,3%) (Tabela 4), o que está de acordo quando 

comparamos com a literatura que diz que mais de 80% das queimaduras afetam menos de 

20% da área total de superfície corporal20. Assim, as crianças com superfície corporal 

queimada com mais de 10% têm repercussões perigosas no que diz respeito ao estado geral17-

19. 

Nesse estudo foi verificado que a maioria das queimaduras eram localizadas em regiões, 

tais como, face, dorso das mãos e dedos, região cervical, pés, face posterior das pernas, onde 

o tratamento convencional realizado não teve um resultado satisfatório, determinando 

seqüelas graves. Segundo a literatura pesquisada17-19, mesmo as queimaduras de espessura 

parcial e também as profundas, se localizadas em regiões onde a pele normalmente é fina, 

móvel e elástica, como observadas nas pálpebras ou dorso das mãos, podem apresentar certa 

retração, quando cicatrizadas espontaneamente, resultando em alterações funcionais mais ou 

menos intensas, e as  hipertrofias cicatriciais, interferem na movimentação articular dos 
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diferentes segmentos17-19. 

Com relação ao tipo de queimadura, todos os pacientes apresentaram queimaduras de 

espessura total (Tabela 5), o que torna a pele de características inelásticas e hipertróficas. 

Quando comparamos com outros estudos sobre a  utilização da matriz dérmica, pode ser 

observado que além da indicação no tratamento de queimaduras de espessura total eram 

também indicadas em casos de queimaduras extensas e profundas, cuja zona doadora era 

insuficiente para cobertura cutânea na fase aguda. No tratamento de seqüelas ela tem sido 

utilizada principalmente em regiões de dobras, onde existe uma alta incidência de recidiva 

com o tratamento convencional, como pescoço, axilas, fossa antecubital e poplítea, e dorso de 

pés ou mãos22, 25, 31, 32, 50. 

Quanto ao tratamento previamente realizado ao implante da matriz de regeneração 

dérmica, observamos que os 11 (100%) pacientes foram tratados clinicamente. Além do 

tratamento clínico, 8 (72,7%) foram submetidos ao debridamento cirúrgico com enxertia de 

pele de espessura total e destes, 2 (18,2%) necessitaram de cirurgia reparadora (Tabela 6). 

A indicação cirúrgica, com o uso de  matrizes dérmicas analisadas neste trabalho, foi no 

tratamento das seqüelas de queimadura de espessura total com o objetivo de melhorar o 

resultado estético e funcional da zona afetada pela cicatriz e desta forma oferecer uma 

alternativa para o tratamento de seqüelas de queimadura (Tabela 7). Em um caso a matriz de 

regeneração dérmica foi utilizada para cobertura de perda tecidual em queimadura por choque 

elétrico. 

Entre as seqüelas apresentadas nos pacientes deste estudo foram encontradas  retrações 

cicatrizais (91%), cicatrizes hipertróficas (91%), perda de substância (18,2%) e sinéqüias 

(9,1%), sendo as localizações, na face e em regiões onde havia envolvimento articular (Tabela 

7), estando de acordo com as indicações para o uso de matrizes dérmicas relatadas na 

literatura22, 25, 31-34, 50, 51. 

Em relação ao procedimento cirúrgico de implante da matriz dérmica, não houve 

complicações ou dificuldades técnicas, uma vez que os cirurgiões que participaram das 

operações, receberam previamente o treinamento específico pela Sociedade Brasileira de 

Queimaduras previamente, na Unidade de Queimados do Hospital do Servidor Público 

Estadual do Estado de São Paulo. Foi observado que a integração da matriz dérmica e 

regeneração da neoderme aconteceu satisfatoriamente no período de três semanas em média. 

Esta era avaliada através da variação da cor e facilmente observada pela transparência do 
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silicone, variando do vermelho, vermelho-amarelado até chegar à coloração laranja-amarelada 

no final deste período, que demonstra a substituição gradativa da matriz pela neoderme 

formada a partir da migração dos fibroblastos e síntese de colágeno21, 23, 24. Este resultado está 

amplamente de acordo quando comparada com outros estudos25, 31-34, 51, 52, 55, 56, com raras 

exceções como o estudo feito por Hunt et al., 2000 50, onde acreditam que o período de três 

semanas seria um tempo muito longo, propiciando a formação de tecido de granulação que 

levariam à recorrência de contraturas. Entretanto, neste estudo não foi observado a formação 

de tecido de granulação e foi observada a integração de 100% da matriz dérmica em 81,8% 

dos casos, e parcialmente em 18,2% deles, devido a complicações com perda parcial da 

mesma.  

Ao analisar a pega da matriz dérmica, no presente estudo observamos uma pega total de 

72,7%  e  pega parcial em 27,3% deles, sendo a média de 86,3% e 13,6% respectivamente 

(Tabela 8). O estudo de Hunt et al., 200050, demonstraram uma pega média de 90% (variando 

entre 70-100%). Estes resultados são atribuídos a perda parcial da matriz, devido à infecção e 

ao descolamento prematuro da capa de silicone. Outros autores referem taxas de pega da 

matriz similares pelas mesmas causas25,  31-34,  51, 52, 55, 56. 

A sensibilidade da matriz dérmica para infecção requer um seguimento cuidadoso ou 

controle pós-operatorio31, 32, 57. Segundo estudo da Sociedade Brasileira de Queimaduras22, há 

necessidade de uma revisão diária nos primeiros três a quatro dias, sendo esta importante para 

a identificação de possíveis complicações como hematomas, coleções serosas, infecções e 

deslocamento mecânico da matriz. A transparência do silicone facilita observar  o 

desenvolvimento destas complicações, e com o tratamento é precoce é de fácil resolução e 

não coloca em risco o resultado final31.  Após este período pode-se fazer curativos em dias 

alternados ou com espaços de tempo de dois dias, pois, já se verifica maior confiabilidade de 

integração do produto. 

Ao analisarmos as complicações iniciais e suas respectivas conseqüências no presente 

estudo observamos em 27,3% dos casos a presença de hematomas, sendo que em 18,2% deles 

o tratamento foi conservador, com drenagem espontânea  e a reabsorção do hematoma  e  em 

9,1% dos casos foi realizada  a drenagem por meio de seringa nas primeiras 48 horas, sem 

comprometimento da matriz (Tabela 9) (Figuras 14-17). 

A incidência de infecção superficial envolvendo pelo menos um sítio tratado com matriz 

dérmica não variou significativamente, concordando desta forma com outros trabalhos como 
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o realizado por Heimbach et al., 200352, não sendo  observado nenhum caso de infecção 

sistêmica neste estudo. 

Heimbach et al., 200352 na análise de 216 pacientes, observaram que infecções 

apareceram com maior facilidade em sítios tratados com matriz dérmica, quando comparadas 

a áreas não tratadas por elas. Este fato pode ser relacionado a que, estando a matriz dérmica 

mais suscetível às infecções, a mesma carece de uma ação bactericida, necessitando desta 

forma uma técnica cirúrgica cuidadosa e rigorosa, em contrapartida ela promove a formação 

de uma neoderme a qual é responsável pela resistência mecânica e a elasticidade da pele, a 

mesma não é vista em outros tipos de substitutos dérmicos31 . 

Neste trabalho foram observados três casos de infecção, onde o tratamento consistiu em 

uma abertura do revestimento do silicone e drenagem da coleção purulenta. A análise 

bacteriológica revelou predomínio de Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, e 

Pseudomonas aeroginosa, concordando com a literatura, onde estes agentes patogênicos eram 

causadores de infecção50. O leito da matriz dérmica infectado e exposto após a remoção da 

camada de silicone, foi tratada com antibioticoterapia sistêmica, degermação diária com 

clorexidina e curativos com sulfadiazina de prata 1%. Houve a perda de 50% da  matriz em 

cada paciente. Em dois deles ocorreu a formação de tecido de granulação que foi enxertada 

juntamente com as áreas de matriz dérmica íntegra; no 3o. caso, por se tratar de face, foi 

reaplicada a matriz dérmica no 14° dia, com pega total nesta oportunidade e enxertia em 

ambas as áreas de matriz no 34° dia de pós-operatório da primeira operação. Embora a 

maioria dos autores pesquisados considere que re-implante da matriz dérmica após perda seja 

factível somente até o quarto dia, esta correlação não pode ser estabelecida no presente 

estudo, onde contrariando os demais trabalhos, a reaplicação da matriz  foi realizada no 

décimo quarto dia, havendo pega de 100% da matriz sem reincidência de infecção. 

A incidência de infecção na matriz dérmica foi ainda ressaltada por Hunt et al., 200050 que 

refere a importância de uma excisão meticulosa da ferida onde ela esta alojada. Também, 

segundo Dantzer et al., 200131 os problemas de infecção encontrados estão particularmente 

ligados a localizações difíceis como por exemplo a face, onde estão mais suscetíveis a 

contaminação salivar e secreções nasais propiciando desta forma a colonização bacteriana. 

Os cuidados pós-operatórios foram similares aos protocolos do auto-enxerto. A utilização 

de antibióticos sistêmicos foi variável entre os investigadores, sendo que alguns usaram 

antibióticos sistêmicos em pacientes com infecção pré-existentes, feridas contaminadas ou 
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comorbidades específicas. Protocolos relativos a tratamentos tópicos também variaram entre 

os investigadores mas incluíam agentes antimicrobianos e curativos  com Silvadi®, 

Sulfamylon® e nitrato de prata em gaze, e outros protocolos de tratamento específicos para 

suas unidades de queimados52. Na presente casuística, os cuidados pós-operatórios foram de 

antibioticoterapia profilática com cefalotina e curativos a cada 48 horas com iodopovidona 

tópica, até a maturação da matriz. A regeneração da neoderme autógena que acontecia em 

média em três semanas possibilita a utilização de enxerto de pele bem fino, dermo-epidérmico 

de 0,006 a 0,008 de polegada22, o que permite boa epitelização da zona doadora em prazo 

mais curto, que não resulta em cicatrização adicional,31-33 e possibilita a reutilização da 

mesma área doadora com mais freqüência, diferente de quando comparado com os enxertos 

convencionais onde são utilizadas espessuras completas de enxerto, estando esta mais 

propensa à infecção. 

Na análise da pega do enxerto epidérmico observamos que em 63,8% dos casos tivemos 

perda parcial de áreas localizadas da enxertia, relacionadas com a formação de áreas de 

epidermólise localizada e infecção do enxerto epidérmico, havendo a necessidade de uma 

nova enxertia em 45,4% deles e em 18,2% realizado zetaplastia com bom resultado final. Em 

um caso, onde havia já a perda de 50% da matriz, houve perda total da enxertia de pele 

também por infecção local, necessitando de curativos com degermação com clorexidina e 

sulfadiazina de prata e nova enxertia de pele (Tabela 10).  

Neste trabalho foi observado uma pega média do enxerto epidérmico em 79% dos casos, 

ligeiramente inferior a pega média de 85% observada na maioria dos trabalhos pesquisados 

(Tabela 11)25, 31-34, 50, 56 . 

No estudo realizado por Hunt et al., 200050 houve a necessidade e repetir o enxerto 

epidérmico em 90% dos casos. Na Revista Argentina de Queimaduras2,o Prof. Dr. David 

Heimbach publicou o caso de uma paciente com queimadura em tórax, onde fez uso da matriz 

dérmica e, após o enxerto epidérmico, foi observada uma perda parcial do auto-enxerto , 

relacionado à epidermólise. No 10° dia houve nova reepitelização espontânea desta área, não 

requerendo cobertura secundária. A maioria dos autores recomenda um enxerto epidérmico 

sobre a matriz dérmica de espessura muito fina, entre 0,004 a 0,008 polegadas25, 33, 34, 50-56. 

Entretanto Dantzer and Braye, 200132, relatam que o sucesso do enxerto epidérmico sobre 

a matriz de regeneração dérmica depende da espessura e não da viabilidade da derme. O 

enxerto não deve ser muito fino, já que há necessidade de células basais para a reconstrução 
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da epiderme. Por outro lado não deve ser muito grossa para evitar a textura final e permitir 

cicatrização do sítio doador. Os autores utilizaram auto-enxerto epidérmico de 0,05 polegadas  

de espessura.31, 32 

Em relação a os resultados funcionais e estéticos a substituição da derme resultou em uma 

pele de cor e textura uniforme, e até o momento não observamos a recorrência de cicatrizes 

hipertróficas, estando de acordo quando comparamos com a literatura25, 31-34, 50-56onde os 

resultados foram similares, demonstrando ausência deste tipo de cicatriz inclusive em 

biopsias50, com exceção do estudo realizado por Sheridan et al., 199433, onde em 7% dos 

casos pacientes desenvolveram cicatrizes hipertróficas moderadas. Entretanto este dado 

necessita de maior seguimento uma vez que neste estudo o maior período pós-operatório foi 

de 12 meses.  

Quanto à recorrência de contraturas o presente estudo evidenciou uma média de 45,4% do 

total de pacientes analisados, os quais são atribuídas à perda parcial da matriz dérmica e do 

enxerto epidérmico, e a não aderência de alguns pacientes à fisioterapia. De acordo com Hunt 

et al., 2000 50 o resultado estético utilizando a matriz dérmica na região cervical foi superior, 

mas em 100% dos casos houve recorrência de contraturas, atribuindo estes resultados a 

diversos fatores, entre elas o tipo de imobilização utilizada. Outros autores não relataram 

recorrência  significativa desta complicação tardia.25, 32, 34 

 Dantzer and Braye, 200132 atribuem os resultados pobres obtidos no início, à recorrência 

de retrações cicatriciais e à realização de excisões simples. Com a confiança e o domínio da 

técnica cirúrgica a recorrência de contraturas foi diminuindo progressivamente. Hoje, segundo 

estes autores, são realizados excisões completas do defeito quando possível, eliminando, desta 

forma, todas as tensões periféricas da pele. 

 É importante observar que crianças enxertadas com a pele artificial demonstraram o 

crescimento da matriz dérmica acompanhando a crescimento do paciente. Com relação à 

resposta imunológica do hospedeiro à pele artificial, não houve problemas, concordando com 

a literatura pesquisada.31, 32, 34, 51-56 

A análise global dos resultados do uso da matriz dérmica no tratamento das seqüelas de 

queimaduras neste estudo demonstrou resultados excelentes em 63,6% dos casos, bom em 

27,3% dos casos e pobre em 9,1% dos casos analisados (Tabela 12). Os resultados 

apresentados por diferentes autores revelam resultados superiores a 70% em média.25, 31-34, 50-

56 
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Considerando os resultados iniciais do uso de  matrizes dérmicas no presente estudo, ainda 

em fase de curva de aprendizagem, e os resultados amplamente satisfatórios divulgados na 

literatura médica pertinente, as matrizes dérmicas parecem se constituir em uma nova 

alternativa para  tratamento de queimaduras de espessura total, tanto em fase aguda quanto em 

seqüelas. Estes resultados estão relacionados com o princípio de regeneração da derme, com 

fibras colágenas seguidos por um enxerto epidérmico fino, reconstituindo a cobertura cutânea 

a semelhança histológica e fisiológica da pele normal. Entretanto, novos estudos necessitam 

ser realizados, principalmente em relação ao seguimento por longo prazo, para avaliação da 

freqüência e intensidade de possíveis complicações observados em técnicas convencionais 

utilizadas no tratamento de queimaduras.  

O resultado estético e funcional do uso de matriz de regeneração dérmica necessita ainda 

de um acompanhamento pós-operatório prolongado, para se estabelecer uma avaliação final 

conclusiva sobre esta nova alternativa para o tratamento de queimaduras e de suas seqüelas. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

1. A maturação da matriz de regeneração dérmica ocorre em 21 dias e as 

complicações mais freqüentes foram as infecções em três casos e 

hematomas em três casos. 

 

2. A pega do enxerto epidérmico ocorreu em 79% dos casos em média e as 

complicações mais freqüentes foram a infecção do auto-enxerto em 

quatro casos e epidermólise em três casos. 

 

3. Os resultados iniciais obtidos com o uso da matriz de regeneração 

dérmica foram excelentes em 67,6%, bom em 27,3 e pobres em 9,1% do 

total de casos analisados. 
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NORMAS ADOTADAS 
 

 

As normas adotada foram as presentes na normalização para os trabalhos de conclusão do 

curso em medicina, segundo a resolução n° 001/2001, aprovada na Reunião do Colegiado do 

Curso de Graduação em Medicina em 05 de julho de 2001, terceira edição. 

Essa normatização segue as normas da convenção de Vancouver (Canadá) de acordo com 

a Quinta edição dos “requisitos uniformes para originais submetidos a Revistas Biomédicas”, 

publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
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ANEXO 1 

DIVISÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM MESORREGIÕES 

(IBGE-1997) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Região Oeste Catarinense  

2.Região Norte Catarinense  

3.Região Serrana  

4.Vale do Itajaí  

5.Grande Florianópolis  

6. Região Sul Catarinense 
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ANEXO 2 

TABELA DE LUND E BROWDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade (Anos)  
Região 

Corporal 
0 1 5 10 15 >15 

Cabeça 19 17 13 11 9 7 
Pescoço 2 2 2 2 2 2 
Tronco anterior 13 13 13 13 13 13 
Tronco posterior 13 13 13 13 13 13 
Nádegas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Genitália 1 1 1 1 1 1 
Braço 2,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Antebraço 3 3 3 3 3 3 
Mão 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Coxa 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5 
Perna 5 5 5,5 6 6,5 7 
Pé 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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