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RESUMO 

Introdução: A vítima de queimaduras pode ter diferentes graus de lesões, 

necessitando de intervenções como curativos, enxertos e retalhos. 

Consequentemente, diferentes tipos de cicatrizes podem se desenvolver, 

envolvendo hipertrofias, eritema, discromias e limitações funcionais. A cicatriz 

hipertrófica é definida como uma lesão elevada, que não ultrapassa os limites 

da ferida inicial, ou seja, respeita a extensão original da lesão, e apresentam 

tendência a regressão. É uma resposta exacerbada do tecido conjuntivo 

cutâneo a ferimentos, intervenções cirúrgicas, queimaduras ou quadros 

inflamatórios. Objetivo: Conhecer e analisar a eficácia do tratamento com 

carboxiterapia da cicatriz hipertrófica no pós-queimado. Método: Foi realizado 

um estudo descritivo, por meio de uma Revisão da Literatura. Considerações 

Finais: De acordo com vários artigos pesquisados sobre a carboxiterapia, pode-

se concluir que a utilização do gás provoca um enfisema subcutâneo, 

proporcionando um descolamento da pele e leva ao aumento secundário da 

oxigenação e aumento do fluxo sanguíneo ocorrendo rearranjo das fibras de 

colágeno. 

Descritores: Queimadura, Carboxiterapia e Cicatriz Hipertrófica. 
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ABSTRACT 

Introduction: The burn victim may have varying degrees of injuries, requiring 

interventions such as dressings, grafts and flaps. Consequently, different kinds 

of scars can develop, involving hypertrophy, erythema, dyschromia and 

functional limitations. Hypertrophic scarring is defined as an elevated lesion, 

which does not go beyond the original wound, that is, with respect to the original 

extent of the injury, and provide the regression trend. It is an exaggerated 

response of the skin tissue to injury, surgery, burns or inflammatory conditions. 

Objective: To investigate and analyze the effectiveness of treatment with 

Carboxytherapy of hypertrophic scarring in burned post. Method: a descriptive 

study, through a Systematic Literature Review was conducted. Concluding 

Remarks: According to various items on the searched Carboxytherapy, it can be 

concluded that the use of gas causes a subcutaneous emphysema, providing a 

detachment of the skin and leads to secondary increase in oxygenation and 

increase in blood flow occurs rearrangement of the collagen fibers. 

Keywords: Burn, Carboxytherapy and Hypertrophic Scar. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vítima de queimaduras pode ter diferentes graus de lesões, 

necessitando de intervenções como curativos, enxertos e retalhos. 

Consequentemente, diferentes tipos de cicatrizes podem se desenvolver, 

envolvendo hipertrofias, eritema, discromias e limitações funcionais; 

dependendo da idade, tempo de cicatrização, entre outros fatores, exigindo 

reavaliações frequentes, adequação de condutas e tratamento a longo prazo.1   

A cicatriz hipertrófica é definida como uma lesão elevada, que não 

ultrapassa os limites da ferida inicial, ou seja, respeita a extensão original da 

lesão, e apresentam tendência a regressão. É uma resposta exacerbada do 

tecido conjuntivo cutâneo a ferimentos, intervenções cirúrgicas, queimaduras 

ou quadros inflamatórios. 2 

Nas queimaduras profundas e/ou extensas observa-se que as cicatrizes 

hipertróficas podem desenvolver-se em pessoas que nunca apresentaram 

tendência a esse tipo de cicatrização. Este fato é devido, provavelmente, ao 

aumento em todas as direções da tensão cutânea na região queimada, e pela 

perda do tecido por ação do calor. Ainda, a detecção em pacientes queimados 

de níveis séricos de alfa-globulinas aumentados até 60 dias após a 

queimadura, parece favorecer a hipertrofia dessas cicatrizes, por inibição da 

colagenase.2 

 A carboxiterapia é uma técnica onde se utiliza o gás carbônico medicinal 

(dióxido de carbono ou CO2 ou anidro-carbônico) injetado no tecido 

transcutâneo, estimulando assim efeitos fisiológicos como melhora da 

circulação e oxigenação tecidual, angiogênese e incremento de fibras 

colágenas, além do efeito mecânico, podendo ser utilizado para a melhora da 

qualidade da cicatriz, elasticidade e irregularidade da pele.3 

 Este estudo tem como objetivo levantar informações e discutir a 

carboxiterapia como tratamento na cicatriz hipertrófica causado pela 

queimadura.  
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MÉTODOS 

 

Para realização do presente estudo, foi feito uma bibliográfica, 

retrospectiva, descritiva e documental, com levantamento e análise das 

informações que já foram publicadas a respeito do assunto. O levantamento 

abrangeu o período de 2005 a 2014, em periódicos indexados nas bases de 

dados Bireme, Lilacs e Scielo, através das palavras chave: queimadura, 

carboxiterapia, fisioterapia. Também foram utilizados livros para enriquecer a 

pesquisa.  
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DISCUSSÂO 

 
Queimadura 

 

Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, 

por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de 

revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da 

pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido 

celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos.4 

As defesas imunológicas do corpo são muito alteradas pela queimadura. 

A perda da integridade cutânea é composta pela liberação de fatores 

inflamatórios anormais, níveis alterados de imunoglobulinas e complemento 

sérico, função alterada dos neutrófilos e uma redução dos linfócitos. A perda da 

pele também resulta em uma incapacidade de regular a temperatura corporal. 

Os pacientes queimados podem, portanto, exibir baixas temperaturas corporais 

nas primeiras horas depois da lesão, mas, à medida que o hipermetabolismo 

restabelece a temperatura central, o paciente queimado torna-se hipertérmico 

durante grande parte do período pós-queimadura, mesmo na ausência de 

infecção.4 

O método mais rápido para a determinação da área queimada é 

constituído pela “regra dos nove”, desenvolvido por Polaski&Tennison, o qual 

divide a superfície corporal em segmentos que equivalem a aproximadamente 

9% do total. Então, cada segmento corresponde a um percentual, ou seja, o 

corpo é dividido em múltiplos de nove.5 (figura 1) 
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Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bombeiroswaldo.blogspot.com.br/2012/10/queimaduras-profundidade-

extensao.html 

As queimaduras são classificadas de acordo com a extensão e a 

profundidade da lesão. Classificando quanto à profundidade, podem ser: (a) 

queimadura de primeiro grau, onde a lesão atinge apenas a camada mais 

superficial da pele, apresentando vermelhidão local, ardência, inchaço e calor 

local; (b) queimadura de segundo grau, onde a lesão atinge as camadas mais 

profundas da pele, sendo característica típica deste tipo a presença de bolhas, 

e; (c) queimaduras de terceiro grau, onde a lesão se dá por completo, atingindo 

os tecidos mais profundos, podendo chegar ao tecido ósseo.5 (figura 2) 

 

Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

       Fonte: adaptado de: http://offshorebrasil.blogspot.com/2010/05/queimaduras.html 

http://offshorebrasil.blogspot.com/2010/05/queimaduras.html
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Processo de Cicatrização da Pele 
 

A cicatriz ocorre quando uma lesão envolve tecidos mais profundos do 

que a epiderme. Desta forma, a cicatrização ocorrerá toda vez que a perda de 

tecido for além da derme, dividindo-se em três fases: A fase inflamatória, que é 

a preparação da ferida para a cicatrização, tem início em 3 a 5 dias. Nesta há 

uma agregação das plaquetas e depósito de fibrina, formando um coágulo 

sobre a lesão. Esta fase é fundamental ao processo de cura e engloba todos os 

sinais flogísticos da inflamação como eritema, edema, calor, dor e diminuição 

da amplitude de movimento. A fase proliferativa é marcada pela reepitelização 

da superfície da ferida e migração e proliferação dos fibroblastos a níveis mais 

profundos. O colágeno é depositado aleatoriamente e junto com este, forma-se 

o tecido de granulação que por sua vez é composto por novos vasos 

sanguíneos que trazem suprimento para a área da ferida. Esta fase tem 

duração de 6 dias a 3 semanas. A fase reparadora ou de remodelamento tem 

início por volta da terceira semana após o ferimento e se estende por até dois 

anos, dependendo do grau, extensão e local da lesão. Nesta, a força tênsil da 

cicatriz é aumentada. O reparo de lesões é um esforço nos tecidos para 

restaurar a função e estruturas normais, porém vários fatores interferem na 

cicatrização como infecção, idade, desnutrição, sendo também que a 

deficiência de proteínas e vitamina C afeta a síntese de colágeno.6 

Em lesões cutâneas por queimadura, a extensão da perda cutânea 

dificulta ou mesmo impossibilita a aproximação das bordas, ocorrendo a 

cicatrização por segunda intenção, que é um processo mais lento, com alto 

risco de infecção, produzindo retração cicatricial, cicatrizes extensas e alto 

custo de tratamento.7 

Nas queimaduras que tenham destruído a epiderme, há o tecido 

cicatricial. Após semanas, este tecido pode se tornar contraído e restringido ou 

pode ter um crescimento excessivo como na cicatrização com quelóide. Onde 

há extensiva destruição de pele, o paciente submete-se à cirurgia reconstrutiva 

e enxerto, que pode levar meses. No caso de crianças, pode haver episódios 

de cirurgia por muitos anos.8 

Portanto, compreende-se que em casos de queimaduras mais profundas 

da pele a recuperação dependerá também de procedimentos de cirurgia 
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plástica e períodos de preparação, adaptação, regeneração e reabilitação da 

função da pele.8 

 

Cicatriz Hipertrófica 

 

Cicatrizes hipertróficas ocorrem a partir de hiperproliferação de 

fibroblastos, com conseqüente acúmulo de matriz extracelular, especialmente 

pela excessiva formação de colágeno. Consistem em cicatrizes elevadas, 

tensas e confinadas às margens da lesão original. Com freqüência tendem à 

regressão espontânea, vários meses após o trauma inicial.9 

Uma cicatriz hipertrófica é limitada à área do trauma, enquanto um 

queloide alastra-se além desta, tendo pior prognóstico. O quelóide difere de 

uma cicatriz hipertrófica, pois se estende além do limite da lesão original.10 

 

Carboxiterapia 

 

  A carboxiterapia passou a ser utilizada na Medicina a partir de 1930, 

desde então vem sendo aplicada em várias áreas médicas. É utilizada 

largamente em cirurgias laparoscópicas na realização do pneumoperitônio, nas 

histeroscopias e como contraste em arteriografias.10 

A ação farmacológica do anidro carbônico é vasodilatação local, 

causando aumento do fluxo vascular e da pressão parcial de O2, por diminuir a 

afinidade do oxigênio pela hemoglobina, liberando, assim, mais O2 para os 

tecidos. Esses efeitos causam aumento de atividades oxigênio-dependentes, 

como a fagocitose de bactérias por polimorfonucleares e produção de 

fibroblastos, portanto, podem resultar em melhor cicatrização.11 

A cicatriz caracteriza-se por uma lesão na camada dérmica. Após uma 

incisão da pele, dá-se início ao processo de reparo, o que se faz a custa da 

proliferação do tecido conjuntivo. O descolamento da pele provocado pelo gás, 

leva a perda da integridade tecidual e a exposição do colágeno, com 

conseqüente ativação do processo de cicatrização. Os autores relataram ainda 

que a Carboxiterapia também pode ser indicada para o tratamento de cicatrizes 

aderentes após o transcurso do processo cicatricial. Isto se justifica pela ação 
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mecânica do gás ao promover um “descolamento” das estruturas aderidas 

durante o processo de reparo tecidual, proporcionando efeitos benéficos à 

aderência cicatricial.12 

Pode notar os efeitos da Carboxiterapia depois da quarta aplicação, 

sendo que é possível fazer de duas a três sessões semanais. O tratamento 

costuma ser de 10 a 14 aplicações, geralmente com freqüência de duas vezes 

por semana, e o efeito dura até seis meses. Além disso, o uso correto da 

carboxiterapia não apresenta riscos nem efeitos colaterais. É possível 

aparecerem pequenas manchas. A pessoa pode retornar às suas atividades 

normais ao final de cada sessão de carboxiterapia. A execução do método é 

não cirúrgico. O dióxido de carbono é infiltrado no tecido subcutâneo através de 

uma agulha 30G minúscula. Do ponto da injeção, o dióxido de carbono se 

difunde facilmente em tecidos adjacentes.13 

Um dos principais produtos do metabolismo celular é o ácido carbônico 

(H2CO3), portanto é totalmente inóculo para nosso organismo.14 

 

Eficácia do tratamento da carboxiterapia na cicatriz 

 

Paciente do sexo masculino, 41 anos, aparentemente saudáveis; que 

apresenta cicatriz supercílio esquerdo, originário impacto cabeça-cabeça 

durante o jogo futebol. A cicatriz tem um período de 10 dias, foi suturada com 

fio de nylon e os pontos foram removidos aos 7 dias. É levantada a 

possibilidade de utilização de dióxido de carbono para regenerar a cicatriz. 

Para o procedimento foi utilizado dióxido de carbono especialmente adequado 

para utilização médica fornecida por Praxair, com um Certificado de 

Conformidade pureza de 99,99% (Certificate No. 12/000063). Aparelho 

Carboxiderm 1C produzido pela Tonederm (Brasil). A área ferida foi 

previamente limpa com gaze incorporado com álcool etílico medicinal de 70 º. 

Aplicações subcutâneas tanto na área da ferida como na área periférica e foi 

utilizado agulhas finas 30G x 13 mm fluxo de gás máxima utilizada foi de 50 

cc/min, e o volume taxa de aplicação máxima foi de 300 cc por sessão. A 

frequência das aplicações foi uma sessão a cada 2 semanas nas primeiras seis 
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sessões e então uma sessão de quatro em quatro semanas, passado quatro 

sessões. O número total foi de 10 sessões.15 

Nos resultados, mostra redução da cicatriz com uma precisão de 90%. O 

efeito de dióxido de carbono baseia-se na sua potência vasodilatador. O 

objetivo é restaurar a função da microcirculação. O efeito vasodilatação e 

aumento do fluxo sanguíneo tecido foram demonstrados nos estudos. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes das sessões de carboxiterapia     Depois 10 sessões de carboxiterapia 

 

Fonte: SALAZAR, Martha Arellano. Aplicación subcutánea de dióxido de carbono 

para atenuación de cicatrices. Revista ECIPerú Volumen 9, número 2 Marzo 2013. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS:  

  

 A queimadura é um trauma grave, com repercussão emocional, além da 

dor promove cicatrizes inestéticas e que para a sociedade e até mesmo 

médicos, desconhecem tratamentos Fisioterapêuticos Dermato Funcional para 

a melhora significativa da auto estima. 

 Cicatrizes hipertróficas são processos de cicatrização anormal formados 

por deposição excessiva de matriz extracelular, especialmente colágeno e 

limitada à área do trauma. De acordo com vários artigos pesquisados sobre a 

carboxiterapia, pode-se concluir que a utilização do gás provoca um enfisema 

subcutâneo proporcidonando um descolamento da pele, isenta de traumas 

vasculares e nervosos, porem suficiente para aumentar o fluxo sanguíneo e a 

concentração de oxigênio local ocorrendo rearranjo das fibras de colágeno. 

 A carborxiterapia possui respaldo na literatura para seu uso seguro e 

com garantias de bons resultados.  

Não foi encontrado estudos científicos de cicatriz hipertrófica em pós 

queimado com o tratamento de carboxiterapia, mas é utilizada em cicatrizes 

hipertróficas comuns, neste contexto, é necessário maiores estudos clínicos na 

área de queimados com o tratamento pela carboxiterapia. 
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