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Resumo 

Introdução:As cicatrizes hipertróficas caracterizam-se por uma neoformação de 
colágeno que não se orientam ao longo das linhas da fenda como em uma cicatriz 
normal, mas projetando-se em espiral sobre a superfície da pele, constituindo um 
problema funcional e estético. O tratamento desta afecção geralmente é complexo, 
mas com a associação dos recursos disponíveis dentro do âmbito da equipe 
multidisciplinar podemos obter resultados promissores.Objetivo:Identificar os 
tratamentos para cicatrizes hipertróficas causadas por queimaduras.Metodologia:Foi 
realizada uma revisãobibliográfica, buscou-sepesquisas contendo informações 
publicadas sobre o tema, entre os anos de 2004 a 2018.Resultados/Considerações 
finais: Os recursos terapêuticos mais citados pelos autores foram: o ultrassom, a 
carboxiterapia, laser, terapia compressiva, luz intensa pulsada e a fita de silicone. 

Descritores: Cicatrizes hipertróficas, Queimaduras, Tratamentos para cicatrizes. 

Abstract  

Introduction: Hypertrophic scars are characterized by a collagen neoformation that 
does not orient along the crevice lines as in a normal scar, but spreads over the 
surface of the skin, constituting an functional and aesthetic problem. The treatment of 
this condition is usually complex, but with the combination of resources available within 
the scope of the multidisciplinary team we can obtain promising results. Objective: To 
identify the treatments for hypertrophic scarring caused by burns. Methodology: A 
literature review was carried out to search for published information on the subject 
between 2004 and 2018.Results/ Final considerations: The most cited therapeutic 
resources were: ultrasound, carboxytherapy, laser, compression therapy, intense 
pulsed light and silicone tape. 

Descriptors: Hypertrophic scars, Burns, Treatments for scars. 
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Introdução 

         A queimadura se caracteriza como a destruição parcial ou total da pele, 

causada por trauma térmico, elétrico, químico ou radioativo. A gravidade e o 

prognóstico são definidos pela avaliação do agente causal, profundidade, 

extensão da superfície corporal queimada, localização, idade, doenças 

preexistentes e lesões associadas1. A nomenclatura tradicional categoriza as 

feridas por queimadura em primeiro, segundo e terceiro graus. Primeiro grau 

(espessura superficial) - afeta somente a epiderme, não forma bolhas, 

apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em período de quatro a seis 

dias. Segundo grau (espessura superficial e profunda) - afeta a epiderme e 

parte da derme, forma bolhas. A restauração das lesões ocorre entre sete e 

vinte e um dia. Terceiro grau (espessura total) - afeta a epiderme, a derme e 

estruturas profundas, é indolor2. 

O processo de cicatrização normal pode ser dividido em três etapas: 

inflamatória; proliferativa e remodelamento. Afase inflamatória tem início 

imediato após a lesão; a proliferativa é responsável pela reconstituição 

epidérmica, a chamada reepitelização e na fase de remodelamento ocorre 

deposição de tecido neoformado, que contribui para maturação de tecido 

cicatricial3. 

        Uma evolução normal das fases de cicatrização em um indivíduo 

geralmente determina uma cicatriz final de bom aspecto estético e funcional. 

Qualquer interferência nesse processo pode levar à formação de cicatrizes de 

má qualidade, alargadas e pigmentadas. Dentre as afecções cicatriciais, 

destacam-se a cicatriz hipertrófica que consisteem cicatrizes elevadas, tensas 

e confinadas às margens da lesão original. Com frequência tendem à 

regressão espontânea, vários meses após o trauma inicial4. 

O presente artigo tem intuito de identificar os tratamentos para cicatrizes 

hipertróficas causadas por queimaduras. 

 

 



Metodologia 

 

Revisão de literatura sobre o tratamento das cicatrizes hipertróficas 

resultantes de queimaduras,analisou artigos científicos publicados entre 2004 a 

2018, nos idiomas inglês e português, nas bases de dados: SCIELO, LILACS e 

PUBMED, pesquisas realizadas diretamente nas referências dos trabalhos 

encontrados. Os critérios de inclusão dos artigos foram definidos a partir da 

questão investigada. Os descritores utilizados para busca foram: cicatrizes 

hipertróficas, queimaduras, tratamentos para cicatrizes. 

 

 

Resultados 

 

Os estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na 

tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado da busca de artigos relacionados ao tratamento de cicatrizes hipertróficas resultantes de 

queimaduras. 

Autor Objetivos Métodos Resultados 

Bentes et al16, 

2014 

Avaliar uso do ultrassom 

em cicatrizes 

hipertróficas causadas 

por queimaduras. 

Na prática clínica, em pacientes 

vítimas de queimaduras, a 

aplicação de ultrassom 

normalmente na fase de 

remodelagem é realizada com o 

objetivo de adquirir ou de 

favorecer um realinhamento do 

colágeno. Se o mesmo for 

usado no modo contínuo em 

dosagens de 1 a 2w/cm2 e 

diretamente sobre a cicatriz 

durante seis a oito minutos. 

Tal processo pode facilitar o aumento na 

amplitude de movimentos e reduzir a dor 

associada à cicatriz. O ultrassom trabalha 

mais efetivamente se for usado nas 

cicatrizes com menos de um ano de 

idade. 

Ferreira et 

al10,2006 

Avaliar o tratamento com 

terapia compressiva para 

tratar a cicatriz 

hipertrófica causada por 

queimadura. 

A pressão recomendada é de 24 

a 30 mmHg, sendo mantida 

continuamente por seis a doze 

meses, podendo ser exercida 

através do uso de malhas 

compressivas. 

A ação da compressão está relacionada à 
oclusão de        pequenos vasos dentro da 
cicatriz,determinando  uma isquemia e 
reduzindo o número de fibroblastos e a 
formação de colágeno.  Outra ação é o 
ressecamento da cicatriz com 
estabilização dos mastócitos. 

Guedes et al7, 

2018 

Avaliar as alterações das 

fibras de colágeno na 

derme resultantes da 

tensão mecânica. 

O recurso terapêutico usado é a 

liberação tecidual funcional. 

Pode ser exercida através de 

movimentos de pinçamento. 

Concluíram que tensões mecânicas 

aplicadas ao tecido em cicatrização 

promovem uma organização dos feixes de 

colágeno de uma forma mais natural, com 

mais elasticidade que quando não 

aplicada tensão. 

Kosekiet al8, 

2007 

Avaliar o tratamento 

oferecido para paciente 

portadora de cicatrizes 

hipertróficas com o uso 

de terapias manuais. 

Paciente portadora de cicatrizes 

hipertróficas submeteu-se a 

sessões de terapias manuais 

por um período de 2 meses e 

meio, com frequência de 3 

vezes por semana e duração de 

50 minutos cada sessão, 

totalizando 30 sessões. 

Na terceira sessão de tratamento 

observou-se melhora no quadro cicatricial 

(textura mais fina, coloração levemente 

avermelhada) e uma leve descamação do 

tecido cicatricial. Após 15 sessões pode-

se notar uma diminuição de tamanho das 

cicatrizes. Ao final das trinta sessões 

obteve melhoras ainda mais significativas 

na morfologia das cicatrizes. 

Guirro e 

Guirroetal16,200

4 

Relatar um tratamento 

para cicatriz hipértrófica 

com o uso de corticóide. 

Cento e cinquenta unidades de 

hialuronidase em combinação 

com 1cc (centímetro cúbico) de 

solução de procaína a 2% foram 

injetadas em intervalos no 

interior da cicatriz. 

Acelera o processo de cicatrização 

tissular por multiplicação dos fibroblastos, 

regulando os processos de cicatrização, 

atenuando os fenômenos inflamatórios e 

diminuindo ao máximo as formações 

granulomatosas, produzindo o 

desaparecimento das elevações das 

bordas da área traumatizada e volta ao 

nível da pele normal. 

Salazar et al9, 

2013. 

 Avaliar a eficácia da 

carboxiterapia no 

tratamento da cicatriz 

hipertrófica. 

Paciente do sexo masculino, 41 

anos. Aplicações subcutâneas 

tanto na área da ferida como na 

área periférica. A frequência das 

aplicações foi uma sessão a 

cada 2 semanas nas primeiras 

seis sessões e então uma 

sessão de quatro em quatro 

semanas. O número total foi de 

10 sessões. 

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. 

    



 

Autor 

 

Objetivos 

 

Métodos 

 

Resultados 

Connollyet al11, 

2014 

 

Avaliar tratamento para 

cicatriz hipertrófica 

utilizando laser 

fracionado de co². 

 

10 pacientes, realizaram-se 3 

tratamentos com 2-3 meses de 

intervalo.Anestesia tópica 

durante sessões. Para análise 

foi realizado Biópsia antes, 

após, 2 e 3 meses após o 

tratamento. 

Houve aumento vascular e da densidade 

após o tratamento, com um aumento da 

vascularização. Diminuição do eritema. 

Vargaset al12, 

2018 

Avaliar tratamento para 

cicatriz hipertrófica com 

o uso de luz intensa 

pulsada com a utilização 

de injeção de 

corticosteroide. 

52 pacientes, tratados com 

intervalos de 4-8 semanas. Com 

a utilização de fotografias 

digitais, as mudanças na 

aparência da cicatriz foram 

avaliadas com a escala 

modificada de Vancouver. 

A terapia combinada (IPL + injeção de 

corticosteróide) não só melhora a 

aparência de cicatrizes hipertróficas, mas 

também aumenta o nível de recuperação 

do estado de hidratação da pele em 

termos da função de barreira cutânea. 

Blanco 15, 2004 Demonstrar a eficácia da 

utilização da fita de 

silicone em cicatrizes 

hipertróficas. 

Deve ser usado por, no mínimo, 

12 horas por dia durante um 

período mínimo de 2 meses. 

Diminuição do volume da cicatriz e 

aumento de sua elasticidade, 

principalmente quando realizada após 

exerese cirúrgica. Seu mecanismo de 

ação, embora ainda controverso, 

reside na manutenção da umidade 

local, funcionando como um “estrato 

cómeo artificial”. 

 

Tizattoet al14, 

2015 

 

Avaliar os efeitos da 

Terapia por Indução de 

Colágeno paracicatrizes 

hipertróficas por 

queimaduras. 

 

Estudo de caso com paciente 

sexo masculino. O equipamento 

utilizado foi o da marca Roller, 

de 192 agulhas de 1,5 

milímetros de comprimento. A 

técnica constituiu em 

deslizamento do roller na área a 

ser tratada com movimento de 

“vai e vem” e pressão 

moderada, entre 10 a 15 

passadas em um mesmo 

sentido e quatro cruzamentos da 

área de rolagem. O paciente foi 

submetido a 3 intervenções com 

intervalo de 30 dias entre uma e 

outra, sendo reavaliado a cada 

sessão. 

Foi possível identificar melhora 

progressiva na elasticidade e altura da 

cicatriz, mas não foi sensível para graduar 

a melhora na pigmentação e 

vascularização. Pela escala de avaliação 

da cicatriz foi possível observar uma 

importante melhora do aspecto da cicatriz 

em todas as variáveis de forma 

progressiva. Houve um aumento 

considerável em relação à dor no decorrer 

das intervenções, caracterizando uma 

resposta positiva na sensibilidade 

cutânea. Na comparação dos registros 

fotográficos, foi possível visualizar 

melhora considerável da textura e 

irregularidade. 

Ozoget al13, 

2013 

Avaliar tratamento para 

cicatriz hipertróficas de 

queimadura tratado por 

uma combinação do 

método de orifício 

usando o laser de 

dióxido de carbono e 

terapia de induçãodo 

colágeno, utilizando um 

sistema de terapia de 

microagulhamento. 

Um paciente de 50 anos. Foi 

utilizado como anestésico 

lidocaína a 1% e em seguida 

aplicações do laser de dióxido 

de carbono. Em seguida, foi 

realizada a aplicação do 

Dermaroller, 3x sobre a cicatriz. 

Foram realizadas 5 sessões de 

associação do laser de dióxido 

de carbono, com 

microagulhamento com 

intervalos de quatro semanas. 

Após as sessões, a lesão mostrou um 

relaxamento da contratura e uma melhora 

na textura e cor. O paciente ficou 

satisfeito com os resultados e não relatou 

efeitos colaterais. 

IPL= luz intensa pulsada; UST=ultra-som terapêutico; mmHg= milímetros de mercúrio; W/CM²= watts por 

centímetro quadrado; CO²= dióxido de carbono  

 



 

 

 

Discussão 

 

No decorrer deste levantamento bibliográfico pode-se perceber que as 

queimaduras são uma das injúrias mais terríveis que uma pessoa pode sofrer, pois 

deixam sequelas importantes que afetam drasticamente a aparência, a capacidade de 

independência e consequentemente, o bem estar psicológico do indivíduo5. 

Guedes et al7 sugerem terapia medicamentosa, infiltrações locais, cremes de 

uso tópico, terapia compressiva, massagens e luz intensa pulsada para tratamento de 

cicatrizes hipertróficas. Porém, Guirro e Guirroet al16 descrevem terapia 

medicamentosa, massagem, eletroterapia e ultrassom. Além dos muitos e diversos 

tratamentos conhecidos, têm sido testados ultimamente o uso de corticóides. Estes, 

usados isoladamente ou associados a outras substâncias, mostram resultados 

animadores, não só no que diz respeito à sintomatologia, mas também induzindo ao 

nivelamento destes processos16. 

Guedes et al7 sugere a liberação tecidual funcional como recurso terapêutico 

ao tratamento de cicatrizes hipertróficas, cujas tensões mecânicas aplicadas ao tecido 

em cicatrização promovem uma organização dos feixes de colágeno de uma forma 

mais natural, com mais elasticidade que quando não aplica a tensão. Na área da 

terapia manual, Kosekiet al8 relata que em seu estudo de caso submeteu sua paciente 

portadora de cicatrizes hipertróficas à sessões de terapias manuais por um período de 

2 meses e meio, numa frequência de 3 vezes por semana com duração de 50 minutos 

cada sessão, totalizando 30 sessões. Na terceira sessão de tratamento observou-se 

melhora no quadro cicatricial (textura mais fina, coloração levemente avermelhada) e 

uma leve descamação do tecido cicatricial. Após 15 sessões pode-se notar uma 

diminuição de tamanho das cicatrizes. Ao final das trinta sessões obteve melhoras 

ainda mais significativas na morfologia das cicatrizes. 

Salazar et al9 levanta 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, com um Certificado de Conformidade 

pureza de 99,99%.  Aplicações subcutâneas tanto na área da ferida como na área 



periférica e foi utilizado agulhas finas, fluxo de gás máxima utilizada foi de 50 cc/min, e 

o volume taxa de aplicação máxima foi de 300 cc (centímetros cúbicos) por sessão. A 

frequência das aplicações foi uma sessão a cada duas semanas nas primeiras seis 

sessões e então uma sessão de quatro em quatro semanas. O número total foi de 10 

sessões. 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 tratamento compressivo vem sendo utilizado desde a década de 70, tem sido 

o padrão de tratamento para cicatrizes hipertróficas de queimaduras, e ainda é opção 

de primeira linha em muitos centros. A compressão deve ser iniciada logo após a 

retirada dos pontos, ou seja, após completa epitelização da ferida10. 

        O laser fracionado de CO² se destacou na melhora da textura, altura e aparência 

da pele, devido à sua ação vascular11. 

Um estudo com a junção de terapias de luz intensa pulsada e injeções intralesionalde 

corticosteróides, foram selecionados 52 pacientes, tratados com intervalos de 4-8 

semanas. Com a utilização de fotografias digitais, as mudanças na aparência da 

cicatriz foram avaliadas com a escala modificada de Vancouver. Em 12 pacientes, a 

função de barreira do estrato córneo, foi avaliada pela medida da perda de 

águatransepidérmica e capacitância. A terapia combinada não só melhora a aparência 

de quelóides e cicatrizes hipertróficas, mas também aumenta o nível de recuperação 

do estado de hidratação da pele em termos da função de barreira cutânea12. 

Ozoget al13realizaram um estudo de caso combinando a técnica do laser de dióxido de 

carbono com o microagulhamento na mesma sessão, realizando cinco sessões com 

intervalo de quatro semanas. Sugerem que o método de combinação do laser de 

dióxido de carbono e microagulhamento resulta em maior melhora da cicatriz do que 

qualquer um dos métodos aplicados isoladamente. Cabe ressaltar que o estudo não 

apresenta as características da cicatriz tratada, os métodos utilizados para avaliação 

antes e depois dos procedimentos realizados, nem tampouco o tamanho da agulha de 

microagulhamento utilizada, produtos utilizados e não relata o procedimento em si, da 

mesma forma que não cita os parâmetros de utilização do aparelho de laser. Fica 

evidente, então, que suas conclusões devem ser cautelosamente consideradas. 

Tizattoet al14 realizaram um estudo de caso da cicatriz de queimadura na região 

anterior do antebraço, usando como método de avaliação uma ficha de avaliação 

elaborada pelos pesquisadores, Escala de Vancouver, Escala Visual Numérica, Escala 



de avaliação da cicatriz, registros fotográficos (utilizando a mesma câmera, 

respeitando o mesmo local, horário e distância). O paciente foi submetido a três 

intervenções com intervalo de 30 dias e em todas as sessões foi reavaliado. A técnica 

foi realizada com o equipamento Roller, aprovado pela ANVISA, que possui 192 

agulhas de 1,5 mm. Relataram que, apesar de pouco estudado e utilizado por 

profissionais, encontraram uma melhora na qualidade geral da cicatriz, principalmente 

na pigmentação, vascularização, elasticidade, textura, irregularidades e sensibilidade 

num curto espaço de tempo. 

O objetivo final do tratamento será o de obter uma cicatrização que se 

aproxime do tecido original normal sob os pontos de vista estético, mecânico e 

funcional. 

 

Conclusão 

 

Compreendeu-se devido a esta revisão da literatura que a melhor alternativa 

sempre é a prevenção da instalação da cicatriz hipertrófica. Existe um consenso entre 

os autores de que o manejo terapêutico dessa afecção permanece complexo e 

desafiante, apesar dos avançados conhecimentos voltados a esta problemática. 

Porém, a associação dos recursos terapêuticos citados acima possibilitam o 

tratamento eficaz da cicatriz hipertrófica e a redução dos impactos sociais dos 

pacientes com problemas estéticos e déficits funcionais decorrentes da cicatriz 

hipertrófica. 
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