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RESUMO 
 
Almeida, IR. Avaliação de características clínicas e biomecânicas de cicatrizes 
resultantes do tratamento de sequelas de queimaduras comparando matrizes 
dérmicas: ensaio clínico prospectivo, randomizado e controlado. Ribeirão Preto: 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2021.  
 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, houve um aumento da sobrevida dos 
pacientes vítimas de queimaduras extensas. Desta forma, é crescente o número de 
pacientes com sequelas de queimaduras decorrentes de cicatrizes patológicas. Nesse 
contexto, substitutos dérmicos têm sido propostos para correção de tais sequelas e 
para melhorar a qualidade destas cicatrizes. OBJETIVO: Avaliar e comparar 
características clínicas e biomecânicas de cicatrizes, resultantes do tratamento 
cirúrgico de sequelas de queimaduras, com uso de diferentes matrizes dérmicas. 
MÉTODO: Foi realizado um ensaio prospectivo, randomizado e controlado incluindo 
pacientes portadores de sequelas de queimadura com prejuízo estético ou restrição 
funcional, com no mínimo 1 ano da queimadura, que possuíam indicação de 
tratamento com enxerto de pele parcial (EPP). Tais pacientes foram randomizados 
(permutação em bloco) em 4 grupos de acordo com o tratamento instituído: Grupo 
Controle (recebeu EPP sem matriz dérmica), Grupo Integra® (Matriz dérmica e EPP), 
Grupo Matriderm® (Matriz dérmica e EPP) e Grupo Pelnac® (Matriz dérmica e EPP), 
cada um composto por um N de 10 sequelas tratadas (exceto pelo grupo Matriderm® 
composto por um N=9). Os critérios de exclusão foram perda de seguimento e falha 
na integração de mais de 10% do enxerto. A avaliação das cicatrizes resultantes do 
tratamento ocorreu após pelo menos 1 ano da cirurgia e foi realizada subjetivamente 
com a Escala de Cicatrização de Vancouver, enquanto a análise objetiva foi obtida 
com o durômetro e cutômetro em áreas de pele normal, cicatriz hipertrófica e cicatriz 
cirúrgica. RESULTADOS: Na avaliação com a Escala de Cicatrização de Vancouver, 
durômetro e cutômetro, não houve diferença na comparação das cicatrizes cirúrgicas 
entre os grupos. Analisando cada grupo, com uma avaliação intraindividual 
comparando áreas de pele normal com cicatrizes cirúrgicas, os resultados sugeriram 
a possibilidade de uma rigidez da cicatriz cirúrgica mais próxima da pele normal para 
os grupos Integra® e Matriderm® medida com o durômetro. Na avaliação 
intraindividual com o cutômetro, as cicatrizes cirúrgicas não foram comparáveis às 
áreas de pele normal. CONCLUSÃO: Este estudo sugere que não há diferença na 
qualidade da cicatriz avaliada pela análise de características clínicas e biomecânicas 
comparando matrizes dérmicas acelulares (Integra®, Matriderm® e Pelnac®) e 
apenas enxerto de pele de espessura parcial sem matriz dérmica, no tratamento de 
sequelas de queimaduras. 
 
Palavras-Chave: Cicatriz. Transplante de Pele. Derme Acelular. Procedimentos 
Cirúrgicos Reconstrutivos. Queimaduras. Elasticidade. 



 

ABSTRACT 
 

Almeida, IR. Evaluation of clinical and biomechanical features of scars resulting from 
treatment of burn sequelae comparing dermal matrices: a prospective, randomized 
controlled trial. Ribeirão Preto: Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo; 
2021. 
 
INTRODUCTION: In recent years, there has been an increase in survival of patients 
with extensive burns. Thus, the number of patients with sequelae of burns due to 
pathological scars is increasing. In this context, dermal substitutes have been 
proposed to correct such sequelae and to improve the quality of these scars. 
OBJECTIVE: To evaluate and compare clinical and biomechanical characteristics of 
scars resulting from the surgical treatment of burn sequelae using different dermal 
matrices. METHODS: A prospective, randomized controlled trial was performed 
including patients with burn sequelae with aesthetic impairment or functional 
restriction, with at least 1 year of burn, who had indication of split thickness skin graft 
(STSG) as treatment. These patients were randomized (block permutation) into 4 
groups according to the treatment given: Control Group (received STSG without 
dermal matrix), Integra® Group (dermal matrix and STSG), Matriderm® Group (dermal 
matrix and STSG) and Pelnac® Group (dermal matrix and STSG), each composed of 
an N of 10 treated sequelae (except for the Matriderm® group composed of an N = 9). 
Exclusion criteria were loss of follow-up and failure to integrate more than 10% of the 
graft. The evaluation of the scars resulting from the treatment was carried out at least 
1 year after the surgery and was performed subjectively with the Vancouver Scar Scale 
while the objective analysis was obtained with the durometer and cutometer in areas 
of normal skin, hypertrophic scar and surgical scar. RESULTS: In the Vancouver Scar 
Scale, durometer, and cutometer evaluation, there was no difference in the comparison 
of surgical scars among groups. Analyzing each group, with an intraindividual 
evaluation comparing areas of normal skin with surgical scars, the results suggested 
a possibility of a surgical scar hardness closer to normal skin for Integra® and 
Matriderm® groups measured with the durometer. In the cutometer intraindividual 
evaluation, surgical scars were not comparable to areas of normal skin. 
CONCLUSIONS: This study suggests that there is no difference in the quality of scar 
assessed through the analysis of clinical and biomechanical features comparing 
acellular dermal matrices (Integra®, Matriderm®, and Pelnac®) and only split-
thickness skin graft without a dermal matrix in secondary burn reconstruction. 
 
Keywords: Cicatrix. Skin Transplantation. Acellular Dermis. Reconstructive Surgical 
Procedures. Burns. Elasticity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As queimaduras são consideradas um problema global de saúde pública e 

representam o quarto tipo de trauma mais comum no mundo1. Além de infligir 

mortalidade substancial, com cerca de 265.000 mortes por ano, milhões de 

queimaduras não fatais deixam pessoas com deficiências e desfigurações ao longo 

da vida2. 

No Brasil, existem poucos dados disponíveis. Estima-se que ocorram em torno 

de 1.000.000 de acidentes com queimaduras por ano. Destes, 100.000 pacientes 

procurarão atendimento hospitalar e cerca de 2.500 irão falecer em decorrência de 

suas lesões3. São escassas as informações sobre o número de pacientes que sofrem 

sequelas de queimaduras em nível nacional. No entanto, aponta-se uma prevalência 

na faixa etária jovem e uma das principais áreas anatômicas acometidas é a mão, 

segundo dados epidemiológicos de uma unidade de queimados referência no interior 

de São Paulo4. 

 

1.1 Aspectos históricos do manejo das queimaduras  
 

O manejo e tratamento das queimaduras têm sido descritos desde os tempos 

antigos5. 

São relatadas pinturas rupestres com mais de 3500 anos de idade que já 

esboçavam as lesões por queimaduras e seus tratamentos. A documentação no 

papiro egípcio de Ebers de 1500 aC defendia um regime de tratamento de 5 dias 

usando uma mistura de esterco de gado, cera de abelha, chifre de carneiro e mingau 

de cevada embebida em resina para o tratamento tópico de queimaduras. Em 600 aC, 

os chineses tratavam feridas de queimaduras com extratos de folhas de chá. Quase 

100 anos depois, Hipócrates descreveu o uso de pele de porco misturada com uma 

resina de betume impregnada em curativos volumosos que foram alternados com 

banhos de vinagre morno aumentados com soluções de curtimento feitas de casca de 

carvalho. No primeiro século dC, Celsus recomendou uma loção com vinho e planta 

mirra para queimaduras. Em 300 dC, Hong Ge descreveu um tratamento de pomada 

tópica feita de calcária velha misturada com óleo vegetal ou gordura de porco cozida 

com casca de salgueiro6,7. 
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Em meados do século XVI, Ambroise Paré provavelmente foi o primeiro a 

descrever a excisão precoce da ferida de queimadura. No início do século XVII, 

Guilhelmus Fabricius Hildanus discutiu aspectos fisiopatológicos das queimaduras e 

fez contribuições únicas para o tratamento das contraturas cicatriciais. Em 1797, 

Edward Kentish descreveu curativos de pressão como meio de aliviar a dor e as 

bolhas. Em 1839, Guillaume Dupuytren revisou o tratamento de 50 pacientes com 

queimaduras com curativos oclusivos e desenvolveu uma classificação da 

profundidade das queimaduras. Dupuytren também foi o primeiro a reconhecer a 

ulceração gástrica e duodenal como uma complicação de queimaduras graves, um 

conceito descrito mais detalhadamente por Curling em 18427. 

O reconhecimento da importância da área de superfície queimada e do enxerto 

de pele por Reverdin, no século XIX, esclareceu tanto a compreensão diagnóstica 

quanto a cirúrgica das queimaduras. Após a Primeira Guerra Mundial, chegou-se a 

um consenso de que o melhor manejo das queimaduras profundas incluía cirurgia 

para excisão, enxerto de pele e manejo da dor. No entanto, apesar de uma história de 

séculos de tratamentos para queimaduras, muitos pacientes ainda morreram de 

infecção e choque, principalmente porque a compreensão fundamental dos efeitos 

fisiopatológicos das queimaduras não estava clara7. 

 

1.1.1 Avanços no tratamento das queimaduras  
 

Os avanços no tratamento de queimaduras aceleraram nos últimos 100 anos. 

Pesquisas provocadas por desastres de fogo, como o incêndio do teatro Rialto (New 

Haven, Connecticut, EUA) em 1921 e o incêndio na boate Coconut Grove (Boston, 

Massachusetts, EUA) em 1942, forneceram os primeiros estudos sobre fisiopatologia 

das queimaduras. Observou-se que os pacientes sobreviviam às grandes 

queimaduras inicialmente, porém morriam de choque secundariamente8,9. Por 

consequência, o melhor entendimento da fisiopatologia do grande queimado 

contribuiu para a redução da mortalidade destes pacientes devido a melhorias no 

controle de infecção, ressuscitação volêmica e abordagens cirúrgicas precoces7,10,11.  

A sepse é a causa mais comum de mortes em grandes queimados e é 

responsável por quase 85% de todas as mortes por queimaduras11-13. Desta forma, 

as medidas para controle de infecção reduziram drasticamente a mortalidade do 
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paciente queimado tanto pelo avanço de antibioticoterapia sistêmica quanto tópica14-

17. O desenvolvimento de curativos promoveu benefícios para prevenção de infecção, 

favorecendo um ambiente para a reepitelização, evitar a perda de água e calor, manter 

a ferida úmida e diminuir a dor. Uma variedade de curativos convencionais (gaze 

vaselinada, lâminas de silicone), biológicos (aloenxerto18, xenoenxerto19 e âmnio 

humano20), semibiológicos e outros (como curativos com prata21) podem e têm sido 

usados para cobrir feridas de queimaduras. 

A base das abordagens atuais de ressuscitação fluídica começou com os 

estudos de Underhill, em 1930, que percebeu que a composição do fluido da bolha 

queimada era semelhante à do plasma e sugeriu que a mortalidade prematura por 

queimaduras poderia ser devido à perda de líquido ao invés de toxinas22. Em 1944, 

Lund e Browder desenvolveram diagramas pelos quais os médicos poderiam 

facilmente e com precisão quantificar a área da superfície da queimadura. Essa 

quantificação levou a estratégias de ressuscitação volêmica com base nos cálculos 

da superfície corporal queimada23. Knaysi e colaboradores defenderam a “regra dos 

nove”, para avaliar de forma mais simplificada a percentagem da área de superfície 

corporal queimada24. Assim, iniciou-se a ressuscitação com fluidos que deveria ser 

precoce após a queimadura para prevenir o choque hipovolêmico e manter a perfusão 

dos órgãos alvo, o que levou a uma redução drástica do choque como causa morte 

do grande queimado25. Discussões mais recentes reafirmam que a reposição hídrica 

deve ser precoce, no entanto, esta deve ser conduzida de forma criteriosa pois o 

excesso de líquidos pode agravar o prognóstico deste paciente11. 

Em relação ao tratamento cirúrgico do queimado agudo, a excisão precoce é 

recomendada desde 1590 dC por Ambroise Pare26. Na década de 1940, juntamente 

com os avanços no controle tópico da infecção e ressuscitação volêmica, foi 

reconhecido que uma das terapias mais eficazes para reduzir a mortalidade na lesão 

por queimadura era a excisão precoce da escara queimada e subsequente enxerto de 

pele27. No entanto, a excisão precoce só alcançou maior aceitação na década de 1970 

com a introdução da excisão tangencial por Janzekovic. Dentre as vantagens da 

excisão tangencial precoce seguida por enxertia de pele cita-se a redução da carga 

bacteriana, reabilitação mais rápida do paciente, menos contraturas cicatriciais, menor 

tempo de hospitalização e complicações, além de diminuição importante da 

mortalidade do paciente grande queimado11, 28-31. 
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1.2 Sequelas de queimaduras 
 

A mortalidade e morbidade por queimaduras diminuíram tremendamente nas 

últimas décadas devido aos avanços do tratamento. No entanto, esta melhora da 

sobrevida não reflete verdadeiramente se a vítima pode voltar à sociedade como uma 

pessoa útil e levar uma vida normal por causa das inevitáveis sequelas resultantes. 

Desta forma, devido ao aumento da sobrevida do grande queimado é crescente o 

número de pacientes que apresentam algum tipo de sequela de queimaduras32,33. É 

importante ressaltar que as graves e desfigurantes sequelas englobam 

comprometimento de ordem tanto psicológica quanto física o que leva a problemas 

importantes de convívio com potencial de afetar as relações interpessoais e a conexão 

social32, 34-39. Apesar do caráter extremamente relevante, não será abordado sobre 

sequelas psicológicas de queimaduras pois foge do escopo desta tese.   

A incidência real destas sequelas corporais não é conhecida. Sabe-se que é 

diretamente proporcional a profundidade e extensão da lesão aguda e inversamente 

proporcional à qualidade da terapia inicial que os pacientes receberam no tratamento 

da queimadura32,33,35. 

São exemplos de sequelas as contraturas cicatriciais, alopecias, cicatrizes 

hipertróficas, queloides, cicatrizes instáveis e úlcera de Marjolin (cicatrizes que se 

tornam tumores malignos)4,32,40.  

Estas sequelas são resultantes de cicatrizes patológicas, que podem cursar 

com retrações e limitações, tanto funcionais como estéticas32,25. As contraturas 

articulares são importantes causadores de morbidade para pacientes em recuperação 

de queimaduras e podem ocorrer principalmente em mão, ombro, cotovelo e joelho4,41.  

O tratamento cirúrgico é geralmente indicado em casos de sequelas pós 

queimaduras35,42. 

 

1.2.1 Tratamento cirúrgico das sequelas de queimaduras 
 

O objetivo do tratamento cirúrgico para sequelas de queimaduras como 

contraturas cicatriciais é liberar a retração para melhorar a função de uma articulação 

subjacente, incisando ou ressecando a cicatriz de tal forma que permita a mobilidade 

ideal. Isso muitas vezes resulta em um defeito que precisa ser fechado por meio de 
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retalhos locais, retalhos microcirúrgicos ou enxertos de pele35,42. A técnica 

rotineiramente utilizada em nosso meio para cobrir essa área cruenta resultante da 

incisão ou ressecção das cicatrizes causadoras das contraturas é a utilização de 

enxertos de pele autógeno de espessura total ou parcial35. 

O uso de enxertos de pele é considerado o padrão-ouro para a cobertura de 

defeitos após a liberação da contratura pós-queimadura43.Comparando as espessuras 

dos enxertos, os enxertos de espessura total (maior espessura de derme) possuem 

uma melhor resistência à traumas, melhor aparência cosmética e menor contração 

secundária. Como desvantagem apresentam uma menor chance de integração, 

cobertura de menores áreas devido a escassez de área doadora e maior dano em 

profundidade da área doadora (necessitará de síntese cirúrgica e limitará a coleta de 

novos enxertos do mesmo local). Já os enxertos de espessura parcial (menos 

elementos dérmicos) apresentam melhor chance de sobreviver, capacidade de cobrir 

grandes áreas corporais através da sua expansão por meio do enxerto em malha 

(“mesh”) e menor dano em profundidade da área doadora (permitindo a restauração 

cutânea espontânea através da reepitelização). Vale ressaltar que há possibilidade de 

nova coleta de enxerto de espessura parcial da mesma área doadora. Como 

desvantagens, possuem uma maior contração tardia, uma menor resistência ao 

trauma e um pior resultado estético tanto em textura como em coloração e 

elasticidade35,44,45. 

Desse modo, a tradicional cobertura epidérmica com uma fina camada dérmica, 

na forma de enxertos de pele parcial, por vezes fica aquém no fornecimento de 

cobertura estável para restaurar a estrutura e função da pele46. 

Nesse contexto, iniciou-se o uso de substitutos dérmicos, como as matrizes 

dérmicas acelulares, para tratamento das sequelas de queimaduras. Estas matrizes, 

juntamente com enxertos de pele parcial (de pequena espessura), são utilizadas com 

o intuito de uma melhor qualidade de cicatriz sem as desvantagens do uso de enxertos 

de pele total34,35, 47-49. 

 

1.3 Substitutos Dérmicos 
 

Os substitutos dérmicos estão contidos no grande grupo formado pelos substitutos 

cutâneos50. 
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Substitutos cutâneos são um grupo heterogêneo de elementos biológicos e/ou 

sintéticos que possibilitam a oclusão permanente ou temporária das feridas51. Como 

exemplos de substitutos cutâneos podemos citar materiais impermeáveis sintéticos 

como placas de silicone (não considerado por alguns autores como substituto de pele, 

mas sim como curativos)52 ou biológicos como a membrana amniótica53, enxerto de 

pele alógena de cadáver54, xenoenxerto de pele porcina55,56 e de tilápia57, substitutos 

epidérmicos como cultura de queratinócitos58,59, substitutos dérmicos, dentre vários 

outros. 

 

1.3.1 Conceito 
 

 Substitutos dérmicos são materiais de origem biológica ou sintética que 

objetivam mimetizar a camada dérmica cutânea52,60. Eles agem como arcabouços que 

promovem o influxo celular e neovascularização integrando uma estrutura que seria 

considerada uma nova derme, o que melhoraria a cicatrização das feridas61,62 e a 

flexibilidade tecidual60. No entanto, como apenas servem funcionalmente para 

substituir a camada dérmica, a cobertura epidérmica na forma de um enxerto de pele 

de espessura parcial ainda é necessária63. 

 Substitutos dérmicos desempenham um papel importante na reparação de 

defeitos cutâneos de espessura total, tanto em feridas agudas como crônicas52. Há 

relatos de melhora na qualidade da cicatriz60, séries de casos que descrevem tempo 

de cicatrização mais rápido64,65, dentre outros estudos que apontam para melhores 

desfechos estéticos com elasticidade cutânea mais favorável e menos contraturas 

cicatriciais66-74. 

 

1.3.2 Aspectos históricos 
 

A motivação inicial para a criação de uma “pele artificial” foi o tratamento agudo 

de pacientes grandes queimados visto que estes pacientes tinham uma escassez de 

pele saudável que pudesse ser utilizada como autoenxerto75. 

Desde a década de 70, pesquisadores lançavam esforços para projetar uma 

pele artificial. Talvez por coincidência, em 1975, iniciavam-se os estudos de 
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desenvolvimento de substitutos epiteliais (cultura de queratinócitos) e de substitutos 

dérmicos in vitro e in vivo por dois grupos distintos nos Estados Unidos76-77.  

Em 1980 houve a primeira descrição de matriz de regeneração dérmica. Antes 

da utilização em humanos, foram realizados experimentos com uso satisfatório em 

grandes feridas cutâneas de espessura total em porquinhos-da-índia78. Por meio de 

um estudo minucioso, foram projetados os princípios básicos, o controle da 

composição química e o controle da estrutura porosa desta matriz. Com a 

denominação de “pele artificial,” os autores nomearam erroneamente este substituto 

dérmico, que não trazia características de regeneração da epiderme em sua 

composição78-80.  

Sobre substitutos de regeneração epitelial, em 1981 houve o primeiro relato no 

mundo de tratamento de queimaduras com sucesso utilizando lâminas de epitélio 

cultivado (expandido de células epidérmicas autólogas) em dois pacientes adultos no 

hospital Peter Bent Brigham, nos Estados Unidos81.  Inicialmente, os relatos da 

literatura sobre aplicação clínica foram muito entusiásticos82-86. No entanto, os 

problemas relacionados ao uso da cultura de queratinócitos para queimaduras 

grandes e profundas foram a variável integração dos enxertos e a fragilidade 

duradoura da pele após a cicatrização87-89. Esta fragilidade da pele tem sua origem na 

pobre regeneração da membrana basal, na ausência de fibrilas de ancoragem e na 

falta de tecido dérmico que é considerada responsável pela redução da qualidade da 

pele cicatrizada após a aplicação da cultura de queratinócitos90-92. Outras 

desvantagens foram os altos custos associados com culturas de células, dificuldades 

no manuseio e transferência, e o tempo necessário para produzir células cultivadas 

suficientes91-93. 

Seis meses mais tarde da primeira descrição do uso clínico da cultura de 

queratinócitos, em 1981, houve o primeiro relato do uso de uma derme artificial 

fisiologicamente aceitável no tratamento de queimaduras extensas com componente 

de espessura total em dez pacientes com sucesso75. Isto foi seguido por um ensaio 

clínico randomizado em grandes queimados com o uso desta derme artificial, 

atualmente conhecida como Integra®94. Este bem-sucedido estudo multicêntrico 

envolvendo onze centros e muitos outros estudos95,96 pode ter, inevitavelmente, dado 

a esse substituto dérmico um status de “padrão-ouro” para o tratamento de 

queimaduras de espessura total97. 
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Embora inovador, o desenvolvimento tanto dos substitutos dérmicos quanto 

dos substitutos epiteliais (cultura de queratinócitos) ainda está longe de alcançar o 

objetivo final de substituir os autoenxertos de pele para cobertura permanente de 

feridas profundas dérmicas ou de espessura total em queimaduras extensas98. 

A falta de tecido dérmico em feridas de espessura total e a má qualidade das 

cicatrizes após o tratamento com autoenxertos de espessura parcial ou autoenxertos 

epiteliais cultivados que contêm pouco ou nenhum componente dérmico, 

respectivamente, mantiveram o interesse pelo desenvolvimento de substitutos 

dérmicos52. Adicionalmente, há um grande desafio ainda não superado que é o 

desenvolvimento de um substituto cutâneo completo98. 

 

1.3.3 Características funcionais dos substitutos dérmicos 
 
 Os princípios gerais para a adequada função dos substitutos dérmicos são 

descritos adiante. 

 

a) Proteger a ferida contra infecção e perda de fluido 

 
O uso dos substitutos dérmicos pode ser realizado em procedimentos de um 

ou dois tempos. Quando o substituto dérmico é fornecido com uma cobertura 

impermeável da ferida, como uma camada de silicone, ele é realizado em dois tempos. 

Esta camada de silicone pode funcionar como uma proteção da ferida contra a 

infecção e perda de fluido. O tempo de vascularização do componente dérmico 

geralmente é de 21 dias, período durante o qual ainda existe uma ameaça de infecção 

da ferida75,94,99. Este tempo de espera para vascularização da matriz sem a cobertura 

de um enxerto, que constitui risco de infecção, é a principal desvantagem desta 

abordagem52. No entanto, é descrito na literatura uma redução neste tempo quando 

associado ao uso de terapia por pressão negativa, com períodos variando de 4 até 11 

dias para vascularização da matriz100. Embora outros autores não concordem com 

esta redução do tempo de vascularização da matriz quando associado à terapia por 

pressão negativa, é descrito que a associação com esta terapia aumenta as chances 

de sucesso devido à segurança da fixação ao leito101. Desta forma, após a 

vascularização da matriz, a camada de silicone é removida e substituída por um fino 
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enxerto de pele parcial autólogo. Este é o procedimento conhecido como “em dois 

tempos”. São citados como exemplos, as matrizes de regeneração dérmica Integra® 

e Pelnac®.  

Para reduzir o risco de infecção e duas operações, uma segunda estratégia foi 

desenvolvida, conhecida como procedimento em um tempo: imediatamente após o 

desbridamento, o substituto dérmico é colocado na ferida e coberto por um enxerto de 

pele parcial autólogo. Este método proporciona fechamento precoce da ferida, no 

entanto, a integração do enxerto pode ser dificultada pela presença de um substituto 

dérmico não vascularizado entre a ferida e o enxerto102. Além disso, nem todos os 

substitutos dérmicos são compatíveis com este procedimento de um tempo, pois 

depende do tamanho do poro, sua espessura e do influxo de células52,60. Matriderm® 

e Integra single layer® são exemplos de matrizes de um tempo. 

Uma cobertura de ferida temporária pode também ser fornecida separada do 

próprio substituto, por aplicação de um curativo adequado. Portanto, a cobertura 

temporária não precisa ser uma propriedade intrínseca do substituto103. 

 

b) Biocompatibilidade 
 

A biocompatibilidade é uma característica chave de um substituo dérmico, que 

abrange a integração tecidual, estabilidade/biodegradação e a compatibilidade imune.  

A integração tecidual é demonstrada pelo crescimento de fibroblastos e vasos 

sanguíneos104. A vascularização dos substitutos é obrigatória para aumentar a taxa 

de integração do enxerto de pele parcial60. Além da rápida aderência e vascularização, 

outros fatores a serem levados em consideração são a estabilidade mecânica e a 

durabilidade. Se a estabilidade dos materiais (biopolímeros) que compõem os 

substitutos dérmicos for muito baixa (desintegração dentro de alguns dias), a função 

de arcabouço do substituto não será cumprida. Em humanos, a fase de proliferação 

do processo de cicatrização geralmente leva até três semanas. Durante, pelo menos, 

este período, o substituto dérmico deve fornecer uma estrutura tridimensional 

temporária para permitir o crescimento de vasos sanguíneos, fibroblastos e cobertura 

por células epiteliais52. A estabilidade dos biomateriais geralmente pode ser 

aumentada pela reticulação física e / ou química do material79,105. É necessário 

cuidado na aplicação de tais métodos, uma vez que os agentes de reticulação podem 

afetar seriamente a cicatrização de feridas, tanto por toxicidade devido a restos de 
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agentes de reticulação como por indução de uma reação de corpo estranho. Isso 

aumentaria a resposta inflamatória, que geralmente já é alta, especialmente em 

queimaduras, e poderia estar associada a uma cicatrização mais demorada52. 

Os biopolímeros podem ser derivados de tecidos naturais ou sintéticos52. Os 

biopolímeros em uso variam de colágeno (o mais comum), ácido hialurônico, fibrina, 

laminina e elastina, ácido polilático e poliglicolídeo106. Ao usar materiais naturais 

(alogênicos ou xenogênicos), a maior preocupação reside na imunogenicidade e na 

transmissão de doenças (por exemplo, doença priônica e retrovírus suínos em 

produtos xenoenxertados)106,107. O uso de materiais sintéticos, em alguns casos, levou 

a reação de corpo estranho e formação de cápsula fibrosa. Portanto, é obrigatório 

manter uma taxa controlada de biodegradação, de metabólitos não tóxicos, uma taxa 

de antigenicidade baixa ou ausente e baixas reações inflamatórias ou de corpo 

estranho108. Vale ressaltar que os materiais sintéticos são mais custo-efetivos que os 

naturais60. 

Além disso, o substituto dérmico deve ser composto de material 

imunocompatível, para evitar processos imunorreativos52. 

 
c) Hospedar ou ativar o influxo de células  

 

Em geral, a migração e função das células que funcionarão como células 

dérmicas são influenciadas pela composição, tamanho dos poros e degradabilidade 

do substituto dérmico80,109,110. Embora o material do substituto dérmico possa ser 

projetado como “permanente”, geralmente é considerado desejável que o arcabouço 

transplantado seja assimilado com segurança ao corpo à medida que a nova matriz é 

gerada pelas células que o povoam60,106. 

 

d) Resistência às forças de cisalhamento e maleabilidade 
 

Finalmente, o substituto dérmico deve ser capaz de resistir a um certo nível de 

forças de cisalhamento e ser maleável em superfícies irregulares, especialmente 

quando aplicado em áreas de difícil colocação ou menor estabilidade como costas, 

nádegas ou áreas articulares. Bolhas de ar e espaço morto entre o substituto dérmico 

e o leito da ferida devem ser evitados52,111. 
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e) Armazenamento de longo prazo e fácil manuseio 

 

Esses substitutos devem ter vida útil longa, facilidade de armazenamento e 

ampla disponibilidade. Além disso, devem ser simples de manusear e não devem ser 

frágeis111. 

 

1.3.4 Classificação 
 

 A literatura atual categoriza substitutos dérmicos baseados na fonte do 

substituto dérmico, como materiais sintéticos e materiais biológicos. Estes últimos são 

divididos em dois grupos: materiais biológicos naturais e materiais biológicos 

construídos ou artificiais52. Na literatura clássica, materiais “naturais” referem-se 

apenas a materiais “biológicos naturais”. 

 

1.3.4.1 Materiais biológicos 
 

1.3.4.1.1 Biológicos naturais 
 

Materiais biológicos naturais consistem em tecido humano (padrão-ouro) ou 

animal, que é tratado para obter um arcabouço acelular52. Estes substitutos dérmicos 

naturais têm as qualidades ótimas em termos de porosidade, microtopologia e 

presença de membrana basal112. As células são eliminadas para diminuir o risco de 

respostas imunológicas104, no entanto, é mais difícil remover completamente todos os 

remanescentes celulares. Essa desvantagem, além do risco de transmissão de 

doenças, faz com que alguns materiais biológicos sejam utilizados como curativos 

temporários, em vez de substitutos dérmicos permanentes52.  

As principais vantagens dos substitutos dérmicos biológicos naturais são uma 

alta semelhança com a derme nativa (especialmente quando a esterilização com 

glicerol é usada113), devido o fornecimento de uma matriz extracelular de colágeno e 

elastina sem células114 com menor risco teórico de cicatrização excessiva e 

conservação parcial da membrana basal52, que favorece a adesão de 

queratinócitos115. 
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a) Derivado humano 

 
Diversos procedimentos para a desepidermização e a descelularização são 

atualmente utilizados para a produção de substitutos dérmicos da pele de 

cadáveres52. Alloderm® e Glyaderm® são exemplos de substitutos dérmicos 

derivados de humano. 

O Alloderm® (LifeCell Corporation, Woodlands, TX) é um substituto dérmico 

acelular proveniente de pele de cadáver humano quimicamente tratada para remover 

todo o material celular da derme e é uma das matrizes mais antigas e mais 

utilizadas116. É processado a partir de pele de cadáver fresco tratada com alto teor de 

sal para remover a epiderme e extrair o material celular. Após uma etapa de 

congelamento a seco, é obtida a matriz dérmica acelular imunologicamente inerte com 

o complexo de membrana basal intacto. Após sua aplicação no leito da ferida, a matriz 

é repovoada pelas células do hospedeiro, revascularizada e incorporada ao tecido117. 

Portanto, funciona como um arcabouço de regeneração dérmica. Aprovado e 

considerado como banco de tecido humano pelo FDA, tem sido usado para tratar 

queimaduras desde 1992, e também tem sido usado para tratar defeitos graves do 

tecido mole. Atualmente não há registro validado na ANVISA para sua utilização em 

nível nacional118.  

O modo de utilização do Alloderm® em feridas de queimaduras é controverso 

na literatura, sendo recomendado por alguns autores sua aplicação em dois tempos 

(enxertando pele parcial fina após 7 dias), com intuito de melhorar a taxa de 

integração119,120. Há relatos, no entanto, que demonstraram boa integração de enxerto 

de pele fino fenestrado sobre a lâmina de Alloderm® em tempo único121, embora um 

ensaio multicêntrico tenha demonstrado uma melhor integração do enxerto de pele 

parcial fino quando aplicado sobre o Alloderm® fenestrado em um tempo cirúrgico122. 

Em resumo, podemos citar algumas vantagens deste material biológico natural de 

origem humana: além de acelular e imunologicamente inerte ele fornece um 

arcabouço com porosidade dérmica natural para regeneração com a presença de uma 

membrana basal intacta. As desvantagens incluem risco de transmissão de doenças 

infecciosas, alto custo121,125 e ausência de registro para uso no Brasil118. 

O Glyaderm® (derme acelular preservada em glicerol) é um substituto dérmico 

mais recente produzido e distribuído pelo Euro Skin Bank na Holanda. É uma matriz 

dérmica acelular de colágeno-elastina obtida de pele de doador humano, preservada 



 

 33 

em 85% de glicerol (especificamente, uma pele de cadáver preservada com glicerol 

tratada com hidróxido de sódio104. Em comparação com Alloderm®, o Glyaderm® 

oferece um método mais eficaz em termos de custo para eliminar as estruturas 

antigênicas dérmicas104,60. Tem 0,3 mm de espessura e é melhor usada em duas 

etapas. É descrito aguardar de 5-7 dias após seu uso para então realizar um enxerto 

de pele de espessura parcial em malha124. 

A aplicação de Glyaderm® em um procedimento de duas etapas, permitindo 

que o substituto dérmico se torne bem vascularizado antes da aplicação do enxerto 

de pele, resultou em melhores taxas de integração do enxerto e redução da contração 

da ferida em comparação às feridas controle tratadas apenas com enxertos de pele 

parcial52. 

Há relatos de experimentos os quais indicaram que a taxa de integração do 

enxerto de pele foi reduzida quando aplicada como um procedimento de uma etapa 

com Glyaderm® ou Alloderm® em um modelo de ferida de suíno de espessura total52. 

A densidade das fibras de colágeno nessa classe de substitutos dérmicos foi apontada 

como uma possível causa de problema para a rápida revascularização in vivo52. Não 

foi encontrado na literatura relatos de uso deste substituto dérmico em nível nacional 

ou registro do produto na ANVISA. 

 
b) Derivado animal 

 
Os materiais biológicos naturais derivados de animal são provenientes de 

suínos. Consiste de tecido porcino que é tratado para se obter o arcabouço acelular. 

As matrizes dérmicas porcinas são muito semelhantes às matrizes dérmicas 

derivadas de humanos e, embora tenham as desvantagens de qualquer xenoenxerto, 

são consideradas a primeira escolha de substitutos dérmicos biológicos naturais não 

derivados de humanos por alguns autores125. Muitos pesquisadores os consideram 

como um substituto para matrizes dérmicas humanas acelulares no futuro126. 

Atualmente, existem três matrizes dérmicas porcinas acelulares mais utilizadas: 

Permacol® (usado em defeitos de espessura total, como queimaduras e para 

reconstrução de tecidos moles, como reparo de hérnia), Strattice® (utilizados 

popularmente em reconstrução mamária) e Xenoderm® (não encontrado relatos na 

literatura de seu uso em nível nacional ou registro do produto na ANVISA)60. 
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1.3.4.1.2 Biológicos construídos ou artificiais 
 

Esta classe de substitutos dérmicos consiste em moléculas biológicas 

purificadas transformadas em um substituto dérmico por meio de liofilização, que pode 

ser suplementada com glicosaminoglicanos e também reticulada a fim de controlar 

suas propriedades52,79. O colágeno é frequentemente usado como o componente 

principal. Diferentes procedimentos de liofilização podem ser usados para controlar 

aspectos como tamanho dos poros e interconectividade dos poros durante a produção 

dos arcabouços. A natureza artificial desses produtos resulta em algumas vantagens 

e desvantagens distintas em comparação com as estruturas biológicas naturais. O uso 

de componentes purificados da pele permite ao bioengenheiro selecionar materiais 

que não provocam uma resposta de rejeição. Também a composição e as 

propriedades do produto podem ser controladas com muito mais precisão e, em teoria, 

muitos fatores de crescimento benéficos e componentes da matriz podem ser 

adicionados ao produto. No entanto, podem ser citados como desvantagens que o 

conhecimento completo do que deve ser incorporado nesses materiais e o que deve 

ser evitado não está suficientemente claro para se aproveitar ao máximo o potencial 

desses substitutos. Além disso, esses materiais muitas vezes não imitam a derme 

nativa em sua totalidade (não possuem uma membrana basal e sua arquitetura não 

se parece com a pele nativa)52.  

São exemplos de substitutos dérmicos biológicos construídos ou artificiais 

Integra®, Matriderm® e Pelnac®. Estes foram os materiais utilizados neste estudo. 

 

1.3.4.1.2.1 Integra® 
 

O Integra® (Integra Life Science Corporation, Plainsboro, New Jersey, EUA) foi 

desenvolvido na década de 70 por esforços conjuntos do Massachusetts General 

Hospital, do Boston Shriners Burns Center e do Massachusetts Institute of 

Technology127 e foi o primeiro substituto dérmico descrito79. Introduzido em 1981 por 

Yannas e Burke108,128,129, em 1996 foi aprovado pelo Federal Drug Administration 

(FDA) para uso em pacientes com queimaduras extensas e com área doadora 

insuficiente para cobertura. Em 2002, o Integra® foi aprovado pelo FDA para uso na 

reconstrução de cicatrizes de queimaduras e em 2016 foi aprovado para uso em casos 
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de úlceras de pé diabético127,128,130. É relatado como o substituto dérmico mais 

aceito117 para uso em queimaduras profundas de espessura parcial e espessura total, 

e para reconstrução de queimaduras60,107,131. Além disso, este produto também tem 

sido utilizado para feridas crônicas que não cicatrizam e para reconstrução de lesões 

cutâneas em diversas áreas do corpo como extremidades, tronco e couro cabeludo, 

mesmo com exposição óssea, e para preencher defeitos de partes moles em cirurgias 

reconstrutivas e estéticas132-135.  

Este substituto dérmico possui duas apresentações: a forma original com duas 

camadas e a forma de camada única (Integra Single Layer®). É composto por uma 

matriz dérmica baseada em colágeno tipo I, de ligação cruzada de couro bovino, ligada 

a glicosaminoglicanos (condroitina-6-sulfato obtido de cartilagem de 

tubarão)75,117,123,129,136,137. A versão em duas camadas possui uma membrana externa 

composta de silicone (polímero polissiloxano sintético ou silástico)137, de 1/10mm de 

espessura75 que objetiva funcionar como uma epiderme temporária e serve para 

controlar a perda de líquido da ferida130,136,138. É descrito que o fluxo de água através 

dessa membrana de silicone é o mesmo que na epiderme normal, 0,5 mg/cm2/h78. É 

sugerido que esta camada superficial de silicone seja embutida com suturas de nylon 

monofilamentar para facilmente distingui-la da camada dérmica do colágeno129.  

 A camada dérmica de colágeno serve de matriz para a infiltração de 

fibroblastos, macrófagos, linfócitos e capilares derivados do leito da ferida. Esta 

camada contém muitos poros e é fabricada com uma taxa de degradação definida e 

porosidade controlada60,139. Um tamanho de poro apropriado é crítico para permitir o 

crescimento ideal dos fibroblastos e células endoteliais dos pacientes, e é 

cuidadosamente controlado117. Poros maiores evitam o processo de migração celular 

e os poros menores retardam a biointegração117. Procedimentos de liofilização são 

usados para controlar o tamanho dos poros52. A estrutura porosa do Integra® é 

descrita por uma fração de volume de poro superior a 99% e um tamanho médio de 

poros de 70 a 150 µm140. Conforme a cicatrização progride, uma matriz de colágeno 

endógeno é depositada pelos fibroblastos; simultaneamente, a camada dérmica da 

derme artificial é degradada em aproximadamente 30 dias138,141. A taxa de 

degradação do arcabouço de colágeno-glicosaminoglicanos é controlada por ligações 

cruzadas induzidas pelo glutaraldeído137,138. Após vascularização adequada da 

camada dérmica e disponibilidade de tecido do auto-enxerto do doador, geralmente 

em 21 dias (embora também tenha sido descrito em apenas 10-14 dias138 ou até 8 
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semanas117,129), a camada de silicone temporária é removida e um autoenxerto de 

pele parcial fino (em lâmina ou malha) é colocado sobre a “neoderme” vascularizada60 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Aplicação do Integra®. A: Ferimento acometendo toda a espessura da pele 
após liberação de contratura cicatricial. B: Posicionamento da matriz de regeneração 
dérmica. C: Vascularização da camada dérmica. D: Retirada da camada de silicone. 
E: Enxertia de pele parcial em malha sobre a “neoderme”. F: Enxerto de pele 
integrado. 

 
Fonte: Adaptado de Integra® Template Clinical Sequence, disponível em 
http://www.ilstraining.com/idrt/idrt/brs_it_04.html142. 
 

 Sobre as vantagens deste substituto dérmico, alguns autores sugerem que sua 

utilização leva à melhora da elasticidade da cicatriz quando comparada ao enxerto de 

pele parcial isolado136, sendo relatados bons resultados estéticos e 

funcionais135,136,143. Também é descrito um efeito de vascularização em locais 

receptores ruins, como pequenas áreas de osso ou tendão expostos133. Além disso, 

outra vantagem descrita da utilização do Integra® é o uso de enxertos mais finos, 

resultando em cicatrização mais rápida das áreas doadores e diminuição do tempo de 

internação144. Seu design também permite facilidade de uso, dada sua disponibilidade 

imediata e fácil armazenamento em prateleira144. Apesar dos benefícios deste 

substituto dérmico e seu uso mundial, ainda há escassez de evidências científicas 

robustas para sua utilização60,136,144. 
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Em relação às desvantagens, uma complicação temida é a coleção de 

hematomas e seromas abaixo do produto, o que diminui a probabilidade de integração 

e aumenta sua suscetibilidade à infecção129,136. Porém, isso pode ser minimizado pela 

técnica cirúrgica cuidadosa e adequado tratamento da área receptora138. Como este 

substituto dérmico não tem qualidades antibacterianas intrínsecas, é essencial a 

preparação cuidadosa da ferida com lavagem antisséptica e hemostasia meticulosa60. 

Outras medidas descritas na literatura para reduzir risco de infecção são cursos 

profiláticos de flucloxacilina ou eritromicina via oral (se alérgico a penicilinas), preparo 

do leito com iodopolividona, cateteres de irrigação antisséptica acima da lâmina do 

substituto dérmico, lavagens do produto em Diflucan antes da aplicação, Meropenem 

e vancomicina com um curativo Acticoat® sobrejacente (Smith & Nephew, UK), uso 

de terapia por pressão negativa135 e até mesmo uso da matriz como um dispositivo de 

administração de antibiótico onde a matriz é embebida com antibióticos concentrados 

(por exemplo 1 g de vancomicina com 240 mg de gentamicina) no momento da 

colocação de Integra, chamada de “técnica de Gottlieb”127. A infecção pode ser sutil e 

passível de aspiração por agulha, mas depende de revisões regulares dos curativos 

e da experiência do avaliador. De fato, o acompanhamento regular e a avaliação da 

ferida, bem como a continuidade dos cuidados por uma equipe especializada são 

considerados vitais para garantir bons resultados60,135. 

Pode ser considerado uma pequena desvantagem a separação da membrana 

de silicone na periferia, o que não é entendido como um problema tão sério138. Outras 

desvantagens incluem o custo alto, a dificuldade relativa de uso (com a necessidade 

de procedimentos cirúrgicos sequenciais) e o risco de doenças transmitidas por vírus 

(animais). Problemas sociais, culturais e éticos também podem surgir devido a 

componentes do tecido animal144. Além disso, é descrito que esse substituto dérmico 

deve ser evitado em pacientes que desenvolveram reações alérgicas a produtos 

bovinos128. 

A incapacidade de substituir a camada dérmica e epidérmica simultaneamente, 

devido à falta de componentes epidérmicos reais e permanentes123, nos mostra que 

este produto é mais adequadamente descrito como substituto dérmico quando 

comparado à sua antiga denominação de “pele artificial”. 
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1.3.4.1.2.2 Matriderm® 
 

O substituto dérmico Matriderm® (Skin and Health Care AG, Billerbeck, 

Alemanha) é uma membrana multiporosa de origem bovina, composta por colágeno 

(tipos I, III e V) e um hidrolisado de elastina alfa, tratado com raios gama129. Sua 

função esperada é de aumentar a elasticidade da pele e melhorar a qualidade 

cicatricial resultante em feridas, especialmente no caso de queimaduras49,60,145-148. 

Tal como acontece com os outros materiais biológicos artificiais citados 

anteriormente, este é utilizado para a regeneração dérmica, e suas indicações são 

semelhantes. Ele também tem duas formas: uma de 1 mm e outra de 2 mm de 

espessura, exigindo um procedimento de etapa única ou de duas etapas, 

respectivamente. Em contraste com o Integra® mais usado atualmente, o Matriderm® 

é geralmente usado em procedimentos de estágio único49, como foi utilizado em nosso 

estudo (Figura 2).  

 
Figura 2: Aplicação do Matriderm® de tempo único e enxerto de pele parcial em 

defeito de espessura total da pele. 

 
Fonte: Adaptado de Matriderm® Tissue Regeneration Concept – In a one stage procedure, disponível 
em https://www.medicalsol.ch/app/download/6409165959/Matriderm_Wissenschaftsbroschuere_12-
03-16_.pdf?t=1536047868149. 
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Este substituto dérmico de colágeno e elastina bovina tem descrições de uso 

para tratamento de defeitos de tecidos moles, queimaduras dérmicas profundas e 

feridas crônicas, especialmente aquelas localizadas em áreas cosméticas e 

funcionalmente importantes, como mãos ou articulações145. É também descrito como 

útil na população pediátrica para melhorar a qualidade da cicatriz148. 

A matriz serve como uma estrutura de suporte para a migração celular e 

neovascularização. Com o avançar do processo de cicatrização, os fibroblastos 

depositam a matriz extracelular nativa à medida que o material é reabsorvido146. O 

componente de elastina tem como objetivo a melhora da estabilidade e elasticidade 

do tecido em regeneração. Estudos sugerem que os substitutos dérmicos à base de 

elastina têm o potencial de diminuir a contração da ferida e melhorar a aparência e a 

funcionalidade da cicatriz60,148. Em modelos experimentais, a composição da matriz 

deste substituto dérmico de colágeno e elastina bovina reduziu a contração da ferida60. 

Em um modelo de ferida porcina de espessura total, as matrizes de colágeno 

revestidas com elastina reduziram a formação de tecido de granulação, fibrose e 

contração, e estimularam a deposição de colágeno pelos fibroblastos150. No entanto, 

ainda são escassos estudos clínicos robustos avaliando contração de ferida e 

elasticidade com o uso desta matriz60. 

 

1.3.4.1.2.3 Pelnac® 
 

Criada no final da década de 80 por pesquisadores da Universidade de Kyoto 

no Japão151, a primeira versão do que viria a ser a matriz dérmica Pelnac® foi 

desenvolvida baseando-se no substituto dérmico criado por Yannas et al em 1980, 

porém com algumas modificações. Com a denominação de “pele artificial” utilizada 

inicialmente (termo considerado inadequado pois não havia componentes 

epidérmicos em sua composição), a formulação inicial contava com 

glicosaminoglicanos, como a matriz dérmica Integra®, mas que depois foi retirada 

posteriormente da sua composição. Após testes em animais com bons resultados de 

cicatrização, foi encorajado o uso clínico deste material152. 

O Pelnac® (Gunze Medical Materiais Center, Kyoto, Japão) é uma matriz 

dérmica de duas camadas: uma camada de esponja de atelocolágeno derivado de 

tendão porcino quimicamente reticulado (“cross-linked”), de aproximadamente 3mm 
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de espessura com um tamanho de poro de 70-110µm e uma fina camada de filme de 

silicone de 150µm153,154. Apresenta uma permeabilidade à umidade de 1,5mg/cm2/h, 

o que é aproximadamente a da pele normal, 1,2-2,0mg/cm2/h155. É preparado por 

liofilização, não requer pré-lavagem antes do uso e pode ser armazenado à 

temperatura ambiente. 

O Pelnac® é gradualmente substituído por tecidos do hospedeiro à medida que 

a estrutura atelocolagênica é revascularizada com fibroblastos e infiltrados capilares. 

Isso geralmente ocorre entre 21 e 28 dias, embora seja descrito que esta 

revascularização dependa de outros fatores do paciente. A camada de silicone pode 

ser facilmente separada da matriz de atelocolágeno após sua integração, e o leito 

vascularizado da ferida pode ser coberto com um enxerto de pele de espessura parcial 

fina152-156 (Figura 3). 

 

Figura 3: Aplicação do Pelnac®. A: Posicionamento da matriz de regeneração 
dérmica em um defeito de espessura total da pele. B: Infiltração de fibroblastos e 
capilares na esponja de colágeno. C: Formação da “neoderme”. D: Enxertia de pele 
parcial sobre “neoderme”. 

 
Fonte: Adaptado de Dermal Template Pelnac, disponível em https://www.eurosurgical.co.uk/wp-
content/uploads/2012/07/Eurosurgical-PELNAC-Brocure-2016-small.pdf157. 
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Na literatura há descrições do uso do Pelnac® para reconstrução de defeitos 

de espessura total com bons resultados, inclusive quando há áreas de osso ou tendão 

expostos153,155,158-161. Um estudo comparando a contração entre matrizes mostrou 

uma contração acentuada com Pelnac® quando comparado com outras matrizes 

dérmicas (Integra® e Terudermis®) in vitro. Foi demonstrado que o tamanho dos 

poros de Pelnac® era menor que o das outras duas matrizes e o formato deste poro 

era oval, enquanto aqueles do Integra® e Terudermis® eram mais circulares. Os 

autores concluíram que diferenças na estrutura morfológica podem ter afetado a 

contração dos substitutos dérmicos162. Outro estudo sugeriu que ambos os substitutos 

dérmicos, Pelnac® e Integra®, têm um comportamento biológico similarmente 

favorável e poderiam ser implantados com sucesso ao se avaliar tecido de granulação, 

resposta inflamatória e densidade de vasos sanguíneos em ratos163. 

 

1.3.4.2 Materiais sintéticos 
 

São substitutos dérmicos construídos a partir de moléculas não biológicas e 

polímeros não presentes na pele normal. Embora isso forneça aos produtores um 

controle ainda maior sobre a composição precisa de seu produto, o uso de 

componentes não biológicos pode ser problemático quando se tenta produzir um 

material biologicamente compatível. Apesar de apenas poucos deste tipo de material 

estejam atualmente em uso mundialmente, um número substancial de substitutos 

sintéticos está atualmente sendo testado in vitro ou em animais para avaliar seu 

potencial uso como substitutos dérmicos52,164,165. São exemplos deste grupo 

Dermagraft® e Transcyte®. 

Dermagraft® (Advanced BioHealing, LaJolla, CA, EUA) é uma malha de 

poliglactina (vicryl) bioabsorvível semeada com fibroblastos de prepúcio alogênico 

neonatal criopreservados128,166. Não contém macrófagos, linfócitos, vasos sanguíneos 

ou folículos pilosos137. Esta matriz de colágeno de fibroblasto pode ser usada sozinha, 

ou como uma base para enxerto de pele parcial em malha ou culturas epidérmicas167, 

e como uma cobertura temporária ou permanente em feridas de queimaduras 

excisadas60,166,168. As vantagens deste substituto dérmico incluem boa resistência 

contra rasgos e facilidade de manuseio169. 
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Transcyte® é um revestimento sintético temporário composto por uma 

membrana de silicone semipermeável e uma matriz extracelular de fibroblastos 

dérmicos humanos recém-nascidos cultivados em uma malha de náilon revestida com 

colágeno porcino62. Produzido originalmente pela Advanced Tissue Sciences Inc. 

(ATS, La Jolla, CA) (Clark, 2007) foi posteriormente adquirida e transferida para Smith 

& Nephew, Largo, FL, EUA137. É indicado para uso como cobertura temporária para 

queimaduras excisadas antes do autoenxerto ou queimaduras que não requerem 

autoenxerto (queimaduras de espessura parcial). Este material é aplicado à 

queimadura e vai descolando à medida que a queimadura cicatriza62, ou é removido 

antes de enxertar as feridas de espessura total60.  

Embora Transcyte® e Dermagraft® estejam atualmente fora do mercado, 

essas tecnologias foram licenciadas para a Advanced BioHealing para adicional 

produção e marketing com intuito de melhorar o produto60. 

 

1.4 Avaliação de cicatrizes de queimaduras 
 

As cicatrizes decorrentes de uma queimadura resultam em desfiguramento a 

longo prazo e restrições na capacidade de movimento170-173. Estas cicatrizes são 

provavelmente as que provocam maior impacto na qualidade de vida4,36-39,174,175. 

Assim como as sequelas físicas, as cicatrizes podem resultar em sequelas 

psicológicas com redução no desempenho na escola, limitação de interação na 

comunidade e na família, alteração da percepção da imagem corporal e a necessidade 

de reabilitação demorada172,173,176. 

A avaliação de cicatrizes é vital no tratamento e reabilitação de queimaduras 

para estabelecer a eficácia da cirurgia e outros tratamentos, e documentar as 

mudanças que ocorrem ao longo do tempo para o paciente177,178. 

As ferramentas de avaliação da cicatriz podem ser classificadas em medidas 

objetivas e subjetivas. Uma medida subjetiva é baseada na avaliação da cicatriz por 

um indivíduo, seja um paciente, clínico ou leigo. Medidas subjetivas de cicatrização 

são importantes para aferir mudanças na cicatriz estudada. Em uma tentativa de 

tornar as avaliações subjetivas de cicatrizes mais "objetivas" e de gerar dados 

quantitativos, uma variedade de escalas de avaliação de cicatrizes foi desenvolvida. 

Existem escalas de avaliação de cicatrizes lineares e cicatrizes não lineares (por 
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exemplo, queimaduras)179. Uma medida objetiva é aquela que pode fornecer uma 

avaliação quantitativa da cicatriz, em termos de suas características físicas e 

biomecânicas, como a cor da cicatriz180-182, espessura e volume da cicatriz183-186, ou 

flexibilidade, rigidez tecidual e elasticidade183,187-189. 

 

1.4.1 Métodos subjetivos de avaliação de cicatrizes de queimaduras 
 

Em contraste com as ferramentas objetivas de avaliação de cicatrizes, as 

escalas de cicatrização geralmente avaliam uma gama maior de aspectos das 

cicatrizes, possuem baixo custo e consomem menos tempo na prática clínica175. 

Não há uma escala de avaliação de cicatriz de queimadura considerada 

“padrão-ouro”, porém duas escalas são consideradas como nível acima das outras 

existentes: a Escala de Cicatrização de Vancouver e a Escala de Avaliação de Cicatriz 

Paciente/Observador (POSAS)178. 

A primeira escala de avaliação de cicatriz de queimaduras validada e a mais 

amplamente utilizada a nível mundial é a Escala de Avaliação de Vancouver para 

Cicatriz de Queimaduras ou simplesmente Escala de Cicatrização de Vancouver 

(ECV) desenvolvida por Sullivan et al em 1990175,190. Desenvolvida especialmente 

para avaliar o aspecto funcional e estético da cicatriz sob o ponto de vista de um 

profissional da saúde, esta escala é composta por itens referentes à pigmentação, 

vascularização, maleabilidade e altura da cicatriz. A pontuação final varia de 0 a 13, 

sendo a menor pontuação correspondente ao melhor resultado179,190. Essa escala foi 

previamente traduzida para o português e tem resultados consistentes para 

confiabilidade de utilização no Brasil191. 

A POSAS tem uma escala para o observador e uma para o paciente, com todos 

os itens classificados em uma graduação de 10 pontos. A escala do observador 

consiste em 5 parâmetros (vascularização, pigmentação, espessura, alívio e 

flexibilidade), além da opinião geral sobre a aparência da cicatriz. A escala do paciente 

consiste em 6 parâmetros (dor, prurido, cor da cicatriz, flexibilidade, espessura e 

irregularidade), além da opinião geral sobre a aparência da cicatriz. Uma escala de 

pigmentação categórica (isto é, normal, hipopigmentação, misto, hiperpigmentação) 

está incluída, mas não contribui para a pontuação total178,180. A POSAS já foi traduzida 



 

 44 

para a língua portuguesa192 e foi validada recentemente para uso na população 

brasileira193. 

 

1.4.2 Métodos objetivos de avaliação de cicatrizes de queimaduras 
 

Várias medidas objetivas relacionadas à gravidade da cicatriz podem ser 

avaliadas. São exemplos a cor, dimensões (que inclui espessura e volume), textura, 

propriedades biomecânicas (incluindo flexibilidade, rigidez tecidual e elasticidade), 

distúrbios fisiopatológicos (como perda de água transepidérmica), microestrutura 

tecidual (por meio de análise histopatológica) e dor (que apesar de ser medida em 

escalas subjetivas, também podem ser avaliadas por métodos objetivos)194. 

A rigidez e o endurecimento das cicatrizes são atribuídos ao descompasso do 

aumento da síntese de colágeno e redução de elastina na camada dérmica e podem 

levar ao comprometimento da função da pele, especialmente quando a cicatriz está 

localizada ao redor das articulações194. Estas características fazem parte das 

propriedades biomecânicas e têm grande importância na avaliação do tratamento de 

sequelas de queimaduras, onde uma melhor flexibilidade e elasticidade associadas a 

uma menor rigidez tem maior impacto na qualidade de vida. 

As propriedades biomecânicas da pele podem ser medidas com uma variedade 

de métodos, incluindo tonometria (ex: durômetro195-197), sucção (ex: cutômetro), 

torção, aderência e reviscometria194. 

O durômetro é um instrumento que mede a rigidez de produtos industriais, 

como borrachas, elastômeros, silicone, neoprênio e vinil. Mostrou ser um aparelho 

efetivo e confiável para avaliação da rigidez cutânea de pele esclerodérmica194,196. O 

durômetro mede a firmeza e a flexibilidade da pele e das cicatrizes, exercendo pressão 

através de uma carga indutiva (ponta retrátil) na direção vertical. É um aparelho que 

vem sendo cada vez mais utilizado para avaliação objetiva da rigidez de cicatrizes198-

201. Outras aplicações também são descritas como avaliação da rigidez de mamas 

reconstruídas pós-tratamento de câncer202, de vísceras como fígados com fibrose203 

e de pâncreas204. Neste estudo, foi utilizado o durômetro Shore-A (Modelo DP-100-

Instrutherm®, São Paulo, Brasil) (Figura 4). 
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Figura 4: A: Durômetro Shore-A (Modelo DP-100-Instrutherm®, São Paulo, Brasil). B: 
Extremidade do durômetro que possui uma ponta retrátil responsável pela medida do 
grau de rigidez tecidual. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A sucção da pele é o método usado por dispositivos como o cutômetro MPA 

580® (Courage & Khazaka electronic GmbH, Cologne, Germany)136,180,183,205-210 

(Figura 5). Com o cutômetro, a pressão negativa é criada no dispositivo por meio de 

uma sonda que cria um vácuo e a pele é puxada para dentro da abertura da sonda e 

depois de um tempo definido é liberado novamente (Figura 6). Dentro da sonda, a 

altura da pele é determinada por um sistema de medição ótico sem contato que 

consiste em uma fonte de luz e um receptor de luz, bem como dois prismas de frente 

um ao outro, que projetam a luz do transmissor ao receptor. A resistência da pele à 

pressão negativa (firmeza) e sua capacidade de retornar à sua posição original 

(elasticidade) são exibidas como curvas (profundidade de penetração em milímetros / 

tempo) em tempo real durante a medição (Figura 7). Este princípio de medição permite 
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obter informações sobre as propriedades elásticas e mecânicas da superfície da pele. 

Os parâmetros mecânicos da pele podem ser divididos em parâmetros absolutos e 

relativos: 

a) Absolutos (em milímetros): Ue (deformação imediata), Uv (deformação 

retardada), Uf ou R0 (deformação máxima), Ur (retração imediata), Ua (retração final), 

R (deformação residual), R8 (visco part, isto é, a área confinada abaixo da curva 

durante a fase de sucção). 

b) Relativos (em percentagem): Ua / Uf (elasticidade bruta), Ur / Uf (elasticidade 

biológica), Ur / Ue (elasticidade líquida), Uv / Ue (relação viscoelástico / elástico), H 

(histerese: a diferença entre a máxima deformação entre a última e a primeira sucção). 

O cutômetro é confiável para a medição das propriedades elásticas e 

mecânicas em cicatrizes e pele normal194.  
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Figura 5: A: Equipamento cutômetro MPA 580® e suas sondas acessórias. B: 
Aparelho conectado ao software do computador. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6: Sonda do cutômetro durante a aplicação da pressão negativa no tecido 
avaliado. 
 

 
Fonte: Adaptado de Cutometer image source: Courage + Khazaka Electronic GmbH, disponível em: 
https://www.courage-khazaka.de/en/16-wissenschaftliche-produkte/alle-produkte/178-cutometer-e211. 
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Figura 7: Curvas de deformação da pele aferidas pela Sonda do cutômetro em 3 ciclos 
de 500mbar de sucção com períodos de relaxamento. 
 

 
Legenda: Ue: deformação imediata; Uv: deformação retardada; Uf: deformação máxima; Ur: retração 
imediata; Ua: retração final); R: deformação residual; H: histerese. 
Fonte: Adaptado de Dobrev H, 2002212. 

 

Há várias opiniões diferentes sobre qual o parâmetro que deve ser usado. No 

entanto, Draaijers et al. concluíram que tanto Ue quanto Uf são suficientes para a 

avaliação da cicatriz, pois encontraram alta correlação entre os parâmetros Ua, Ue, 

Uf, Ur e Uv. Assim, Ue e Uf foram os que apresentaram maior confiabilidade180. 

Nedelec et al. também relataram Uf como tendo uma maior confiabilidade (mas não 

para cicatrizes severas). Como Uf é mais conveniente para gravar (calculado 

automaticamente por software de computador, enquanto Ue requer cálculos manuais), 

ele deve ser usado ao invés do Ue. Desta forma, conclui-se que a medição mais 

confiável de tecido cicatricial ao usar o cutômetro é Uf ou R0 e recomenda-se utilizar 

como medida única205-207.  

 

1.5 Substitutos dérmicos em sequelas de queimaduras e qualidade da 
cicatrização: lacuna do conhecimento 
 

Há na literatura diversos estudos mostrando resultados favoráveis no 

tratamento de sequelas de queimaduras com utilização de substitutos dérmicos em 
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termos de qualidade de cicatrização, incluindo ensaios clínicos e 

coortes42,49,94,95,102,131,136,145,146,189,213-220.  

Apesar dos benefícios destas matrizes dérmicas e seu uso em escala mundial, 

ainda há escassez de evidências científicas fortes para sua utilização em sequelas de 

queimaduras com finalidade de se obter uma melhor qualidade de cicatrização. É 

observado uma carência de estudos prospectivos, controlados e randomizados na 

literatura que avaliem com métodos validados a qualidade das cicatrizes resultantes 

do tratamento cirúrgico de pacientes com sequela de queimadura com uso de matrizes 

dérmicas. 

Existe no mercado brasileiro uma variedade de matrizes dérmicas e ainda não 

há um critério de escolha bem estabelecido para o uso em cada caso. Avaliando 

alguns pacientes com sequelas de queimaduras nos quais foram utilizadas matrizes 

dérmicas, surgiu um questionamento sobre a correspondência entre os resultados 

alcançados e o potencial benefício que estes substitutos poderiam atingir. Levando 

em consideração o alto custo desses substitutos dérmicos em nosso país e o impacto 

que uma melhor qualidade de cicatrização poderia proporcionar na melhoria de vida 

dos pacientes, sentimos necessidade de estudos que comparem a qualidade das 

cicatrizes resultantes de enxertias de pele com a utilização das matrizes dérmicas 

mais comuns no Brasil. Isto poderia contribuir para uma escolha mais apropriada 

deste recurso assim como oferecer uma melhor qualidade de vida aos pacientes. 
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2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Com a hipótese de que o uso das matrizes dérmicas pode implicar em uma 

melhor qualidade de cicatrização objetivamos avaliar e comparar a qualidade das 

cicatrizes resultantes do tratamento cirúrgico de sequelas de queimaduras com uso 

de enxerto de pele parcial associado ou não às matrizes dérmicas Integra®, 

Matriderm® e Pelnac®. 

 

2.2 Objetivos específicos 

  
Comparar subjetivamente as características clínicas das cicatrizes resultantes 

do tratamento cirúrgico de sequelas de queimaduras com uso de enxerto de pele 

parcial associado ou não às matrizes dérmicas Integra®, Matriderm® e Pelnac® 

utilizando a Escala de Cicatrização de Vancouver. 

Comparar objetivamente as características biomecânicas (rigidez e 

distensibilidade tecidual) das cicatrizes resultantes do tratamento cirúrgico de 

sequelas de queimaduras com uso de enxerto de pele parcial associado ou não às 

matrizes dérmicas Integra®, Matriderm® e Pelnac® utilizando os aparelhos durômetro 

e cutômetro. 
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3. MÉTODO 
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3. MÉTODO 
 

3.1 Desenho do estudo 
 

Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, randomizado e controlado, de 

grupos paralelos, para avaliar características clínicas e biomecânicas de cicatrizes 

resultantes de cirurgia reparadora em sequelas de queimaduras, utilizando enxertia 

de pele com ou sem as matrizes dérmicas Integra®, Matriderm® e Pelnac®. Esse 

trabalho foi realizado na Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP), no período de 2016 a 2020. O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição (parecer de número 2.846.409) (Anexo A). Todos os 

pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, após explicação 

detalhada (Anexo B). O projeto foi cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos221 (REBEC, número do registro: RBR-3v26fm). O REBEC tem como propósito 

aumentar a eficácia dos esforços dos ensaios clínicos ao divulgar os estudos de 

maneira pública, reduzindo o viés da publicação. Desta forma, é uma importante fonte 

de informação para pacientes, pesquisadores, empresas e instituições, propiciando 

maior interação e inserção internacional.  

É importante salientar que não houve qualquer conflito de interesse dos autores 

na seleção das marcas das matrizes dérmicas utilizadas neste estudo. Todos estes 

produtos utilizados foram disponibilizados e adquiridos pelo hospital sob tutela de 

licitação previamente aprovada com respaldo pela portaria do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que prevê uso de matrizes dérmicas em sequelas de queimaduras222. 

Não houve nenhum recurso empenhado de empresas privadas, representantes ou 

distribuidores, nem mesmo doação de produtos. 

 

 3.2 Critérios de inclusão 
 

Pacientes oriundos do ambulatório de queimaduras da Unidade de Queimados 

do HCFMRP-USP portadores de alguma sequela de queimadura associado a prejuízo 

estético ou restrição funcional como bridas, sinéquias, cicatrizes instáveis ou úlcera 

de Marjolin (degeneração carcinomatosa), com no mínimo um ano de seguimento pós-
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queimadura, no qual possuíam indicação de tratamento cirúrgico utilizando enxerto de 

pele parcial e aceitassem participar do estudo.  
 

 3.3 Critérios de exclusão 
 

 Foram excluídos pacientes que perderam seguimento clínico ou que evoluíram 

com falha na integração de mais de 10% do enxerto de pele parcial (pela possibilidade 

de interferir nas características clínicas e biomecânicas da cicatriz resultante do 

tratamento cirúrgico). 

 

 3.4 Randomização 
 

A randomização dos pacientes foi realizada seguindo as diretrizes do 

CONSORT223 (Consolidated Standards of Reporting Trials) cujo objetivo é fornecer 

orientação aos autores sobre como melhorar a qualidade dos ensaios clínicos 

randomizados. Através de um conjunto de critérios (check-list), as diretrizes do 

CONSORT auxiliaram no aperfeiçoamento da descrição dos achados com o emprego 

de uma lista de checagem e diagrama de fluxo dos participantes durante cada estágio 

do estudo. O diagrama das fases do ensaio clínico é ilustrado na Figura 8. 

 Após o recrutamento e seleção dos pacientes baseado nos critérios de inclusão 

(Figura 8), tais pacientes foram submetidos à randomização permutada em bloco 

(Figura 9) por sorteio com envelopes pardos para inclusão em um dos quatro grupos 

de tratamento com enxerto de pele parcial (EPP): grupo Controle (tratamento cirúrgico 

apenas com EPP sem uso de matriz dérmica), grupo Integra® (Matriz e EPP), grupo 

Matriderm® (Matriz e EPP) e grupo Pelnac® (Matriz e EPP). Utilizamos este tipo de 

randomização para garantir um número balanceado de participantes nos diferentes 

grupos. Foi programado para o estudo a randomização de 40 pacientes com sequelas, 

sendo 10 em cada grupo.  
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Figura 8: Diagrama da metodologia do ensaio clínico randomizado. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 9: Randomização em bloco dos grupos Controle, Integra®, Matriderm® e 

Pelnac®. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 3.5 Procedimentos cirúrgicos 
 

As cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico da Unidade de Queimados, 

localizado na Unidade de Emergência do HCFMRP-USP. Todos os pacientes foram 

submetidos à documentação fotográfica. As cirurgias foram realizadas sob anestesia 

geral ou bloqueio de acordo com o tipo e localização da sequela e com critérios 

anestésicos.  

Nos grupos Controle e Matriderm®, a enxertia de pele ocorreu em um único 

tempo cirúrgico (Figura 10 e Figura 11). Após a ressecção e liberação da sequela 

cicatricial foi realizada a enxertia de pele parcial autóloga. 

 

Figura 10: Demonstração do tratamento cirúrgico no Grupo Controle. A: Defeito após 
liberação de contratura cicatricial em fossa antecubital à direita. B: Enxertia de pele 
parcial. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11: Demonstração do tratamento cirúrgico no Grupo Matriderm®. A: Defeito 
após liberação de brida axilar à esquerda. B: Colocação da matriz dérmica. C: Aspecto 
após cobertura com enxerto de pele parcial. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nos grupos Integra® e Pelnac®, os procedimentos ocorreram em dois tempos 

(Figura 12 e Figura 13). No primeiro tempo houve a ressecção e liberação da sequela 

cicatricial com colocação da matriz e no segundo tempo, realizado 21 dias depois, foi 

realizada a enxertia de pele parcial autóloga. Nesta etapa, a camada de silicone 

superficial  retirada e o enxerto foi posicionado sobre o leito da matriz dérmica já 

integrada. 

 

Figura 12: Demonstração do tratamento cirúrgico no Grupo Integra®. A: Defeito após 
liberação de brida mamária à esquerda. B: Colocação da matriz dérmica. C: Retirada 
da camada de silicone após 21 dias. D: Aspecto da matriz dérmica integrada ao leito 
da ferida. E: Enxertia de pele parcial sobre a matriz dérmica. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13: Demonstração do tratamento cirúrgico no Grupo Pelnac®. A: Defeito após 
liberação de brida antecubital à direita. B: Colocação da matriz dérmica. C: Aspecto 
da matriz dérmica após 21 dias. D: Retirada da camada de silicone após 21 dias. E: 
Aspecto da matriz dérmica integrada ao leito da ferida. F: Enxertia de pele sobre a 
neoderme. 
 

 
 

 
 

 

A 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A obtenção dos enxertos de pele foi realizada por meio de dermátomo elétrico 

(Acculan® 3Ti Dermatome, Aesculap®) com regulagem padronizada em 0,2mm de 

espessura (cerca de 7 milésimos de polegada) para todos os casos. A escolha da área 

doadora obedeceu à preferência do paciente e critérios médicos (correspondência de 

D 

E 

F 
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cor de pele e disponibilidade de pele não queimada), sendo que o couro cabeludo e a 

coxa foram as áreas utilizadas. Na totalidade dos casos foi utilizado o enxerto em 

lâmina com pequenos furos realizados com lâmina 15 para permitir drenagem e 

prevenir seromas.  

As matrizes dérmicas foram posicionadas e suturadas com fio de Mononylon 4-

0 nos casos dos grupos Integra® e Pelnac®. Já no caso do grupo Matriderm®, o 

enxerto de pele parcial foi sobreposto à matriz e suturado em plano único com 

Mononylon 4-0. No caso do grupo Controle, o enxerto foi posicionado diretamente 

sobre o leito da ferida e suturado com Mononylon 4-0. Todos os curativos foram 

realizados com rayon e algodão comprimido ao leito por meio de suturas realizadas 

nos pontos cardinais que são amarradas sobre o curativo (curativo de Brown ou “tie 

over”).  

A primeira troca de curativos (retirada do curativo de Brown) foi realizada no 

sexto dia após a cirurgia e as trocas foram realizadas diariamente ou a cada 2 dias 

conforme necessidade. Todos os pacientes ficaram internados até a completa 

integração do enxerto de pele. Todos os pacientes foram seguidos em conjunto pela 

equipe de fisioterapia da Unidade de Queimados. No pós-operatório imediato, a 

imobilização foi realizada de acordo com a área operada, com auxílio de talas. Após 

a alta, o seguimento foi realizado em nível ambulatorial e terapias adjuvantes como 

malhas compressivas e placas de silicone também foram utilizadas em todos os 

pacientes.  

 

3.6 Avaliação das cicatrizes  
 

O estudo das características clínicas e biomecânicas das cicatrizes resultantes 

do tratamento das sequelas de queimaduras foi realizado por um avaliador cego após, 

pelo menos, 12 meses de pós-operatório. 

Neste estudo, considerou-se cicatriz cirúrgica toda a área resultante do 

tratamento cirúrgico (enxerto de pele com ou sem matriz dérmica) e não somente os 

bordos desta área. 

 

 3.6.1 Avaliação de características clínicas  
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Para avaliação clínica das cicatrizes, foi aplicada aos pacientes a Escala de 

Cicatrização de Vancouver (Figura 14). A escala é composta por quatro itens que 

foram pontuados por avaliador cego: pigmentação (coloração da cicatriz), 

vascularização (ausência ou alteração), flexibilidade (maleabilidade) e altura 

(espessura da cicatriz). Sua pontuação final varia de 0 a 13 pontos, sendo que a menor 

pontuação significa uma melhor qualidade da cicatrização e uma maior pontuação 

representa pior qualidade190. Previamente traduzida para a língua portuguesa, essa 

escala demonstrou ser válida e reprodutível, com resultados consistentes para 

confiabilidade de utilização no Brasil191. 
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Figura 14: Escala de Cicatrização de Vancouver. 
 

 
Fonte: Adaptado de Santos MC, 2014191. 
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3.6.2 Avaliação de características biomecânicas  
 

Para avaliação biomecânica das cicatrizes resultantes do tratamento cirúrgico 

foram utilizados os aparelhos durômetro e cutômetro. Antes das aferições, os 

pacientes permaneceram em ambiente controlado (temperatura de 23 a 27ºC e 

umidade de 47 a 53%) durante 10 minutos, para adaptação. Foi utilizado um aparelho 

termômetro e higrômetro para confirmação do ambiente controlado (Figura 15). Todas 

as avaliações foram realizadas no período matutino. Cada cicatriz foi analisada em 

sua região central, que foi marcada previamente (Figura 16). 

 

Figura 15: Aparelho termômetro e higrômetro para garantir um ambiente controlado 
para as avaliações. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16: Marcação da região central das cicatrizes cirúrgicas a serem avaliadas.  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.6.2.1 Avaliação objetiva com o durômetro 
 

O aparelho utilizado neste estudo foi o durômetro Shore-A (Modelo DP-100-

Instrutherm®, São Paulo, Brasil), devidamente calibrado, que mediu a rigidez tecidual 

das cicatrizes. O contato da ponta retrátil do aparelho com a cicatriz resulta em valor 

numérico que varia de 0 a 100 na escala Shore-A (Figura 17). Valores menores 

indicam uma menor rigidez e uma maior maleabilidade tecidual. As medidas foram 

feitas perpendicularmente à área investigada, por um único avaliador cego e foram 

repetidas 3 vezes no mesmo ponto, para obtenção de uma média geral (Figura 17). 
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Figura 17: Demonstração do uso do durômetro (A) e da sonda do cutômetro (B) nas 
áreas das cicatrizes marcadas previamente. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.6.2.2 Avaliação objetiva com o cutômetro 
 

O cutômetro MPA 580® (Courage & Khazaka electronic GmbH, Cologne, 

Germany) calibrado com sonda para avaliação das características biomecânicas da 

pele (Cutometer®) foi utilizado para estudar as cicatrizes (Figura 17). Este instrumento 

mede o alongamento e a retração elástica da pele durante a aplicação de uma pressão 
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negativa (500 mbar) usando uma sonda de superfície. O vácuo formado puxa a pele 

pela abertura da sonda de 2 mm e a profundidade de penetração da pele nesta 

abertura é medida imediatamente por uma fonte de luz óptica e um receptor. Utilizou-

se o tempo de 1 segundo de sucção e 1 segundo de relaxamento, em 3 ciclos. O 

parâmetro R0 ou Uf, expresso em milímetros, foi utilizado para avaliação da 

distensibilidade das cicatrizes cirúrgicas. Este parâmetro é o mais confiável para 

tecido cicatricial ao usar o cutômetro e recomenda-se utilizá-lo como medida única205-

207. 

 

3.6.2.3 Avaliação objetiva de áreas de pele normal e cicatriz hipertrófica 
 

Áreas de pele normal e cicatriz hipertrófica também foram avaliadas por cada 

um destes dois métodos não invasivos (durômetro e cutômetro), para comparação em 

um mesmo indivíduo, com as áreas de cicatrizes cirúrgicas (resultantes do tratamento 

com ou sem utilização de matriz dérmica). Para escolha da área de cicatriz 

hipertrófica, o paciente foi questionado sobre qual a cicatriz no corpo ele considerava 

de pior qualidade, e então, se esta fosse de má qualidade, esta era avaliada. Para 

análise da pele normal, preferimos uma região contralateral do corpo pareada à região 

da cirurgia reparadora. Porém, quando isso não foi possível (por exemplo, em 

sequelas cervicais), utilizou-se a pele adjacente saudável não queimada (Figura 18). 

A figura 19 ilustra as curvas obtidas ao se avaliar áreas de cicatriz cirúrgica (Curva 1 

em vermelho), pele normal (curva 2 em azul) e cicatriz hipertrófica (Curva 3 em verde) 

com o cutômetro da paciente ilustrada na figura 18. 
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Figura 18: Exemplo de marcação da cicatriz cirúrgica (em vermelho), área de pele 
normal (em azul) e da cicatriz hipertrófica (em verde) no mesmo paciente. 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 19: Representação do software do cutômetro MPA 580® ilustrando as curvas 
obtidas ao se avaliar áreas de cicatriz cirúrgica, pele normal e cicatriz hipertrófica.  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.7 Análise estatística e cálculo amostral 
 

Para descrever um conjunto de dados é necessário a utilização de uma medida 

de tendência central e de uma medida de dispersão.  As medidas de tendência central 

indicam um ponto em torno do qual se concentram os dados e este ponto tende a ser 

o centro de distribuição dos dados. São exemplos a média, a moda e a mediana. As 

medidas de dispersão, por sua vez, indicam a variabilidade do conjunto de dados, 

tendo como exemplos a amplitude, a variância e o desvio padrão224. 

A metodologia estatística dessa tese optou por expressar as variáveis 

quantitativas sob a forma de média e os valores de dispersão dessas medidas em 

relação à tendência central dos resultados foram expressos através do desvio padrão. 

Os dados quantitativos foram testados para a normalidade pelo teste de 

D'Agostino & Pearson e análises não paramétricas foram usadas nas situações 

necessárias. 
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  Para testar a diferença das pontuações da ECV e os valores do durômetro na 

avaliação da cicatriz cirúrgica entre os grupos foram usadas análises de Kruskal-

Wallis, já para o cutômetro na avaliação da cicatriz cirúrgica entre os grupos uma 

análise de variância (ANOVA) foi empregada. Adicionalmente foram usados teste T 

pareado e Wilcoxon (quando necessário) para estudar os valores do durômetro e 

cutômetro na comparação da pele normal e cicatriz cirúrgica224. 

As análises estatísticas foram efetuadas com os pacotes estatísticos GraphPad 

Prism® (GraphPad Software® - versão 8.2.1 para Windows, Califórnia, EUA). Foram 

considerados significativos os valores de p menores que 0,05. 

O tamanho da amostra foi calculado levando em consideração a diferença entre 

médias, desvio padrão, alfa de 5% e poder do teste de 0,8. Foi difícil avaliar a 

magnitude do efeito do tratamento com base apenas na literatura, devido à escassez 

de ensaios clínicos randomizados com uma boa descrição da metodologia. Assim, a 

experiência dos autores com o tratamento de queimaduras e cicatrizes foi importante 

para estimar o valor utilizado para as variáveis estudadas. As medidas da ECV, 

durômetro e cutômetro foram usados como desfechos primários. 
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4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 
 

 Um total de 48 pacientes foram avaliados para elegibilidade e, após aplicação 

dos critérios de inclusão, 43 pacientes permaneceram para randomização e alocação 

nos quatro grupos. Quatro pacientes foram removidos durante a fase de seguimento 

devido à perda significativa (> 10%) da área enxertada. Com base neste critério, um 

paciente foi excluído do grupo Controle, um do grupo Integra®, dois pacientes do 

grupo Matriderm® e nenhum do Pelnac®. Portanto, foram analisados os dados de 39 

pacientes, divididos em 4 grupos: Controle, n = 10; Integra®, n = 10; Matriderm®, n = 

9 e Pelnac® n = 10 (Figura 20). 

 

Figura 20: Diagrama de fluxo dos participantes do estudo. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Dos pacientes analisados, 18 (46,2%) eram em pacientes do gênero masculino 

e 21 (53,8%) em pacientes do gênero feminino. A média de idade dos pacientes foi 

de 33,06 anos, com idade mínima de 18 e máxima de 70 anos. Todos os pacientes 
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tinham mais de 12 meses de pós-operatório no momento do estudo da cicatriz 

cirúrgica (média de 16,7 meses) e nenhum excedia 24 meses do tratamento da 

sequela. O perfil dos pacientes de cada grupo é mostrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Perfil dos pacientes em cada grupo. 
 
 Controle  

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

Idade em anos                      
(média e desvio padrão) 

37,1 ± 17,3 33 ± 16,8 35,1 ± 19,5 28.4 ± 16.6 

Tempo pós-operatório em meses 
(média e desvio padrão) 

17,4 ± 4,6 15,5 ± 3,4 15,7 ± 5,3 18 ± 4,7 

Gênero (masculino/feminino) 7/3 5/5 4/5 2/8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Quanto ao tipo da queimadura, 15 (38,5%) das sequelas tratadas foram 

decorrentes de combustão por líquido inflamável, 11 (28,2%) foram devido à 

escaldadura com líquido aquecido, 8 (20,5%) por chama direta, 2 (5,1%) acidentes 

com metal aquecido, 2 (5,1%) por queimadura química e 1 (2,6%) por queimadura 

elétrica (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Tipos de queimaduras dos pacientes avaliados em cada grupo. 
  
 Controle  

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

Tipos de queimaduras     

Combustão por líquido inflamável 4 3 4 4 

Escaldadura com líquido aquecido 2 3 1 4 

Chama direta 2 1 3 2 

Metal aquecido 1 0 1 0 

Química 1 1 0 0 

Elétrica 0 2 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

As cicatrizes estudadas envolveram as seguintes áreas anatômicas: fossa 

cubital, ombro, axila, abdome, tornozelo, sulco inframamário, região pré esternal e 

cervical (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Áreas anatômicas das cicatrizes cirúrgicas avaliadas em cada grupo. 
 
 Controle  

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

Áreas anatômicas     

Axila 2 1 2 1 

Cervical 2 2 3 2 

Infra mamária 0 2 0 3 

Membros superiores 4 3 4 3 

Membros inferiores 0 1 0 1 

Tronco 2 1 0 0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 A pontuação obtida pela avaliação das cicatrizes cirúrgicas utilizando-se a 

Escala de Cicatrização de Vancouver em cada grupo é mostrada na Tabela 4 e na 

Figura 21. Em uma visão geral da Tabela 4, os grupos que utilizaram matrizes 

dérmicas (Integra®, Matriderm® e Pelnac®) apresentaram médias menores que o 

Controle (sem utilização de matriz dérmica). Apesar de ter sido observado uma menor 

média no grupo Matriderm® (4,9), o que sugeriria uma melhor qualidade de 

cicatrização, não houve diferença estatisticamente significativa quando foi realizado a 

comparação entre os grupos (p=0,709). Na figura 21 percebe-se uma grande variação 

nas pontuações dentro de cada grupo no gráfico de pontos. 

 
 
Tabela 4 - Pontuação obtida pela Escala de Cicatrização de Vancouver das cicatrizes 
cirúrgicas nos diferentes grupos, expressa em média e desvio padrão. 
 

 
Controle 

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

 

p 

ECV 5,8 ± 1,9 5,4 ± 2,8 4,9 ± 2,8 5,0 ± 1,6 0,709 

Legenda: ECV: Escala de Cicatrização de Vancouver. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 21: Gráfico de pontos com os valores obtidos pela escala de cicatrização de 
Vancouver em cada grupo. 
 

 
Legenda:  
Linha horizontal em cada grupo representa a média. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os valores obtidos utilizando o durômetro para avaliação da pele normal, 

cicatriz cirúrgica e cicatriz hipertrófica são ilustrados na Tabela 5. Comparando áreas 

de pele normal, cicatriz cirúrgica e cicatriz hipertrófica, as menores médias dos valores 

(menor rigidez tecidual) foram encontradas nas áreas de pele normal e as maiores 

médias (maior rigidez) nas áreas de cicatriz hipertrófica. Ao avaliar somente as 

cicatrizes cirúrgicas, os grupos em que houve utilização de matriz dérmica (Integra®, 

Matriderm® e Pelnac®) tiveram uma média menor que o grupo controle, sendo que o 

grupo Matriderm® apresentou a menor média (4,1) (Tabela 5). No entanto, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos ao se avaliar as cicatrizes 

cirúrgicas. No gráfico de pontos (Figura 22) vemos a dispersão das medidas em cada 

grupo. 

 

Tabela 5 - Valores obtidos pela avaliação da pele normal, cicatriz cirúrgica e cicatriz 
hipertrófica dos grupos estudados utilizando o durômetro Shore-A, expressos em 
média e desvio padrão. 
 

Durômetro® 
Controle  

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

 

p 

Pele Normal 3,4 ± 0,9 3,3 ± 0,8 3,2 ± 0,7 3,2 ± 1,0 0,936 

Cicatriz Cirúrgica 5,0 ± 1,9 4,2 ± 0,90 4,1 ± 1,8 4,8 ± 1,7 0,511 

Cicatriz Hipertrófica 13,6 ± 6,1 13,4 ± 6,1 11,9 ± 6 14,6 ± 4,5 0,776 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 22: Gráfico de pontos com os valores obtidos pela avaliação da cicatriz 
cirúrgica pelo durômetro (escala Shore-A) em cada grupo. 
 

 
Legenda:  
Linha horizontal em cada grupo representa a média. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Foi realizado também uma análise intraindividual, em cada grupo, comparando-

se as avaliações da pele normal com as cicatrizes cirúrgicas. Percebeu-se, nesta 

análise, que as cicatrizes cirúrgicas dos grupos que utilizaram as matrizes dérmicas 

Integra® e Matriderm® não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

quando comparada à pele normal. Isto não foi percebido no grupo controle e no grupo 

Pelnac®, que apresentou diferença estatisticamente significativa quando se comparou 

de forma intraindividual a pele normal com a cicatriz cirúrgica, o que poderia sugerir 

uma rigidez tecidual mais próxima da pele normal nos grupos Integra® e Matriderm® 

(Figura 23). 

 

Figura 23: Gráficos ilustrando as medidas obtidas com o durômetro (escala Shore-A) 
comparando pele normal e cicatrizes cirúrgicas dentro de cada grupo. 
 

 
Legenda: 
Linha horizontal em cada grupo representa a média. 
PN: pele normal. CC: Cicatriz cirúrgica. 
*Grupos que não apresentaram diferença estatisticamente significativa quando se comparou 
intraindividualmente as áreas de pele normal com as cicatrizes cirúrgicas. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

* 

* 
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Os valores obtidos utilizando o cutômetro para avaliação da pele normal, 

cicatriz cirúrgica e cicatriz hipertrófica foram expressos na Tabela 6. Comparando as 

áreas de pele normal, cicatriz cirúrgica e cicatriz hipertrófica, as maiores médias dos 

valores (maior distensibilidade tecidual) foram encontradas nas áreas de pele normal 

e as menores médias nas áreas de cicatriz hipertrófica. Ao avaliar somente as 

cicatrizes cirúrgicas, os grupos em que houve utilização de matriz dérmica (Integra®, 

Matriderm® e Pelnac®) tiveram uma média maior que o grupo controle. No entanto, 

não houve diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos. No 

gráfico de pontos (Figura 24) percebemos a dispersão dos valores obtidos em cada 

grupo. 

 

Tabela 6 - Valores obtidos pela avaliação da pele normal, cicatriz cirúrgica e cicatriz 
hipertrófica dos grupos estudados utilizando o cutômetro MPA 580®, expressos em 
média e desvio padrão. 
 

Cutômetro (mm) 
Controle  

N=10 

Integra® 

N=10 

Matriderm® 

N=9 

Pelnac® 

N=10 

 

p 

Pele Normal 0,38 ± 0,12 0,37 ± 0,12 0,43 ± 0,07 0,48 ± 0,15 0,145 

Cicatriz Cirúrgica 0,16 ± 0,06 0,24 ± 0,14 0,22 ± 0,11 0,23 ± 0,13 0,386 

Cicatriz Hipertrófica 0,14 ± 0,09 0,10 ± 0,05 0,11 ± 0,05 0,10 ± 0,05 0,798 

Legenda: 
Mm: milímetros. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 24: Gráfico de pontos com os valores obtidos em milímetros na avaliação da 
cicatriz cirúrgica pelo cutômetro em cada grupo. 
 

 
Legenda:  
Linha horizontal em cada grupo representa a média. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em cada grupo, foi realizado também uma análise intraindividual, comparando-

se as avaliações da pele normal com as cicatrizes cirúrgicas. Constatou-se que, nesta 

análise, as cicatrizes cirúrgicas apresentaram diferença estatisticamente significativa 

quando comparada à pele normal em todos os grupos, quer tenha utilizado matriz 

dérmica ou não. Isto sugere que, mesmo com a utilização das matrizes dérmicas, as 

cicatrizes cirúrgicas não são comparáveis às áreas de pele normal nesta avaliação de 

distensibilidade tecidual (Figura 25). 

 

Figura 25: Gráficos ilustrando as medidas obtidas com o cutômetro na pele normal e 
nas cicatrizes cirúrgicas dentro de cada grupo. 
 

 
Legenda: 
Linha horizontal em cada grupo representa a média. 
PN: pele normal. CC: Cicatriz cirúrgica. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Um dos critérios de exclusão do nosso estudo foi a falha na integração de mais 

de 10% do enxerto de pele parcial. Em relação a este critério, os grupos Controle (1 

caso), Integra® (1 caso) e Matriderm® (2 casos) apresentaram perdas (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Falha na integração do enxerto de pele. 
 

Grupos 

 

Perda do enxerto / número de casos 

 

Controle 1/11  

Integra® 1/11 

Matriderm® 2/11  

Pelnac® 0/10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

As falhas na integração foram atribuídas à cisalhamento (2 casos) e infecção 

(2 casos).  

A seguir serão descritos alguns casos avaliados em cada grupo, com enfoque 

na avaliação das cicatrizes cirúrgicas resultantes do tratamento das sequelas de 

queimaduras. 
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Caso 1: (Figura 26) 

 

 Paciente do sexo feminino, 66 anos, sofreu queimadura por chama direta aos 

6 anos de idade. Após longo período de cicatriz instável (de difícil cicatrização), a 

paciente evoluiu com úlcera de Marjolin na região cicatricial (degeneração 

carcinomatosa). Foi submetida à exérese da lesão com margens de segurança e 

cobertura com enxerto de pele parcial sem matriz dérmica. Houve boa evolução da 

cicatrização recebendo um escore total de 5 (Pigmentação: 0; Vascularização: 1; 

Flexibilidade: 3; Altura: 1) na avaliação clínica com a Escala de Cicatrização de 

Vancouver, uma média de 3,9 na avaliação com o durômetro (Escala Shore A) e uma 

média de 0,072mm de distensibilidade tecidual na avaliação com o cutômetro. 

 

Figura 26: Caso 1: Cicatriz cirúrgica resultante do tratamento de úlcera de Marjolin. 
A: Lesão no pré-operatório. B: Defeito após a exérese com margens. C: Enxertia de 
pele parcial. D e E: Aspecto da cicatriz cirúrgica com 12 meses de pós-operatório. 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 



 

 87 

Caso 2: (Figura 27) 

 

Paciente do sexo feminino, 16 anos, portadora de sequela de queimadura devido 

escaldadura por líquido aquecido. Evoluiu com brida em região mamária direita o que 

resultou em alteração do formato da mama e ausência de sulco inframamário. Foi 

submetida à liberação da brida e tratamento com matriz dérmica Integra® e enxerto 

de pele parcial. Houve boa evolução da cicatriz cirúrgica recebendo um escore total 

de 3 (Pigmentação: 0; Vascularização: 0; Flexibilidade: 2; Altura: 1) na avaliação 

clínica com a Escala de Cicatrização de Vancouver, uma média de 2,3 na avaliação 

com o durômetro (Escala Shore A) e uma média de 0,331mm de distensibilidade 

tecidual na avaliação com o cutômetro. 
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Figura 27: Caso 2: Cicatriz cirúrgica resultante do tratamento de brida inframamária 
à direita. A e B: Pré-operatório. C: Defeito após liberação da brida e com 21 dias da 
colocação da matriz dérmica Integra®. D: Enxertia de pele parcial após retirada da 
cobertura de silicone. D e E: Aspecto da cicatriz cirúrgica com 24 meses de pós-
operatório. 
 

 

  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Caso 3: (Figura 28) 

 

Paciente do sexo masculino, 14 anos, sofreu queimadura por chama direta 

decorrente de incêndio. Evoluiu com brida cicatricial em antebraço direito, e limitação 

da movimentação principalmente da região do punho. Foi submetido à liberação da 

brida e tratamento com matriz dérmica Matriderm® e enxerto de pele parcial. Na 

evolução da cicatriz cirúrgica foi pontuado um escore total de 7 (Pigmentação: 2; 

Vascularização: 1; Flexibilidade: 2; Altura: 2) na avaliação clínica com a Escala de 

Cicatrização de Vancouver, uma média de 2,4 na avaliação com o durômetro (Escala 

Shore A) e uma média de 0,12mm de distensibilidade tecidual na avaliação com o 

cutômetro. 

 
Figura 28: Caso 3: Cicatriz cirúrgica resultante do tratamento de brida cicatricial em 
antebraço direito. A: Pré-operatório. B: Defeito após ressecção da brida antecubital. 
C: Posicionamento da matriz dérmica Matriderm® no defeito criado após liberação da 
brida D: Enxertia de pele parcial sobre a matriz dérmica. E: Aspecto da cicatriz 
cirúrgica com 13 meses de pós-operatório. 
 

    
Fonte: Elaborada pelo autor.  

C 



 

 90 

Caso 4: (Figura 29) 

 

Paciente do sexo feminino, 29 anos, sofreu queimadura por combustão de 

álcool como tentativa de suicídio. Evoluiu com brida axilar, cicatriz instável e limitação 

da abdução do braço esquerdo. Foi submetida à liberação da brida com exérese da 

cicatriz instável e tratamento com matriz dérmica Pelnac® e enxerto de pele parcial. 

Na evolução da cicatriz cirúrgica foi pontuado um escore total de 8 (Pigmentação: 1; 

Vascularização: 1; Flexibilidade: 3; Altura: 3) na avaliação clínica com a Escala de 

Cicatrização de Vancouver, uma média de 3,2 na avaliação com o durômetro (Escala 

Shore A) e uma média de 0,082mm de distensibilidade tecidual na avaliação com o 

cutômetro. 

 

Figura 29: Caso 4: Cicatriz cirúrgica resultante do tratamento de brida axilar à 
esquerda. A: Pré-operatório. B: Defeito após liberação da brida C: Posicionamento da 
matriz dérmica Pelnac®. D: Aspecto da cicatriz cirúrgica com 13 meses de pós-
operatório. 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5. DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 
 

O tratamento do grande queimado sofreu grande avanço nos últimos anos. 

Devido ao aumento da sobrevida deste paciente, é crescente a demanda pela 

correção das sequelas das queimaduras7,10,32,33. Desde a década de 70 do século 

passado, pesquisadores empenham esforços para projetar uma pele artificial77. A 

partir de 1980, quando houve a primeira descrição de substituto de regeneração 

dérmica78, iniciou-se o uso das matrizes dérmicas acelulares para tratamento de 

grandes queimados e suas sequelas. Estas matrizes, juntamente com enxertos de 

pele parcial (de pequena espessura), são utilizadas com o intuito de uma melhor 

qualidade de cicatriz sem as desvantagens do uso de enxertos de pele total47-49. 

Apesar dos benefícios destas matrizes dérmicas e seu uso em escala mundial, ainda 

há escassez de evidências científicas fortes para sua utilização em sequelas de 

queimaduras com finalidade de se obter uma melhor qualidade de cicatrização. 

Observamos uma carência de estudos prospectivos, randomizados e controlados na 

literatura que avaliem com métodos validados a qualidade das cicatrizes resultantes 

do tratamento cirúrgico com uso de matrizes dérmicas em pacientes com sequela de 

queimadura. 

 Revisando a literatura, encontramos estudos que avaliaram a qualidade da 

cicatrização no tratamento de sequelas de queimaduras com uso de matrizes 

dérmicas, incluindo relatos de casos, análises retrospectivas, coortes e ensaios 

clínicos42,49,94,95,102,131,136,145,146,189,213-220,225,226. Diferentes substitutos dérmicos foram 

usados nos estudos, incluindo Integra®214,216,218-220, Matriderm®49,102,145,189 e um 

estudo de pesquisadores da China que avaliou Pelnac226. Diversos métodos de 

avaliação da cicatriz foram utilizados como a Escala de Cicatrização de Vancouver, 

análise histológica, a escala POSAS e o cutômetro49,102,145,189,216,218-220. No entanto, 

deve-se ter cautela na avaliação destes resultados, pois mesmo nos ensaios 

controlados, devido a ausência de randomização e cegamento, pode haver viés de 

seleção, desempenho e detecção. Nos estudos de coorte, o risco de vieses foi mais 

alto pois há descrição insuficiente da metodologia42. 

Este estudo é o primeiro ensaio clínico prospectivo, randomizado e controlado 

a avaliar com métodos subjetivos e objetivos a qualidade das cicatrizes resultantes do 

tratamento de sequelas de queimaduras utilizando três tipos diferentes de matrizes 

dérmicas. 
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A avaliação das cicatrizes cirúrgicas foi realizada em pós-operatório tardio. De 

modo geral, o tempo de maturação de uma cicatriz varia de 6 a 18 meses e, 

tipicamente, as alterações hipertróficas ocorrem nos primeiros meses227. Assim, os 

pacientes avaliados neste estudo encontravam-se em fase de maturação da cicatriz, 

entre o décimo segundo e o vigésimo quarto mês do tratamento cirúrgico da sequela 

de queimadura, período no qual a cicatriz não se encontra mais em seu estado inicial 

de evolução, mas sim na sua forma madura. Em todos os grupos, de uma forma geral, 

foi observado uma qualidade da cicatriz cirúrgica melhor que a de uma cicatriz 

hipertrófica na avaliação clínica e na avaliação objetiva com durômetro e cutômetro. 

 Uma das escalas mais utilizadas para avaliação clínica das cicatrizes pós-

queimaduras é a Escala de Cicatrização de Vancouver (ECV)175, a qual foi aplicada 

neste estudo. Esta escala avalia especialmente o aspecto funcional e estético da 

cicatriz. A maior parte dos estudos mostram melhora nos escores da ECV no 

tratamento de sequelas de queimaduras com uso de matriz dérmica.  

Em 2001, Chou et al. estudaram retrospectivamente o tratamento de 13 

pacientes com contraturas cicatriciais pós queimaduras em membro superior com uso 

de Integra® em um estudo não controlado, obtendo boa aparência e maleabilidade das 

áreas operadas ao se avaliar com a ECV após 1 ano da cirurgia214. Palao et al., em 

2003, publicaram um estudo não controlado que avaliou 12 pacientes submetidas à 

reconstrução de sequela de queimadura na mama com uso de Integra®, mostrando 

melhora nos parâmetros da ECV213. Em 2003, Dantzer et al. avaliaram a utilidade 

clínica do uso do Integra® na cirurgia reconstrutiva da mão queimada utilizando esta 

escala com resultados favoráveis na avaliação de 11 pacientes216. Em 2001 e 2006, 

Moiemen et al. realizaram estudos de coorte utilizando o substituto dérmico Integra® 

com melhora significante do escore da ECV no pré e pós-operatório de cirurgias 

reconstrutivas de 20 pacientes, incluindo sequelas de queimaduras218,219.  

Em 2010, Haslik et al. estudaram o uso de Matriderm® em 13 pacientes com 

sequelas de queimaduras na mão e defeitos de espessura total após retalho 

antebraquial fazendo uso da ECV e relatando bons resultados145. Em 2019, Vana et 

al., compararam as matrizes dérmicas Integra® e Matriderm® de 2 tempos (2mm) no 

tratamento de sequelas de queimaduras em um ensaio prospectivo e randomizado 

com dois grupos de 12 pacientes e concluíram que o Integra® apresentou uma melhor 

qualidade de cicatrização após 12 meses225. Lyu et al., em 2019, avaliaram 

retrospectivamente 40 pacientes com sequelas de queimaduras tratados com Pelnac® 
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e enxerto de pele ou somente enxerto e concluíram que o grupo que utilizou matriz 

dérmica obteve menores valores na ECV226.  

Em nosso estudo, os grupos que utilizaram matrizes dérmicas (Integra®, 

Matriderm® e Pelnac®) apresentaram valores mais favoráveis que o grupo Controle. 

Entre os grupos que utilizaram matriz, o grupo Matriderm® mostrou uma tendência a 

melhor qualidade de cicatrização. No entanto, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 

O durômetro é um instrumento que mede a rigidez e mostrou ser um aparelho 

efetivo e confiável para avaliação de pele esclerodérmica194,196. É um instrumento que 

vem sendo cada vez mais utilizado para avaliação objetiva da rigidez de cicatrizes198-

201. Em nosso estudo, foram obtidos dados objetivos utilizando o durômetro nas 

cicatrizes resultantes da cirurgia reparadora. Os grupos que receberam o tratamento 

com matriz dérmica apresentaram uma menor média quando comparados com o 

grupo Controle. Estes valores menores sugerem uma menor rigidez tecidual, porém 

não houve diferença estatisticamente significativa. Entretanto, ao se comparar de 

forma intraindividual em cada grupo a pele normal com a cicatriz cirúrgica, foi 

constatado diferença estatisticamente significativa nos grupos Controle e Pelnac®. Isto 

sugere que nos grupos em que não houve diferença estatística (Integra® e Matriderm®) 

existe uma maior semelhança da cicatriz cirúrgica com a pele normal, inferindo uma 

melhor qualidade de cicatriz nestes grupos. Não foram encontrados na literatura 

estudos em que foi utilizado o durômetro para avaliar cicatrizes resultantes de 

tratamento de sequelas de queimaduras com uso de matriz dérmica.  

O Pelnac® apresentou uma tendência a maior rigidez tecidual na avaliação com 

o durômetro em comparação às demais matrizes dérmicas. Um estudo demonstrou 

que o tamanho dos poros do Pelnac® é menor e o formato desses poros é mais oval 

que o de outras matrizes, incluindo Integra®, que possuem poros maiores e mais 

circulares. Os autores deste estudo atribuíram que estas diferenças na estrutura 

morfológica podem ter afetado a contração dos substitutos dérmicos, demonstrando 

uma pior contração do Pelnac® in vitro162. Desta forma, uma hipótese para a matriz 

dérmica Pelnac® ter obtido uma qualidade inferior à das outras matrizes na avaliação 

pelo durômetro teria relação com sua estrutura morfológica. 

O cutômetro MPA 580® é um instrumento de confiabilidade conhecida e é 

recomendado para avaliar as propriedades viscoelásticas das cicatrizes pós-

queimaduras quando comparado com outros métodos de avaliação objetiva194.  
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Em 2014, Park et al. avaliaram por meio de um estudo retrospectivo pacientes 

submetidos à tratamento com uso de enxerto de pele e duas matrizes dérmicas 

(CGDerm® e Alloderm®) após 15 meses do procedimento. As cirurgias envolveram 78 

pacientes dentre vítimas de queimaduras, portadores de cicatrizes pós-cirúrgicas, 

traumas e outras causas. Neste estudo, foi sugerido que o uso de matriz dérmica afeta 

positivamente a qualidade de cicatrização da pele em cirurgia reconstrutiva na 

avaliação com cutômetro e ECV217. 

Em 2000, Van Zuijlen et al. realizaram um ensaio clínico controlado no qual 

estudaram o uso do substituto dérmico Matriderm® no tratamento de 31 pacientes 

queimados incluindo agudos e sequelas. Durante as cirurgias, algumas áreas do 

paciente eram tratadas com a matriz dérmica e outras apenas com o enxerto de pele, 

para comparação intraindividual. Avaliaram objetivamente a cicatriz resultante do 

tratamento com uso do cutômetro após 3 a 4 meses de pós-operatório e concluíram 

que o uso da matriz resulta em melhor elasticidade102. No entanto, Van Zuijlen et al. 

em 2001 publicaram o acompanhamento de longo prazo do ensaio clínico prévio. 

Concluíram que as cicatrizes resultantes das cirurgias utilizando Matriderm® não 

mostraram diferença estatisticamente significativa ao se avaliar a elasticidade da pele 

com cutômetro, contração cicatricial, avaliação subjetiva com ECV e a impressão do 

paciente após 1 ano do tratamento quando comparadas com o controle189. Ainda 

dando seguimento aos mesmos pacientes do estudo de Van Zuijlen et al., Bloemen et 

al. em 2010 publicaram um estudo que avaliou objetivamente com uso do cutômetro 

e subjetivamente com uso da escala POSAS as cicatrizes resultantes do tratamento 

com Matriderm® após 12 anos de pós-operatório. Após este período, os 

pesquisadores encontraram melhores parâmetros nas cicatrizes que utilizaram a 

matriz dérmica tanto em cirurgias agudas quanto em cirurgia reconstrutiva em 

sequelas de queimaduras, sugerindo que pode haver um efeito a longo prazo no uso 

deste substituto dérmico na qualidade da cicatriz49. 

Em 2010, Nguyen et al. publicaram um estudo que avaliou objetivamente com 

o cutômetro o tratamento envolvendo queimados agudos e sequelas cicatriciais em 6 

pacientes com uso de Integra® e enxerto de pele parcial. Os autores, após avaliarem 

áreas tratadas com a matriz dérmica, regiões tratadas somente com enxerto de pele 

e áreas de pele normal, concluíram que as propriedades elásticas das áreas tratadas 

com Integra® são comparáveis à pele normal136. 
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Em nosso estudo, na avaliação das cicatrizes cirúrgicas com o cutômetro, não 

houve diferença estatisticamente significativa ao se comparar os grupos que utilizaram 

matriz dérmica e o grupo Controle. 

As medidas de elasticidade da pele com o cutômetro dependem não apenas 

de características da composição da pele como quantidade de colágeno, mas também 

de vários outros fatores, como sítio anatômico, idade, sexo, fatores genéticos que 

determinam a textura da pele, exposição ao sol e doenças de pele. Portanto, alguns 

autores recomendam usar o cutômetro em estudos cujo design é baseado em uma 

comparação intraindividual180. Desta forma, comparou-se intraindividualmente em 

cada grupo áreas de pele normal com a cicatriz cirúrgica. Nesta avaliação, foi 

constatado diferença estatisticamente significativa entre a pele normal e a cicatriz 

cirúrgica em todos os grupos. Isto indica que, independente de ter utilizado matriz 

dérmica ou não, as cicatrizes cirúrgicas não são comparáveis à pele normal. Tal 

constatação se opõe ao estudo de Nguyen et al. citado anteriormente136. 

Philandrianos et al. publicaram, em 2012, um estudo no qual foram comparados 

5 substitutos dérmicos de 2 tempos (entre esses estavam Integra® e Matriderm® de 

2mm) em um modelo de feridas de espessura total em suínos. O enxerto de pele 

parcial ou cultura epitelial foi realizado com 21 dias da colocação da matriz dérmica. 

Em relação aos resultados obtidos, avaliando com ECV, análise histopatológica e 

contração da ferida, os autores relatam que a limitação da retração da cicatriz a longo 

prazo e o resultado estético não são argumentos para o uso da derme artificial no 

procedimento em 2 etapas, pois foram obtidos os mesmos resultados a longo prazo 

(6 meses) com cicatrização espontânea e retardo de enxerto de pele228. 

Uma revisão sistemática publicada em 2017 por Widjaja et al. objetivou 

examinar a eficácia de matrizes dérmicas em comparação com o enxerto de pele 

parcial no tratamento de queimaduras agudas. O estudo incluiu apenas ensaios 

clínicos randomizados, totalizando 7 estudos. Os autores relataram que os ensaios 

atualmente disponíveis são geralmente de pequeno tamanho de amostra e com relato 

metodológico ruim. Desta forma, concluíram que o uso de matrizes dérmicas tem um 

risco baixo e é uma alternativa útil para tratamento de queimados. No entanto, ainda 

não há fortes evidências para sustentar que as matrizes dérmicas têm impacto 

significativo sobre a cicatrização229. 

Outro estudo de revisão sistemática publicado em 2019 por Hicks et al. analisou 

desfechos clínicos e a segurança do uso das matrizes dérmicas em queimaduras de 
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espessura total tanto em pacientes agudos quanto sequelas. Foram avaliados 72 

artigos, com um total de 1084 pacientes, em sua maioria pacientes agudos (800 

pacientes, 74%). A revisão demonstrou que houve melhora funcional e estética na 

maioria dos pacientes e relatam segurança na utilização de matrizes dérmicas com 

benefícios superando os riscos. Concluem que são necessários estudos com maior 

nível de evidência para uma melhor compreensão dos resultados que podemos 

oferecer e, assim, fornecer aos pacientes expectativas realistas de recuperação230.  

Em relação a falha na integração do enxerto de pele, foi percebido perdas no 

grupo Controle (1 caso), no grupo Integra® (1 caso) e no grupo Matriderm® (2 casos). 

Percebemos uma maior instabilidade do enxerto no grupo Matriderm®, sugerindo uma 

necessidade de maior tempo para integração. No entanto, em contrapartida aos 

nossos resultados, alguns estudos mostraram que um autoenxerto sobrevive 

suficientemente em cima do substituto dérmico Matriderm® quando aplicado em um 

procedimento de uma etapa102,231. Há evidência na literatura que este material 

biológico artificial pode acomodar de forma imediata o enxerto de pele com espessura 

parcial sem reduzir a integração232 e parece ser viável para uso em pacientes 

criticamente doentes em um procedimento de estágio único145. Quando comparado a 

taxa de integração do enxerto e a vascularização dos dois principais materiais 

biológicos artificiais utilizados (Integra® e Matriderm®) em um modelo animal em 

ratos, não foi observado grande diferença entre os dois147. 

Nesta revisão de literatura, constatou-se que poucos estudos possuíam grupo 

controle (pacientes tratados apenas com enxerto de pele). Quando o fizeram, eram 

pesquisas com desenho retrospectivo ou com área de controle no mesmo 

indivíduo49,102,136,189,226. 

O nosso estudo avaliou a qualidade da cicatrização após tratamento de 

sequelas de queimaduras utilizando enxerto de pele com ou sem utilização de 

diferentes matrizes dérmicas. Não houve diferença significativa na avaliação das 

cicatrizes cirúrgicas com a Escala de Cicatrização de Vancouver, durômetro e 

cutômetro entre os grupos que utilizaram matriz dérmica e o grupo Controle que 

utilizou apenas enxerto de pele parcial.  

Quanto às limitações do nosso estudo, enfatizamos que nenhum método de 

avaliação é completo. Desta forma, em nossa metodologia, fizemos uso de mais de 

um método para avaliar tanto subjetivamente (com a ECV) como objetivamente (com 

o durômetro e o cutômetro) as cicatrizes resultantes do tratamento cirúrgico. Um ponto 
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a ser mencionado é que a ECV não avalia os resultados relatados pelo paciente como 

a escala POSAS. Reconhecemos o papel da POSAS, entretanto, esta escala não foi 

utilizada porque não havia sido validada para uso em português quando nosso estudo 

foi iniciado. Apesar disso, acreditamos que é uma perspectiva importante que merece 

ser estudada. Outra limitação foi a variedade de áreas anatômicas avaliadas. Com 

intuito de minimizar esta diversidade, analisamos também intraindividualmente áreas 

de pele normal e cicatriz hipertrófica para obter uma comparação mais adequada. O 

durômetro e o cutômetro avaliam de formas diferentes propriedades viscoelásticas 

teciduais afins (rigidez e distensibilidade, respectivamente). Desta forma, o fato de 

termos obtido resultados diferentes na comparação da pele normal com a cicatriz 

cirúrgica pela avaliação de cada aparelho pode ser devido ao durômetro ser mais 

operador dependente do que o cutômetro, apesar da metodologia rígida do estudo no 

qual utilizamos avaliador único e cego. Outra limitação importante de nosso estudo é 

o número restrito de casos estudados em cada grupo. Isso ocorreu por alguns motivos, 

como a dificuldade de se realizar um cálculo amostral ideal, principalmente quando se 

trata de novos procedimentos cirúrgicos devido à imprecisão da estimativa da 

magnitude do efeito do tratamento. Outro fator foi o custo do estudo para o sistema 

de saúde (preços elevados das matrizes dérmicas51,233) e maior tempo de internação 

para pacientes que foram tratados com estes substitutos dérmicos, principalmente 

matrizes de dois estágios. 

A literatura científica atual é escassa em estudos com alto nível de evidência 

em humanos sobre o assunto, ressaltando a importância desta pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 
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6. CONCLUSÃO 
 

Os dados deste estudo sugerem que a utilização das matrizes dérmicas 

Integra®, Matriderm® e Pelnac® resulta em cicatrizes cirúrgicas cuja qualidade, quando 

avaliada por meio da análise de características clínicas (Escala de Cicatrização de 

Vancouver) e biomecânicas (durômetro e cutômetro) no pós-operatório tardio, não 

difere das cicatrizes resultantes do uso de enxerto de pele parcial sem matriz. 

Portanto, levando em consideração o alto custo desse material, a indicação dessas 

três matrizes dérmicas deve ser feita com cautela ou até mesmo ser reconsiderada 

para o tratamento de sequelas de queimaduras com a finalidade de uma melhor 

qualidade de cicatrização. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: Ofício de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Estudo: 
Avaliação de características clínicas e biomecânicas de cicatrizes comparando 
matrizes dérmicas em sequelas de queimaduras 
 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação de características 

clínicas e biomecânicas de cicatrizes comparando matrizes dérmicas em sequelas de 

queimaduras”. Neste estudo serão avaliadas características das cicatrizes resultantes 

do tratamento das sequelas de queimaduras com utilização de matriz dérmica. Se 

você concordar em participar deste estudo, será colocado por meio de sorteio em um 

dentre os quatro grupos disponíveis. Em 3 dos grupos será utilizada um tipo de matriz 

dérmica (cujos nomes comerciais são: Integra®, Pelnac® ou Matriderm®) seguida de 

enxertia de pele e um dos grupos não será utilizada matriz, apenas enxerto de pele 

(grupo controle). A área que será retirada a pele para enxerto é escolhida por você 

(coxa, couro cabeludo ou eventualmente outro local).  Os pacientes que concordarem 

a participar desde estudo terão suas cicatrizes avaliadas clinicamente por meio da 

Escala de Cicatrização de Vancouver e biomecanicamente através dos aparelhos não 

invasivos durômetro e cutômetro no seguimento de consultas pós-operatórias, após 

completarem pelo menos 12 meses da cirurgia. 

 
Método de avaliação das cicatrizes: 
 As cicatrizes resultantes das cirurgias serão avaliadas clinicamente (pelo 

médico examinando) e através de dois aparelhos (durômetro e cutômetro), nas 

consultas de seguimento. Estes aparelhos serão encostados suavemente na cicatriz 

e fornecem dados numéricos que serão estudados. A avaliação não dói, não oferece 

risco ao resultado da cirurgia e demora apenas alguns minutos.  

 
Riscos da minha participação no estudo: 

Não há risco adicional para os pacientes que irão participar do estudo, apenas 

aqueles inerentes ao procedimento para correção da sequela: dor, hemorragia, 

infecção, cicatrizes, discromias (alteração da cor) ou sequelas em área doadora. 
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Também podem ser necessários novos procedimentos por recidivas das sequelas, 

além do risco anestésico. 

Não haverá nenhuma diferença entre os pacientes que optaram ou não em 

participar do estudo quanto ao acompanhamento e condutas terapêuticas. Em caso 

de algum dano decorrente da participação no estudo, será garantido direito à 

indenização.  

 
Qual o benefício deste estudo e qual a importância da minha participação? 

Com este estudo, intencionamos contribuir para escolha adequada de matriz 

dérmica em sequelas de queimaduras e contribuir para o enriquecimento do 

conhecimento científico sobre o tema abordado.  

Não haverá nenhum tipo de remuneração ou premiação aos participantes da 

pesquisa. 

 
Posso desistir de participar do estudo mesmo após a minha concordância? 

Você tem a liberdade e o direito de autorizar ou não sua participação nesta 

pesquisa. Mesmo após concordar com ela, pode retirar o consentimento em qualquer 

momento ou fase da pesquisa, com a garantia de que não vai haver nenhum prejuízo 

ao seu tratamento. O tratamento daqueles que participam será exatamente o mesmo 

daqueles que não participam do estudo. 

 
Divulgação dos resultados: 

Os resultados da pesquisa serão divulgados ao público por meio de revistas 

científicas, sejam eles favoráveis ou não. Não vai haver divulgação dos seus dados 

pessoais ou informações que possam identificar você. 

 
Forma de acompanhamento 
 Os pacientes terão suas avaliações realizadas nos ambulatórios da Unidade de 

Queimados, localizado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, situado na Rua Bernardino de Campos, n° 

1000, Ribeirão Preto – SP. A assistência será realizada pelos pesquisadores citados 

abaixo.  
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Pesquisadores responsáveis: 
 O responsável pelo estudo é o médico Ivan de Rezende Almeida – CRM/SP 

159059. A qualquer momento você poderá solicitar esclarecimentos adicionais sobre 

a participação no estudo. Você também poderá recorrer ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 

caso de dúvidas (Contatos ao final deste documento). 
 

 

Autorização para inclusão no estudo 
 
  Ribeirão Preto,___de________________de_______. 

 
Paciente ou responsável:________________________________________

  
Assinatura:_____________________________________________________ 

 Data:____/____/_____ 

 

 Ivan de Rezende Almeida 
 Assinatura:_____________________________________________________ 

 Data:____/____/_____ 

 
         Testemunha: ___________________________________________________

  

 Assinatura:_____________________________________________________

_ 

 Data:____/____/_____ 
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CONTATOS: 
 
Dr. Ivan de Rezende Almeida 
Telefone de contato: (16) 988238802 

E-mail: ivan.rezende.a@gmail.com 

 

Dra. Fernanda Bianco Corrêa 
Telefone de contato: (16)996295266 

E-mail: nandarp2016@gmail.com 

 

Dr. Júlio César Dias de Castro 
Telefone de contato: (16) 988305530 

E-mail: castro.juliocd@gmail.com 

 

Prof. Dr. Pedro Soler Coltro 
Telefone de contato: (16) 3602-2593 

E-mail: pscoltro@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto 

Telefone de contato: (16) 36022228 

 


