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Introdução e objectivo. Definimos sequela de queimaduras 
como qualquer condição corporal anormal relacionada ou decorren-
te de uma queimadura, funcional as que levam a qualquer limitação 
da função e não-funcional quando ainda existe a sequela, porém 
não existe limitação da função, antigamente chamada de sequela 
estética.

O presente estudo propõe uma sistematização de raciocínio no 
tratamento de sequelas de queimaduras de maneira para facilitar e 
estabelecer uma padronização do atendimento e da programação 
cirúrgica dos pacientes. 

Material e métodos. Estudo realizado no ambulatório de se-
quelas de queimaduras do hospital das clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (Brasil). Foram tratados 
640 pacientes e geraram esta sistematização do atendimento de pa-
cientes com sequelas de queimaduras. 

Resultados. Em razão da dificuldade no tratamento das seque-
las de queimaduras desenvolvemos um algoritmo onde se tornasse 
fácil o ensino dos conceitos e do raciocínio lógico. A padronização 
dos procedimentos e das condutas tornou o atendimento de sequelas 
de queimaduras reprodutível, de fácil compreensão por parte dos ci-
rurgiões plásticos e ainda melhoraram os resultados. Desta maneira, 
acreditamos que a formação acadêmica se torna mais fácil e efetiva.

Conclusões. O raciocínio médico padronizado é os algoritmos 
são uma arma poderosa e métodos auxiliares simples e eficazes na 
obtenção de resultados consistentes na prática diária da medicina.

Background and objective. We define burn sequelae as any 
abnormal body condition related to or resulting from a burn, func-
tional when lead to any limitation of function and non-functional 
when the sequel still exists but there is no limitation of function, 
formerly called aesthetic sequelae.

The present study proposes a systematization of reasoning in 
the treatment of burn sequelae in order to facilitate and establish 
a standardization of care and of the surgical schedule of patients.

Methods. We conduct a study in the burn sequelae outpatient 
clinic of the Hospital das Clinicas at the Faculty of Medicine of the 
University of São Paulo (Brazil), treating 640 patients and genera-
ting a systematization of care for patients with burn sequelae.

Results. Due to the difficulty in treating burn sequelae, we de-
veloped an algorithm where the teaching of concepts and logical 
reasoning became easy. The standardization of procedures made 
the treatment of burn sequelae reproducible, easy to understand by 
plastic surgeons and even improving the results. In this way, we 
believe that academic training becomes easier and more effective.

Conclusions. Standardized medical reasoning and algorithms 
are a powerful weapon and simple and effective auxiliary methods 
to obtain consistent results in the daily practice of medicine. 
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Introdução

O tratamento das queimaduras graves permanece um 
dos grandes desafios da Medicina. Sua complexidade e 
gravidade tornam o tratamento do grande queimado uma 
atividade árdua que evolui dia a dia junto aos avanços 
da Medicina. Esse atendimento passou de uma atividade 
isolada do cirurgião geral para uma atividade multidis-
ciplinar envolvendo diversas áreas médicas e não-médi-
cas, recebendo contribuições da medicina intensiva, do 
maior conhecimento dos processos de cura das feridas e 
mais recentemente dos conhecimentos advindos da en-
genharia de tecidos.

Em alguns centros de tratamento de queimaduras, 
para que a mortalidade seja de 50% dos casos na faixa 
etária de 0 a 14 anos de idade é necessário que a queima-
dura atinja 98% da superfície corpórea.(1) Porém, até mes-
mo nestes centros de excelência, as sequelas funcionais e 
não-funcionais decorrentes a queimaduras permanecem 
um problema com o qual os profissionais precisam lidar.

Muitos recursos, existentes há décadas, têm seu es-
paço garantido no tratamento dos pacientes queimados e 
de suas sequelas, mas novas alternativas surgem graças 
ao avanço da engenharia de tecidos ou terapias porluzes 
como o laser e luz pulsada.(2,3)

Definimos sequela de queimaduras como qualquer 
condição corporal anormal relacionada ou decorrente 
de uma queimadura. Entendemos como funcional as 
que levam a qualquer limitação da função e não-fun-
cional quando ainda existe a sequela, porém não existe 
limitação da função, antigamente chamada de sequela 
estética.

As cirurgias da fase aguda do tratamento do paciente 
queimado é um dos momentos de maior vulnerabilida-
de às complicações e causadora de um grande estresse 
ao organismo.(1) O adequado planejamento e execução 
cirúrgica ajudam a minimizar estes problemas além de 
diminuir as seqüelas funcionais e não-funcionais e a fa-

cilitar a reinserção do indivíduo na sociedade. No entan-
to o que notamos em nosso dia a dia é que a incidência 
de sequelas de queimaduras é cada vez maior. Provavel-
mente em decorrência da sobrevida dos pacientes na fase 
aguda que vem aumentando nos últimos anos.(1,4,5) Não 
devemos negligenciar o fato das sequelas de queimadu-
ras, funcionais ou não, decorrerem essencialmente de ci-
catrizes com má evolução, isto é, cicatrizes hipertróficas 
ou queloidianas. Portanto o tratamento realizado na fase 
aguda é o principal fator prognóstico para a existência 
das sequelas. Devemos ter em mente que queimaduras 
que cicatrizam com mais de 10 dias de existência têm 
33% de chance de formarem cicatrizes hipertróficas, sen-
do que após 21 dias essa chance chega a 80%.(6)

Centros médicos com atividades acadêmicas (gra-
duação, pós-graduação e/ou residência médica) têm ne-
cessidade de padronizar seus procedimentos para que as 
informações sejam passadas de maneira uníssona aos 
alunos, independentemente de quem as ministra. As-
sim a criação de algoritmos de procedimentos facilita o 
aprendizado, o desenvolvimento de protocolos e a sua 
replicação.

O tratamento das sequelas de queimaduras segue os 
princípios gerais da Cirurgia Plástica. Devemos ter como 
objetivo primordial sempre buscar restabelecer o sítio 
operado da maneira mais próxima possível ao seu estado 
natural. Como regra geral deveu adotar procedimentos 
que irão do mais simples ao mais complexo (Tabela I), 
em geral, sem pular etapas e perder a possibilidade de 
resolução de forma efetiva e simples. A ordem de aten-
dimento das sequelas deverá obedecer aos aspectos 
funcionais primeiramente e posteriormente os aspectos 
estéticos, se possível alcançar os dois objetivos simulta-
neamente. Devemos sempre considerar que a principal 
causa das sequelas é a falta de tecidos, o que é frequen-
temente subestimado durante o pré-operatório e em ge-
ral secundário a cicatrizes patológicas ativas ou antigas, 
quando já não podemos identificar a cicatriz patológica. 

Tabela I. Escada cirúrgica de reconstrução, do mais simples para o mais complexo
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Figura 1. Unidades estéticas da face.

Retalhos locais devem ser sempre que possível utiliza-
dos, eles apresentam mesma cor, textura, espessura e não 
sofrem contração. Já os enxertos são menos previsíveis 
em seu resultado. Na face apresentam bons resultados 
por serem finos e manterem a mímica facial, no entanto 
devem ser realizados sempre que possível nas unidades 
estéticas faciais (Fig. 1). 

Devemos realizar o máximo de tratamentos em um 
mesmo ato cirúrgico, isto diminui o tempo de tratamen-
to, acelera a recuperação e diminui o número de anes-
tesias ao qual o paciente é submetido. As cicatrizes de-
vem ser sempre que possíveis colocadas nas linhas de 
repouso da pele, as chamadas linhas de Langer (Fig. 2), 
isto fará com que o aspecto final da cicatriz seja melhor 
e menos aparente. Técnicas complementares não cirúr-
gicas devem ser sempre lembradas para complementar 
os resultados. As principais são cosmiatria, maquiagem, 
infiltração de corticosteróides, tatuagem e próteses.

Sempre devemos respeitar a opinião e as necessi-
dades do paciente e insistir na plena compreensão do 
paciente sobre os procedimentos e suas limitações, em 
geral maior que o imaginado pelos pacientes, caso isto 
não ocorra poderá ocorrer uma decepção seguida de frus-
tração, o que acabará por abalar a relação de confiança 
entre o médico e o paciente.

O momento correto de se atuar no tratamento de uma 
sequela é variado, dependerá da gravidade da sequela e das 

consequências que esta sequela está causando. Quando pos-
sível, devemos aguardar a fase de maturação das cicatrizes 
para intervir, neste momento, já é conhecido o estado final 
da lesão, podendo, portanto, tratar por completo a sequela. 
Quando a sequela apresenta lesão severa e impeditiva das 
funções vitais normais, deve ser tratada precocemente, sa-
bendo-se que nesta fase as cicatrizes não estarão maduras 
e poderá haver perda dos resultados alcançados devido a 
evolução da cicatriz ainda não madura. Pode ocorrer ainda, 
devido ao processo inflamatório em geral intenso, sangra-
mento mais abundante durante o procedimento, tornando-o 
mais difícil e de maior risco ao paciente.

Preferencialmente devemos realizar suturas por pla-
nos, no mínimo dois ou três planos, com a função de 
perfeitamente coaptar os planos teciduais e diminuir as 
tensões na linha de sutura, como frequentemente temos 
o alargamento das suturas externas, estas devem ser sem-
pre que possível intradérmica, assim, evitamos as marcas 
dos pontos simples que invariavelmente aparecem nestes 
pacientes.

Não devemos esquecer que sempre ou quase sempre, 
nossos pacientes tendem a evoluir com cicatrizes de má 
qualidade, processos inflamatórios intensos e que res-
pondem de maneira pobre aos tratamentos. Nossas cirur-
gias ocorrem em geral em pacientes difíceis, partimos de 
um início difícil ou eles não teriam desenvolvidos seque-
las que necessitam tratamento cirúrgico.

O objetivo deste estudo é apresentar o algoritmo 
de atendimento a pacientes com sequelas de queima-
duras funcionais ou não do ambulatório de sequela de 
queimaduras da Divisão de Cirurgia Plástica da Hospi-
tal das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo ( São Paulo – SP – Brasil) para que o 
raciocínio cirúrgico dos alunos seja sistematizado e os 
resultados do tratamento das sequelas de queimaduras 
melhorados.

Figura 2. Linhas de Langer.
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Material e métodos

Foram analisados 640 prontuários de pacientes em 
acompanhamento ambulatorial no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
e 1100 cirurgias realizadas nestes últimos 5 anos. Ba-
seada nesta experiência e nestes pacientes é que fizemos 
este algoritmo. 

Dos pacientes em acompanhamento 78% das queima-
duras decorreram de acidentes domésticos, sendo 40% 
em decorrência do álcool líquido. 

As cirurgias mais frequentemente realizadas foram o 
tratamento de contraturas, 52% dos pacientes, sendo o 
pescoço (28.5%) e axila (22.2%) os locais mais acome-
tidos. As cirurgias mais realizadas foram ressecção par-
celada de cicatriz (18%), liberação de retração cicatricial 
com retalho local (32.5%), ressecção e enxertia de pele 
para liberação de retração cicatricial (21.6%) expansor 
de pele (15.2%).

Os principais tipos de procedimentos realizados no 
tratamento das sequelas são apresentados na Tabela II.

O raciocínio desenvolvido neste algoritmo se baseia 
no diagnóstico inicial que classifica as sequelas de quei-
maduras funcional ou não-funcional (Fig. 3).

O tratamento tem início com a seguinte pergunta: “É 
possível tratar ou melhorar a sequela com fisioterapia ou 
terapia ocupacional?” (Fig. 4). Se a resposta for afirma-
tiva, o paciente é encaminhado, podendo retornar ainda 
como uma sequela funcional ou passar a ter uma sequela 
não funcional (Fig. 5). Na maioria dos casos coexiste a 
sequela funcional e a não-funcional, nestes casos, damos 
preferencia para tratar inicialmente a funcional.

Nos pacientes em que não é possível o tratamento 
com fisioterapia ou terapia ocupacional, o tipo de seque-
la deve ser identificado (brida ou sinéquia). No caso das 
bridas, o tratamento é realizado com a utilização de reta-
lhos locais; o mais comumente utilizado é a plástica em 
“Z” (Fig. 6).

Se a sequela for uma sinéquia ou uma retração, a sua 
liberação será realizada prioritariamente com enxertia de 
pele espesso (Fig. 7).

Figura 5. Resposta afirmativa ao tratamento com Fisio/TO. Paciente é en-
caminhado, podendo retornar ainda como uma sequela funcional ou pas-
sar a ter uma sequela estética não funcional.

Figura 6. Nos pacientes em que não é possível o tratamento com fisiote-
rapia ou terapia ocupacional, e  apresenta o diagnóstico de brida, o trata-
mento é realizado com a utilização de retalhos locais, o mais comumente 
utilizado é a plástica em “Z”.

Figura 3. O tratamento se inicia com as sequelas funcionais seguido pelo 
tratamento das sequelas não funcionais.

Figura 4. Visão geral do tratamento da sequela funcional.
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Ressecção e sutura de 
cicatriz

É o procedimento mais simples. É a simples ressecção e sutura borda a borda da lesão. Nem sempre é possível 
realizar a ressecção completa da lesão em etapa única, nestes casos realizamos ressecções parceladas.(5,7)

Expansor de pele

É o procedimento onde se reduz a quantidade de cicatrizes. Traz grande satisfação aos pacientes mas demanda 
grande colaboração deles. Apesar de ser um procedimento simples, a escolha do expansor e a sua colocação 
apresentam curva de aprendizagem com complicações, deiscência da sutura após a sua colocação e distorção 
das estruturas normais.

Retalho local

É o método de eleição para tratamento de bridas e pequenas retrações. O retalho local mais utilizado é a plástica 
em “Z” com ângulo de 60o e as suas combinações, entre elas as sequências de “Z” e duplo retalho em “Z” 
oposto. Simples de ser executado pode ser realizado até mesmo em áreas queimadas, tomando-se o cuidado 
de se preservar ao máximo a irrigação dos retalhos através de descolamentos mínimos e retalhos espessos.(5,7)

Matriz de regeneração 
dérmica

Devido ao preço e curva de aprendizado longa, não deve ser considerado como primeira opção. Apresenta 
vantagens, especialmente quanto a sequela da área doadora do enxerto definitivo, mas também apresenta 
desvantagens como incidência de complicações devido a curva de aprendizado, infecção, perda da matriz, 
não integração do enxerto de pele definitivo e retração. Atualmente realizamos rotineiramente o curativo com 
pressão negativa sobre a matriz como maneira de apressar a internação, melhorar o conforto e aumentar a 
integração da matriz no leito.(7, 8)

Enxerto de pele

No tratamento de sequelas de queimaduras utilizamos sempre enxertos em lâminas. Apresenta como principais 
vantagens em relação ao enxerto em malha, o melhor resultado estético (textura e pigmentação), melhor resultado 
funcional, menor taxa de cicatrizes patológicas (cicatrizes hipertróficas e queloidianas) e menor quantidade de 
cicatrizes, apenas nas emendas. Na face utilizamos sempre que disponível enxerto de couro cabeludo.(7, 9-13) 

Retalhos expandidos

Em algumas situações os retalhos são as melhores indicações para a reconstrução, como a reconstrução das 
mamas, mas muitas vezes a área doadora não é suficiente, neste tipo de situação, realizamos a combinação do 
retalho com a sua prévia expansão. Apesar de trabalhoso, os resultados são bons, seguros e consistentes. No 
entanto, requer curva de aprendizado tanto do retalho quanto do expansor.(2,5)

Retalhos 
microcirúrgicos

Utilizado em casos complexos quando não resta mais nenhuma opção de reconstrução e a alteração funcional é 
severa. Os mais comumente utilizados são o retalho lateral da coxa, o TRAM e o grande dorsal.(7, 14-16)

Implante de cabelo

Utilizado como primeira opção na reconstrução do supercílio. Apresenta resultados excelentes, tendo como 
desvantagens a necessidade de se realizar duas ou três sessões para apresentar aspecto cheio e natural e a 
necessidade de se cortar constantemente o pelo, pois ao contrário do pelo original do supercílio o cabelo 
continua a crescer.(5,7)

Laser ou luz pulsada A terapia por luz orientada torna as cicatrizes mais finas e com aspecto melhor, pois coagula os excessivos vasos 
sangüíneos presentes no local da cicatriz o que diminui a vermelhidão.

Infiltração de 
corticosteroide

A rotina é a infiltração de triancinolona na concentração de 20 mg/ml. A aplicação é realizada intralesional, logo 
abaixo da superfície, evitando o subcutâneo. A aplicação é repetida a cada mês e em geral são necessárias três 
aplicações para se ter resultado.

Cosmiatria
O arsenal de recurso utilizados na cosmiatria aumenta dia a dia. Os recursos mais comumente utilizados são: 
clareadores, triancinolona associada a ácidos glicólico e retinóico; ácidos glicólico e retinóico; pulse dye laser 
e luz pulsada.

Tratamento da área 
doadora

Utilização de filme de poliuretano aplicado diretamente sobre a área e protegido ou não por um curativo 
secundário de gaze de queimado e faixa crepe. Apresentacomo vantagens em relação a outras técnicas, menos 
dor, menor necessidade de troca de curativos, melhor higiene pessoal (banho).(17) Como desvantagem, dificuldade 
de aplicação em certas regiões, formação de coleções.

Compressão

Todos os pacientes submetidos a enxerto de pele, tanto autógeno como associado com matriz de regeneração 
dérmica, são tratados com malhas compressivas na área receptora do enxerto quanto na área doadora do enxerto, 
por um período que varia de poucos meses a anos. O critério de utilização depende de cada caso, mas está 
relacionado ao processo inflamatório do local.

Tatuagem
Estamos a cada dia utilizando mais o recurso da pigmentação definitiva ou tatuagem, nossas principais 
indicações são aréola do complexo areólo papilar, supercílio e áreas com cabelo ralo em couro cabeludo, nestes 
dois últimos, como método complementar para preencher a pouca quantidade de folículos pilosos.

Tabela II. Principais procedimentos realizados                                 
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Se não for possível a liberação com enxerto de pele, 
por exemplo, já foi enxertado e teve resultado ruim 
ou ainda, não há área doadora de qualidade para doar 
enxerto, optamos por utilizar matriz de regeneração 
dérmica, desde que possamos completar o tratamento 
com enxerto fino, caso contrário, realizamos retalho 

de pele de transposição ou a distância (microcirúrgi-
co) (Fig. 8).

Após esta fase o paciente passa a ser tratado como 
possuidor de sequelas não-funcionais (Fig. 9). Nesta 
fase, a primeira pergunta é, “o que se quer com a cicatriz, 
melhorá-la?”; se a resposta for sim, o paciente é encami-

Figura 7. A liberação de sinéquia deve ser realizada prioritariamente utili-
zando-se enxertia de pele espessa parcial, o mais espessa possível. 

Figura 9. Visão geral do tratamento da sequela estética não funcional.

Figura 8. Utilização de matriz de regeneração dérmica, com cobertura por 
enxerto fino, ou realização de retalho de pele de transposição ou a distân-
cia (microcirúrgico).

Figura 12. Na impossibilidade de se realizar a ressecção parcelada indi-
ca-se o uso de expansor de tecidos. 

Figura 10. Tratamento cosmiátrico para melhora da cicatriz.

Figura 11. Redução da cicatriz utilizando-se ressecções parceladas (quan-
tas possíveis).
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Figura 15. Na escassez de área doadora indica-se matriz de regeneração 
dérmica. 

Figura 14. Enxerto de pele de espessura média com ressecção de toda 
área a ser tratada até tecido são, quando não é possível o uso dos expan-
sores de tecidos.

Figura 13 A e B. Expansor de pele e a taxa de avanço alcançãdo pelo ex-
pansor.

nhado ao tratamento cosmiátrico (Fig. 10). No caso do 
objetivo ser a redução da cicatriz, realizaremos ressec-
ções parceladas, enquanto conseguimos melhora, pois 
em algum momento, ainda que seja possível a ressecção 
parcelada da cicatriz, ela voltará a alargar e o resultado 
será perdido (Fig. 11).

Na impossibilidade de se realizar a ressecção parce-
lada, optamos, sempre que possível, pela colocação de 
expansor de tecidos. Repetimos o processo até atingir o 
objetivo (Fig. 12 y 13).

Quando não é possível o uso dos expansores de te-
cidos, utilizamos o enxerto de pele de espessura média 
com ressecção de toda área a ser tratada até atingirmos 
tecido são (sem fibrose) (Fig. 14).

Nos pacientes em que há escassez de área doadora, 
utilizamos matriz de regeneração dérmica. Neste caso, 
o enxerto poderá ser fino. Deve-se retirar todo o tecido 
cicatricial sem que nenhuma fibrose permaneça no leito 
(Fig. 15).

Resultados 

Dos 640 pacientes em acompanhamento foram rea-
lizadas 1100 cirurgias distribuídas conforme Gráfico 1. 
A distribuição de cirurgias realizadas em nosso serviço 
entre 2014 e 2018 (média de 1.71 cirurgias por paciente) 
baseada na aplicação do algoritmo proposto, está apre-
sentada na Tabela III e Gráfico 2.  

Gráfico 1. Distribuição do número de cirurgias realizadas  
ao longo dos anos

Gráfico 2. Representação da distribuição do total de cirurgias 
realizadas entre 2014 e 2018 utilizando-se o algoritmo proposto
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Discussão

Em razão da dificuldade no tratamentodas sequelas 
de queimaduras desenvolvemos um algoritmo onde se 
tornasse fácil o ensino dos conceitos e do raciocínio ló-
gico (Fig. 16). A padronização dos procedimentos e das 
condutas, tornou o atendimento de sequelas de queima-
duras reprodutível, de fácil compreensão por parte dos 
cirurgiões plásticos e ainda melhoraram os resultados. 
Desta maneira, acreditamos que a formação acadêmica 
se torna mais fácil e efetiva.

As principais mudanças destes últimos anos foram o 
aumento do número cirurgias com expansores de teci-
dos, o uso mais frequente fez com que conseguíssemos 
resultados antes tidos como improváveis, como áreas em 
face e membros inferiores e superiores. Ocorreu ainda, 
uma solicitação espontânea por parte dos pacientes que 
em contato com outros, passaram a questionar quanto 
a possibilidade de utilizar este método de tratamento. 
Houve também o aumento do uso de matriz de regenera-
ção dérmica, em função da maior disponibilidade do ma-

terial, além da melhora resultados, certamente contribui 
para isto o melhor entendimento da técnica por parte dos 
cirurgiões como o uso do sistema de pressão negativa 
sobre as matrizes. 

Uma das primeiras questões quando se propõe um 
algoritmo é a divisão das sequelas de queimaduras em 
funcional ou não funcional (estética). Entendemos que se 
tratando de pacientes vítimas de queimaduras, nunca se 
lida apenas com aquestão estética e sim com o não funcio-
nal, isto porque para se melhorar uma sequela do ponto de 
vista estético precisamos partir de uma situação normal, 
onde o corpo não apresenta cicatrizes ou outras lesões, 
situação esta inexistente nos pacientes vítimas de queima-
duras. Neles estamos tentando reparar o estado original do 
paciente, uma situação de normalidade, similar a prévia 
ao evento ocorrido, independentemente de seu aspecto 
estético. Buscamos a forma original, igual a todos, sem 
as deformações ou desfigurações naturais nas queimadu-
ras.(7) Infelizmente, ainda que a Medicina tenha evoluído 
muito nas últimas décadas, não conseguimos alcançar este 
objetivo. No máximo, diminuímos as seqüelas, alivian-
do retrações, melhorando a textura, cor e elasticidade e 
até mesmo escondendo ou disfarçando cicatrizes que por 
vezes são constrangedoras ao paciente. Desta maneira, só 
podemos falar em estética quando partimos de um estado 
de normalidade, sem sequela alguma envolvida.

A função é prioritária em nossa atividade, não pode-
mos imaginar o retorno ao estado original sem termos 
uma função normal; assim, todo o tratamento se inicia 
tentando se restabelecer qualquer déficit de função que 
exista. Apenas após a obtenção do melhor resultado pos-
sível no restabelecimento da função, é que  buscamos 
a melhoria dos aspectos não funcionais.Na maioria dos 
casos, ao tratarmos a sequela funcional já temos a opor-
tunidade de melhorar o aspecto não-funcional, assim, 
conseguimos melhorar os dois aspectos relacionados a 
sequela de queimadura simultaneamente.

O tratamento das sequelas não consiste apenas em ci-
rurgias, desta forma, devemos utilizarde atividades com-
plementares como a terapia ocupacional, fonoaudiólogo, 
cosmiatria e psicologia. Em diversas ocasiões podemos 
ter resultados no tratamento de cicatrizes apenas com o 
uso de malhas compressivas, terapia ocupacional e cos-
miatria que dispensam tratamento cirúrgico.

O terapeuta ocupacional quanto o fonoaudiólogo 
apresentam-se como parte integral da equipe multidisci-
plinar que presta assistência ao paciente queimado, tanto 
na fase aguda como na fase tardia. Nos pacientes com 
sequelas de queimaduras, eles deverão conversar com a 
equipe médica para saber o planejamento cirúrgico e, as-
sim, traçar um plano de reabilitação que vise o retorno do 
paciente às suas atividades o mais rápido possível e com 

Figura 16.  Representação esquemática do algoritmo de tratamento de se-
qüela de queimaduras.
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Procedimento Nº. de cirurgias % do total de cirurgias

Ressecção do tecido cicatricial 290 26.4%
Ressecção com fechamento primário 198 18%
Ressecção e enxertia 70 6.4%
Ressecção e retalho local 22 2%
Liberação de brida 526 47.8%
Liberação e retalho local 180 16.3%
Liberação e plástica em Z 179 16.2%
Liberação e enxertia 167 15.2%
Expansor (inserção ou retirada) 129 11.7%
Implante capilar 43 4%
Revisão de cicatriz inestética 52 4.7%
Infiltração de corticóide 25 2.2%
Troca de curativo 11 1%
Outros 23 2.1%

TOTAL 1100 100%

Tabela III. Distribuição do total de cirurgias realizadas entre 2014 e 2018 utilizando-se o algoritmo proposto

maior qualidade de vida. A parceria cirurgião-terapeuta 
representa um aspecto fundamental na orientação do pa-
ciente, pois promove a cooperação durante o tratamento 
e viabiliza a reabilitação no menor tempo possível.

Enquanto os pacientes aguardam pela cirurgia repara-
dora, o terapeuta ocupacional também poderá atuar atra-
vés da confecção de adaptações que irão auxiliá-los na 
realização de suas atividades com maior independência 
e autonomia. Uma vez que a cirurgia reparadora tenha 
sido realizada, o terapeuta ocupacional deverá reabi-
litar os pacientes através da prescrição e confecção de 
órteses, visando a prevenção de novas incapacidades e 
o posicionamento adequado dos membros acometidos, 
controle cicatricial, e simulação e treino de atividades de 
vida diária (higiene, alimentação, vestuário), potencia-
lizando o regresso destes sujeitos às suas atividades de 
vida diária e de trabalho.

A cosmiatria através de tratamentos tópicos (cremes, 
lasers e luz pulsada) consegue mudar as características 
das cicatrizes e da pele. Sua atuação pode ocorrer duran-
te o tratamento cirúrgico ou no final do tratamento, quan-
do recursos cirúrgicos estão esgotados e ainda se deseja 
alguma mudança, como o clareamento da pele. 

Bastante importante também é o atendimento psico-
lógico que nos auxilia no relacionamento e nas expecta-
tivas relacionadas ao tratamento como um todo. Oferece 
escuta ao sujeito que sofreu queimaduras acompanhando, 
de acordo com o desejo de cada um e com seus recursos, 
que são únicos, a subjetivação da experiência traumati-
zante que é a queimadura. Em outros casos, identifica 
situações de crise (por exemplo, no pré-cirúrgico) e in-
tervém para que haja elaboração da mesma. 

Conclusão

O raciocínio médico padronizado é uma arma pode-
rosa na obtenção de resultados consistentes na prática 
diária da Medicina. E os algoritmos são métodos auxilia-
res simples e eficazes neste sentido.

Em razão da dificuldade no tratamentodas sequelas 
de queimaduras desenvolvemos o algoritmo que apre-
sentamos neste artigo, fácil e útil para ensino dos concei-
tos, a padronização dos procedimentos e das condutas, e 
para a melhoria dos resultados

 Desta maneira também, acreditamos que a formação 
acadêmica se torna mais fácil e efetiva.

Endereço do autor

Dr. Luiz Philipe Molina Vana
Hospital das Clínicas
Disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras
Faculdade de Medicina
Universidade de São Paulo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar s/n
São Paulo – SP – Brasil
E-mail: philipe@uol.com.br

Bibliografia

1. Sheridan, R L. Comprehensive treatment of burns. Current 
Problems in Surgery. 2001;38(9):641-756.

2. Donelan MB, Parrett BM, Sheridan RL. Pulsed Dye laser and 
Z-Plasty for facial burn scars. The alternative to excision. Ann 
Plast Surg. 2008;60(5):1-7.

3. Berman B, Viera MH, Amini S, Huo R, and Jones IS. Pre-
vention and management of hypertrophic scars and keloids after 
burns in children. J Craniofac Surg 2008;19, 989-1006.



Molina Vana L. F., Fontana C., Gemperli R.

www.ciplaslatin.com

106

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 46 - Supl. 1 -2020

4. Moss LS. Outpatient management of the burn patient. Crit Care 
Nurs Clin North Am. 2004;16(1):109-117.

5. Herndon D. Total Burn Care. 3rd ed. Saunders, 2007.
6. Deitch EA,WheelahanTM, Rose MP, ClothierJ, Cotter 

J. Hypertroph-ic burn scars: analysis of variables. J Trauma 
1983;23:895-898.

7. Achauer and Sood’s. Burn Surgery. Reconstruction and Reha-
bilitation. Saunders, 2006.

8. Rennekampff HO, Kiessig V, Hansbrough JF. Current concep-
ts in the development of cultured skin replacements. J Surg Res 
1996;62:288-295.

9. White N, Hettiaratchy S, Papini RP. The choice of split-thi-
ckness skin graft donor site: patients’ and surgeons’ preferences.  
Plast Reconstr Surg. 2003;112(3):933-934.

10. Papini R. ABC of burns. BMJ,2004;329:159-160.
11. Lewis R, Lang PG Jr. Delayed full-thickness skin grafts revisi-

ted. Dermatol Surg. 2003;29(11):1113-1117.
12. Atiyeh BS, Ioannovich J, Al-Amm CA, El-Musa KA, Dham 

R. Improving scar quality: a prospective clinical study. Aesth 
Plast Surg. 2002;26(6):470-476.

13. Ratner D. Skin grafting. Semin Cutan Med Surg. 2003;22(4):295-
305.

14. Stefanacci HA, Vandevender DK, Gamelli RL. The use of free 
tissue transfers in acute thermal and electrical extremity injuries. 
J Trauma. 2003;55(4):707-712.

15. Ninkovic M, Moser-Rumer A, Ninkovic M, Spanio S, Rai-
ner C, Gurunluoglu R. Anterior neck reconstruction with pre-
-expanded free groin and scapular flaps. Plast Reconstr Surg. 
2004;113(1):61-68.

16. Yongwei P, Jianing W, Junhui Z, Guanglei T, Wen T, Chun 
L. The abdominal flap using scarred skin in the treatment of pos-
tburn hand deformities of severe burn patients. Hand Surg [Am]. 
2004;29(2):209-215.

17. Vana LPM. Revisão do tratamento de área doadora de enxer-
to de pele - revisão de literatura. Rev Bras de Queimaduras. 
2008;7(4):24-40.


