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RESUMO
É descrito um caso de tratamento de grande queimado onde se optou pelo uso de um substituto temporário da pele
humana .(BIOFILL). Obtivemos uma cobertura satisfatória, protegendo o epitélio até a sua recuperação, abreviando o
tempo de cicatrização, tornando as áreas queimadas menos dolorosas, diminuindo as perdas de proteínas e reduzindo a
contaminação externa.
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A elevada taxa metabólica observada em vátimas
de queimaduras (superior 50% da superfície corpórea)
é maior que qualquer outra forma de trauma ou
septicemia severa1 ' 2. Portanto, o paciente grande
queimado apresenta características peculiares. Seu
tratamento é demorado, doloroso para quem o recebe,
oneroso para quem o custeia e trabalhoso para quem o
executa.
Constituem, por isso, problema sócio-econômico
de difícil solução em qualquer tipo de coletividade
onde incidem3.
A prioridade no tratamento de lesões tão extensas
é procurar modificar o ritmo acelerado de destruição
tecidual. Isto tem sido alcançado através de um
suporte nutricional adequado, prevenção de infeção
na área queimada e outras áreas, e através de urna
rápida cobertura da área lesada.
Estas medidas são responsáveis pela melhora de
sobrevida dos pacientes queimados nestes ùltimos 15
anos4' 5.

reposição hidrica bem controlada, utilizando-se a
fórmula de Parkland7 para início da hidratação,
adequando-se as necessidades de volume segundo
critérios clínicos como nível de consciência, perfusão
periférica, sinais de congestão pulmonar, frequência e
amplitude do pulso, e débito urinário (0,5-1
ml/kg/hora de urina).
As lesões foram avaliadas, quanto a profundidade,
em superfìcais, profundas e mistas (Sucena, 1973).
Quanto a extensão, utilizamos a regra dos trés
(Kirschbaum, 1979) (Tabela 1). As avaliações foram
realizadas no centro cirúrgico sob anestesia geral,
onde anotamos a extensão e profundidade da superficie
corpórea queimada conforme a Tabela 2.
Padente com 74% de àrea queimada, na
superficie corpórea, apresentando aproximadamente
15% de queimaduras superfìciais e 59% de
queimaduras profundas e mistas.
1

Relato do caso
Paciente masculino, amarelo, 63 anos, fumante de
trâs maços de cigarro/dia e não apresentando outras
patologias associadas, deu entrada em nosso serviço
com quadro de queimadura extensa, 24 horas após
tratamento não especializado. Na admissão hospitalar
foi instalado cateter venoso central em veia subclávia
esquerda pela tácnica de Yoffa6, sondagem vesical,
imunização antitetánica, administração profilática de
ranitidina, cuidados locais e
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A opção de curativo fìcou pelo método de oclusão
(Lesars, 1909), visto que o paciente apresentava
queimaduras circulares em MMSS, MMII e tórax
anterior e posterior.
Os curativos iniciais foram realizados pelos
métodos clássicos, limpeza local com soro fisiológico
0,9% e povidine tópico8, atadura de morim9, gaze
queijo, algodão hidrófìlo, faixa de crepom nos
membros inferiores, membros superiores e tórax; a
face e regimo glútea foram deixadas por exposição
(Fig. 2).
Foi dada continuidade ao antibiótico introduzido
em outro serviço (cefalotina), até que fosse feita
avaliação de possíveis focos infecciosos vigentes; na
auséncia de tal evidência o antibiótico foi suspenso
no 49 dia por não utilizarmos antibiótico profìlático,
de acordo com diversos segmentos da literatura (10,
11).
Durante os primeiros dias de internação
constatou-se que a anorexia e a impossibilidade de
um aporte calórico adequado inviabilizariam a
administração de nutrientes unicamente por via oral,
optando-se então por suporte nutricional tanto
enteral quanto parenteral (12, 13, 14).

O aporte nutricional foi iniciado no 3°. dia
após o acidente (15).
O calculo do gasto energético basal (G.E.B.)
corrigido para a atividade e a lesão foi obtido através
da fòrmula de Harris Benedict 16 modifìcada por
Long17 e determinada em torno de 3.890 kcal em 24
horas.
Durante os quatro primeiros dias de suporte
nutricional procuramos aumentar gradativamente o
valor calórico até atingir 3.800 kcal em 24 horas.
Nos dois primeiros dias foram infundidas 2.150
kcal com 64 g de proteínas, 322 g de hidratos de
carbono e 68 g de gordura. No terceiro e quarto dias
de tratamento aumentamos o valor calórico para
3.400 kcal em 24 horas, mantendo a mesma
proporção dos ingredientes (15% de protefrias, 55%
de hidratos de carbono e 30% de gordura).
Pelo fato do paciente apresentar uma
desproporcionalidade entre a àrea doadora e área
receptora, e para diminuirmos a perda de proteínas e
eletrólitos18, optamos por um substituto biológico da
pele humana, derivado de uma película de celulose
microfìbrilar obtida através da biossintese de
bactérias em meio de cultura favorável. Está película
de celulose é semitransparente, homogénea, apresenta
urna permeabilidade seletiva, impedindo a passa-

gem de microrganismos, e apresenta urna espessura média
de 0,05 mm.
O substituto temporário da pele humana denominado
BIOFILL foi aplicado em ambiente cirúrgico sob anestesia
geral. Após assepsia local rigorosa de toda a àrea queimada,

semelhança do enxerto de pele tipo laminar. Para obtermos urna aderência perfeita, passamos a gaze embebida
em soro fisiológico, retirando desta maneira não somente
as bolhas de ar como também o excesso de exsudato e
sangue (Figs. 3 a-k).
Optamos por deixar toda a área exposta (Fig. 4), visto
que sua aderência é quase que imediata, podendo-se
movimentar o doente satisfatoriamente sem que o BIOFILL saia de sua posição original.
Devido ao manuseio do paciente no leito (transporte
do centro cirúrgico para o quarto), o BIOFILL correu na
regimo posterior das pernas direita e esquerda (Fig. 5);
deixando o paciente com os membros inferiores elevados,
recolocamos a pelicula até que a mesma apresentasse urna
desidratação e aderência satisfatórias (Figs. 6 a-b).
No 10º dia de evolução o paciente apresentou dispnéia
súbita, taquicardia, raio-X de tórax sem evidência de
congesto pulmonar ou infecão, mas com elevação de
cúpula frênica direita; ECG com taquicardia sinusal e
alterações difusas da repolarização ventricular, e gasometria arterial com hipóxia e hiperventilação. Feito diagnóstico clínico de embolia pulmonar que, por difìculdades
técnicas, não foi confìrmado com mapeamento ou arteriografìa pulmonar.
Iniciado heparina 30.000 U EV/dia, com controle de
TIPA (1,5-2 vezes o normal).
Nesta ocasião optamos por mudança da fonte de
proteínas por amipoácidos de cadeia ramificada (solução
de Fisher).
No 11 °. dia, o paciente iniciou quadro febril. Colhido
material para cultura de sangue, urìna, pele e feito novo
RX de tórax, sem evidéência infecciosa. No dia seguinte,
dor abdominal importante, que evoluì no 13° dia com
distenslo abdominal, ruídos hidroaéreos ausentes, pulso
fino e taquicárdico, febril, depressão do nível de consciência
com confusão mental; RX de abdómen mostrava alças
distendidas, hemograma com leucocitose e desvio a esquerda, amilase sérica normal e sem distúrbios hidroeletricos. Em vista da grande difìculdade técnica de
investigação diagnóstica pela extensa àrea queimada,
optamos por trocar a sonda enteral de Dobbhoff por sonda

Figs. 6A e 6B - Sítio de troca de BIOFILL na região posterior da
perna.

Fig.6-B

foi feita a aposição de BIOFILL sobre a área cruenta a

14° dia, o paciente apresentou sangramento gástrico pela
sonda nasogástrica. Interrompida a anticoagulação, o
sangramento cessou em 12 horas, sendo necessários 500 ml
de sangue total. Feita a tentativa de anticoagulanasogástrica para drenagem gástrica eficiente, que levou a
saída de grande quantidade de líquido de estase; instituiu-se também esquema antibiótico cobrindo provável
foco infeccioso abdominal (doranfenicol e amicacina). No

ção com 30.000 U de heparina subcutánea por dia
(dividido em três doses), voltou a apresentar
sangramento. Òptouse por heparina sub cutánea em
doses profiláticas, até o firn do tratamento. O
paciente evoluiu satisfatoriamente, com melhoras da
distensivo abdominal, retornando em 72 horas a um
trânsito intestinal normal, melhora hemodinámica,
recuperato completa da consciência, persistindo, no
entanto, febril e com leucotitose e desvio a esquerda.
Poi efetuado ecocardiograma, que não evidenciou
vegetalo (a troca de cateter venoso centrai foi
realizada a cada 10 dias, utilizando fio guia).
O paciente fìcou afebril semente cinco dias após,
quando foi administrada carbenicilina para cobrir
Pseudo monas sp que, embora não isolada, em
nosso caso, é urna bactéria comumente implicada em
queimadura 19.
Notamos que o BIOFILL sofre urna desidratação,
fazendo com que a película evolua para urna crosta
espessa de coloração acastanhada, como mostram as
Figs. 7 a-b.
A medida que se apresenta evolução para
melhora, tanto por reepitelização espontânea
(queimadura superfìcial) como por cicatrização
espontânea (queimadura profunda)11, o BIOFILL se
desprende de seu leito e mostra-nos urna epiderme
de coloração rosada, lisa e brilhante (Fig. 8).
Em algumas regiões de queimadura profunda o
BIOFILL apresentou-se aderido até o 25º dia,
sendo a sua epitelização de grande fragilidade em
algumas áreas mais profundas, onde observamos
pequenas ulcerações na região do antebraço esquerdo
por trauma mecânico (Fig. 9). Os dias subsequentes
foram acompanhados de evidente melhora do estado

geral e nomalização laboratorial; no 25º dia o paciente
já apresentava toda a àrea reepitelizada (Fig. 10) e no
26º dia o suporte nutridonal foi suspenso. Alta
hospitalar no 37 ºdia de intenação.

COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
Está estimado que 6.000 cm2 de pele são necessários para
cobrir 50% de área corpórea queimada de um adulto; os
enxertos de pele permanecem como métodos primários
utilizados para cobertura de perdas cutâneas. Nos casos em
que não dispomos de áreas doadoras para cobertura
satisfatória, onde a desproporcionalidade entre área doadora e
área receptora é grande, ficamos limitados aos enxertos em
malha ou do tipo em estampilhas e esperando a reepitelização
destas áreas doadoras como fontes de pele. Continuam as
pesquisas visando a agentes e materiais capazes de dar
cobertura definitiva para urna grande àrea queimada. Os
diversos substitutos temporários da pele humana vêm-se
prestando a urna função extremamente útil, que é a de dar urna
cobertura temporária ao tecido desepitelizado. Em nosso caso,
usamos um substituto temporário da pele humana denominado
BIOFILL, com o qual obtivemos bons resultados.

O seu primeiro avanço está na conversão de um ferimento
aberto e contaminado para um ferimento fechado e limpo, com
a vantagem de podermos observar as àreas queimadas sem
fazermos trocas de curativos.
O BIOFILL nos forneceu urna cobertura temporária muito
satisfatória. A aderência à superfície desepitelizada faz com
que a dor seja em grande parte ausente, não permitindo
invasão bacteriana secundária e diminuindo as perdas de
proteínas e eletrólitos. A pelicula auxilia a preparação do leito
receptor, é de fácil aplicação e remoção, e a reepitelização é
feita em menor tempo, abreviando desta forma o tempo de
internação.
SUMMARY
It is described a case of severe burn treated wìth a
temporary skin substìtute (BIOFILL). The covering pròtected the epithelium untìl its recovery, shortened the
healing period, reduced thè pain, tessened protein hsses
and reduceà contamination.
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