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RESUMO 

 

As lesões dérmicas por queimaduras provocam resposta metabólica com repercussões 

sistêmicas, levando à necessidade pela busca por produtos que atuem diretamente sobre 

a cicatrização de queimaduras, a exemplo do ácido úsnico, observado em estudos 

anteriores realizados em modelos de roedores e suínos. Para isso, a gelatina tem sido 

amplamente utilizada em biomateriais, permitindo a incorporação de fármacos. Nessa 

perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de membranas (P1QLS08) de 

gelatina contendo ácido úsnico incorporado em lipossomas sobre o processo de 

cicatrização de queimaduras de segundo grau em humanos. Trata-se de um Ensaio 

Clínico Piloto, controlado e randomizado, desenvolvido na Unidade de Tratamento de 

Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Foram estudados 30 

indivíduos, sendo o paciente seu próprio controle. As regiões para análise foram 

selecionadas de forma aleatória, compreendendo uma área denominada teste 

(administração da membrana - P1QLS08) e uma área denominada controle (tratada com 

sulfadiazina de prata - SDZ, produto de referência). Os pacientes foram submetidos à 

anamnese e acompanhados por 7, 14 e 21 dias após a administração dos produtos. Nos 

tempos determinados, foram feitos registros fotográficos padronizados tanto da área 

P1QLS08 quanto da SDZ, assim como foi realizada a coleta de secreção da ferida 

através do swab. Em seguida, procedeu-se à análise microbiológica, descrição 

macroscópica de cada imagem, bem como à análise pelo Image J®, a fim de se obter 

uma avaliação quantitativa. Observou-se predomínio de Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter baumanni, seguido de Staphylococcus aureus em ambas as áreas. Foi 

verificado melhor aspecto clínico das lesões, com padrão de redução de sua área 

visivelmente melhor em P1QLS08 que em SDZ, além de menor relevo, vascularização 

mais próxima do normal, menos pigmentação e flexibilidade mais compatível com a 

condição fisiológica na área P1QLS08 quando comparada à área SDZ (p<0,05), 

contribuindo efetivamente para o desenvolvimento e utilização de um novo produto de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus


importância clínica na aceleração dos eventos biológicos associados à dinâmica do 

reparo cicatricial em pacientes queimados. Esta tese também contou com duas revisões 

sistemáticas, sendo uma voltada para patentes e outra para instrumentos de avaliação 

clínica em pacientes queimados.  

 

Descritores: Biomateriais, Ácido Úsnico, Cicatrização, Colágeno, Queimaduras, 

Nanotecnologia.  

Financiamento: CNPq-DECIT/MS, FAPITEC-SE, CAPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTA, A. C. S. M. Pilot clinical trial about effect of gelatine membranes with 

usnic acid incorporated into liposomes in burn healing process. Tese de Doutorado. 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS. 2017. 

 

ABSTRACT 

Burns provoke a metabolic impairment with systemic repercussions, leading to need for 

products that act directly on burns healing, such as usnic acid, observed in previous 

studies in rodent and swine models. For this, gelatine has been widely used in 

biomaterials, allowing drugs incorporation. In this perspective, the objective of this 

research was to evaluate the effect of gelatine membranes (P1QLS08) containing usnic 

acid incorporated in liposomes on the healing process of second degree burns in 

humans. It is a Pilot Clinical Trial, controlled and randomized, developed at Burns 

Treatment Unit of Sergipe Emergency Hospital. Thirty individuals were studied, the 

patient being his own control. The areas for analysis were randomly selected, 

comprising a test region (P1QLS08 membrane) and a control region (treated with silver 

sulfadiazine - SDZ, reference product). The patients were submitted to anamnesis and 

were followed for 7, 14 and 21 days after administration of the products. At determined 

times, standardized photographic records were made of P1QLS08 and SDZ areas, as 

well as wound secretion collection through the swab. Then, a microbiological analysis 

was performed, a macroscopic description of each image, as well as the analysis by 

Image J®, in order to obtain a quantitative evaluation. It was observed Pseudomonas 

aeruginosa and Acinetobacter baumanni prevalence, followed by Staphylococcus aureus 

in both groups. A better clinical aspect of the lesions was observed, with a pattern of 

area reduction visibly better in P1QLS08 than SDZ, besides lower relief, nearer to 

normal vascularization, less pigmentation and flexibility more compatible with 

physiological condition in P1QLS08 group when compared to SDZ group (p <0.05), 

effectively contributing to development and use of a new product for clinical 

importance in biological events acceleration associated with the dynamic of cicatricial 

repair in burn patients. This thesis also had two systematic reviews, one for patents and 

the other for clinical evaluation instruments in burn patients. 

 

Keywords: Biomaterials, Usnic Acid, Healing, Collagen, Burns, Nanotechnology. 

Financing: CNPq-DECIT, FAPITEC-SE, CAPES. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trauma por queimadura é uma das formas mais comuns de acometimento à pele. 

É toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos 

químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e plantas (como larvas, 

água-viva, urtiga), capazes de produzir alterações metabólicas que comprometem os 

tecidos corporais e acarretam a morte celular (NOWAK, 2012). 

A queimadura constitui uma lesão dos tecidos orgânicos que varia desde uma 

pequena bolha até formas graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas 

proporcionais à extensão e à profundidade. Sua importância decorre não só da frequência 

com que acontece, mas, principalmente, da capacidade de provocar sequelas funcionais, 

estéticas e psicológicas, além da grande taxa de mortalidade (ANDRADE et al., 2010; 

OOSTERWIJK, 2017).  

Pacientes com lesões térmicas graves requerem atendimento especializado imediato 

para minimizar a morbidade e mortalidade. Dados do Centro Nacional de Controle e 

Prevenção de Lesões dos Estados Unidos mostraram que ocorrem cerca de 2 milhões de 

incêndios por ano, resultando em 1,2 milhões de queimados e 100 mil desses casos 

demandam hospitalização, pois são queimaduras moderadas e severas, levando portanto a 

cerca de 5 mil mortes anuais, devido a complicações relacionadas a queimaduras (RAFLA; 

TREDGET, 2011). 

No Brasil, apesar de não determinarem um forte impacto no perfil da mortalidade 

da população, observa-se alta relevância na morbidade (GAWRYSZEWSKI et al., 2012; 

ESKANDARLOU et al., 2016). Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sofra algum 

grau de queimaduras a cada ano, sendo que 100 mil pacientes procuram atendimento 

hospitalar e, destes, cerca de 2,5 mil morrem por razão direta ou indireta de suas lesões 

(MENDES JÚNIOR et al., 2007). Tal fato desencadeia forte impacto econômico, levando-

se em consideração o tempo prolongado de tratamento (SILVA et al., 2008).  

As queimaduras podem comprometer diferentes estruturas orgânicas e são 

avaliadas em graus, conforme a profundidade do trauma nos tecidos. Outro aspecto 

importante refere-se à extensão da superfície corporal queimada (SCQ), a qual deve ser 

avaliada precisamente, por ser um dos fatores que mais influencia na repercussão sistêmica 

e na sobrevida do paciente (VALE, 2005).  

Com base na natureza da ferida e na quantidade de tecido comprometido, as lesões 

cutâneas podem ter uma cicatrização por primeira, segunda ou terceira intenção 

(ROBBINS et al., 2005). A cicatrização por primeira intenção ocorre por aproximação das 
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bordas, com menor quantidade de colágeno e reduzido tempo de recuperação. Em alguns 

casos, a extensão da perda cutânea dificulta ou impossibilita a aproximação das bordas, 

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

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

tratamento. Na cicatrização por terceira intenção, há fechamento tardio, uma vez que a 

ferida é infectada, sendo manejada com desbridamentos repetidos e antibioticoterapia para 

que, posteriormente, seja fechada através de suturas ou enxertos cutâneos (NAWAZ; 

BENTLEY, 2011; YOUNG; MCNAUGHT, 2011). 

A avaliação semiológica da lesão representa uma atividade complexa e exige do 

profissional de saúde atenção aos fatores locais e sistêmicos que podem favorecer ou 

retardar a cicatrização da ferida, sendo de fundamental importância no tratamento do 

paciente queimado. Além da quantidade tissular decorrente da queimadura, o estado 

metabólico do paciente, suas condições fisiológicas, grau de infecção e enfoque 

psicológico irão interagir, exercendo impacto sobre o estado clínico (AZULAY, 2006). 

Ao longo das três últimas décadas, pesquisadores de vários centros de estudo vêm 

investigando a utilização de diversos materiais sintéticos, biológicos ou biossintéticos, no 

intuito de suprir as deficiências do tratamento convencional das queimaduras cutâneas 

(NUNES, 2010; JAYAKUMAR et al., 2011; BANYARD et al., 2015). O campo da 

engenharia de tecidos tem apresentado grandes progressos nos anos recentes. As pesquisas 

com colágeno têm sido realizadas, uma vez que é a proteína mais abundante no corpo, um 

dos principais componentes da matriz extracelular e apresenta vários papéis, estando 

envolvido no mecanismo de reparação tecidual (NEEL et al., 2012; WAGHMARE et al., 

2016). 

Existem alguns produtos no mercado destinados ao tratamento de lesões cutâneas 

(feridas e queimaduras) em suas diferentes fases. Membranas de colágeno ou colágeno 

hidrolisado (gelatina) têm sido um dos materiais mais estudados, pois o colágeno tipo I 

representa um importante constituinte protéico da pele e apresenta um papel relevante na 

dispersão e dissipação de forças mecânicas, posto que é abundante em tecidos em que 

forças extremas são transmitidas, como tendões, ossos e pele. Além disso, têm sido 

empregados na engenharia de tecidos com a finalidade de substituir de forma temporária 

ou permanente a pele lesionada (NEEL et al., 2012). O fato de ser bioabsorvível credita ao 

colágeno e à gelatina uma grande vantagem, especialmente nas áreas queimadas, já que 

não necessita de uma segunda intervenção para sua remoção, evitando complicações pós-

operatórias e desconforto ao paciente (YAMATOGI et al., 2005). 
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Diversas substâncias ativas são utilizadas para o tratamento de queimaduras. Dentre 

os vários compostos de origem natural, o ácido úsnico é o derivado de liquens mais 

conhecido e estudado, apresentando comprovado efeito cicatrizante, antimicrobiano, 

antioxidante e antibiótico para o tratamento de feridas (MELO et al., 2008; NUNES, 2010; 

RABELO et al., 2012). Esse composto é oriundo do metabolismo secundário da associação 

entre fungos, algas ou cianobactérias (AHMADJIAN, 1993). Desempenha importante 

papel biológico, conferindo aos liquens proteção contra microorganismos invasores e 

diferentes tipos de radiação ultravioleta (BAZIN et al., 2008).  

Estudos recentes mostram que o desenvolvimento nanotecnológico de sistemas 

ácido úsnico/lipossoma constitui uma excelente estratégia para superar a baixa solubilidade 

do ácido úsnico em água, aumentar a absorção cutânea e promover a sua liberação 

controlada, sendo também importante na redução da toxicidade da substância ativa. Além 

disso, estudos prévios realizados utilizando modelo roedor e suíno indicaram resultados 

positivos deste produto natural no reparo tecidual de queimaduras dérmicas (NUNES et al., 

2011, 2016). 

Dessa forma, estudos envolvendo a concepção da membrana P1QLS08 foram 

iniciados pela primeira vez no Laboratório de Ensaios Farmacêuticos e Toxicidade (LeFT) 

da UFS, em 2006, sendo, a partir de então, tema de três Dissertações de Mestrado 

(NUNES, 2010; BEZERRA, 2012; FIGUEIREDO, 2013) e uma Tese de Doutorado 

(NUNES, 2013), que objetivaram desenvolver, caracterizar físico-quimicamente, analisar a 

microestrutura, validar método analítico e avaliar o efeito da membrana P1QLS08 sobre a 

cicatrização de queimaduras de segundo grau em ratos e suínos. Esta pesquisa compreende 

a terceira etapa de um estudo que já foi fomentado nas etapas pré-clínicas através de 

Editais do CNPq e FAPITEC, além de ser fomentado na etapa clínica através do Edital 

PPSUS 2010 e, atualmente, já possui uma patente no INPI (PI 1004427-2). Assim, o 

objetivo desta Tese foi avaliar clinicamente o efeito das membranas P1QLS08 sobre o 

processo de reparo cicatricial em queimados e, desta forma, somar aos estudos prévios 

realizados em modelos roedor (NUNES et al., 2011) e suíno (NUNES et al. 2016), em 

busca de um produto eficaz, seguro e de qualidade para o tratamento de queimaduras 

graves em humanos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Pele 

A pele é o maior órgão do corpo. É composta pela epiderme, de epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado, e pela derme, de tecido conjuntivo. Subjacente, 

unindo-a aos órgãos, há a hipoderme (ou fáscia subcutânea), de tecido conjuntivo frouxo e 

adiposo. Constitui um órgão protetor e impermeável à água, representando uma barreira 

mecânica natural do organismo (BRASILEIRO FILHO, 2012).  

Dentre as várias funções da pele, pode-se destacar a regulação térmica, a defesa 

orgânica, o controle do fluxo sanguíneo, a produção de vitaminas, o armazenamento de 

gordura, a proteção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais como 

calor, frio, pressão, dor e tato. Além dessa proteção mecânica, a pele oferece proteção 

química representada pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, que geram aldeídos e 

peptídeos microbicidas, respectivamente (NAWAZ; BENTLEY, 2011). 

 

2.2 Queimaduras e processo de cicatrização 

As lesões por queimadura constituem uma importante causa acidental de 

morbimortalidade em todo o mundo. Estudos realizados em vários países, como na França 

(MERCIER; BLOND, 1996), Brasil (ROSSI et al., 1998; ROSSI et al., 2003), Peru 

(DELGADO et al., 2002) e Suécia (CARLSSON et al., 2006) têm mostrado que a maioria 

dos acidentes por queimaduras ocorre em ambiente doméstico e atinge crianças, sendo a 

escaldadura o principal agente causador (HILL et al., 2002). 

A lesão provocada por queimaduras também pode ser descrita com base em sua 

profundidade, sendo classificada como de primeiro grau, quando compromete apenas a 

epiderme, apresentando eritema e dor, porém não provoca alterações hemodinâmicas; de 

segundo grau, quando atinge a epiderme e parte da derme, ocasionando a formação de 

flictenas, podendo ser de segundo grau superficial (atinge epiderme e, superficialmente, a 

derme, restando ainda os pêlos, glândulas sudoríparas e sebáceas) ou de segundo grau 

profunda (acomete a porção mais profunda da derme, restando geralmente apenas os pelos) 

ou ainda de terceiro grau, quando envolve todas as estruturas da pele, apresentando-se 

esbranquiçada ou negra, pouco dolorosa e seca (ALEMDAROĞLU et al., 2006; ZANASI 

et al., 2007; EVERS et al., 2010). 

As queimaduras causam alterações físicas e psicológicas. O indivíduo é afetado por 

distúrbios físicos, como as alterações metabólicas, a perda de volume de líquidos, o risco 
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para infecção, a dor, as deformidades corporais e a submissão de cuidados, além dos 

estressores psicológicos (SANTOS et al., 2010). Danos tissulares de qualquer natureza 

desencadeiam o fenômeno de reparação tecidual (BALBINO et al., 2005). Após a lesão, 

três fases independentes e sobrepostas são identificadas a fim de reparar o tecido 

lesionado: fase inflamatória ou exsudativa; fase proliferativa ou fibroblástica; e fase 

cicatricial ou de contração (KAGAWA et al., 2009; SAMY et al., 2012; DRYDEN et al., 

2013).  

A fase inflamatória ou exsudativa inicia-se logo após a lesão, em que ocorre a 

vasoconstricção reflexa, mantida posteriormente por substâncias vasoativas (histamina e 

bradicinina), seguida de uma vasodilatação, com extravasamento de plasma, eritrócitos e 

leucócitos para o local lesado que apresentará manifestações clínicas de dor, rubor, calor e 

edema (MANDELAUBAN et al., 2003; STANLEY; RICHARD, 2004; NAWAZ; 

BENTLEY, 2011; YOUNG; MCNAUGHT, 2011).  

Os neutrófilos são as principais células de defesa a migrarem para o local da lesão. 

Fazem a fagocitose, a lise do tecido desvitalizado e destroem as bactérias, atuando no 

controle da infecção. Eles possuem vida curta e são gradativamente substituídos por outras 

células do sistema de defesa, caracterizando a fase crônica do processo de cicatrização 

(DIEGELMANN; EVANS, 2004; FERNANDES, 2004; MORIMOTO, 2005).  

A inflamação crônica é considerada de duração prolongada (semanas ou meses) e 

tem como uma das principais características a lesão tecidual continuada, com infiltração de 

macrófagos que continuam a fagocitose iniciada pelos neutrófilos. Os macrófagos 

controlam a formação do tecido de granulação, uma vez que influenciam a angiogênese e 

estimulam a proliferação de células mesenquimais, além da migração e proliferação de 

fibroblastos. Além dos macrófagos, outras células inflamatórias encontram-se presentes na 

fase crônica do processo cicatricial, como: linfócitos, plasmócitos e eosinófilos, em 

resposta aos antígenos invasores (MANDELAUBAN et al., 2003; ANDRADE et al., 

2010). 

A fase proliferativa caracteriza-se pelo intenso aumento de fibroblastos e 

neovascularização, que se inicia por volta do quinto ao décimo quarto dia após a lesão. 

Nessa fase, as células endoteliais multiplicam-se, formando cordões sólidos que 

entremeiam os fibroblastos. Posteriormente, esses cordões canalizam-se, resultando em 

tecido de granulação, com aspecto granuloso, avermelhado e pouco resistente (KUMAR et 

al., 2005; ALBUQUERQUE JUNIOR  et al., 2009; WANG et al., 2010). 



9 

 

 

À medida que a concentração local dos fatores de crescimento e citocinas se 

elevam, os processos de regeneração vascular e fibroplasia se intensificam através da 

angiogênese, migração e proliferação fibroblástica, formando um tecido rico em elementos 

vasculares e celulares (reação de granulação), que aos poucos vai se alastrando, 

preenchendo o vazio resultante dos tecidos eliminados (MCDOUGALL et al., 2006; 

NARINE et al., 2006; CARLUCCI et al., 2007; TENIUS et al., 2007).  

Na dinâmica cicatricial, a síntese de colágeno tem início, em média, no terceiro dia 

após a queimadura, atinge seu pico em três a seis semanas e entra na fase de remodelação. 

O colágeno tipo III é inicialmente depositado, sendo gradativamente substituído por 

colágeno tipo I à medida que ocorre maturação do tecido cicatricial (BALBINO et al., 

2005; CARNEIRO et al., 2005). Nessa fase, ocorre formação do epitélio e contração da 

ferida, realizada pelos miofibroblastos, reduzindo de 0,60 a 0,75 mm por dia a área da 

ferida (COELHO et al., 1999).  

O processo de cicatrização ocorre para restaurar a integridade anatômica e 

funcional do tecido, de forma que o organismo lança mão de um complexo mecanismo que 

envolve fase inflamatória, divisão celular, neovascularização, síntese de matriz proteica 

extracelular e remodelação da cicatriz. Em humanos, uma contração demasiadamente 

pequena da ferida retarda o seu fechamento, permitindo sangramentos e infecções, ao 

passo que uma contração intensa pode levar a contraturas teciduais, com consequente 

deformidade e disfunção. Todavia, isoladamente, a contração de uma ferida raramente é 

capaz de levar ao seu fechamento definitivo, o qual se deve, principalmente, à formação do 

tecido de granulação e à reepitelização (FERREIRA et al., 2008). A possibilidade de 

acelerar a cicatrização tem sido objeto de investigação de inúmeros pesquisadores (NEEL 

et al., 2012; XINGANG et al., 2012). 

Das diversas complicações e alterações geradas pela destruição da barreira epitelial 

e da microbiota residente na pele, as infecções são uma das principais causas de morbidade 

em pacientes queimados, pois impede a cicatrização da ferida por danificar os tecidos e 

promover o aumento excessivo da inflamação (RAFLA; TREDGET, 2011). Além disso, a 

presença de tecido desvitalizado, de proteínas degradadas e a redução do suprimento de 

oxigênio favorecem a proliferação de microorganismos patógenos do ambiente, da pele 

normal que circunda a lesão, ou da própria lesão (BARBOSA et al., 2007; BRASILEIRO 

FILHO, 2012). 

Um fator de grande importância para o sucesso do tratamento de queimaduras é a 

sua proteção contra o meio externo, obtida por meio de bandagens oclusivas. Neste 
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sentido, os avanços científico-tecnológicos têm permitido o aprimoramento dessas 

bandagens, disponibilizando produtos interativos que aceleram a cicatrização, 

principalmente no que se refere à promoção da bioestimulação celular, o que pode resultar 

na aceleração do processo de cicatrização, sem causar efeitos danosos às células, tecidos 

ou órgãos (MALI et al., 2006).  

Embora existam, nos dias atuais, diversas estratégias e metodologias disponíveis 

para que se possa sintetizar e descobrir novos fármacos, a química de produtos naturais 

representa uma dessas alternativas de sucesso (NUNES et al., 2011, 2016). Muitos 

metabólitos secundários notabilizaram-se como matérias-primas valiosas para a produção 

de inúmeros medicamentos contemporâneos, comprovando que a química de produtos 

naturais é uma importante estratégia para o desenvolvimento de produtos inovadores 

(BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

 

2.3 Membrana bioativa de gelatina 

Existe uma grande diversidade de biomateriais e muitas abordagens, sendo 

imperativo que essas tecnologias continuem sendo investigadas quanto à sua capacidade de 

interagir em sistemas biológicos (FURTH et al., 2007). A engenharia de tecidos fornece 

suporte, forma e arquitetura mecânica para a reconstrução de tecidos, in vitro ou in vivo, 

promovendo expansão e organização celular. A maioria dos biomateriais degradáveis 

utilizados atualmente compreendem uma classe de sintéticos e/ou polímeros biológicos 

naturais, tal como o alginato, quitosana, colágeno e fibrina (PIRES et al., 2015).  

Na engenharia de tecidos e medicina regenerativa, um biomaterial é definido como 

uma substância produzida para adquirir uma forma, que por si só, ou fazendo parte de um 

sistema complexo, através do controle da interação com os componentes dos sistemas 

vivos, é utilizada para direcionar o curso de qualquer procedimento terapêutico ou 

diagnóstico (CHEN et al., 2013; PEREZ et al., 2013). 

            A bioengenharia tecidual é um campo multidisciplinar que envolve a aplicação de 

princípios e métodos da engenharia e das ciências da saúde para assistir e acelerar a 

regeneração e o reparo de tecidos defeituosos ou danificados. A busca por biomateriais 

disponíveis para a medicina regenerativa é cada vez maior e novos materiais têm sido 

desenvolvidos, demonstrando vantagens sobre os já existentes. A escolha do biomaterial 

vai depender da aplicação pretendida, porém a maioria deles deve apresentar boa 

biocompatibilidade e uma microestrutura porosa apropriada para facilitar a infiltração 

celular, proliferação e diferenciação (NEEL et al., 2012; XINGANG et al., 2012). 
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 O objetivo dessas novas tecnologias é manter invariável a concentração 

terapêutica do fármaco durante um período de tempo prolongado, eliminando as variações 

que geralmente são observadas no decorrer do tratamento, como a falta de efetividade 

(dose sub-terapêutica) ou efeitos tóxicos (dose tóxica) da substância ativa. As mais 

importantes vantagens proporcionadas pela terapia medicamentosa controlada são: melhor 

adesão do paciente à terapêutica, otimização da dose total do princípio ativo e aumento da 

eficiência do tratamento (VERMA; GARG, 2001).  

 O colágeno tem sido usado na maior parte dos substitutos dérmicos, visto que, 

como compõe a maior parte da derme, é biologicamente tolerado e tem propriedades 

biológicas, estruturais e físicas bem definidas (PIRAYESH et al., 2014). Sua produção na 

área da ferida constitui um dos fatores mais significativos para a recuperação dérmica após 

uma agressão (DIELGEMAN; EVANS, 2004). Representa cerca de 30% da proteína 

existente no organismo de vertebrados e está presente em tecidos que possuem função 

mecânica (FREITAS et al., 2002; HAGA et al., 2005; FORTI et al., 2006; PARENTEAU-

BAREIL et al., 2011).  

 Outras características do colágeno têm o levado a ser utilizado para diversas 

aplicações no campo biomédico, como sua alta resistência à tensão, propriedades 

hemostáticas, não citotóxicas, biodegradabilidade controlada, baixa antigenicidade e 

características não inflamatórias (ZAMAN et al., 2011; AHMAD et al., 2012). Além disso, 

a matriz de colágeno oferece uma estrutura de suporte biointerativa, a qual guia e estimula 

apropriada formação tecidual (LEE et al., 2001; RICH; WHITTAKER, 2005; 

PARENTEAU-BAREIL et al., 2011). 

Há diferentes tipos de colágeno, constituindo uma família de proteínas, produzidos 

por diferentes tipos de células e estas se distinguem entre si pela composição química, 

propriedades físicas, morfologia, distribuição nos tecidos e funções. Os principais tipos são 

classificados de I a IV. O colágeno tipo I é encontrado predominante em animais de grande 

porte, especialmente na pele, tendões e ossos onde forças extremas são transmitidas. As 

demais moléculas de colágeno podem ser encontradas, por exemplo, em cartilagens e 

humor vítreo (tipo II), vasos sanguíneos e trato gastrointestinal (tipo III) e membrana basal 

(tipo IV). Devido aos avanços tecnológicos, vários biomateriais à base de colágeno foram 

desenvolvidos para fins clínicos e experimentais (PARENTEAU-BAREIL et al., 2011; 

ROWAN et al., 2015). 

O colágeno apresenta excelente biocompatibilidade, pois sua estrutura molecular 

possui pouca diferença quando comparada entre as espécies e devido às suas características 
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de promover baixa reação inflamatória, toxicidade e imunogenicidade. Ainda deve ser 

destacado que a disposição arquitetural típica das moléculas de colágeno em feixes 

fibrosos é altamente relevante para a geração de força tênsil em um tecido exposto à 

agressão (MAHMOUD; SALAMA, 2016).  

As membranas de colágeno são absorvíveis e degradáveis, bem como possibilitam a 

nutrição das células que preenchem o tecido afetado e o acesso das células de defesa ao 

local, permitindo adesão, migração e proliferação celular (HORI et al., 2007; 

PARENTEAU-BAREIL et al., 2011). Além disso, essas membranas funcionam como 

sistema de liberação controlada de fármacos, sendo concebidos para se obter uma 

adequada concentração plasmática ou níveis de concentração tecidual de fármacos de 

forma controlada, atingindo o efeito terapêutico desejado e evitando possíveis reações 

tóxicas inerentes aos produtos (LEE; ROBINSON, 2004; PIRES et al., 2015).  

A gelatina consiste de um biomaterial derivado da desnaturação ou hidrólise do 

colágeno por ácidos ou por substâncias alcalinas, resultando em polieletrólitos carregados. 

Tem sido conhecida pela excelente capacidade de formação de películas. Membranas à 

base de gelatina são utilizadas como embalagens para manter a qualidade dos alimentos 

durante o armazenamento, pois apresentam características favoráveis para tal função, como 

barreira ao oxigênio, luz e prevenção da desidratação e oxidação lipídica (AHMAD et al., 

2012). 

Outras vantagens como biomaterial é que este polímero possui estrutura, 

propriedades físicas, químicas e imunológicas bem elucidadas. Também pode ser 

rapidamente isolado e purificado em grandes quantidades (HAO; LIN; SHEU, 1997). O 

colágeno e a gelatina permitem incorporar fármacos para liberação controlada 

(NICOLOSI, 2005). As matrizes de colágeno estimulam a proliferação de miofibroblastos, 

sendo este um dos fatores primordiais para o reparo tecidual (HELARY et al., 2006).  

As membranas bioativas que são absorvidas e degradadas possuem habilidade de 

servir de suporte para o crescimento de novos vasos sanguíneos e possibilitam a nutrição 

das células que preenchem o tecido lesado e o acesso das células de defesa ao local, 

permitindo adesão, migração e proliferação celular (CHEN et al., 2013). Complementando 

essa informação, o colágeno exógeno funciona como um substrato para hemostasia e 

quimiotaxia para elementos celulares envolvidos na cicatrização, como os granulócitos, 

macrófagos e fibroblastos, promovendo a maturação da ferida por fornecer um suporte 

para uma transição mais rápida à produção do colágeno maduro e seu alinhamento 

(GIRARD, 2005). 
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Além disso, outras vantagens podem ser obtidas pela adição de substâncias ativas a 

esse biomaterial, como atividade antimicrobiana e antioxidante. Assim como o colágeno e 

outros polímeros naturais (quitosana, alginato), a gelatina apresenta arquitetura celular que 

atua como suporte mecânico (“scarfolds”) para a construção de novos tecidos in vitro ou in 

vivo, possibilitando a incorporação de substâncias ativas em sua estrutura proteica (FORTI 

et al., 2006; VERHAEGEN et al., 2009). 

 

2.4 Ácido Úsnico 

A produção de metabólitos secundários, denominados de substâncias liquênicas ou 

ácidos liquênicos, vem sendo fonte de diversos trabalhos publicados na literatura 

(SIQUEIRA-MOURA et al., 2008; LIRA et al., 2009). A pesquisa sobre essas substâncias 

começou com os alemães Hesse (1898), Zopf (1905) e Fischer (1913), mas recebeu maior 

atenção dos japoneses Asahina (1954) e Shibata (1957) que desenvolveram métodos 

simplificados e específicos de extração desses metabólitos (NUNES, 2010). Culberson 

(1972) e Legaz (1983) desenvolveram técnicas cromatográficas para separação e 

identificação de substâncias liquênicas (GALLOWAY, 1996). 

Várias espécies liquênicas têm sido investigadas para o isolamento de novos 

compostos com fins terapêuticos, e o ácido úsnico é um dos mais estudados (RIBEIRO-

COSTA et al., 2004; HONDA et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2010; MELO et al., 2011 

(A); NUNES et al., 2011, 2016). Esse composto desempenha um importante papel 

biológico, conferindo aos liquens proteção contra microorganismos invasores e raios 

ultravioleta (UV). É particularmente abundante em gêneros como o Alectoria, Cladonia, 

Usnea, Lecanora, Ramalina e Evernia e apresenta duas formas enantiométricas: (+) e (-) 

ácido úsnico. Possui efeito citotóxico, o qual é atribuído aos grupamentos β-tricetona 

presentes na molécula (BAZIN et al., 2012). 

O ácido úsnico apresenta diversas atividades biológicas estudadas e comprovadas, 

dentre elas antitumoral (RUSSO et al., 2008; BACKOROVA et al., 2012), antioxidante 

(RABELO et al., 2012; BRISDELLI et al., 2012), cicatricial (NUNES et al., 2011, 2016), 

anti-inflamatória (VIJAYAKUMAR et al., 2000), antimicrobiana (CARVALHO et al., 

2005; GUPTA et al., 2012; SEGATORE et al., 2012; MANOJLOVIC et al., 2012) e 

larvicida (BOMFIM et al., 2009). É usado em cremes antissépticos encontrados, com 

frequência, no comércio europeu como "Usno" e "Evosin" (AHMADJIAN, 1993; PERRY 

et al., 1999; VIJAYAKUMAR et al., 2000; CARVALHO et al., 2005).  
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A atividade antimicrobiana do ácido úsnico foi avaliada in vitro em combinação 

com cinco antibióticos disponíveis contra cepas resistentes à meticilina, isolados clínicos 

de Staphylococcus aureus. Foi observada uma ação sinérgica em combinação à 

gentamicina, enquanto foi descrito como antagonista com levofloxacina. Além disso, não 

se verificou diferença quando combinado com a eritromicina, enquanto que, com a 

clindamicina e oxacilina, observou-se uma variabilidade (SEGATORE et al., 2012). 

O ácido úsnico apresenta propriedades promissoras no tratamento de feridas, 

devido à sua atividade antimicrobiana e anti-inflamatória (VIJAYAKUMAR et al., 2000; 

SEGATORE et al., 2012). Contudo, essas atividades terapêuticas tornam-se limitadas, pois 

o metabólico liquênico possui características físico-químicas desfavoráveis, como baixa 

solubilidade em água. Sendo assim, produtos insolúveis e/ou tóxicos devem ser veiculados 

através de um sistema de liberação capaz de otimizar a dose terapêutica, minimizar a 

ocorrência de efeitos tóxicos e viabilizar a administração em uma formulação que melhore 

sua solubilidade, a exemplo de sistemas lipossomais (NUNES et al., 2011, 2016). 

 

2.5 Lipossomas  

Os lipossomas são vesículas microscópicas que consistem em uma ou mais esferas 

concêntricas de bicamadas lipídicas, possuindo um compartimento aquoso interno formado 

a partir da fase aquosa em massa (HUANG, 2011). Em contraste com as estruturas 

lipídicas compostas por monocamadas, os lipossomas caracterizam-se pela extensão em 

duas dimensões e regiões hidrofílicas e hidrofóbicas claramente separadas. As porções 

hidrofílicas da bicamada de lipídios são direcionadas para as fases aquosas (externa e 

interna), enquanto que porções hidrofóbicas de ambas as camadas lipídicas são 

direcionadas uma para a outra, formando o núcleo interno de característica da membrana 

(NII; ISHII, 2005; BEZERRA, 2012). Além disso, por serem biodegradáveis, 

biocompatíveis e não imunogênicos, os lipossomas são altamente versáteis para o 

desenvolvimento de novas pesquisas visando o uso terapêutico (SANTOS; CASTANHO, 

2002; DIMER et al., 2013). 

O benefício clínico dos vários medicamentos administrados na forma tradicional é, 

algumas vezes, limitado pelas características físico-químicas do fármaco, como 

solubilidade. Através do desenvolvimento de sistemas de liberação controlada e sistemas 

de vetorização de fármacos, é possível melhorar algumas dessas propriedades, otimizando 

os efeitos terapêuticos e favorecendo a sua utilização clínica (SANTOS; CASTANHO, 

2002; TORCHILIN, 2005).  
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Nos últimos anos, novas tecnologias farmacêuticas têm sido desenvolvidas neste 

sentido, visando, principalmente, aumentar a estabilidade, a solubilidade e reduzir efeitos 

colaterais, tornando a utilização terapêutica mais segura e eficiente. O uso do sistema ácido 

úsnico/lipossoma pode ser uma estratégia alternativa para superar a baixa solubilidade do 

ácido em água e manter a sua atividade antimicrobiana (LIRA et. al., 2009). 

Em estudos anteriores, observou-se que os filmes de colágeno e gelatina contendo 

ácido úsnico promoveram, de forma eficaz, a melhora da cicatrização de queimaduras 

utilizando modelo animal (NUNES et al., 2011). Além disso, sugere-se que esta melhora 

esteve relacionada à modulação de alguns eventos biológicos envolvidos neste processo, 

tais como a resposta inflamatória, a epitelização e a formação de colágeno. Com isso, 

tornou-se relevante investigar o efeito deste biomaterial em modelo humano, a fim de 

constatar a eficácia do produto, bem como a sua segurança na utilização em pacientes 

acometidos por queimadura, com efeitos positivos no processo de cicatrização e qualidade 

de epitelização, suscitando a necessidade de continuidade com estudos terapêuticos 

ampliados. 

Diante do exposto, este estudo inédito está organizado em forma de capítulos, 

sendo os capítulos IV e V compostos por revisões sistemáticas sobre os temas: “Products 

with natural components to heal dermal burns: a patent review” e “Clinical evaluation 

instruments in burned patients: a systematic review”.  A inserção desses capítulos justifica-

se pelo fato de que não havia na literatura um estudo sistemático de revisão que 

apresentasse o panorama atual sobre patentes de compostos naturais e sintéticos utilizados 

para queimaduras dérmicas, bem como não existia um estudo que abordasse informações 

sobre instrumentos e parâmetros clínicos utilizados em pacientes queimados. Por fim, o 

capítulo VI envolve um estudo clínico piloto do efeito de membranas de gelatina contendo 

ácido úsnico incorporado em lipossomas, produto P1QLS08 (PI 1004427-2), no processo 

de cicatrização de queimaduras, visto que foram realizados estudos anteriores utilizando 

esta membrana em outros modelos biológicos (roedor e suíno), com respostas favoráveis 

ao reparo cicatricial.  
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CAPÍTULO III 
 

Objetivos 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

- Avaliar clinicamente o efeito de membranas (P1QLS08) sobre o processo de reparo 

cicatricial de queimaduras em humanos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer as patentes de compostos naturais que podem ser usadas para reparação 

tecidual de queimaduras dérmicas; 

 

- Investigar sistematicamente os parâmetros e instrumentos de avaliação utilizados em 

estudos clínicos com pacientes queimados; 

 

- Descrever as características das queimaduras dos pacientes admitidos na Unidade de 

Tratamento de Queimados; 

 

- Comparar a ação antimicrobiana da membrana P1QLS08 com a sulfadiazina de prata, 

através de estudo microbiológico; 

 

- Realizar análise clínica descritiva da evolução das queimaduras nas áreas teste 

(membrana P1QLS08) e controle (sulfadiazina de prata); 

 

- Comparar o efeito da membrana P1QLS08 com o medicamento utilizado atualmente na 

prática clínica como produto de referência (curativo com sulfadiazina de prata), através da 

mensuração da área da ferida; 

 

- Avaliar o aspecto da cicatrização da ferida nos dois grupos analisados três meses após a 

ocorrência da queimadura.  
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CAPÍTULO IV 
 

Products with natural components to heal 

dermal burns: a patent review 
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Abstract 

 

 Background: Burns are a global public health problem, and non-fatal burn injuries are a 

leading cause of morbidity. The scale of the problem has led researchers to seek to develop 

new products (both synthetic and natural) for use in the treatment of burn lesions. 

Objective: The aim of this study was to examine all patents in databases between 2010 

and 2015 related to natural products for the treatment of burn-related wounds that targeted 

tissue repair and healing. Method: The search term “burn” and the code A61K36/00 

(plant and other natural derivatives used in medicinal preparations) from the international 

classification of patents were used to identify treatments. Results: The search was 

performed in the WIPO, ESPACENET and USPTO databases. The highest number of 

patent applications was found in the WIPO data base (617), followed by ESPACENET (23) 

and USPTO (6). The USA and China were the countries with the most patent applications, 

and 2008 was the year that had the highest number of applications. Patent applications 

written in Spanish, English and Portuguese and that were published between 2010 and 

2015 were selected. 559 patent applications in other languages, and 63 that did not result in 

the creation of new products between 2010 and 2015 were excluded and the remaining 13 

patents application were selected for full reading of the text. Conclusion: Through this 

study we were able to identify and summarize the new active natural compounds that can 

be used in the treatment of burns, both in terms of tissue recovery and analgesia. 

 

Keywords: Burn; cell proliferation; dermal healing; innovative products; natural products; 

synthetic products. 
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INTRODUCTION 

 Although burn death rates have been decreasing in high income countries, it still 

remains a global public health problem, with 265,000 people a year dying from burns, the 

majority in low- and middle- income countries where it is among the leading causes of 

disability-adjusted life-years (DALYs). This has spurred the search for improved 

treatments (both synthetic and natural) for the regression or alleviation of burn lesions. 

Both in acute and chronic phases (if not properly treated), burns cause pain and metabolic 

and inflammatory responses that compromise the social and economic functions of the 

individual [1, 2]. 

Burns are classified as being 1st, 2nd and 3rd degree according to their severity. First-

degree burns are superficial and mild, they affect the epidermis only and heal quickly with 

no systemic alterations. The lesions that reach both the epidermis and the dermis are 

classified as second-degree burns and, in spite of reaching deeper layers of the skin, do not 

cause total damage to the dermal annexes (partial thickness burn), which allows cell 

proliferation and re-epithelization. Third-degree burns cause total destruction (full 

thickness burn) of all the tissues and dermal annexes, as well as causing systemic 

inflammatory responses, which makes spontaneous re-epithelization difficult and require 

for some cutaneous recovering. These more severe burns may lead to systemic infections 

and even multiple organ failure [3-6].  

Owing to the different types of burns and their depths, specific products that meet the 

needs and the physiology of each case must be used to treat the functional and a esthetical 

consequences of such lesions. Research in this area has grown progressively with the goal 

of improving the products used in the treatment of burns. The development of promising 

new treatments, with both natural and synthetic principles, has improved the prognosis 

forburn patients [7, 8]. 

The goal of our research was to give an overview of the range of recent innovative 

burn treatments being developedbylooking at all patents registered between 1975 and 2015 

for the treatment of burn-related woundsthat have resulted in the creation of new products 

between 2010 and 2015. 

 

MATERIALS AND METHOD 

The present study is based on a search for patent applications and patents that brings 

innovative products for tissue repair of burn-related wounds. To do so, the research term 

used the descriptor “burn” and the code A61K36/00 fromthe International Patent 
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Classification: A61K36/00= Medicinal preparations of undetermined constitution 

containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, for example, 

traditional herbal medicines. The analysis was performed in the WIPO, ESPACENET and 

USPTO patent search databases. The highest number of patent applications was found in 

the WIPO database (617), followed by ESPACENET (23) and USPTO (6), in a period 

between 1975 and 2015. 

All patents applications were properly listed and classified according to the year of 

publication and country of origin. USA and China were the countries that had most patent 

applications, and the year 2008 that had the highest number of deposits. The patent 

applications written in Spanish, English and Portuguese published between 2010 and 2015 

were selected. 622 patent applications were excluded, 559 were in other languages, and 63 

did not result in the creation of products between 2010 and 2015. The titles and abstracts 

were then analyzed. Duplicate patents (6), those that were not about burn-related products 

(4) and those with the full text unavailable (1) were also excluded. Finally, the remaining 

13 patent applications underwent a full reading of the text (Figure 1). 

 

INSERT FIGURE 1 

 

 

RESULTS 

Among the 13 patent applications that met the inclusion criteria of the present study, 

11 applications were based on the use of natural products, such as honey, aloe vera and 

olive oil. Also, in some studies, the extract of exotic plants such as guggul, bulbine 

frutescens and morinda was used (Table 1) for the treatment. They were all used as topical 

medications, most of them being either a cream, gel, lotion, ointment or aerosol. One 

patent published in 2011 was for a type of formulation that differed from the others in that 

it involved the formation of a thin layer on the burn of a kind of tissue that forms a barrier 

against infections and helps to keep moisture in the burn without adhering to the exudates 

present in the wound, promoting an efficient repair (2011/093808). Some patents included 

the addition to the natural products of synthetic additives, such as anesthetics and 

analgesics that help alleviate the algesic status that accompanies these wounds (Table 2). 

 

 

INSERT TABLES 1 AND 2 



23 

 

 

Natural Products 

Several patent applications related to natural products for the treatment of many 

types of burns. The first patent found, entitled ‘Method of treating burns’, was published in 

2010 in the USA. The researchers carried out a clinical study to analyze the effect of 

Morinda citrifolia, a plant native to Southeast Asia, on burn repair and healing (1st, 2nd, 3rd 

degree burns). The juice and the oil of this plant can be extracted and  minerals, vitamins, 

supplementary fibers and natural sugar substitutes added to yield a formulation that can be 

applied as a lotion, cream, ointment, gel or aerosol on any part of the body (tissue or 

mucosa) and as many times as necessary until the burn-related wound is completely healed 

[9]. 

A product composed of aloe vera and sulphur was formulated and patented in 2011 

by American researchers. The researchers observed, through an in vitro study, that the aloe 

vera and sulphur composition has the capacity to accelerate tissue repair, form new blood 

vessels and diminish inflammation (and, consequently pain). Aloe vera increases the 

synthesis of fibroblast that is essential for cellular renewal in the burn area. The product is 

a topical application as either a gel or cream (1st, 2nd, 3rd degree burns) [10]. 

A type of renewable tissue containing a blend of additives capable of repairing skin 

with first, second and thirddegree burns, leaving no scars or marks, was patented in 2011 

through the World Intellectual Property Organization (WIPO). This contains 100g balsam 

of Peru, 100 ml olive oil, 100 ml egg oil, 500 g vaseline, 30 ml centaury oil and 100 ml 

water, which undergo blending. Shortly after, 850 g of talcum powder is added to make the 

final mixture. The researchers found through an in vitro study that the balsam of Peru, 

together with the other additives, is able to accelerate cell regeneration and minimize pain 

leaving no scars, being more efficient than skin transplantations [11]. 

The patent 20110305785, entitled Bulbine frutescens extract, refers to a composition 

developed from the extract of the plant Bulbine frutescens, found in South Africa. In vitro 

research confirmed that this extract is effective in cell proliferation and wound healing. 

Biochemical analysis showed high levels of collagen and proteins in tissue treated with this 

extract compared with untreated tissue. The same was true for the pre-clinical study, where 

both the closing of the wound and the epithelization were faster in animals treated with the 

extract of Bulbine frutescens. In the clinical study, the extract of this plant was applied to 

the wounds of individuals with type-2diabetes, which affects the immune system, and the 

epithelization was successful, but with a tissue scar [12].  



24 

 

 

A clinical study published in 2012 by the European Patent Office (EPO) 

demonstrated the efficacy of an ointment based on Chinese medicine in the treatment of 

burns. This ointment can contain 4 to 10 portions of radix arnebiae, 5 to 20 portions of 

beeswax, 5 to 20 portions of Chinese waxand 450 to 486 portions of lard. According to 

researchers, this ointment speeds up the tissue repair, promotes local analgesia, leaves no 

scars and has low financial cost [13]. 

Patent 20130058884, from 2013, presented a compound of olive oil that is used in 

hair care and is also useful for sun and thermal burns. This patent is formulated from 

natural productsonly, unlike other formulations with the addition of chemical products. 

The researchers created a blend with olive oil and natural elements such as: the leaves and 

flowers of citrus fruits, grape seeds, bay leaves, pomegranate leaves, roots and leaves of 

plants and vegetables. The type of formulation is an oil that must be applied 5 times per 

day on the burn, which promotes analgesia, tissue repair and also prevents sunburn [14]. 

Another patent published in 2013, patented by the European Patent Office (EPO) and 

confirmed through clinical studies, is for a cream whose main function is to provide 

immediate analgesia to burns, whilst also promoting healing with no visible marks on the 

skin of the individuals. This substance is created through mixing 18% to 23% olive oil, 

13% to 18% black elder berry bark, 42% to 50% peeled nuts and 15% to 21% beeswax, 

yielding the total percentage of 100%. The mixture is applied directly on the area of the 

lesions to promoteskin nourishment, pain relief, hydration and regenerating effects [15]. 

A 2014 patent entitled ‘dressing for application to a wound or burn’ was for a gel 

produced from the extract of sugar cane mixed with a jellifying agent (including xanthan 

gum and cellulose) and collagen. Clinical and pre-clinical assays were performed, and the 

researchers were able to verify the efficacy of this product in the healing and epithelization 

of chronic wounds [16]. 

Guggul is a plant native to India that is usedin America as a raw material to 

formulate a product shown to be efficient in the treatment of sunburn-related wrinkles. The 

researchers used the extract of this plant and conducted an in vitro study where they could 

verify the efficiency of this formulation in the proliferation of collagen and elastin, 

substances that are diminished in individuals with intense sun exposure. This composition, 

when used for dermal purposes, is administered topically as a cream or an oil [17]. 

A formulation composed of hydrolyzed starch, honey and ethylene oxide was the 

object of an in vitro study conducted by American researchers that discovered a potent 

action of these active principles in the treatment of wounds. Thickening agents, diluents, 
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conservatives and buffer substances can be added to this formulation. The researchers state 

that this compound forms a thin layer on the wound that retains moisture and protects 

against infections. This layer forms a biodegradable and semi-water proof skin, which 

allows oxygenation of the wound and reduces pain, inflammation andedema, thus helping 

accelerate healing and angiogenesis. The formulation can be a gel, ointment, cream, lotion 

or spray, and can be applied onto several types of wounds, such as ulcers, diabetes-related 

wounds, surgical wounds and first- and second-degree burns [18]. 

The most recent patent found was published in August 2015 and concerns an aloe 

vera gel that goes through a freezing process. The benefits of aloe vera are the 

proliferation of fibroblasts, skin nourishment with several vitamins, minerals and amino 

acids, as well as the elimination of dead cells and pH regulation. The researchers affirmed 

that due to the freezing process, the benefits of the aloe vera gel are not lost or diminished, 

but conserved until its application (which must be directly upon the burn). Clinical studies 

were conducted and the researchers could verify the efficacy of the product in the healing 

of third-degree burns, leaving no kinds of marks or stains on the skin of the individuals 

[19]. 

 

Mixed products 

Two mixed application patents which describe products containing natural and 

synthetic components were found. Researchers in the USA (2010) developed a product 

containing active principles and an anesthetic. It was claimed that besides burn healing, the 

product also alleviates the intense pain reported by the individuals burned. These 

researchers formulated a composition containing vitamin E, a silicon compound, an 

anesthetic and a biological compound, which can be aloe vera, chamomile or arnica. These 

components were formulated for topical application as a cream (20100112103) [20]. 

In May 2015, American researchers patented a compound for the treatment of 

chemical burns caused by sulphuric acidthrough an in vitro study. The active principle of 

the composition is calcium hydroxide, which acts as an agent neutralizing the acid, as well 

as other products such as: solvents, moisturizing and thickening agents. The type of 

application is topical and the formulation can be a cream or an ointment (20150147412) 

[21]. 
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DISCUSSION 

Through the current researchit can be clearly seen thatthe type of formulation most 

commonly used nowadays for the treatment of wounds are ointments, with the addition of 

active principles that help in antimicrobial and anti-inflammatory activities, which are 

fundamental for the healing process to be accelerated, thus avoiding possible infections. In 

particular, the Aloe vera species, whose anti-inflammatoryand wound healing capabilities 

have been attributed to its polyphenolic compounds [22], notably the anthraquinone C-

glycosides, barbaloin, and aloin A and B [23]. There is evidence that Aloe species 

stimulate transforminggrowth factor-β and fibroblast growth factor production in the 

wound site [24] i.e., a type of vehiculation with some active principle that does not have 

controlled release of the drug and that is not biodegradable. Although they are used 

worldwide, this type of vehiculation brings some disadvantages to the individuals with 

burns; because it is not biodegradable, the cleaning and removal process becomes 

aggressive, and a surgical or intervention process must be performed in many cases for 

proper cleaning, causing lesions and also the removal of healthy tissues. In addition, the fat 

paste used in their composition is not seen as a suitable scaffold for the proliferation of 

cells and blood vessels. Therefore, their benefit is uniquely the active principle present in 

the formulation, which in most of the burn-related health units is silver sulfadiazine, a 

potent antimicrobial agent [25-27]. 

Reports have also  revealed that the leaf gel of Bulbine frutescens plants contain 

active ingredients that impact keratinocyte and fibroblast proliferationand collagen 

deposition and could be amajor contributor to increased ECM deposition and wound 

healing. Continuously, the leaf gels increase wound contraction by increasingthe 

differentiation of fibroblasts into myofibroblasts [28]. In light of this, a promising product 

for the treatment of burns would be a product that brought together a strong active 

principle plus a biocompatible and bio-absorbable matrix, which could work as a suitable 

scaffold for the cell proliferation and re-epithelization. In addition, the dressing matrix 

could allow the occlusion and protection of the lesion against microorganisms, and would 

allow the oxygenation of the lesion. Current studies have developed membranes produced 

from jelly, pectin, collagen, xanthan, among other components. These membranes are 

generally biodegradable and biocompatible, and work as a filmogenic matrix for the active 

principles of the healing process. These membranes have been the focus of scientific 

research and the pharmaceutical industry because they are completely absorbed by the 

skin, forming a matrix on the burn that works like a supporting net for cell proliferation 
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and vascular neoformation. Thus, they act efficiently in several phases of the healing 

process [25, 29-31].  

In addition, these membranes can be formulated to gradually deliver drugs to the 

lesion. They can even contain devices (sensors/chips) that control individually the lesion’s 

needs, such as oxygen supply, pH control etc. Nowadays, many researchers have used 

components such as beta cyclodextrins and liposomes, when the additives are insoluble in 

water. These components have good chemical stability, solubility and bioavailability and 

canalso act as carriers for drugs [32-34]. 

Paluet al. [35] described how the leaf extract of Morinda citrifolia has concentration 

dependent wound healing properties; especially the methanol extract which significantly 

increased wound closure and reduced the half closure time. The mechanism behind this is 

ligand binding on the PDGF/A2A receptor which has been shown to promote wound 

closure in treated micecompared to the control animals. The research and experiments 

targeting the formulation of an efficient product, one that meets all the needs of individuals 

with burns, are increasing and progressive. Hence the interest to conduct a review of 

current patents related to the repair of skin lesions. There are a number of variables which 

need to be analyzed in a product that acts in burn healing. Among these, we should 

mention: the antimicrobial effect to control the inflammatory phase, given that the risk of 

infection is one of the main initial concerns in the treatment of burns; and the 

covering/occlusion of the wound as a protection to the area lesioned, while still allowing 

good oxygenation and exchange of water between the wound and the outside environment. 

Furthermore, other important properties are biodegradability (which avoids the removal of 

healthy tissue) and suitable durability (so that the replacement of the dressing is performed 

at least every 48 hours and at most every 7 days, thus ensuring that this process does not 

interfere with tissue and vascular formation). Last, but not least, this product must work as 

a suitable scaffold for tissue neoformation and neovascularization [25, 26, 29-32, 36]. 

 

 

CURRENT & FUTURE DEVELOPMENTS 

Through this study, it is possible to find new active principles capable of promoting 

tissue recovery and burn analgesia. The present review seeks to summarize information on 

recent new and innovative burn treatments, which will assist researchers to develop further 

work into the burn wound healing process and the search for improved remedies. 
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FIGURE CAPTION 

 

 

 

 

Figure 1. Flowchart of studies included. 
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Table 1. Patents composed by natural products 

Patent title Year  Country Patent number Experiment 

Stage 

Active principle Type of 

formulation 

Method of treating burns 2010 USA 20100034905 Clinical study Morinda 

Citrifólia 

Several forms 

Bulbine frutescens extract 

 

2011 USA 20110305785 

 

Clinical study Frutescens 

bulbine  

Several forms 

Tissue renewing mixture 

for burn wound cure 

2011 WO 2011/093808 In Vitro Balsm of Peru, 

olive oil and egg 

oil 

Tissue/film 

Composition for burn 

treatment 

2011 USA 20110165276 In Vitro Aloe vera and 

sulphur 

Gel 

Traditional chinese 

medicinal ointment for 

treating burn, scald and 

infective trauma and 

preparative method thereof 

2012 EP 2415477 Clinical study radix arnebiae, 

beeswax, 

Chinese wax and 

pork lard 

Ointment 

Cream for burns 2013 EP 2586450 Clinical study Olive oil, black 

elderberry bark, 

nuts and 

beeswax 

Cream 

Herbal oil which is used in 

hair care and in massage 

and which is used in 

treatment of hair loss, 

hairlessness, and burns 

 

2013 USA 20130058884 Not specified Olive oil, leaves 

and flowers of 

citrus fruits, 

grape seeds, bay 

and pomegranate 

leaves, roots and 

leaves of plants 

and vegetables 

Óil 

Dressing for application to 

a wound or burn 

2014 USA 20140330192 Clinical study Extract of sugar 

cane 

Gel 
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Supercritical guggul 

extracts and uses thereof 

2015 USA 20150010615 In Vitro CO2 extract Several forms 

Cold natural aloe vera gel 

without stabilizers 

2015 WO 2015/114181  Clinical study Aloe Vera Gel 

Aro-honey starch gel for 

wounds, burns and skin 

care 

2015 USA 20150150930 In Vitro Hydrolyzed 

starch and honey 

Several forms 

 

 

Table 2. Patents composed by mixed products 

Patent title  Year  Country Patent number Experiment 

stage 

Active principle Type of 

formulation 

Burn treatment 

composition and method 

2010 USA 20100112103 Not specified Vitamin E and 

anaesthetic 

Cream 

Bulbine Frutescens Extract 2011 USA 20110305785 Clinical study Frutescens 

bulbine  

Several forms 

Tissue renewing mixture 

for burn wound cure 

2011 WO 2011/093808 In Vitro Balsam of Peru, 

olive oil and egg 

oil 

Tissue/film 

Sulfuric acid burn 

treatment composition 

2015 USA 20150147412 In vitro Calcium 

hydroxide 

Cream or ointment 
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Clinical evaluation instruments in burn 

patients: a systematic review 
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Abstract 

 

Background: Most burns are tissue lesions of thermal origin, and even with improved 

prognosis and progress in the use of biological skin substitutes are a significant cause of 

mortality. Various technical devices or tools are used to evaluate one or more aspects of 

the injury. Objectives: To investigate evaluation  instruments used in clinical trials with 

burn patients. Search Strategy: A comprehensive literature search using PubMed, Web 

of Science, Scopus and Science Direct was undertaken. It was used different 

combinations of the following keywords: burns, clinical evaluation and humans. 

Additional papers were included in our study after analyses of all references from the 

selected articles. Selection Criteria: Studies on humans that clinically evaluated dermal 

burns. Results: A total of 654 studies were initially identified, with only 13 meeting the 

inclusion criteria. The studies were from different countries and conducted between 

2002 and 2015, most were clinical trial. The sample was varied, as well as the average 

age of the participants. A wide range of evaluation instruments were used, with the 

Vancouver healing scale, photographic record, planimetry, videomicroscopy, skin 

moisture meter and laser Doppler, being the most cited as monotherapy or in 

combination with other evaluative resources which are examined in the review. 

Conclusion: Precise and rapid evaluation of burn wounds is a necessity as any delay in 

clinical decisions can make effective treatment impossible and compromise rapid 

epithelialization, as well as the quality of the appearance of the scar. Therefore, some 

evaluative instruments served as predictors of treatment and others as markers of scar 

quality. 

 

Keywords: Burns, Burn complications, Clinical evaluation. 
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1. Introduction 

Burns are tissue lesions of thermal origin from exposure to flames, hot surfaces 

and liquids, extreme cold, chemicals, radiation, or friction. Even with improved 

prognosis and progress in the use of biological skin substitutes, burns remain a 

significant cause of mortality (1). Dryden et al. (2) argue that healing can be divided 

into distinct phases, characterized by the predominant cell type: hemostasis, 

inflammation, proliferation and remodeling.  

Scars can be devastating and disfiguring, because they are clearly visible, 

stigmatizing, and permanent reminders of the initial accident or surgical event (3). Of 

the numerous complications and alterations generated by the destruction of the 

epithelial barrier and the skin microbiota, infections are one of the main causes of 

morbidity in burn patients because they prevent wound healing by damaging tissues and 

promoting long-term inflammation (4). Burns may result in hypertrophic scars which 

can severely undermine the quality of survival. In addition, pigmentation, flexibility, 

vascularization and several changes that limit some daily activities and functionality 

need to be evaluated to observe scar aspect.  

Various technical devices or tools are used either in the initial phase (wound) or 

final phase (scar) to evaluate one or more aspects of the injury, allowing comparison of 

different treatment protocols and results (5). The subjective assessment of the wound is 

still the most frequently used method in clinical practice. When compared with analysis 

through digital images, similar results are observed. For this reason, the clinical 

evaluation of epithelization is considered a valid tool (8). On the other hand, some 

authors report that traditional methods for judging burn depth by clinical evaluation of 

the wound based on appearance and sensation remain in wide use but assessments are 

subject to individual variation depending on the examiner. Depending on individual 

observers wound assessments complicates clinical trials of burn wound therapy (3). 

Currently, there is a great demand for scientific research to find out new 

materials and techniques to treat dermal burns. Thus, clinical studies in this area are 

necessary, including investigation of assessment instruments as well as the parameters 

used for the implementation of the new evaluation and therapeutic approaches. Thus, 

the objective of this study was to investigate instruments for clinical evaluation of burn 

healing used in clinical trials. 
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2. Materials and Method 

 

2.1. Search Strategy 

Four databases: PubMed, Web of Science, Scopus and Science Direct (Internet 

sources) were used to search for papers which met the criteria of this study using 

different combinations of the following keywords: burns, clinical evaluation and 

humans. The databases were searched for studies conducted in the period up to and 

including December 2016. The structured search strategy was designed to identify any 

published document that used methods of clinical evaluation in burn patients. 

Additional papers were included in our study after analyses of all references 

from the selected articles. We did not contact the investigators, nor did we try to 

identify unpublished data.  

 

2.2. Study Selection 

All electronic search titles, selected abstracts and full-text articles were 

independently reviewed by two reviewers. Disagreements over inclusion/exclusion were 

resolved through consensus. The following inclusion criteria were applied: studies on 

human skin burn whose lesion was analyzed by any evaluation method published 

between 1996 and 2016. The exclusion criteria were: review articles, meta-analyzes, 

abstracts, conference proceedings, editorials/letters, and case reports (Figure 1). 

 

2.3. Data Extraction 

Data were extracted by one reviewer using standardized forms and were checked 

by a second reviewer. The extracted information included data such as the design of the 

study, the number of participants, the age of participants, the items that were evaluated 

(burn description, type of instrument, evaluation parameters), the main results, the 

conclusions of each study and the research limitations. 

 

3. Results 

 

3.1. Selection of Studies  

The selected studies were performed in different countries: Netherlands (2 

studies), United Kingdom (2), United States (2), Australia (2), Belgium (2), Japan (1), 
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Switzerland (1) and Lithuania (1). The articles were published between 2002 and 2015 

(Table 1). 

 

3.2. Characteristics of Included Studies 

The literature review revealed several instruments used to evaluate important 

markers during healing of the skin after a burn. Table 1 shows the main data extracted 

from the studies for the systematic review. 

Most studies used clinical trials as the main approach, only two papers were 

related to cross-sectional studies in their content (7,8). The article by Hoeksema et al. 

(9) evaluated 204 patients, the highest number of participants among the included 

studies. The study by Burke-Smith et al. (10) was the one that evaluated the lowest 

number of people, with 18 patients included. Five studies recruited only adult patients 

(7,10–13), three studies only children (14–16), two studies included adults and children 

(17,9), and three papers did not specify the age of the participants (8,18,5). Male 

patients predominated in all studies, but three papers did not classify the sex of the 

participants (18,5,10). The results obtained in the present study were similar to those 

reported by Hoeksema et al. (17) and Hoeksema et al. (9).  

The clinical evaluation performed in the studies described several agents as 

causing the burns. The study carried out by Burke-Smith et al. (10) investigated wounds 

caused only by scalding. Other three articles considered burns caused by scalding, flame 

and contact with hot surfaces (8,17,11). Holland et al. (15) and Hoeksema et al. (9) 

investigated wounds caused by scalding, flame, contact with hot surfaces and chemical 

agents. Hoeksema et al. (17) presented lesions without mentioning the causative agent. 

The studies carried out by Akita et al. (14) and Hei et al. (16) only included individuals 

affected by scalding and contact with hot surfaces. While McGill et al. (13) chose only 

those injuries caused by contact with hot surfaces. Some articles described the burns 

according to the depth of the dermal lesion and not the causal agent, such as Bloemen et 

al. (18) and Bloemen et al. (5), who characterized the lesions of their patients as burns 

that required grafting. Erba et al. (7) examined only deep burns, whereas Venclauskiene 

et al. (12) considered both superficial and deep burns in their research. 

Several cicatricial parameters were investigated in the lesions and several 

evaluation instruments were used to better analyze the studied variables. Eight articles 

chose depth as one of the evaluative measures (7,9,10,12,13,15–17), seven investigated 

dermal perfusion (7,10–12,15–17), four  vascularization (8,10,12,18) and four studies 
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highlighted pigmentation (8,10,12,18). In addition, elasticity (18), roughness (18), 

epithelization (5) and corneal layer thickness (14) were also studied. Oliveira et al. (8) 

also assessed thickness, itching and pain. A study by Akita et al. (14) classified the level 

of transepidermal water loss and the thickness of the stratum corneum. However, 

Hoeksema et al. (9), in addition to depth, considered microbiological analyses 

performed on the burn. The study by Hoeksema et al. (17) was the only one which used 

biopsy as one of its evaluative parameters. 

To analyze these different parameters, specific evaluation instruments 

(qualitative and/or quantitative) were used to produce a correct and accurate diagnosis 

of the lesions. Some authors evaluated the healing process in its initial phase (wound) 

and others in its final phase (scar). Therefore, some evaluative instruments served as 

predictors of treatment and others as markers of scar quality. 

From the devices that evaluated the wound, laser Doppler imaging (LDI) was the 

most cited (7,9,10,12,13,15–17). This investigates the depth and blood perfusion of the 

wound, being an important tool to determine the treatment to be followed. It is 

important to note that two other types of laser Doppler, such as flowmeter (LDF) (7,11) 

and line scan (LDLS) (9) were also used to analyze these variables. The second most 

cited instrument was  clinical evaluation, which was compared to the LDI for 

investigating depth and blood perfusion (12,15–17). One study analyzed the depth of 

the lesion through videomicroscopy and LDI (13) and another used LDI with infrared 

thermography (IRT) and spectrophotometric intracutaneous analysis (SIA) to 

investigate temperature, depth, pigmentation and vascularization (10). 

Four authors focused their studies on scar evaluation (5,8,14,18) and the 

instruments used were: visual clinical evaluation (investigation of elasticity, 

vascularization and roughness) (18); clinical evaluation compared to image analysis 

(epithelial investigation) (5); investigation of transepidermal water loss and corneal 

layer thickness (14) and photographic planimetry, the Seattle scale, the Hamilton scale, 

the Vancouver scale, flow measurement, laser Doppler, a DermaSpectrometer and 

Chromameter (pigmentation investigation, vascularization, flexibility, pain and pruritus) 

(8). 

All the studies considered the importance of the use of different strategies in 

terms of producing a precise and early diagnosis, as well as modifying the current 

models of clinical intervention and reducing the costs of the treatment. 
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Bloemen et al. (18) concluded that there is improvement in scarring parameters 

in acute and reconstructive wounds treated with a skin graft, indicating a better quality 

of the scar. Bloemen et al. (5) found visual clinical evaluation to be as effective as 

digital image analysis, with the latter taking more time to be perform. Therefore, the use 

of visual clinical evaluation during daily practice was recommended. 

The clinical study presented by McGill et al. (13) compared the use of 

videomicroscopy with laser Doppler, showing that the first technique is a useful 

alternative as a method of differentiating superficial and deep lesions. The study by 

Oliveira et al. (8) applied several healing scales, such as Seattle, Hamilton and Modified 

Vancouver. Among these, the Modified Vancouver Scale is the most used as the first 

validated scale for scar qualitative evaluation. 

Hoeksema et al. (17) found that the laser Doppler was more accurate in regard to 

the measurement of the depth of the lesion compared to clinical evaluation and biopsy. 

However, the study stressed the importance of combining the use of different techniques 

to provide an adequate and safe intervention for the treatment of wounds. 

Erba et al. (7) found that the use of laser Doppler surpassed the results obtained 

by clinical evaluation, confirming the research by Holland et al. (15), which 

demonstrated a sensitivity of 90% and specificity of 96% for the equipment. In the 

paper by Hei et al. (16), the laser Doppler presented a sensitivity of 97% and a 

specificity of 100%, emphasizing that an exact diagnosis of the wound can be made by 

LDI, with this method seeming to be more reliable than clinical evaluation. 

Hoeksema et al. (9) performed a study with 204 patients and verified the 

performance of the new laser Doppler line scan on previously produced laser Doppler 

imaging, showing a reduced scanning time. Mileski et al. (11) demonstrated that  laser 

Doppler fluxometry (LDF) was able to promote wound healing, even in those at risk of 

non-healing. Additionally Venclauskien et al. (12) performed a clinical study with 57 

participants and found the laser Doppler system to be superior to clinical evaluation for 

the early diagnosis of wounds. On the other hand, Burke-Smith et al. (10) found 

advantages in terms of cost, patient acceptability and ease of use of the IRT and SIA 

evaluation compared to the current gold standard, laser Doppler. 

Of the 13 articles included in the review, only two reported limitations in their 

study. Hoeksema et al. (9) stated that lesion characteristics were not described at the 

time of analysis, while Hei et al. (16) mentioned that excessive patient body movement 

impaired the scan images. 
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4. Discussion 

One of the main aims in the treatment of burns is to produce results in respect of 

the quality of healing which looks more like normal skin. Therefore, increasingly 

precise and practical instruments are being sought to diagnose and classify burns, in 

order to treat the wound as early and as effectively as possible. However, there is still no 

consensus on what is the best evaluation instrument, so that visual clinical instruments 

are still the most commonly used today. 

These findings are in line with the study carried out by Hoeksema et al. (17), 

which compares the clinical analysis of the depth of the burn with the analysis using the 

LDI in the first days after the injury. The authors evaluated 40 patients affected by mid-

depth burns on days 0, 1, 3, 5, 8 after the injury. The evaluations were considered 

accurate when they agreed with the healing period or with the biopsy performed on the 

wounds that healed after 21 days. The researchers found that the accuracy of LDI (54%, 

79.5%, 95%, 97% and 100% respectively) was higher than the clinical evaluation 

(40.6%, 61.5%, 52.5%, 71.4 % and 100%). 

Hoeksema et al. (9) investigated the accuracy of two methods of assessing burns: 

laser Doppler imaging (LDI), which records the images in two minutes, and the laser 

Doppler line scanner (LDLS), which records in four seconds. They evaluated the burn 

healing process in 204 patients on days 14 and 21 or until  complete burn healing of all 

the wounds that could be evaluated between 48 h and 5 days after the injury, the areas 

of lower burns to two centimeters in diameter excluded from the study. The analysis of 

the accuracy, sensitivity and specificity of the evaluation instruments was performed 

clinically by experienced technicians and clinicians using photographs. A precision of 

94.2% was found with the use of LDLS compared to 94.4% for LDI. 

Venclauskiene et al. (12) reported that  the time spent in hospital was longer and 

the cost of treatment higher for patients with deep burns who undergoing clinical depth 

examination compared to the LDI group. However, a study carried out by Monstrey et 

al. (19) found no significant difference in costs of treatment between these two groups. 

Corica et al. (20) and Brusselaers et al. (3), found evaluative scales to be the most 

used tools in the clinical practice because they are quick and easy to use and low cost. 

The Vancouver International Scale is the first validated burn scar evaluation scale and 

remains the most widely used scale. A reliability study by Gankande et al. (21) 

highlighted the need to interpret the inter-rater results according to the clinical context. 

In addition, they reported that there was potential for scar classification errors in some 
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cases, and stressed that the reliability of the pigmentation and vascularization 

components could be improved by objective tests and regular training in 

standardization. 

In the study by Mileski et al. (11), laser Doppler was used to measure burn 

perfusion through serial measurement with flowmetry. They sought to determine the 

accuracy of wound evaluation as well as to predict clinical outcomes. The study had 56 

patients, and 159 wounds, evaluated from the moment of hospital discharge to the 

twenty-first day after discharge. The thickness, the mean time of the lesion and the type 

of burn were evaluated. After evaluation of the blood flow, the result was defined as 

healed, grafted and non-healed. With this study, it was observed that the measurement 

of the blood flow of the burn wound can be used to classify it. The use of multi-center 

laser Doppler flowmetry with standardized equipment sets the standard level of 

perfusion to predict the appearance of wounds. 

The article by Oliveira et al. (8) determined the pattern of scar formation up to 

24 months after a burn. Thus, 62 patients were used, using as evaluation instruments: 

planimetry, laser Doppler, the Vancouver scale, a durometer, pneumatometer and 

dermaespectometer. The evaluation was performed at the time of hospital discharge, in 

the sixth, ninth and twelfth months, and from the eighteenth to the twenty-fourth month. 

The assessments were made by three blind evaluators, who classified the burn as 

recently cured, hypertrophic scar, non hypertrophic or slightly hypertrophic scar, as well 

as evaluating the color and the pigmentation of the skin. In this study, objective low-

cost tools that are easily manipulated in order to accurately determine the percentages of 

scars that have become hypertrophic after injury were validated. 

The clinical trial of Bloemen et al. (18) aimed to evaluate the long-term efficacy 

of a dermal collagen-elastin replacement in patients after 12 years of post-burn 

reconstructive surgery. The quality of the scar was evaluated through the elasticity of 

the skin, using a Cutometer (Courage & Khazaka GmbH, Colónia, Germany), erythema 

and melanin were evaluated by Derma Spectrometer (CortexTechnol- Hadsund, 

Denmark), surface roughness of the scar was assessed using phase shift rapid In Vivo 

skin measurement (GF Messtechnik GmbH, Berlin, Germany). A total of 42 patients 

participated in the study which found that the subjective evaluation and surface 

roughness of the skin were significantly better in substituted scars than in reconstructive 

scars. Elasticity showed higher scores for substituted scars, although the difference was 

not statistically significant. These results showed improved healing parameters in 
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wounds treated with a dermal substitute, indicating a lasting effect on the quality of the 

scar. 

The study by Bloemen et al. (5) dealt with the reliability of skin epithelization 

measurement through digital image analysis. In addition, it aimed to validate the 

subjective evaluation in comparison with measurements made through digital image 

analysis. In this way, the epithelialization of 50 wounds treated with skin graft was 

evaluated. These same wounds were evaluated by three observers, maintaining blinding, 

through the use of digital image analysis. The evaluation occurred within 4 to 7 days 

after grafting the skin. The results showed good interobserver reliability of the 

measurement of epithelization using digital image analysis (IC coefficient 0.74). The 

subjective clinical evaluation of epithelial tissue presented a strong correlation with the 

digital image analysis (IC coefficient 0.80), demonstrating the same efficacy. However, 

visual assessment is recommended by the authors in daily clinical practice, because of 

its practicality and speed of execution. 

McGill et al. (13) compared the depth assessment of patients' dermal burn by 

videomicroscopy versus laser Doppler image (LDI). Patients less than 72 hours after the 

injury were included in the study, being evaluated for three outcomes: primary scarring 

without surgery; early healing; and late healing with subsequent grafting. Twenty-seven 

wounds were examined. Videomicroscopy reliably demonstrated an intact or almost 

intact dermal vascular structure in the superficial lesions, whereas in deep lesions of 

partial thickness, a large amount of capillary destruction and hemoglobin deposition has 

been observed, and in full thickness burns there was complete destruction. 

Videomicroscopy was able to accurately and objectively assess the depth of the burn. 

The data were similar to the clinical results and the laser Doppler, as well as being of 

lower cost than the LDI. 

The study by Hei et al. (16) sought to test the hypothesis that LDI is an accurate 

method as a predictor of the outcome of burn analysis in children, independent of direct 

clinical evaluation. Thirty-one children (18 boys and 13 girls) over six months of age 

were included. 96% of the values estimated by the LDI were observed to be correct, 

showing it to be a very precise instrument, mainly as a predictor of deep burns. The 

authors reported the need for several scans to guarantee the accuracy of the exam as a 

weakness of the study, since excessive movement of the child impaired the analysis. 

Akita et al. (14) evaluated twenty pediatric patients (nine girls and eleven boys), 

aged 8 months to 3 years, divided into two groups: conventional treatment (n = 10) and 
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spray treatment containing fibroblastic growth factor (n = 10). The scars were evaluated 

one year after healing using the moisture meter and the Vancouver International Scale 

instruments. In this study, it was observed that wounds treated with fibroblast growth 

factor demonstrated less transepidermal water loss than those treated in a conventional 

manner. 

In 2015, Burke-Smith et al. (10) demonstrated the advantages in terms of cost, 

ease of use and acceptability of patients using infrared thermography (IRT) and 

spectrophotometric intracutaneous analysis (SIA) to assess burn depth compared to the 

current gold standard, laser Doppler (LDI). Although the study sample was relatively 

small (20 patients), with evaluations between 48 h and 5 days after the burn, they could 

observe that the SIA had the best results in the healing potential accuracy assessment, 

being 100% accurate, but the LDI is the easiest method for image interpretation, being 

an alternative considered a gold standard. Despite this, the heterogeneity and curvature 

of tissues, topical substances, ambient light and wound infection can adversely affect 

depth measurements. 

 

Conclusion 

Precise and rapid evaluation of burn wounds is a necessity as any delay in 

clinical decisions can make effective treatment impossible and compromise rapid 

epithelialization, as well as the quality of the appearance of the scar. In the current 

scenario, the most studied clinical parameters were: depth, vascularization, 

pigmentation, dermal perfusion, pain, pruritus, epithelialization, elasticity, roughness 

and scar thickness. Among the available evaluative resources, the most frequently cited 

was the Doppler laser, being used as a single evaluation or combined with other 

techniques. However, there are some limitations of this analysis tool for deph 

measurement because of heterogeneity and curvature of tissues, topical substances, 

ambient light and wound infection. 

On the other hand, subjective methods of evaluation are practical, quick and 

inexpensive tools. In this study, it was observed that some authors analyzed the healing 

process in its initial phase (wound) and others in its final phase (scar). Therefore, some 

evaluative instruments served as predictors of treatment and others as markers of scar 

aspect. 
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PUBMED= 112; WEB OF SCIENCE= 76; SCOPUS= 5 (n=654) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Flow diagram for literature search and screening.

69 studies deemed potentially 

relevant by title review 

 

14 studies deemed relevant by 

title and abstract or needed full 

text to make determination 

571 citations excluded not 

relevant citations by title review 

 

55 citations excluded: not 

relevant by abstract review 

 

5 citations excluded: not 

relevant by full text review 

 

4 studies deemed relevant by 

search manual 

13 studies included in 

Systematic Review 

14 duplicate citations 

9 studies included 
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Table 1: Clinical evaluation instruments. 
  

Authors, 

Year, 

Country 

Study Design 

Number of 

Participants 

Male / Female 

Age (Min/ 

Max/ 

Mean) 

Clinical Evaluation 

 

Main Results 

 

Conclusions 

 

Research 

Limitations 

Burn 

Description 
Type of Instrument 

Evaluation 

Parameters 

Burke-Smith 

et al., 2015, 

the UK (10) 

Clinical trial 
20                   

(2 excluded) 

>18 years 

(min: 18, 

max: 48, 

mean: 33) 

Scald burn.  

Sizes ranged 

from 0.25% to 

5% total body 

surface area. 

LDI, IRT and SIA 

 

Burn temperature, 

pigmentation, 

vascularization, 

depth of burn and 

dermal perfusion 

 

 

 

 

Both LDI and IRT accurately 

determined healing potential in 

groups 

 

 

IRT and SIA both present 

advantages to Moor LDI in 

terms of cost, ease-of-use 

and acceptability to 

patients 

 

 

 

Not described 

 

 

Hoeksema et 

al., 2014, 

Belgium (9) 

 

 

 

 

Clinical trial 

204  

(140 male;    

64 female) 

 

8 months 

to 83 years 

Median 

age was 16 

years 

Flame 30.5%, 

Scalds 45%, 

Chemical 3%,  

Contact: 

cooker 14%, 

flash 3%, 

electrical 1%, 

friction 2%, 

sunburn 0.5%.  

Laser 

Doppler imaging 

(LDI)  

New LDI - Laser 

Doppler  

line scan (LDLS) 

A digital colour 

photograph of all 

burn sites at scan, 14 

days and 21 days 

post burn 

 

Burn sites, depth 

and the severity of 

burn, age, height 

and weight of 

patient; 

Date, time and 

source of the burn 

wound and details 

of treatments. 

 

 

The accuracy of the new moor 

LDLS-BI scanner in healing was 

94.2%, the sensitivity 91.9%, 

specificity96%, positive  

predictive value 91.9% and 

negative predictive value 96%. 

Using the moor LDI2-BI as a non-

reference standard the overall 

agreement was 94.9% for HP14, 

93.6% for HP14-21 and98.8% for 

HP > 21. 

The performance of the 

new LDLS was equivalent 

when compared to the 

LDI. Greater mobility, 

faster sweep times, and the 

potential to reduce 

sedation during use with 

young -children  increases 

the convenience of the 

new line sweep scanner. 

 

 

The 

characteristics 

of lesions with 

LDI and LDLS 

were not 

described at 

the times 

analyzed 

Venclauskiene 

al., 2014, 

Lithuania (12) 

Clinical trial 

57            

Male: 45 

female: 12 

Min: 18, 

max: 75, 

mean:12.,5 

(male) and 

16.9 

(female). 

Superficial         

and deep burns 

degree. 

Clinical assessment 

and LDI 

 

Burn temperature,  

pigmentation, 

vascularization, 

depth of burn and 

dermal perfusion 

 

 

 

Laser Doppler imaging scan is 

superior compared to clinical burn 

depth examination 

 

Laser Doppler imaging is 

effective for assessment of 

deep burns in 

the early period of injury 

 

 

 

Not described 
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Bloemen et 

al., 2012, 

Netherlands 

(5) 

Multicenter 

randomized 

controlled trial. 

Validation Study 

50  - 

Acute burns 

that require 

skin grafting. 

Split-skin graft, 

Subjective 

Evaluation and 

Image Analysis 

 

 

 

 

Epithelization 

 and wound 

healing 

 

 

 

 

Subjective clinical assessment of 

epithelialization showed a strong 

correlation with digital image 

analysis. 

Subjective clinical 

evaluation of wound 

epithelialization is as good 

as an objective measure 

(digital image analysis). 

Since digital image 

analysis is more time-

consuming, we 

recommend the use of the 

subjective evaluation for 

daily practice. 

 

 

 

 

 

Not described  

 

Erba et al., 

2012, 

Switzerland 

(7) 

Cross-sectional 

15             

Men: 9 

Woman: 6 

15 – 80 

years 

Mean:  

49.6 years 

Deep burns 

Laser Doppler/ Flux 

EXPLORER Laser 

Doppler 

Blood flow/ 

dermal burn depth 

Clinical assessment performed 2 

days after injury correctly 

diagnosed the burn depth (80% 

accuracy). The LDI burn depth 

assessment performed 2 days after 

the injury was accurate in all but 

one case (93% accuracy) 

Decreased image 

acquisition time, reduced 

movement artefacts and 

reliable burn depth 

assessment provided by 

this new LDI technology 

are very promising. 

Not described  

Bloemen et 

al., 2010, 

Netherlands 

(18) 

Clinical Trial, 

intraindividual 

comparison 

46 - 

Acute and 

reconstructive 

burn scars. 

Split-skin graft and 

Subjective 

Evaluation  

 

Scar elasticity, 

vascularization, 

pigmentation, and 

surface roughness, 

scar assessment. 

 

 

In reconstructive scars, roughness 

and elasticity parameters were 

better in substituted scars. 

Improved scar parameters 

in both acute and 

reconstructive wounds 

treated with the skin 

substitute, indicating a 

long-lasting effect on scar 

quality. 

 

 

Not described 

 

Hoeksema et 

al., 2009, 

Belgium (17) 

 

 

Clinical study 

40  

(male to 

female ratio 

was 4.7/1) 

 

4–83 years 

(median 

age was 37 

years) 

The mean 

percentage of 

total body 

surface area 

was 15% 

(range: 3–

50%). 

 

Flame 52% 

Scalds 43% 

other causes 

5% 

Laser 

Doppler imaging 

(LDI) 

 

Clinical assessments 

 

 

Burn wound depth 

and 

full thickness  

Biopsies (3mm) of 

the specific areas 

(LDI assessment) 

Perfusion data 

(LDI 

assessmentdigita

l photographs) 

 

Deep partial or full thickness burn 

(35%) versus a superficial dermal 

burn (65%). Skin grafting was 

performed in 30%.Results of the 

accuracy comparison of LDI 

assessments and clinical 

assessments with the proven 

diagnosis of depth (significant 

difference between the techniques 

on days 3 and 5). 

Burn depth assessment 

with LDI was more 

reliable than clinical 

evaluation only. 

This combination of 

diagnostic techniques has 

been shown to be more 

accurate than either 

technique alone in 

ensuring early appropriate 

management of the burn 

wound. 

 

 

 

 

 

Not described 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloemen%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20440164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloemen%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20440164
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McGill et al., 

2007, the UK 

(13) 

Clinical trial 

20                  

(17 men and 3 

woman) 

Median 

age 38 

years 

(range 16–

73 years) 

Burns located 

on the limb 

and the most 

common cause 

of injury was a 

flash burn.  

Videomicroscopy 

x 

Laser Doppler 

imaging 

Assessment of 

burn depth 

The videomicroscope findings 

correlated strongly with both those 

of the LDI (p < 0.001) and with 

clinical outcome (p < 0.001). 

Videomicroscopy is a 

viable alternative to LDI 

as a method of 

differentiating superficial 

and deep partial thickness 

injuries. 

Not described 

Akita et al., 

2006, Japan 

(14) 

Clinical trial 

20 children    

(11 men and 9 

woman) 

 8–36 

months; 

average 1 

year and 3 

months, 6 

months 

Scald and 

contact 

Moisture meter 

(ASA-M2, Asahi 

Biomed, Co. Ltd, 

Yokohama, Japan) 

Transepidermal 

water loss, water 

level, and the 

thickness of the 

corneal 

keratinocyte layer 

of the skin, as well 

as the effective 

contact coefficient 

Pigmentation, pliability, height 

and vascularity demonstrated 

significant differences between 

conventional and bFGF-treated 

scars. The effective contact 

coefficient was significantly 

greater in conventional wounds 

than in bFGF-treated wounds, and 

bFGF-treated wounds 

demonstrated significantly less 

transepidermal water loss values 

than conventional treatment. 

Pediatric burn patients 

treated with bFGF showed 

less damaging function of 

the stratum corneum after 

healing both in clinical 

assessment and moisture 

meter analysis. 

Not described 

 

Hei et al., 

2006,  

Australia 

Clinical trial 31 children 

Min.: 5 

months, 

Max.: 15 

years 

18 boys, 

13 girls 

 

Scald and 

contact 

LDI x Clinical 

assessment 

 

 

 

Burn depth,  

dermal perfusion 

 

 

Overall, 97% of predictions were 

correct, with just four areas of 

deep burn incorrectly predicted to 

heal within 14 days. The 

sensitivity and specificity of LDI 

was 0.97 and 1.0, respectively. 

Accurate prediction of 

burn wound outcome 

could be made via the 

standard information 

generated by LDI and 

appeared more reliable 

than clinical prediction. 

The correlation improved 

with increasing experience 

with LDI 

 

Excessive 

movement 

remains 

detrimental to 

accurate 

imaging. 
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LDI - Laser Doppler Imaging 

LDLI – Laser Doppler Line Scan 

IRT - Infrared Thermography  

SIA - Spectrophotometric Intracutaneous Analysis

Oliveira et al., 

2005,  the 

USA (8) 

Cross-sectional 

62 

Male, n (%) 37 

(60) 

Female, n (%) 

25 (40) 

Age, years 

old Not 

described 

8,5 (0,8) 

 

Flame, Scalds, 

Contact (Over 

40% Burned 

Body Surface). 

 

Photographic 

Planimetry, Seattle 

Scale, Hamilton 

Scale, Vancouver 

Modified Scale, 

Flow Meter, Laser 

Doppler, 

Dermaspectrometer 

and Chromameter. 

 

 

Pigmentation, 

vascularity, 

flexibility, relief, 

pruritus, pain. 

 

Scarring increase occurred 

between 6 and 12 months after the 

burn and less than 30% of the 

scars were hypertrophic at 18-24 

months. Objective assessment of 

flexibility and erythema was 

significantly correlated with the 

clinical evaluation of hypertrophy. 

Hypertrophic scars showed greater 

perfusion than non-hypertrophic 

scars. 

 

 

Objective classification 

systems using reliable 

instruments can be used to 

replace subjective scar 

evaluation. 

 

 

 

 

 

Not described 

Mileski et al., 

2003,  the 

USA (11) 

Clinical trial 
56                

(44 male /     

12 female) 

18 to 70 

years  

(mean, 

36.8±12) 

Flame (39) 

Scald (11) 

Flash (6) 

Laser Doppler 

flowmeter 

 

 

 

Burn wound 

perfusion 

Controlled temperature provides 

consistent monitoring at the burn 

wound;  Measurements should be 

taken on the day of injury and for 

3 days after injury; Perfusion 

values of > 80 units in the first 3 

days after injury will heal 

spontaneously. 

Wounds with high early 

perfusion values had 

improved scarring Laser 

Doppler flowmetry 

predicts wounds that will 

heal and wounds at risk of 

not healing. 

 

 

 

Not described  

Holland, 

Martin. Cass, 

2002, 

Australia (15) 

Clinical trial 

58 participants 

Male: 35 

Female: 23 

Min: 5 

month 

Max: 15 

years and 8 

months 

Mean: 1 

year and 

10 months 

Scald 

Flame 

Contact 

Chemical 

LDI x Clinical 

assessment 

 

 

 

 

Blood flow and 

depth of burn 

 

 

 

 

Sensitivity 66% (clinical) 90% 

(LDI), Specificity 71% (clinical) 

96% (LDI) 

 

The results of this study 

suggest that LDI between 

36 and 

72 h is an accurate tool in 

differentiating superficial 

and deep 

partial or full thickness 

burns in children 

 

 

 

 

Not described 
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Abstract  

Burns provoke a metabolic impairment with systemic repercussions, leading to need for 

products that act directly on burns healing, such as usnic acid, observed in previous 

studies in rodent and swine models. For this, gelatine has been widely used in 

biomaterials, allowing drugs incorporation. In this perspective, the objective of this 

research was to evaluate the effect of gelatine membranes (P1QLS08) containing usnic 

acid incorporated in liposomes on the healing process of second degree burns in 

humans. It is a Pilot Clinical Trial, controlled and randomized, developed at Burns 

Treatment Unit of Sergipe Emergency Hospital. Thirty individuals were studied, the 

patient being his own control. The areas for analysis were randomly selected, 

comprising a test region (P1QLS08 membrane) and a control region (treated with silver 

sulfadiazine - SDZ, reference product). The patients were submitted to anamnesis and 

were followed for 7, 14 and 21 days after administration of the products. At determined 

times, standardized photographic records were made of P1QLS08 and SDZ areas, as 

well as wound secretion collection through the swab. Then, a microbiological analysis 

was performed, a macroscopic description of each image, as well as the analysis by 

Image J®, in order to obtain a quantitative evaluation. It was observed Pseudomonas 

aeruginosa and Acinetobacter baumanni prevalence, followed by Staphylococcus aureus 

in both groups. A better clinical aspect of the lesions was observed, with a pattern of 

area reduction visibly better in P1QLS08 than SDZ, besides lower relief, nearer to 

normal vascularization, less pigmentation and flexibility more compatible with 

physiological condition in P1QLS08 group when compared to SDZ group (p <0.05), 

effectively contributing to development and use of a new product for clinical 

importance in biological events acceleration associated with the dynamic of cicatricial 

repair in burn patients.  

 

Keywords: Biomaterials, Usnic Acid, Healing, Collagen, Burns, Nanotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A queimadura é um dos principais problemas da saúde pública, uma vez que, 

além de causar um elevado número de mortes a cada ano, provoca consequências físicas 

e psicológicas que marcam suas vítimas (TAKEJIMA et al, 2011; REIS, MOREIRA, 

COSTA, 2011; SANTANA, BRITO, COSTA, 2012). É uma ferida traumática, causada 

principalmente por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Ocorre nos 

tecidos de revestimento do corpo humano e pode destruir parcial ou totalmente a pele, 

bem como as camadas mais profundas, como tecido subcutâneo, músculos, tendões e 

ossos. O tecido lesionado proporciona um ambiente úmido, rico em nutrientes e com 

temperatura adequada para funcionar como um potente meio de cultura para o 

crescimento bacteriano (MIYAZAKI et al., 2012). 

Vários estudos têm se concentrado na incorporação de compostos bioativos em 

biomateriais implantáveis, contribuindo para o processo de cicatrização de queimaduras. 

A gelatina é um exemplo, tendo em vista as vantagens relacionadas à aceleração do 

processo de granulação, epitelização e à possibilidade de incorporação de drogas 

sintéticas ou produtos naturais para posterior liberação controlada diretamente no tecido 

acometido (NUNES et al., 2016). O uso de produtos bioativos à base de colágeno e 

gelatina também (associados a substâncias com atividade antiinflamatória, 

antimicrobiana e antioxidante) tem sido bastante promissor no tratamento de lesões 

cutâneas (ALBUQUERQUE JUNIOR et al., 2009; DANTAS et al., 2011; DIAS et al., 

2011; NUNES et al., 2011). 

O ácido único é um dos compostos liquênicos mais conhecidos e estudados, 

proveniente da associação entre fungos e algas, com efeitos cicatrizante (NUNES et al., 

2011, 2016), antimicrobiano (SEGATORE et al., 2012) e antibiótico (HONDA et al., 

2010) comprovados. Contudo, essas atividades terapêuticas tornam-se limitadas, uma 

vez que o metabólito liquênico possui características físico-químicas desfavoráveis, 

como baixa solubilidade em água, sendo imprescindível o desenvolvimento de um 

sistema de liberação capaz de viabilizar a administração do ácido úsnico em uma 

formulação que melhore sua solubilidade e otimize a dose terapêutica (NUNES et al., 

2011). 

Em estudos anteriores, observou-se que os filmes de colágeno e gelatina 

contendo ácido úsnico promoveram, de forma eficaz, a melhora da cicatrização de 

queimaduras utilizando modelo animal. Além disso, sugere-se que esta melhora esteve 
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relacionada à modulação de alguns eventos biológicos envolvidos neste processo, tais 

como a resposta inflamatória, a epitelização e a formação de colágeno. Com isso, dada a 

escassez de pesquisas que abordem o uso de substâncias ativas no processo de reparo 

tecidual de queimaduras em seres humanos, bem como a alta incidência desta 

ocorrência e necessidade de encontrar novas abordagens terapêuticas destinadas a esta 

condição clínica, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da membrana de 

gelatina contendo ácido úsnico incorporado em lipossomas (P1QLS08) no processo de 

cicatrização de queimaduras em seres humanos.  

 

2. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

2.1 Delineamento do Estudo 

Trata-se de um ensaio clínico piloto, controlado, randomizado, com abordagem 

quantitativa, desenvolvido na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital 

de Urgência de Sergipe (HUSE). A UTQ atende pacientes adultos e pediátricos e 

consiste de 14 leitos, sendo 2 enfermarias para adultos, 1 enfermaria pediátrica, 1 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 1 centro cirúrgico, com rotatividade variável a 

depender da gravidade de cada caso. 

A amostra foi de conveniência, constituída por 30 indivíduos hospitalizados, 

sendo o paciente controle dele mesmo. Todos os pacientes internados na UTQ na fase 

aguda da queimadura foram recrutados, sendo coletados dados gerais e clínicos. Os 

locais de intervenção foram selecionados e definidos por randomização simples para 

serem alocados diretamente nas áreas teste ou controle, sem etapas intermediárias, 

utilizando uma tabela de números aleatórios, em que os números ímpares foram 

selecionados para tratamento e os pares para controle. 

Assim, 30 indivíduos constituíram a área teste (Membrana P1QLS08) e os 

mesmos indivíduos apresentavam a área controle (administração tópica de 1% de 

pomada de sulfadiazina de prata, utilizada como produto de referência na prática clínica 

diária da unidade onde foi realizado o ensaio clínico), sendo utilizadas duas áreas de 

queimaduras distintas no mesmo indivíduo para efeito de comparação. Desde então, 

procedemos ao estudo comparativo dos dois produtos em relação à sua eficácia, 

segurança e qualidade no processo de cicatrização, seguindo os critérios de inclusão e 

exclusão descritos abaixo. 
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Os critérios de inclusão foram: pacientes com idade acima de 10 anos (período 

de início da puberdade, semelhante ao aspecto dermatológico de indivíduos adultos), 

sendo preconizada uma idade limite de 40 anos, de ambos os sexos, admitidos na UTQ 

de 2014 a 2016, com queimaduras de segundo grau (superficial e/ou profunda), 

resultante de qualquer agente causal, com estabilidade hemodinâmica. Foram 

observados fatores interferentes na cicatrização de feridas, tais como: estado nutricional 

do paciente, presença de doenças subjacentes, como diabetes, alterações 

cardiovasculares, coagulativas, aterosclerose, insuficiência renal e condições infecciosas 

sistêmicas. Assim, foram excluídos pacientes diabéticos ou hipertensos, com 

rebaixamento do nível de consciência, queimaduras especiais, como face e genitália, 

bem como desnutrição prévia à ocorrência da queimadura (Figura 1). 

Procedeu-se à anamnese e exame físico das áreas. Os dois grupos foram 

avaliados quanto ao seu desfecho (índice de retração de queimaduras) ou censurados 

devido à infecção, isolamento de microorganismos e efeitos adversos nos dias 7, 14 e 21 

após aplicação da membrana bioativa P1QLS08 ou sulfadiazina de prata, visto que a 

maioria dos eventos que acompanharam o processo de reparação cutânea está 

concentrada nesses períodos (CARVALHO, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma dos pacientes que foram atendidos na Unidade de Tratamento de 

Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) segundo critérios de 
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inclusão e exclusão pré-estabelecidos, sendo esses pacientes alocados por randomização 

em grupo teste ou grupo controle.  

 

2.2 População e Amostra 

Queimaduras cutâneas de pacientes, sendo divididas em duas áreas: Área 

P1QLS08 (n=30 lesões), que recebeu o tratamento com a aplicação da membrana 

bioativa, e Área SDZ (n=30 lesões), submetida à utilização da pomada à base de 

sulfadiazina de prata a 1%. As membranas P1QLS08 foram aplicadas diariamente, 

assim como a sulfadiazina de prata, sendo feito em ambos os grupos um curativo 

secundário das lesões, com gaze algodoada e atadura estéreis. O protocolo de avaliação 

foi estabelecido durante o período de 21 dias, sendo abreviado este tempo caso o 

paciente recebesse alta hospitalar ou apresentasse completa epitelização da área 

estudada. A análise fotográfica das queimaduras foi realizada nos tempos 0, 7, 14 e 21. 

 

2.3 Aplicação da Membrana Bioativa P1QLS08 

As membranas bioativas foram produzidas no Laboratório de Ensaios 

Farmacêuticos e Toxicidade (LeFT) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O 

método utilizado para a preparação da mesma foi descrito por Nunes et al. (2011). Após 

confecção, foram submetidas a processo de esterilização por radiação ionizante. 

Os pacientes foram submetidos às condutas médicas protocoladas pela própria 

unidade de serviço (UTQ/HUSE), sendo eleitas as áreas mais evidentes de queimadura 

para o estudo (teste e controle). O paciente foi posicionado funcionalmente no leito para 

a aplicação da membrana bioativa P1QLS08 (área teste). Esta área apresentava uma 

vantagem no processo de troca de curativo, uma vez que não necessitava de remoção 

para aplicação seguinte. 

Trinta pacientes foram submetidos à intervenção com utilização da membrana 

bioativa (área teste) e sulfadiazina de prata (área controle) para posterior análise 

qualitativa e descrição macroscópica das lesões em ambos os grupos, nos dias 7, 14 e 21 

após o início do tratamento. Em seguida, procedeu-se à análise quantitativa através de 

um programa de Imagem (Image J®). 

 

2.4 Avaliação do paciente e descrição macroscópica das lesões dérmicas 

Neste estudo, foram observadas algumas características das lesões por 

queimaduras durante um período de 21 dias de acompanhamento diário de cada 
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paciente, sendo as lesões fotografadas nos tempos 0, 7, 14 e 21 dias para registro e 

apresentação da macroscopia sob a forma de painel. 

 Dentre os aspectos avaliados, estão o grau da queimadura, o agente causal, a 

localização, o tipo de tecido presente no leito da ferida, a epitelização das bordas, 

pigmentação e relevo da cicatriz, a quantidade e característica do exsudato, o edema 

perilesional, a descrição do procedimento terapêutico realizado e a periodicidade da 

troca de curativo, sendo essas variáveis verificadas através da avaliação clínica 

descritiva. 

 

2.5 Captação das imagens 

Os pacientes foram avaliados macroscopicamente para estudo clínico do 

processo de reparo. A captura das imagens foi feita de forma padronizada nos tempos 0, 

7, 14 e 21, com máquina fotográfica digital da marca Cyber-shot 5.1 MP - SONY®, 

posicionada a 40 cm da lesão, perpendicularmente à sua superfície, utilizando-se uma 

escala de referência próximo à ferida, sem ocupar as suas bordas, contendo a mesma 

marcação de 2 cm2, como régua durante o procedimento de avaliação das imagens das 

queimaduras, de maneira que houvesse padronização da escala.  

Antes da captação das imagens, utilizou-se um lençol branco estéril abaixo do 

segmento a ser fotografado para delimitar a lesão, sendo o membro sempre mantido na 

mesma posição. Em seguida, as imagens digitalizadas no formato JPEG foram 

analisadas quanto ao índice de cicatrização pelo software de análise de imagens Image 

J
®

. Dessa forma, pode ser executado em diversos ambientes operacionais, desde que os 

mesmos possuam uma máquina virtual Java apropriada (MIOT et al., 2009). O 

repertório pode ser desenvolvido através de softwares expandidos e diversos plugins 

disponíveis na Internet.  

 

2.6 Características do programa Image J
® 

 

O Image J®, desenvolvido por Wayne Rasband do Research Services Branch, 

National Institute of Mental Health (Bethesda, Maryland, EUA), consiste de um 

software processador e analisador de imagens em Java de domínio público, inspirado no 

NIH Image para o Apple Macintosh. Dessa forma, pode ser executado em diversos 

ambientes operacionais desde que os mesmos possuam uma máquina virtual Java 

apropriada.  
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A investigação através do Image J® tem o objetivo de quantificar a área lesada, 

bem como analisar as características do tecido. Esse programa de análise de imagem é 

de domínio público e pode ser utilizado para monitoramento da evolução das 

queimaduras em tratamento. A análise através do software permitiu a quantificação da 

taxa de retração das feridas. Para calcular o índice de cicatrização, foi utilizada a 

equação TC=[(AI-AF) / AI] onde TC é índice de cicatrização, AI é área inicial e AF é 

área final. 

 

2.6.1 Segmentação e cálculo da área da queimadura 

Para viabilizar a análise das duas formas de disposição das lesões dérmicas 

(lesão extensa e lesão de bordas delimitadas), foram utilizados dois métodos de análise, 

definidos como avaliação do tipo “Membrana” (lesões extensas) e “Ilha” (lesões com 

bordas delimitadas), sendo a diferença entre elas somente a forma inicial de 

segmentação. A segmentação foi realizada manualmente com o uso do cursor (Figura 

2A). Na avaliação do método “Membrana”, antes da segmentação manual, a área a ser 

avaliada foi destacada através de um simulador da membrana utilizado no experimento 

com a mesma dimensão (14 cm de diâmetro), de forma a tornar as áreas extensas 

equivalentes (Figura 2B). Para a seleção, foram utilizadas as áreas de granulação 

(vermelha), tecido propício à cicatrização. Para definir o ajuste apropriado da escala da 

imagem, a área de referência conhecida (Figura 2C) foi selecionada através do Straight 

Line Selection, e a medida do resultado calibrada em centímetro através do plugin Set 

Scale do próprio programa. 

 

 

Figura 2. Seleção manual feita através do mouse (A), Membrana virtual com a mesma 

dimensão da usada no experimento (B), Tecido estéril padronizado com 2 cm² utilizado 

como referência para ajuste da escala (C). 

 

Através do plugin Threshold, disponível no programa utilizado, foi realizada a 

seleção da imagem, tornando pretas as áreas de interesse de análise (áreas teciduais de 
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coloração avermelhada) e brancas as demais áreas (Figura 3A). Para a quantificação das 

áreas de superfície das queimaduras e seus referentes tecidos de granulação, foram 

quantificados os seguintes parâmetros: tempo e área superficial da lesão, através da 

Analyze Particles (Figura 3B).   

 

Figura 3: Seleção da imagem através do Threshold para análise (A), Área analisada 

após seleção (B). 

 

2.7 Estudo Microbiológico  

Para a análise microbiológica da lesão por queimaduras, procedeu-se, 

inicialmente, à limpeza da ferida aberta com solução salina (soro fisiológico a 0,9%). 

Em seguida, o exame microbiológico foi feito através da coleta da secreção da ferida 

para cultura, utilizando-se o swab por meio da técnica de Levine, a qual consiste em 

girá-lo em seu próprio eixo sob 1 cm2 em tecido de granulação, com suficiente pressão, 

durante cinco segundos, a fim de emergir o fluido de dentro do tecido (GARDNER et 

al., 2006). Posteriormente, foi colocada em meio de cultura e enviada imediatamente ao 

laboratório da unidade hospitalar (CASSETTARI; BALSAMO; SILVEIRA, 2013).  

A avaliação microbiológica foi realizada nas áreas teste e controle, em dois 

momentos: admissão do paciente para a pesquisa e sete dias após o início do tratamento, 

uma vez que esse tempo correspondeu ao momento em que a maioria das lesões ainda 

apresentava exsudato.  

 

2.8 Escala de Cicatrização de Vancouver 

A Escala de Cicatrização de Vancouver (Anexo 3) foi traduzida do original por 

Santos; Tibola; Marques (2014), em língua inglesa, para a língua portuguesa e adaptada 

ao contexto cultural brasileiro, com estrutura semelhante à escala original. É a primeira 
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escala validada para avaliação de cicatriz de queimadura (O´SULLIVAN et al., 2010), 

sendo frequentemente utilizada para avaliação da qualidade da cicatriz.  

A escala foi utilizada para avaliação dos dois tipos de feridas cicatrizadas (Área 

P1QLS08 e Área SDZ), sendo concebida com base nas características físicas de 

pigmentação (coloração), vascularização, flexibilidade (maleabilidadade) e altura 

(espessura) da cicatriz, com pontuação final que varia de 0 a 13, com o menor resultado 

correspondente a uma melhor cicatrização tecidual. 

 

2.9 Aspectos Éticos 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram aplicados os princípios éticos, 

sendo este projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e aprovado sob parecer de número 459.541 e 

CAAE 22896413.4.0000.5546 (Anexo 1). Foi enviado também para o Núcleo de 

Educação Permanente (NEP) do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) para ingresso 

à unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), havendo liberação desta unidade para a 

execução da pesquisa (Anexo 2). 

Antes da inserção do paciente na pesquisa, os indivíduos e/ou responsáveis 

foram devidamente informados sobre a mesma de forma clara e objetiva e 

voluntariamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndices 1 e 2), tendo a opção de absterem-se da pesquisa em qualquer momento que 

desejassem. 

Os termos da Resolução 196/96, versão 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) do Ministério de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos foram 

respeitados, assim como as normas e resoluções advindas do Grupo Mercado Comum  

(GMC) Nº129/96, obdecendo à Lei 6.360 (23 de setembro de 1976), em especial o Art. 

76, regulamentada pelo Decreto Nº 79.094 (05 de janeiro de 1977). 

Foram mantidas as boas práticas de pesquisa, assim como a regulamentação para 

a realização de pesquisa clínica, legislada pela ANVISA, em 05 de junho de 2008. Este 

estudo seguiu os protocolos necessários para atender o paciente e seus familiares, 

considerando a sua autonomia e defendendo-os em sua vulnerabilidade. 
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2.10 Análise Estatística 

Todas as informações foram armazenadas em banco de dados elaborado para 

este fim com auxílio do software Excel 2013 e, posteriormente, convertidas para a 

análise estatística com o programa Bioestat 5.3. Inicialmente, foi aplicado o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk para verificar a parametricidade dos dados. Em seguida, 

como os dados foram não paramétricos, foi executado o teste de Mann Whitney para 

comparação entre as médias das variáveis estudadas. Os dados obtidos a partir da 

análise da determinação da intensidade da reação inflamatória e reepitelização da 

superfície da área lesionada foram comparados entre os dois grupos nos tempos 7, 14 e 

21 dias para verificação de existência ou não de diferenças estatisticamente 

significativas entre estes. Os valores médios obtidos a partir da análise quantitativa do 

diâmetro das feridas foram comparados entre os grupos, prefixando-se o nível de 

significância em 95% (p<0,05).  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Dados gerais dos pacientes e características das queimaduras 

A amostra foi composta por 57% de indivíduos do sexo masculino, 100% da 

raça branca, com média de idade de 24,9 ± 14,9 anos, e para o sexo feminino 25,9 ± 9,8 

anos. As queimaduras foram causadas por líquidos inflamáveis (70%) e líquidos 

quentes (30%), sendo que 63% ocorreram em ambiente intradomiciliar. 

De acordo com o percentual de superfície corporal queimada, 50% das 

queimaduras foram de grande porte e 50% foram de médio porte. Quanto à procedência, 

56,6% foram oriundos do município de Aracaju, enquanto 43,4% eram provenientes de 

áreas circunvizinhas, compreendendo Sergipe e Bahia. Dos 30 pacientes estudados, 02 

realizaram enxertia na área SDZ (6,67%), não sendo executado este procedimento nas 

áreas P1QLS08. 

 

3.2 Análise microbiológica 

 As feridas foram submetidas à análise microbiológica, com cultura da secreção 

da ferida através do swab, nas áreas P1QLS08 e SDZ. Tanto na área P1QLS08 quanto 

na área SDZ, 31% não foram submetidos à análise microbiológica por falta de exsudato 

após 14 dias da avaliação inicial (T14), 50% apresentaram infecção durante o 
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tratamento e em 19% dos casos não houve crescimento microbiano, de modo similar 

entre as duas áreas. Quanto às feridas infectadas, 37% foram por Pseudomonas 

aeruginosa, 37% por Acinetobacter e 26% por Staphylococcus aureus, não havendo 

diferença entre as áreas tratadas com SDZ e com a membrana P1QLS08. 

 

3.3 Análise clínica descritiva das lesões 

Ambos os grupos apresentaram, inicialmente (T0), uma superfície cruenta de 

bordas irregulares e mal definidas, recobertas por pseudomembrana fibrinosa. Em 

alguns casos, havia descontinuidade da pseudomembrana, deixando expostas áreas 

eritematosas ulceradas. 

Em relação à Figura 4, no sétimo dia (T7) após início da abordagem terapêutica, 

nota-se maior presença de tecido de granulação na área P1QLS08, bem como maior 

vascularização. No décimo quarto dia, observou-se epitelização em ambas as áreas, 

entretanto a região P1QLS08 mostrou-se com cicatrização mais homogênea, enquanto 

que a área SDZ ainda apresentava-se com mais exsudato e deposição de fibrina. No 

vigésimo primeiro dia após a queimadura, foi possível observar nas áreas P1QLS08 a 

degradação da fibrina e a deposição de tecido de granulação mais evidente em relação à 

área SDZ, a qual ainda apresentava exsudato fibrinoso residual na superfície, o que 

sugere uma aceleração no processo de cicatrização promovida pelo uso das membranas 

(Figura 4 T21). Esse aspecto observado em P1QLS08 é provavelmente resultado do 

aumento da neovascularização, irrigando a nova estrutura dérmica e estimulando o 

processo de re-epitelização das bordas para o centro da ferida. 

Assim, foi possível observar melhor qualidade na cicatrização da área P1QLS08 

nos pacientes analisados, com relevo plano e regular, sugestivas de reepitelização 

avançada, ao contrário do grupo SDZ, no qual as irregularidades de relevo foram mais 

evidentes, assim como áreas de eritema típicas de reação de granulação em evolução.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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Figura 4. Lesões dérmicas por queimadura de segundo grau profundo. As áreas P1QLS08 

foram tratadas com a membrana bioativa e as áreas SDZ com a pomada de Sulfadiazina de 

Prata.  Tempo inicial da intervenção (T0), 7º dia (T7), 14º dia (T14) e 21º dia (T21), após o 

início do tratamento. 

 

3.4 Análise quantitativa através do Programa Image J
®  

A Figura 5 apresenta o padrão progressivo de redução da área das queimaduras 

ao longo do tempo nos dois grupos analisados. Na Figura 5A, observou-se o percentual 

de redução da área da queimadura durante os primeiros sete dias de abordagem, 

enquanto na Figura 5B evidenciou-se o índice de redução da lesão no décimo quarto dia 

de intervenção. A Figura 5C ilustra um padrão de redução de área visivelmente melhor 

no grupo P1QLS08 em relação ao grupo SDZ. Pode ser observado que, em 14 dias, já 

havia retração completa em quase todos os pacientes, de ambos os grupos, sendo os 

resultados da cicatrização semelhantes. No entanto, apesar de não haver diferença 

significativa (p=0,620) entre os grupos na análise quantitativa do percentual de redução 

da área das feridas, é importante observar o aspecto da lesão, uma vez que a epitelização 

mostrou-se mais evidente no grupo P1QLS08, como pode ser observado no exemplo 

abaixo (Figura 4).  
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Figura 5. Índice percentual de redução da área da queimadura nas áreas controle 

(SDZ) e teste (P1QLS08) em 7 (A) e 14 dias (B) mostrando ausência de diferença 

significativa entre os grupos em ambos os tempos (p=0,620 e p=0,836, 

respectivamente, teste de Mann Whitney). Aspecto clínico das lesões (C), ilustrando o 

padrão de redução de sua área ao longo do tempo, visivelmente melhor em P1QLS08 

que em SDZ. 

 

3.5 Avaliação da cicatrização através da Escala de Vancouver 

A Tabela 1 apresenta os dados referentes à avaliação dos parâmetros 

apresentados na escala de Vancouver. Foi observado que o grupo P1QLS08 apresentou 

valores significativamente melhores nas quatro variáveis analisadas quando comparado 

ao grupo SDZ (p<0,05), com menor relevo, vascularização mais próxima do normal, 

menos pigmentação e flexibilidade mais compatível com a condição fisiológica. O 

aspecto clínico dessas lesões após 21 dias de tratamento está demonstrado na Figura 6.  
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Tabela 1. Avaliação do aspecto da cicatrização nas áreas P1QLS08 e SDZ através das 

variáveis contidas na Escala de Vancouver.  

ESCALA VANCOUVER 

Paciente           Relevo      Vascularização   Pigmentação   Flexibilidade 

 SDZ P1QLS08 SDZ P1QLS08 SDZ P1QLS08 SDZ P1QLS08 

Média 1,3000 0,5000 2,0000 0,9000 2,2000 1,0000 1,7000 0,4000 

d.p. 0,6749 0,7071 0,9428 0,7379 1,0328 0,9428 1,1595 0,6992 

p value   0,0059    0,0178            0,0139 0,0059 

 

 

Figura 6. Avaliação do aspecto da cicatrização após 90 dias do início do tratamento das 

áreas teste (P1QLS08) e controle (SDZ).  

 

4. DISCUSSÃO 

Neste estudo, as vítimas de queimadura foram, em sua maioria, do sexo 

masculino, jovens, com predomínio de lesões térmicas, provocadas, principalmente, por 

líquidos inflamáveis, líquidos quentes e por chamas de fogo, classificadas como médio 

ou grande porte, ocorridas no ambiente domiciliar. Esses achados corroboram as 

pesquisas realizadas por Tavares; Hora (2011); Nascimento; Barreto; Costa (2013); 

Espindula; Rocha; Alves (2013); e Echevarría-Guanilo et al. (2016), exceto no que diz 

respeito à procedência desses pacientes, uma vez que os dois últimos autores 

supracitados afirmaram predomínio de indivíduos não oriundos da capital, enquanto o 

atual estudo demonstrou que a maioria residia no município de Aracaju. Os dados 

epidemiológicos encontrados justificam-se pelo fato de que os homens apresentam 

comportamento mais arriscado, especialmente durante a fase mais produtiva da vida, 
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estando mais expostos a produtos inflamáveis, na maioria das vezes, ocorrendo eventos 

no próprio domicílio. 

A análise microbiológica realizada neste estudo evidenciou um predomínio de 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter, seguido de Staphylococcus aureus, tanto na 

área P1QLS08 quanto na área SDZ. Nas pesquisas de Altoparlak et al. (2004), Raz-

Pasteur et al. (2013) e Sodre et al. (2015), em relação à distribuição dos microrganismos 

nas amostras positivas, encontrou-se prevalência de Acinetobacter baumannii spp., 

seguido  por Pseudomona aeruginosa spp. Segundo Zanetti et al. (2007), um dos 

principais patógenos encontrados em hemoculturas de pacientes queimados é o 

Staphylococcus aureus, com mortalidade de aproximadamente 30%, chegando a 45% 

quando a espécie é a de Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Outros tipos de 

bactérias constituem um risco quando se trata de infecção hospitalar, tais como 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, dentre 

outras. 

Em estudo realizado por Laitano et al. (2008), as bactérias mais frequentemente 

encontradas nas feridas por queimaduras e também as maiores causadoras de infecções 

foram o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. No entanto, de acordo 

com Oliveira; Silva (2008), o Acinetobacter baumannii tem emergido como uma 

importante causa de infecção da ferida em queimados, sendo responsável por 11% a 

13% dos casos. Em pacientes com infecção da ferida por Acinetobacter baumannii, 46% 

desenvolvem infecção da corrente sanguínea e, destes, 38% foram a óbito. Tais 

resultados corroboram esta pesquisa, em que o predomínio foi desses três 

microrganismos no leito da ferida por queimadura. 

Segundo Tianhong et al. (2010), embora a sulfadiazina de prata continue sendo o 

padrão-ouro no tratamento de queimadura tópica, estudos recentes indicam que esta 

pode atrasar a cicatrização de feridas, uma vez que é classificada como anti-infectante e 

não cicatrizante, sendo a única referência, dentre os medicamentos de uso tópico 

disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de queimaduras 

(Ministério da Saúde, 2012). Outro problema associado à sulfadiazina de prata refere-se 

à resistência bacteriana, sendo relatadas espécies Pseudomonas resistentes a essa 

substância. 

Segatore et al. (2012) avaliaram a atividade antimicrobiana in vitro do ácido 

úsnico em combinação com cinco antibióticos disponíveis contra cepas resistentes à 

meticilina, isolados clínicos de Staphylococcus aureus. Foi observada uma ação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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sinérgica em combinação à gentamicina, enquanto foi descrito como antagonista com 

levofloxacina. Além disso, não se verificou diferença quando combinado com a 

eritromicina, enquanto que com a clindamicina e oxacilina foi observada uma 

inconstância (variabilidade). 

O tratamento das queimaduras com P1QLS08 promoveu um melhor aspecto 

clínico da pele ao final do período experimental, expresso por relevo dérmico plano e 

regular em contraposição à aparência irregular e granular observada no grupo SDZ. 

Esses dados sugerem uma aceleração no processo de reepitelização, com consequente 

regularização precoce do relevo dérmico. Suportando esta teoria, estudo experimental 

prévio, realizado em roedores por Nunes et al. (2011), demonstrou reepitelização mais 

rápida das queimaduras dérmicas nos animais tratados com membranas de colágeno 

contendo ácido úsnico. Esse estudo trouxe fortes evidências de que o ácido úsnico 

incorporado em matrizes filmogênicas de gelatina apresentam ação moduladora positiva 

sobre a síntese de colágeno cicatricial. A avaliação dos parâmetros apresentados na 

escala de Vancouver (elasticidade, vascularização, espessura e pigmentação tecidual) 

ratifica os dados observados ao longo do período de avaliação clínica, visto que o grupo 

P1QLS08 apresentou índices significativamente melhores (p<0,05) nas quatro variáveis 

analisadas quando comparado ao grupo SDZ. 

De acordo com Santos; Tibola; Marques (2014), valores baixos referentes a 

relevo, vascularização, pigmentação e flexibilidade representam a normalidade ou 

proximidade com o aspecto fisiológico da pele. Por outro lado, valores mais elevados 

obtidos nas quatro variáveis citadas retratam um aspecto disfuncional da pele 

cicatrizada. Com base nos resultados deste estudo, foi possível notar menor relevo, 

vascularização e pigmentação mais semelhantes à pele normal, bem como tecido 

cicatrizado mais flexível nas áreas submetidas à aplicação da membrana P1QLS08. 

Adicionalmente, outros mecanismos biológicos modulados por ação do ácido 

úsnico veiculado nas membranas também poderiam estar relacionados com a melhor 

aparência clínica observada no grupo P1QLS08. De fato, estudo recente realizado por 

Nunes et al. (2016), utilizando modelo suíno, demonstrou substituição mais rápida das 

fibras de colágeno tipo III por tipo I, assim como melhora na densidade da 

colagenização, nos animais tratados com membranas contendo ácido úsnico. Além 

disso, Huang et al. (2011) demonstraram que o ácido úsnico tem atividade dose-

dependente frente às citocinas e mediadores pró-inflamatórios, promovendo a redução 
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da síntese e secreção do TNF-α, IL-6, IL-1β, iNOS, a COX-2, via supressão do NF-kB. 

Esses resultados podem sugerir que a redução da intensidade da inflamação poderia 

determinar a antecipação das fases subsequentes do processo de reparo. A fase 

proliferativa, portanto, teria início mais rapidamente com desenvolvimento da reação de 

granulação, e a colagenização também seria precocemente observada, promovendo 

aceleração da dinâmica cicatricial. Ainda deve ser destacado que, para Nunes et al. 

(2011), a gelatina pode funcionar como arcabouço para a proliferação fibroblástica e 

neoformação vascular, o que também poderia atuar como um fator contributivo para a 

melhoria dos resultados clínicos observados no grupo P1QLS08, diferentemente da 

SDZ veiculada em pomada. 

Outro dado importante foi a observação de que não houve diferença significativa 

na retração da ferida entre os dois grupos analisados. Esses dados parecem sugerir que 

não há um aumento na contração da ferida durante a cicatrização das queimaduras. 

Corroborando esses dados, Nunes et al. (2016) também observaram ausência de 

diferença significativa na retração da ferida por queimdura em modelo suíno, 

considerado um dos modelos experimentais mais fidedignos para estudos de 

cicatrização dérmica. Uma provável justificativa para esse achado poderia ser o fato de 

que existe uma associação entre a contração da ferida e a diferenciação miofibroblástica 

induzida por expressão celular aumentada de αlfa-actina de músculo liso (α-SMA) 

(XUE-QING et al., 2011). Nesse sentido, Nunes et al (2011) demonstraram que não há 

diferenciação miofibroblástica excessiva durante o reparo de queimaduras dérmicas 

tratadas com ácido úsnico, veiculadas em membranas de colágeno. Além disso, tem sido 

relatado que uma diferenciação miofibroblástica exacerbada durante o reparo de tecidos 

dérmicos queimados estaria relacionada à indução de cicatrizes distróficas 

(DESMOULIÈRE et al., 2005). Dessa forma, uma dinâmica mais lenta de retração da 

ferida é um evento biológico considerado importante para evitar a formação de 

cicatrizes hipertróficas ou disformes (GARDIEN et al., 2016). 

 Nas pesquisas realizadas por Laplaud et al. (2010) e Bloemen et al. (2012), a 

avaliação visual foi comparada com a planimetria computadorizada para medir a 

porcentagem de fibrina, sendo as estimativas muito semelhantes. Tal resultado implica 

que a descrição subjetiva do quadro clínico no que diz respeito à epitelização pode ser 

melhor utilizada para efeito, em detrimento da avaliação através da imagem digital, uma 

vez que esta é demorada e, portanto, sua utilidade clínica na prática diária é limitada. 
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Em geral, ambos os métodos possuem desvantagens, no entanto, acreditamos que as 

deficiências encontradas na análise de imagens digitais enfatizam a importância da 

avaliação clínica subjetiva. 

 

5. CONCLUSÃO 

Observou-se, com a utilização da membrana de gelatina contendo ácido úsnico, 

maior degradação de fibrina, com deposição de tecido de granulação, aumento da 

pigmentação, acelerando a re-epitelização das bordas para o centro da ferida. A 

cicatrização ocorreu de forma semelhante entre as áreas P1QLS08 e SDZ através da 

análise quantitativa pelo programa Image J®, assim como foi notória uma ação 

antimicrobiana semelhante entre as duas áreas analisadas.  

A avaliação da cicatriz três meses após a queimadura evidenciou diferença entre 

os grupos, com melhor aspecto na área P1QLS08, apresentando menor relevo, melhor 

vascularização e pigmentação, bem como maior maleabilidade do tecido cicatrizado. 

Com base neste estudo e em pesquisas anteriores realizadas, tornou-se notório 

que a análise por imagem tem grande importância na descrição mais precisa do processo 

de cicatrização. No entanto, a avaliação clínica, embora subjetiva, ainda continua sendo 

o recurso mais amplamente utilizado, não só pela sua praticidade, mas também por 

elucidar achados muito semelhantes àqueles obtidos através da análise por imagem. 
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Conclusão  
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CONCLUSÃO  

 

- Com a revisão sistemática realizada, foram identificadas 15 patentes utilizando-se 

novos princípios ativos, sintéticos ou naturais, via tópica, capazes de promover a 

recuperação tissular após ocorrência de queimaduras;  

 

- De acordo com as revisões sistemáticas executadas, foi possível concluir que existem 

diversos parâmetros clínicos voltados à avaliação da queimadura, assim como algumas 

abordagens terapêuticas existentes, utilizadas de forma isolada ou como terapia 

combinada, sendo os métodos subjetivos de avaliação considerados instrumentos 

práticos, aplicados através de escalas de avaliação de cicatriz;  

 

- Os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem a eficiência da membrana bioativa 

P1QLS08 como um produto de importância na aceleração dos eventos biológicos 

associados à dinâmica do reparo cicatricial em queimaduras; 

 

- Sugere-se que o tratamento com a membrana P1QLS08 diminua a reação inflamatória 

e acelere a reepitelização da superfície da ferida, otimizando o processo de cicatrização 

em humanos;  

 

- Após três meses de intervenção, observou-se melhor qualidade no aspecto cicatricial 

das áreas submetidas à aplicação da membrana bioativa, com relevo mais plano, melhor 

flexibilidade, bem como vascularização e pigmentação mais próximas da condição 

fisiológica da pele.  
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APÊNDICE 1 

 

 
ESTUDO CLÍNICO PILOTO DO EFEITO DE MEMBRANAS DE 

GELATINA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO INCORPORADO EM 

LIPOSSOMAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE 

QUEIMADURAS 

 

COD:______ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo pelo fato de ter 

apresentado um quadro de Queimadura. Entre as várias complicações da Queimadura, está a 

dificuldade de cicatrização, o processo inflamatório, o risco de infecções, a redução da 

amplitude de movimento, a perda de força muscular e o comprometimento da qualidade de 

vida. 

           Esta pesquisa tem o seguinte título: ESTUDO CLÍNICO PILOTO DO EFEITO DE 

MEMBRANAS DE GELATINA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO INCORPORADO EM 

LIPOSSOMAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS. Por isso, 

solicitamos o seu consentimento para o incluirmos em nossa pesquisa. Caso o (a) Sr. (a) 

concorde em participar da nossa pesquisa, essa participação ocorrerá da seguinte forma: 1 – 

Serão coletadas informações do seu prontuário médico; 2 – Responder a um questionário de 

qualidade de vida; 3 – Responder a um questionário de independência funcional; 4 – 

Aplicação da membrana bioativa ou sulfadiazina de prata; 5- Análise Macroscópica através 

de registro fotográfico; 6- Análise Microbiológica. 

           O senhor será submetido (a) ao tratamento com cobertura secundária da queimadura 

(utilização de membrana ou aplicação da sulfadiazina de prata). Portanto, os riscos 

decorrentes da sua participação são mínimos, como uma pouco provável reação alérgica. 

Além disso, não haverá nenhum custo adicional para o (a) senhor (a). 

            Este estudo pretende caracterizar melhor os pacientes e proporcionar novas formas 

de tratamento no que diz respeito à cicatrização das queimaduras. Esses dados serão 

armazenados em um Banco de Dados e mantidos em caráter confidencial e sigiloso onde 

seu nome não aparecerá em nenhuma publicação. Informamos que os seus dados ficarão 

sob a responsabilidade do Profº Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo (Contato: 99192-

4545) e da fisioterapeuta e doutoranda Aida Carla Santana de Melo Costa (Contato: 99988-

6580). 

             Ressaltamos ainda que, se concordar em participar do estudo e assinar esse termo, o 

(a) senhor (a) permanecerá com o direito de desistir de sua participação na pesquisa a 

qualquer momento, assim como poderá receber, caso solicite, informações sobre o curso do 

seu tratamento. 

 

Nome do Paciente: 

_______________________________________________________________ 

(ou representante legal) 

 

Assinatura do Paciente: 

________________________________________Data:_____________ 

(ou representante legal) 

 

Investigador:______________________________________________________________ 

 

Assinatura___________________________________________________Data:_______ 
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APÊNDICE 2 

 

 
ESTUDO CLÍNICO PILOTO DO EFEITO DE MEMBRANAS DE 

GELATINA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO INCORPORADO EM 

LIPOSSOMAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE 

QUEIMADURAS 

 

COD:______ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo pelo fato de ter 

apresentado um quadro de Queimadura. Entre as várias complicações da Queimadura, está a 

dificuldade de cicatrização, o processo inflamatório, o risco de infecções, a redução da 

amplitude de movimento, a perda de força muscular e o comprometimento da qualidade de 

vida. 

           Esta pesquisa tem o seguinte título: ESTUDO CLÍNICO PILOTO DO EFEITO DE 

MEMBRANAS DE GELATINA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO INCORPORADO EM 

LIPOSSOMAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS. Por isso, 

solicitamos o seu consentimento para incluirmos o (a) seu (sua) filho (a) em nossa pesquisa. 

Caso o (a) Sr. (a) concorde, essa participação ocorrerá da seguinte forma: 1 – Serão 

coletadas informações do prontuário médico do (a) seu (sua) filho (a); 2 – Responder a um 

questionário de qualidade de vida; 3 – Responder a um questionário de independência 

funcional; 4 – Aplicação da membrana bioativa ou sulfadiazina de prata; 5- Análise 

Macroscópica através de registro fotográfico; 6- Análise Microbiológica. 

           O (a) seu (sua) filho (a) será submetido (a) ao tratamento com cobertura secundária 

da queimadura (utilização de membrana ou aplicação da sulfadiazina de prata). Portanto, os 

riscos decorrentes da participação são mínimos, como uma pouco provável reação alérgica. 

Além disso, não haverá nenhum custo adicional para o (a) senhor (a). 

            Este estudo pretende caracterizar melhor os pacientes e proporcionar novas formas 

de tratamento no que diz respeito à cicatrização das queimaduras. Esses dados serão 

armazenados em um Banco de Dados e mantidos em caráter confidencial e sigiloso onde o 

nome de seu (sua) filho (a) não aparecerá em nenhuma publicação. Informamos que os 

dados ficarão sob a responsabilidade do Profº Dr. Adriano Antunes de Souza Araújo 

(Contato: 99192-4545) e da fisioterapeuta e doutoranda Aida Carla Santana de Melo Costa 

(Contato: 99988-6580). 

             Ressaltamos ainda que, se concordar em seu (sua) filho (a) participar do estudo e 

assinar esse termo, o (a) senhor (a) permanecerá com o direito de desistir que seu (sua) filho 

(a) participe da pesquisa a qualquer momento, assim como poderá receber, caso solicite, 

informações sobre o curso do tratamento. 

 

Nome do Paciente: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Representante Legal: 

________________________________________Data:_____________ 

 

 

Investigador:______________________________________________________________ 

 

Assinatura___________________________________________________Data:_______ 
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APÊNDICE 3 

 

 
ESTUDO CLÍNICO PILOTO DO EFEITO DE MEMBRANAS DE 

GELATINA CONTENDO ÁCIDO ÚSNICO INCORPORADO EM 

LIPOSSOMAS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE 

QUEIMADURAS 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Tel Res 

Tel Cel 

Data de Nasc:___/___/____    Idade: 

____ 

Gênero: (   ) M   (   

) F  

Etnia:  (   ) B   (   ) N    (   ) 

P  

Data de Admissão 

Hospitalar:___/___/___ 

Intervalo entre o acidente e o atendimento: 

Nº do Prontuário: Procedência: 

Local de ocorrência da Queimadura: (    ) Intradomiciliar      (    ) Extradomiciliar 

SuperfÍcie corporal queimada: (    ) 0 a 10%   (    ) 11 a 20%  (    ) 21 a 30%  

                                                  (    ) 31 a 40   (    ) 41 a 50%   (    ) ≥ 50% 

Agente da queimadura:  (    ) Líquidos  (    ) Inflamáveis  (     ) Químicos  (    ) Outros 

Enxertia: (    ) Sim   (    ) Não Se sim, qual a área doadora? 

Grau da lesão:  1º (   )  2º (   ) 3º (   )  4º (   ) 

Porte da queimadura: Pequeno Queimado (   ) Médio Queimado (   ) Grande Queimado 

(   ) 

Critérios de Exclusão: Diabetes (   )    Hipertensão (   )    Desnutrição prévia (   ) 

                                     Rebaixamento do nível de consciência (   ) 

                                     Queimadura de face e/ou genitália (   )       

 

 

2. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

Estado Civil: (   ) Casado      (   ) Divorciado      

(   ) Solteiro       (    ) Viúvo    (   ) Mora com 

companheiro(a) 

Ocupação: 

Escolaridade: _________ anos de estudo 

completo 

Renda Familiar: R$ 

 

 

3. INTERVENÇÃO REALIZADA (Randomização Simples – Tabela de Números 

Aleatórios) 

      

- APLICAÇÃO DA MEMBRANA BIOATIVA P1QLS08  (      ) 

 

- APLICAÇÃO DA SULFADIAZINA DE PRATA  (      ) 
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4. ANÁLISE MACROSCÓPICA DA QUEIMADURA 

 

 Antes Depois 

Extensão da Queimadura:   

Profundidade da 

Queimadura: 

  

Área da Queimadura:   

Grau de Contração:   

Edema Perilesional: (   ) +1   (   ) +2    (    ) +3    (   ) +1   (   ) +2    (    ) +3    

Amplitude Articular:   

Grau de Força Muscular:   

 

 

5. ESTUDO MICROBIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESFECHO 

  

 

 Tempo 07 dias: 

 

 

 Tempo 14 dias: 

 

 

 Tempo 21 dias: 
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APÊNDICE 4 

 

 

MÁSCARAS GERADAS PELO IMAGE J
®

 

 

 

PACIENTE 1 

 

 

P1QLS08 - Joelho D (T0)                                                        

  
 

SDZ - Ombro D (T0, T7 e T14) 

 
 

 

PACIENTE 2 

 

 

P1QLS08 – Ilha superior do Braço E (T0, T7 e T14) 

         
 

SDZ – Ilha inferior do Braço E (T0, T7 e T14) 

        

 

 

 



102 

 

 

 

PACIENTE 3 

 

 

P1QLS08 – Quadril D (T0 e T7) 

     
 

SDZ – Joelho E (T0 e T7) 

         
 

 

 

PACIENTE 4 

 

 

P1QLS08 – Ombro D (T0 e T7) 

        
 

SDZ – Ombro E (T0 e T7) 
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PACIENTE 5 

 

 

P1QLS08 – Braço E (T0, T7 e T14) 

     
 

SDZ – Ilha Axilar E (T0 e T7) 

     
 

 

PACIENTE 6 

 

 

P1QLS08 – Dedo indicador E (T0 e T7) – T0 teste é a imagem superior desta primeira 

máscara. 

                                       
 

SDZ – Dedo médio E (T0 e T7) - T0 controle é a imagem inferior desta primeira 

máscara. 
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PACIENTE 7 

 

 

P1QLS08 – Região escapular D (T0) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SDZ – Região posterior Braço E (T0 e T7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE 8 

 

 

P1QLS08 – Quadril E (T0 e T7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDZ – Coxa E (T0 e T7) 

 

 

 

 

 

 




