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Resumo
Apesar do avanço na terapia de queimaduras nas últimas décadas, o tratamento de queimaduras ainda 
permanece uma tarefa desafiadora. A infecção ainda é uma complicação comum; enquanto a sepse 
continua sendo a principal causa de morte em queimaduras graves. A integração guiada por pesquisas de 
novas técnicas eficazes e no manejo de queimaduras é obrigatória. A terapia de feridas por pressão 
negativa (TPN) é uma técnica eficaz e amplamente utilizada no tratamento de feridas problemáticas. As 
indicações previamente existentes incluem traumas de tecidos moles e feridas crônicas como úlceras 
diabéticas, arteriais, venosas e de pressão. As características e desafios dessas feridas têm muito em 
comum com as queimaduras. Desde o início dos anos 2000 existem experiências com o uso de TPN 
para a cicatrização de queimaduras de segundo grau. Nossa experiência clínica mostra que é uma 
forma minimamente invasiva e eficaz de melhorar o tratamento de queimaduras. Neste artigo, 
fazemos uma revisão da literatura mostrando os mecanismos, oportunidades futuras não 
mapeadas, questões financeiras e possíveis efeitos adversos da TPN na terapia de queimaduras.
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1. Introdução
A terapia de feridas por pressão negativa (TPN) é uma técnica revolucionária de tratamento de feridas que 
muitas vezes é usado nos casos de feridas com atraso na cicatrização, apresenta problemas na utilização. Este 
sistema utiliza o poder de um vácuo controlado distribuído igualmente na superfície da ferida.
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 A queimadura não é apenas uma forma grave e comum de trauma em todo o mundo, mas o tratamento da 
queimadura é muitas vezes uma tarefa bastante desafiadora. Somente nos EUA, aproximadamente dois milhões 
de pessoas são queimadas e 80.000 pessoas são hospitalizadas, enquanto 6.500 pessoas morrem a cada ano por 
causa de queimaduras [1]. A pesquisa orientada para a integração de  técnicas novas e eficazes no manejo de 
queimaduras é obrigatória.

2. Evolução da TPN
O uso da pressão subatmosférica para cicatrização de feridas se originou na década de 1940 na forma de 
drenagem subatmosférica do tecido subcutâneo [2] [3]. O primeiro relato do uso de pressão negativa para o 
fechamento de feridas abertas foi publicado em 1987 com pressão negativa de -80 mmHg [4]. Em 1989, 11 
pacientes com mediastinite pós-operatória foram tratados com pressão negativa por 24 dias (-700 mmHg), 
resultando em fechamento bem sucedido da ferida [5]. A expressão: selagem a vácuo foi mencionada pela 
primeira vez em 1993, quando 15 pacientes traumáticos com fraturas expostas e lesão de tecidos moles foram 
tratados com curativos à base de poliuretano e pressão negativa [6]. Em 1996, mais experiências foram publicadas 
com pacientes traumáticos [7]. Em 1997, Morykwas e Argenta sugeriram o uso de curativo de espuma e terapia de 
pressão negativa para o tratamento de feridas crônicas, especialmente em pacientes idosos com fraco potencial 
de cicatrização de feridas [8] [9]. Eles desenvolveram um modelo suíno e otimizaram o nível de pressão negativa 
em -125 mmHg, que logo se tornou a configuração mais comum. Eles também deram o nome Vacuum-Assisted 
Closure (V.A.C.®, uma marca registrada da KCI). Hoje, várias empresas e diferentes soluções TPN estão 
disponíveis, incluindo pequenos dispositivos móveis de uso único. Todos os sistemas consistem em um curativo 
separado (espuma de poliuretano ou gaze úmida) que é colocado sobre a ferida aberta, um filme plástico 
hermético, tubos de sucção e um dispositivo que fornece pressão negativa. O fluido de sucção é coletado em um 
recipiente plástico (Figura 1). Alguns autores sugerem que o uso de terapia intermitente e configurações de 
pressão negativa mais baixas (-75 ou -100 mmHg) seriam ainda mais benéficas em vez das configurações de alta 
pressão contínua rotineiramente recomendadas (-125 mmHg) [10].

3. Mecanismo da TPN
O efeito primário da TPN na cicatrização de feridas é complexo (Tabela 1) [11]. Devido ao vácuo há um 
encolhimento macroscópico da ferida (macrodeformação) [12]. A superfície da ferida também sofre 
microdeformação na interface com o curativo de espuma. Este é um tipo de efeito micro mecânico que 
altera a função da célula. Feridas crônicas com acúmulo excessivo de líquido, diminuição da circulação e 
hipóxia tecidual são frequentemente acompanhadas de colonização bacteriana que impede a cicatrização de 
feridas. Esses problemas também ocorrem em feridas de queimadura de espessura parcial (ou segundo grau). 

Figura 1. Ilustração esquemática dos componentes de um sistema TPN. 



Tabela 1. Efeito da TPN na cicatrização de feridas 

Mecanismo primário Mecanismo secundário 

Macrodeformação 

Microdeformação

Remoção de fluido

Ambiente alternado da ferida

Resposta celular

Inflamação

Formação do tecido de granulação 

Resposta do nervo periférico

Microcirculação melhorada 

Redução da zona de estase

A TPN remove fluidos, toxinas, bactérias, enzimas que degradam tecidos e estimula a microcirculação, enquanto 
altera o ambiente da ferida, criando um ambiente úmido e quente ideal para a cicatrização de feridas [13] [14]. O perfil 
de expressão gênica de amostras retiradas de uma ferida tratada com pressão negativa mostra que há uma 
mudança significativa na regulação da expressão gênica. Os genes que promovem a proliferação e a inflamação 
foram superexpressos, enquanto os genes que participam da diferenciação celular foram subexpressos [15].

4. Indicação, Contraindicação e Possíveis Efeitos Adversos.
A TPN é comumente usada em inúmeras indicações, como feridas traumáticas, úlceras crônicas (arteriais, venosas, 
diabéticas, de pressão), queimaduras e enxertos de pele de espessura parcial. Em alguns casos, há RCT-s que 
provam que a TPN é mais eficaz do que a terapia convencional [16]-[18]. A TPN pode ser usada para ajudar no 
fechamento total da ferida, ou para preparar a ferida antes do enxerto de pele, ou usando um scaffold ou retalho [19]. 
O uso de TPN é contra-indicado se houver necrose remanescente, tecido maligno, osteomielite ou fístula não 
tratada na área da ferida. Deve-se ter cautela ao usar próximo a vasos sanguíneos, pois pode causar sangramento, e 
também próximo a órgãos viscerais devido ao risco de formação de fístula [20]. O uso de TPN não é contraindicado 
em pacientes que sofrem de coagulopatia, mas é recomendado um monitoramento rigoroso. O uso de sistemas de 
aspiração central não controlados abriga o risco mais grave de reações adversas [21].

5. TPN no Tratamento de Queimaduras
Apesar do avanço na terapia de queimaduras nas últimas décadas, o tratamento de queimaduras ainda 
permanece uma tarefa desafiadora, não é à toa que o uso da TPN se popularizou em unidades de queimados 
[22]. A infecção ainda é uma complicação comum; enquanto a sepse continua sendo a principal causa de morte 
em queimaduras graves [23]. A queimadura aguda é um estado dinâmico que consiste em três zonas teciduais: 
a zona de necrose, a zona de estase e a zona de hiperemia [24] (Figura 2). A chave deste estado dinâmico é 
que na fase inicial a zona de estase pode ser transformada em tecido viável com tratamento adequado 
(restabelecendo a circulação), ou pode facilmente tornar-se necrótica se as condições não forem ótimas 
(queimadura). conversão). Queimaduras de espessura parcial são sempre acompanhadas de acúmulo excessivo 
de líquido e distúrbio da microcirculação, o que oferece condições ideais para a colonização microbiana. 
Acredita-se que o uso de TPN em feridas de queimaduras seja benéfico principalmente devido à remoção do 
excesso de fluido contendo mediadores tóxicos e bactérias, redução do edema e aumento da perfusão 
tecidual, o que auxilia na cicatrização da ferida e interrompe a extensão da necrose. Em 2003, a Food and 
Drug Administration dos EUA aprovou o uso de sistemas TPN na terapia de queimaduras de espessura 
parcial. Em 2004, uma análise retrospectiva foi feita incluindo 60 crianças queimadas tratadas com TPN para 
enxerto de pele autóloga de espessura parcial, resultando em maior mobilidade e adesão em comparação com 
a terapia convencional [25]. No mesmo ano, um estudo foi lançado examinando pacientes com queimaduras nas 
mãos de ambos os lados. No caso de cada paciente, uma mão foi tratada com sulfadiazina de prata 
convencional, enquanto a outra foi tratada com TPN. O estudo provou que, ao usar TPN, a progressão das 
queimaduras foi significativamente menor em comparação com a terapia convencional [26]. Como as trocas de 
curativos podem ser bastante dolorosas, a aplicação de um curativo não aderente na superfície da queimadura 
combinada com TPN pode ser útil [27]. Em 2009, um caso de queimadura pediátrica foi relatado próximo ao 
ânus que foi tratado com TPN permitindo 100% de adesão do enxerto e sem contaminação bacteriana [28]. O 
envoltório corporal total aprimorado é uma nova técnica que foi introduzida em 2013. Usando 3 - 4 
dispositivos TPN, tiras longas e finas de curativo de espuma e cobrindo todo o corpo em filme plástico 
hermético, esta técnica provou ser eficaz em espessura parcial queimaduras com alta porcentagem da área 
total de superfície corporal (TBSA) [29].



Antissépticos tópicos, como curativos à base de prata, são amplamente utilizados no tratamento de queimaduras. 
Uma nova abordagem para TPN em queimaduras é modificar o curativo de espuma com prata, aproveitando seu 
efeito antimicrobiano [30]. Outra ideia para aumentar a TPN é instilar solução salina normal ou mesmo soluções 
antimicrobianas através de um dos tubos do sistema TPN para apoiar a cicatrização de feridas [31]. Em um estudo 
de 2014, a TPN diminuiu a mortalidade em um modelo murino de sepse por queimadura envolvendo infecção 
por Pseudomonas aeruginosa [32]. Infelizmente, estudos recentes mostram que há uma falta de evidências que 
comprovem os benefícios estatisticamente significativos da TPN na terapia de queimaduras em comparação com 
a terapia convencional [33] [34]. A dificuldade da análise correta de dados pode residir em números de casos baixos e 
que o campo é tão especial que dificulta a comparação de casos. Nossa experiência clínica mostra que a TPN é 
uma modalidade terapêutica eficaz e minimamente invasiva na cicatrização de queimaduras, especialmente em 
casos graves onde, de outra forma, nossa chance de sucesso seria mínima (Figura 3). 

6. Questões sobre custos
Embora a instrumentação da TPN seja cara em comparação com o tratamento convencional de feridas, ela é 
amplamente utilizada em países desenvolvidos. A explicação é que o principal campo de indicação da TPN são 
feridas com cicatrização problemática, como feridas crônicas ou queimaduras. Acredita-se que o custo global da 
terapia convencional dessas feridas seria maior ou igual devido ao uso de diferentes tipos e grandes quantidades 
de curativos caros e aumento do tempo de internação [35] [36]. Infelizmente, nenhum ensaio clínico controlado 
aleatório está disponível que compare os custos em caso de queimaduras.

Figura 2- As zonas de uma queimadura aguda. (Baseado na Ref. [24]) 

Figura 3. Estudo de caso: Paciente de 60 anos sofreu traumatismo craniano em acidente de alta voltagem e sofreu choque elétrico com 
queimaduras profundas graves (terceiro grau, 35% ATSC). A: Estado primário: necrose profunda na pele do dorso. B: A ferida após a 
necrectomia cirúrgica. C: Paciente durante terapia de TPN. D: O local da ferida limpo devido à terapia TPN. E: Realizamos enxerto 
autólogo de pele de espessura parcial seguido de terapia TPN adicional resultando em adesão do enxerto. F: O fechamento total da 
ferida adquirido três meses após o acidente. (Com permissão da Promenade Medical Publishing Co, Budapeste, Hungria)



7. Conclusão
A TPN é uma técnica eficaz e amplamente utilizada no manejo de feridas de difícil cicatrização. Desde o início 
dos anos 2000 existem experiências com o uso de TPN para a cicatrização de queimaduras de segundo 
grau. Nossa experiência clínica mostra que é uma forma minimamente invasiva e eficaz de melhorar o 
tratamento de queimaduras. As indicações anteriormente existentes incluem traumas de tecidos moles e feridas 
crônicas, como úlceras diabéticas, arteriais, venosas e por pressão. As características e desafios dessas 
feridas têm muito em comum com as queimaduras. Estudos foram feitos comprovando a eficácia da TPN em 
queimaduras de segundo grau, mas são necessários mais RCT-s com maior número de pacientes para maior 
conhecimento no tópico. Oportunidades emocionantes e inexploradas ainda permanecem nesta técnica, por 
exemplo. o uso de prata antimicrobiana ou instilação combinada com TPN. O risco de efeitos adversos usando 
TPN pode ser minimizado ao usar sistemas corretos em indicações corretas. O custo pode ser uma questão 
importante, mas, levando em consideração as qualidades únicas de interrupção de lacunas da técnica, pode 
não ser tão crucial quanto se acredita.
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