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definição e etiologia
Cicatrização é um processo de reparação 
de tecidos lesionados (após traumas, quei-
maduras, infecções, cirurgias etc.). Quando 
a cicatriz se apresenta elevada em relação à 
pele ao redor, denomina-se cicatriz hiper-
tró�ca. Quando a cicatriz é desproporcional 
à lesão da pele denomina-se queloide. 

epidemiologia
As diferentes formas de cicatrizes são rela-
cionadas a uma característica individual e 
também com o cuidado do ferimento (fe-
rimentos com infecções secundárias, ten-
são da pele nas áreas em cicatrização etc.). 
Alguns grupos étnicos tem maior tendência 
a apresentar cicatrizes hipertró�cas e que-
loides, principalmente os indivíduos com a 
pele mais escura (morena).

quadro clínico
Cicatriz hipertró�ca – lesão elevada em re-
lação à pele normal (Figura 112).

1. Cicatriz Hipertrófica e Queloide

Queloide – cicatriz desproporcional, 
atingindo tamanho maior do que a lesão 
inicial que provocou a cicatriz. À palpa-
ção, a lesão tem consistência endurecida 
(Figura 113).

exames subsidiários
O diagnóstico é clínico. A biópsia de pele 
para exame anatomopatológico deve ser 
realizada quando houver outras hipóte- 
ses diagnósticas.

tratamento
Utilizar corticosteroides tópicos sob oclu-
são, in�ltração de corticosteroides na lesão, 
crioterapia ou cirurgia são algumas opções 
terapêuticas quando necessárias. No caso 
de cirurgia, é preciso considerar a possibili- 
dade de reaparecimento da cicatriz hiper-
tró�ca ou do queloide no local da tentativa 
de correção cirúrgica.

diagramado_4aprova.indd   147 19.07.10   12:21:10



148 atlas de dermatologia em povos indígenas

Figura 112. Cicatriz hipertró�ca. Cicatrizes eleva-
das lineares na perna.

Figura 113. Queloide. Placas acastanhadas no ombro.
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