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     Introdução 

 Ação angiogênica: A heparina modula a angiogênese ligando-se a fatores que a 

controlam, promovendo ou inibindo a neoformação vascular conforme seu peso molecular. 

De forma geral, heparinas de baixo peso molecular inibem, e as de alto peso molecular 

estimulam a angiogênese.  

 

 Ação anti-inflamatória: Outro importante mecanismo de ação possivelmente 

implicado nos efeitos benéficos da heparina em queimados é a ação anti-inflamatória. A ação 
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anti-inflamatória da heparina foi demonstrada clinicamente no pós-operatório de catarata 

em circuitos de circulação extracorpórea e no reparo de lesões da mucosa vesical. Verificou-

se que isso decorre de inibição da migração leucocitária e da interação entre leucócito e o 

endotélio que, por sua vez, deriva da adsorção de citoquinas pró-inflamatórias como o TNF-

alfa, selectinas secretadas por leucócitos como o CD11b, integrinas como o CAM-1 e 

atenuação da ativação do complemento. Alguns autores postulam que o reparo de lesões 

pode ser perturbado pela inflamação, levando à perda dos fatores de crescimento, de 

moléculas de adesão celular ou ambos. Daí o efeito benéfico da heparina nestas situações.  

 

 Ação analgésica: Estudos em animais mostraram que a injeção local de TNF-alfa 

diminui o limiar doloroso e produz alodínia e hiperalgesia térmica que perduram por até 3 

dias. Outros estudos em roedores mostraram que tratamento com anticorpos anti TNF-alfa 

reduzem a alodínia e a hiperalgesia térmica. Esses achados foram confirmados em estudos 

clínicos que mostraram que tratamento com anticorpos anti TNF-alfa reduzira a dor de 

pacientes portadores de lombalgia crônica por hérnia de disco. O efeito analgésico pode estar 

relacionado à já comentada inibição do TNF- alfa pela heparina. Possível ação cicatrizante: 

Estudos mostraram que em pacientes que sofreram queimaduras e foram tratados com 

heparina local e sistêmica, o índice de hidroxiprolina urinária, substância presente quase que 

exclusivamente no colágeno, estava significativamente aumentado em relação aos controles. 

O fato permitiu concluir que o uso de heparina estimula a ação da colagenase, melhorando 

muito o remodelamento das lesões e, consequentemente, a qualidade da cicatrização. As 

observações dão conta ainda da redução da necessidade de procedimentos de enxertia 

quando a heparina é utilizada precocemente (até 24 h) no tratamento das queimaduras. Em 

resumo, estudos recentes mostraram que pacientes que sofreram queimaduras 

apresentaram, após uso de heparina em condições de segurança (ver posologia), redução 

acentuada da dor, rápido clareamento do eritema, diminuição do edema, limitação da 

destruição celular, neoangiogênese e cicatrização mais rápida. 

 



 

 

     Indicações 

 •É indicada, por suas ações anti-inflamatória, angiogênica e anticoagulante, para o 

tratamento de queimaduras de primeiro e segundo graus, com redução acentuada da dor. 

 

  

     Contraindicações 

 Contraindicado em pacientes com tendência a hemorragias, hipersensibilidade à 

substância ativa. 
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