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1. RESUMO 

 

Introdução: Os primeiros cuidados adequados dispensados às vítimas de 

queimadura constituem um determinante fundamental no êxito final do tratamento, 

sendo de suma importância que os profissionais que trabalham na área da saúde 

tenham conhecimentos específicos para atender a vítima queimada. Objetivo: 

Identificar, o conhecimento produzido a respeito da assistência de enfermagem 

imediata a pacientes vítimas de queimaduras. Metodologia: Optou-se pelo método 

de revisão integrativa da literatura. O levantamento dos textos foi feito na base de 

dados BVS. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, 

com textos completos disponíveis online. Resultados Parciais: Os resultados 

demonstram que há um amplo conhecimento a respeito da temática abordada, 

porém, não discorrendo diretamente a abordagem imediata que o enfermeiro deve 

prestar a este paciente, o que gera a necessidade de estudos que norteiem 

especificamente o cuidado imediato do enfermeiro ao paciente queimado.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As queimaduras são lesões decorrentes de agentes capazes de produzir calor 

excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Esses 

agentes podem variar entre químicos, térmicos e elétricos (BRASIL, 2012). 

As queimaduras provenientes de agentes elétricos são as que mais trazem 

agravos à vítima devido ao risco de paradas cardiorrespiratórias e arritmias 

cardíacas, porém o agente térmico é o maior causador de queimaduras, uma vez 

que ele pode desencadear uma reação sistêmica devido à liberação de mediadores 

pelo tecido lesado. Também ocorre dano à integridade capilar, com perdas 

aceleradas de fluídos, que pode ser agravado por subprodutos da colonização 

bacteriana. O agente químico é o segundo principal causador de queimaduras. 

Produtos de combustão, por exemplo, são irritantes e causam inflamação com 

edema da mucosa traqueobrônquica, que se manifesta por rouquidão, estridor, 

dispneia, broncoespasmo e escarro cinzento (VALE, 2005; BALAN; OLIVEIRA; 

TRASSI, 2009).  



 

 

Para o paciente queimado o atendimento pré-hospitalar é determinante para 

qualidade do prognóstico.  

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar, o conhecimento produzido a respeito da assistência de 

enfermagem imediata a pacientes vítimas de queimaduras. 

 

4. METODOLOGIA 

      

 Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual o conhecimento produzido a respeito da assistência de enfermagem 

imediata a pacientes vítimas de queimaduras? 

 Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: emergência, queimaduras, cuidados de 

enfermagem e diagnósticos de enfermagem. 

 Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 35 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 



 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas:  

 Fisiopatologia da vítima da queimadura 

 Métodos de avaliação da extensão da queimadura 

 Avaliação primária 

 Avaliação secundária 

 Controle da dor no paciente queimado 

 Assistência de enfermagem específica para cada agente etiológico 

 Transporte do paciente queimado 

  

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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