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1.Resumo 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de descrever o manejo da 

dor pela equipe de enfermagem em pacientes queimados. Os resultados foram 

discutidos utilizando as categorias: avaliação da dor; terapêutica medicamentosa; 

controle da dor durante os procedimentos; reavaliação da dor após analgesia e 

abordagem psicoemocional. 

2.Introdução 

Conforme Silva; Ribeiro (2011), a dor aguda por queimadura é vista como um 

dado importante por parte da equipe profissional que a considera um sinal tão 

significativo quanto os outros, o que a faz ser valorizada durante as avaliações e 

intervenções clínicas.  

O tratamento de queimaduras é doloroso para o paciente e o cuidado eficaz 

deve abranger os objetivos da assistência, assegurando a qualidade do serviço de 

enfermagem (HORTENSE; ZAMBRANO; SOUSA, 2008).  

A equipe de enfermagem é considerada primordial na assistência aos 

pacientes pelo maior convívio com o cliente e sua família, principalmente quando o 

paciente apresenta um quadro álgico (SANCHEZ-SANCHEZ; PERNÍA; 

CALATRAVA, 2005).  

Como verificamos na literatura, a dor é um problema que causa sofrimento ao 

paciente queimado e cuja intensidade e características estão relacionadas ao grau e 

à extensão da queimadura. Questionamos se o enfermeiro e sua equipe estão 

preparados para avaliar e promover o alívio da dor, proporcionando uma assistência 

humanizada ao paciente queimado. 

Assim, a questão norteadora desse estudo foi: “como deve ser o manejo da 

dor em pacientes queimados?”. Este estudo visa subsidiar a assistência de 

enfermagem a esses pacientes. 

3.Objetivo  

Descrever o manejo da dor pela equipe de enfermagem em pacientes 

queimados. 

4.Metodologia  

Para elaboração deste estudo foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica. 

O material pesquisado foi constituído por livros e artigos de periódicos publicados no 

período de 2000 à 2016. Para a busca bibliográfica, realizada nas  bases de dados 

LILACS e SciELO, foram utilizadas as palavras-chave:”dor em pacientes 



queimados”, “queimaduras em adultos e crianças”, “alívio da dor em pacientes 

queimados” .  

5.Desenvolvimento  

Para Rothrock (2007), as consequências da dor podem resultar em danos ao 

paciente queimado. Dessa forma, a dor compromete a limitação dos movimentos do 

tórax, aumento da mobilidade, diminui a complacência e o volume pulmonar levando 

a atelectasia, aumentando o risco de tromboembolismo, aumento do trabalho 

cardíaco e consumo de oxigênio pelo coração, elevando o risco de isquemia 

cardíaca, comprometimento do sistema imunológico, e atraso nas regularizações 

das funcionalidades intestinais e gástricas. 

O sofrimento baseia-se em dor física ou psíquica prorrogada, estado mental 

sofrido, que pode ser considerado por preceitos objetivos, assim como as 

circunstâncias fisiológicas, as atitudes e o quadro clínico geral de saúde (CASTRO; 

LEAL; SAKATA, 2013). 

Segundo Meneghetti et al. (2005), ‘‘a dor possui relação com a ansiedade do 

paciente, a ansiedade é uma resposta afetiva que está frequentemente reportada 

por pacientes que apresentam traumas físicos e emocionais.” 

6.Resultados preliminares  

Avaliação da dor- A avaliação da dor é importante, pois subsidia as intervenções 

para alívio da mesma. O enfermeiro deve adaptar cada instrumento de avaliação à 

capacidade cognitiva e psicomotora do paciente, para que os dados subjetivos 

referidos possam ser traduzidos da forma mais clara possível (RIGOTTI; FERREIRA, 

2005). 

Abordagem terapêutica medicamentosa- Os antidepressivos e hipnóticos tem 

grande benefício no tratamento da dor. Na classe dos anestésicos gerais, a 

cetamina é o mais indicado para analgesia e anestesia em pacientes queimados 

(GOMES; SERRA; MACIEL JÚNIOR, 2001).  

Controle da dor durante os procedimentos- A equipe de enfermagem deve estar 

atenta quanto ao controle da dor, administrando sedativos e analgésicos, além de 

providenciar conforto físico e suporte emocional para o paciente (DUARTE et al., 

2012). 

Reavaliação da dor após analgesia- (FONTES; JAQUES, 2007) A reavaliação da 

dor é parte integrante do processo efetivo da administração da dor, sendo que sua 



frequência vai depender das condições clínicas do  paciente (FONTES; JAQUES, 

2007). 

Abordagem psicoemocional- É muito importante que o profissional de enfermagem 

consiga dar o apoio devido aos pacientes nessas condições, a comunicação efetiva, 

o apoio e o contato com a família é importante na assistência psicoemocional do 

paciente (OLIVEIRA; MOREIRA; GONÇALVES, 2012). 
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