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Resumo 

Introdução: As queimaduras podem ser definidas por uma lesão causada na pele por 

um agente externo, decorrente ao calor excessivo no corpo, podendo ser por meio de 

um agente causador térmico, químico e elétrico1. Podem ser classificadas tendo em 

vista a profundidade do local atingido (do primeiro ao terceiro grau) e a extensão da 

queimadura, normalmente utiliza-se a conhecida regra dos nove, criada por Wallace 

e Pulaski2. As complicações infecciosas continuam sendo um obstáculo a ser 

superado, apesar de os avanços da saúde no tratamento de queimados ter melhorado 

a qualidade de vida. A pele como principal barreira contra a invasão bacteriana está 

comprometida juntamente com as outras defesas naturais do organismo, aumentando 

os riscos á infecção3. 

Objetivo do presente trabalho é: Investigar evidências e relatos na literatura científica, 

a contribuição de estudos que contemplam a assistência da Enfermagem na 

prevenção de infecção hospitalar no grande queimado. 

Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com revisão de literatura 

narrativa. As bases de dados utilizadas foram: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 

LILACS, SCIELO, TESES.USP, NDLTD, EBSCO, MEDLINE\PUBMED e DECS 

porque contém citações de revistas e resumos para literatura biomédica de todo o 

mundo, porque é uma fonte rica em conteúdos e tecnologias de pesquisa além de ter 

parcerias com inúmeras bibliotecas porque permite a execução de pesquisa em 

termos mais amplos ou mais específicos ou todos os termos que pertençam a uma 

mesma estrutura hierárquica. Os descritores baseados no DeCS encontrados foram: 

Infecção dos ferimentos e Prevenção/Controle e os termos não encontrados serão 

utilizados como palavras-chave: queimados, enfermagem e assistência. Foram 

utilizados os seguintes critérios: estudos em humanos, quantitativos, qualitativos e 

descritivos, publicações entre 2011 a 2016 nos idiomas português, inglês e espanhol, 

periódicos online (artigos científicos, teses de mestrado e doutorado, documentários 

e revistas eletrônica) específicos para a enfermagem e livros sobre queimaduras e 

cuidados de enfermagem na assistência e foram excluídos estudos do tipo relatos de 

pacientes pediátricos, tratados em ambulatório, com antecedentes crônicos, 

queimaduras em não humanos e publicações anterior a 2011. Na avaliação dos 
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resultados estão sendo utilizadas as seguintes estratégias: fechamento dos artigos 

utilizando os seguintes tópicos: tipo de estudo, objetivos, população, método e 

resultados obtidos. Leitura analítica de todos os artigos selecionados e discussão com 

o referencial teórico obtido. 

Desenvolvimento: esta pesquisa foi aprovada pela comissão de pesquisa do curso 

e está na fase de análise dos dados obtidos com os estudos selecionados e seguindo 

a proposta metodizada acima descrita. 

Resultados Preliminares: Foi realizada busca na base de dados MEDLINE com os 

seguintes descritores: Queimaduras, Enfermagem e Infecção. Encontrados 860 

artigos com os filtros: Idioma: Português, Inglês, Espanhol; Ano: 2011 a 2017. Após a 

busca e análise dos artigos onde foram selecionados 2 artigos. Na base de dados 

TESES.USP com os seguintes descritores: Queimaduras, Enfermagem e Infecção. 

Foram encontrados 149 artigos com os filtros: Idioma: Português, Inglês, Espanhol; 

Ano: 2011 a 2017. Após a busca e análise dos artigos não identificamos artigos 

coniventes a nossa pesquisa. Na base de dados LILACS com os seguintes 

descritores: Queimaduras, Enfermagem e Infecção. Foram encontrados 3.767 artigos 

com os filtros: Idioma: Português, Inglês, Espanhol; Ano: 2011 a 2017. Após a busca 

e análise dos artigos onde foram selecionados 4 artigos. Na base de dados SCIELO 

com os seguintes descritores: Queimaduras, Enfermagem e Infecção. Foram 

encontrados 1.108 artigos com os filtros: Idioma: Português, Inglês, Espanhol; Ano: 

2011 a 2017. Após a busca e análise dos artigos onde foram selecionados 2 artigos. 

Na base de dados PUBMED com os seguintes descritores: Queimaduras, 

Enfermagem e Infecção. Foram encontrados 85.658 artigos com os filtros: Idioma: 

Português, Inglês, Espanhol; Ano: 2011 a 2017. Após a busca e análise dos artigos 

onde foram selecionados 10 artigos. A análise prévia dos artigos mostra que o 

aumento da taxa de infecções nos pacientes queimados é devido entre outras causas 

à inserção de cateteres na região da ferida ou próximo a mesma. A equipe de 

enfermagem precisa redobrar a atenção na assistência, pois infecções em pacientes 
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críticos podem ser fatais, representando 75% da mortalidade e morbidade em 

pacientes queimados. Nos últimos anos os estudos nessa área evidenciaram queda 

da mortalidade e morbidade decorrente das ações de enfermagem, como medidas 

preventivas de infecção. 
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