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Resumo  

  As queimaduras são lesões que atingem as camadas da pele, e podem ser 

causadas por fatores químicos, físicos e elétricos e são divididas em quatro graus de 

lesões. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica em andamento, na qual 

será levantado dados e artigos científicos sobre a atuação do enfermeiro no 

atendimento de emergência á queimaduras em pacientes de ambos os sexos, 

ocorrido em âmbito intra hospitalar e as dificuldades encontradas na sua reabilitação 

tendo como objetivo principal o primeiro atendimento de emergência e suas formas 

de tratamento. 

  

Introdução  

  As Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por 

agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de 

revestimento do corpo humano, resultando em destruição parcial ou total da pele e 

seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como, tecido celular 

subcutâneo, músculos, tendões e ossos. As queimaduras, em geral, estão associadas 

a alterações de ordem anatômica, fisiológica, endócrina e imunológica, que precisam 

ser identificadas e tratadas corretamente, a fim de prevenir ou minimizar a extensão 

dos danos (1). 

          É considerado um dos maiores traumas, seguido de acidentes 

automobilísticos, além de causar alterações físicas como distúrbios da autoimagem e 

sequelas corporais muitas vezes irreversíveis, causam alterações tanto psicológicas 

quanto sociais. 

  Diante do exposto decidimos fazer um levantamento bibliográfico sobre o 

atendimento prestado a essas vítimas. 

  Objetivo  

 Descrever o atendimento de emergência a pacientes queimados em unidade intra-

hospitalar.  

          Método  

Trata-se pesquisa bibliográfica nas bases de dados:  Lilacs, Medline e BVS. As 

palavras-chave foram: Queimados, Queimaduras e emergência e os descritores foram 

queimaduras, hospitalização Queimaduras. Hospitalización, Burns. Hospitalization, 

perfil epidemiológico, Epidemiological profile. O período de análise da pesquisa será 

de 2008 a 2018, com intensificação das publicações nos últimos 10 anos serão 



incluídos artigos relacionados ao atendimento de emergência aos queimados em 

unidade intra-hospitalar, os critérios de exclusão foram artigos relacionados a 

tratamentos que ocorreram fora do ambiente hospitalar.  

Desenvolvimento  

 O estudo está em andamento e o projeto foi aprovado pela comissão de 

pesquisa, que terá continuidade em bases de dados científicos.  

 A faixa etária mais atingida foi a de 19 a 39 anos, resultando em 51% dos casos, 

seguido de 40 a 59 anos resultando em 21 %, a de 0 a 18 anos resultando em 20 % 

dos casos, e maiores de 60 anos resultando em 9% dos casos. Em comparação ao 

sexo o masculino foi o mais atingido 68,6% e o feminino a 31,4% dos casos.  (2) (3) (4) 

 Quanto ao local a residência teve maior incidência resultando em 40% dos 

casos, seguido de comercio/serviços/indústrias/construção resultando em 30% dos 

casos, via pública resultando em 20% dos casos e outros resultando em 10% dos 

casos.  (2) (3) (4)  

 O principal agente causador foram substancias quentes 45 % dos casos, seguido de 

chama/fogo resultando em 35 %, objeto quente que resultou em 20% dos casos, e 

outros resultando em 10% dos casos. (2) (3) (4) 

Já as principais áreas corporais atingidas foram: cabeça em primeiro lugar 

decorrente de 31% dos casos, membros superiores 19,8%, abdômen tórax/tronco 

18,6%, membros inferiores 10%, períneo 8 % e outros 12,6% dos casos. (2) (3) (4) 

 Resultados Preliminares 

Até o momento, foi levantado o protocolo de atendimento de emergência e 

alguns tipos de tratamentos tanto medicamentoso quanto na realização de curativos 

e cuidados gerais, e também a importância da reabilitação na recuperação completa 

do paciente.  
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