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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre fatores ambientais e a 
qualidade de vida em pacientes adultos vítimas de queimaduras em fase de 
atendimento ambulatorial. Foram avaliados 80 participantes utilizando o Burn 
Specific Health Scal–Brief–Brasil (BSHS-B-Br) para mensuração da qualidade de 
vida e um conjunto de perguntas dicotômicas fundamentadas em itens da categoria 
de fatores ambientais da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), para a avaliação da necessidade e acessibilidade a 
estes fatores. Os dados obtidos foram tabulados no Microsoft Office Excel – 2016 
(MicrosoftTM) e analisados utilizando o software Microsoft R 3.4.2 versão para 
Windows (64-bit). Os resultados foram demonstrados com frequência absoluta e 
relativa para dados categóricos e média e desvio padrão para dados numéricos. 
Para verificar a relação entre as variáveis propostas foi calculado o coeficiente de 
correlação de Spearman. Obteve-se uma correlação moderada negativa entre a 
presença de necessidade a fatores ambientais e o score da BSHS-B-Br (r=-0,503; 
p<0,001). Dessa maneira, conclui-se que os fatores ambientais da CIF demonstram-
se relevantes para o contexto da população estudada, tendo um impacto significativo 
sobre a sua qualidade de vida. 
 

INTRODUÇÃO 

As queimaduras são caracterizadas como um tipo de lesão desencadeada por 

vários possíveis agentes (térmicos, mecânicos, químicos, elétricos ou radiativos) e 

constituem um problema de saúde pública mundial que atinge todas as faixas 

etárias.1,2 Geralmente as lesões por queimaduras envolvem diferentes camadas da 

pele, mas em alguns casos podem atingir tecidos mais profundos, como músculos e 

ossos, ou mesmo causar danos nas vias aéreas e nos pulmões.1 

Com o crescente desenvolvimento de pesquisas nas últimas décadas, avanços 

significativos foram feitos no conhecimento e na execução de estratégias 

preventivas e terapêuticas para o atendimento aos indivíduos com queimaduras.³ 

Este fato resultou em uma diminuição na incidência, gravidade e complicações nos 

casos de queimaduras, juntamente a um aumento da taxa de sobrevivência dessa 

população específica.4 No entanto, os sobreviventes ainda experimentam diversas 

dificuldades físicas e psicossociais e relatam um conjunto complexo de desafios no 

processo de recuperação que podem afetar todos os domínios de suas vidas e 

precisam ser investigados.1,5,6 

Em consonância com o ideal proposto pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), alguns estudos têm defendido a utilização de uma abordagem de 

investigação em pacientes pós-queimadura que incorpore os componentes da 
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Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para 

mensurar as consequências e avaliar o processo de recuperação após a lesão.5,6 

Nomeadamente estes componentes são funções corporais, estruturas corporais, 

atividades e participação e fatores conceituais, sendo que este último, compreende 

fatores pessoais e ambientais.7 

Os fatores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal em que 

as pessoas vivem e conduzem suas vidas, podendo influenciar todos os demais 

constructos de saúde.7 Estes fatores são qualificados como agentes facilitadores ou 

obstáculos para a funcionalidade de um indivíduo e, de acordo com os princípios 

taxonômicos padronizados pela CIF, podem pertencer a cinco categorias diferentes, 

organizadas em capítulos. São elas: produtos e tecnologia; ambiente natural e 

mudanças ambientais feitas pelo homem; apoio e relacionamentos; atitudes e 

serviços, sistemas e políticas.7,8  

A qualidade de vida (QV), por sua vez, é uma das principais variáveis na 

pesquisa de cuidados com vítimas de queimaduras.9 Também denominada de 

estado de saúde percebido, trata-se de um conceito de natureza multidimensional, 

com preditores variados e que deve ser considerado durante o tratamento de 

sobreviventes de queimaduras, tendo como objetivo manter ou atingir uma QV mais 

favorável.10,11,12 

Avaliar e compreender de forma ampla a relação entre o ambiente em que o 

paciente está inserido e os diversos aspectos de saúde pode ajudar os profissionais 

da equipe de reabilitação e formuladores de políticas públicas a determinar medidas 

para facilitar a participação de pessoas com deficiência.13,14,15 

No entanto, apesar da considerada relevância dada aos fatores provenientes 

do contexto ambiental, raros estudos e instrumentos de pesquisa os incluem durante 

a abordagem de avaliação da QV do paciente pós-queimadura.9 

 

OBJETIVO 

O estudo em questão teve como objetivo verificar a relação entre fatores 

ambientais propostos pela Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) e a percepção de qualidade de vida em adultos vítimas 

de queimaduras. 
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METODOLOGIA 

Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal. 

 

População estudada 

O estudo foi realizado com 80 adultos vítimas de queimaduras de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

 

Critérios de inclusão: 

 Idade de 18 anos ou mais no momento do estudo; 

 Ambos os sexos; 

 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

 Pacientes que tiveram alta hospitalar e seguiram em atendimento 

ambulatorial; 

 Ausência de comprometimento cognitivo, avaliado pelo Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM) com pontuação igual ou acima de 20 pontos.  

 

Critérios de exclusão:  

 Preenchimento incompleto ou ilegível dos questionários; 

 Pacientes com diagnóstico médico de doenças psiquiátricas;  

 Desistência do protocolo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Este estudo integra um projeto intitulado “Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde em Queimaduras”, aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa (CEP) da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP/EPM) com CAAE: 52802615.2.0000.5505, e número do 

parecer de aprovação: 1.525.931 de 01 de maio de 2016. 

Trata-se de um estudo multicêntrico realizado nos seguintes locais: 

Ambulatório do Setor de Queimados da UNIFESP/EPM em São Paulo/SP, 

Ambulatório do Pronto Socorro para Queimaduras em Goiânia/GO, Ambulatório de 
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Cirurgia Plástica da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos/SP 

(ISCMS) e Clínica de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília (UNISANTA) em 

Santos/SP. 

Todos os esclarecimentos referentes aos objetivos e procedimentos adotados 

nessa pesquisa foram fornecidos às pessoas abordadas, que concordando com a 

proposta de participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Na coleta de dados, foram aplicados os seguintes instrumentos: ficha de 

caracterização sociodemográfica, o MEEM para rastreio cognitivo, uma ficha de 

coleta de dados baseada na CIF para avaliação dos fatores ambientais e o BSHS-B-

Br para verificação da qualidade de vida dos entrevistados. 

 

Materiais 

Ficha de caracterização sociodemográfica 

Inicialmente, para fins de caracterização sociodemográfica, os participantes da 

pesquisa preencheram uma ficha, formulada pela pesquisadora responsável, 

fornecendo dados a respeito do local da coleta, identificação pessoal e questões 

relativas à sua queimadura como tempo de lesão; tempo de internação hospitalar; 

profundidade da queimadura; região corporal acometida e a realização ou não de 

procedimentos cirúrgicos. 

 

MEEM  

O Mini Exame do Estado Mental é um instrumento de rastreio de 

comprometimento cognitivo elaborado por Folstein et. al16 em 1975 e traduzido no 

Brasil por Bertolucci et. al17 em 1994. Este teste é composto por questões agrupadas 

em sete categorias com o objetivo de avaliar as seguintes funções: orientação 

temporal (cinco pontos), orientação espacial (cinco pontos), registro de três palavras 

(três pontos), atenção e cálculo (cinco pontos), recordação das três palavras (três 

pontos), linguagem (oito pontos) e capacidade construtiva visual (um ponto). A 

pontuação do MEEM pode variar de zero, indicando maior grau de 

comprometimento cognitivo, até um total máximo de 30 pontos. 
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Para este estudo, participantes que obtiveram 19 pontos ou menos, não foram 

incluídos, seguindo o estudo de Brucki et. al18, que adaptou o uso do MEEM no 

Brasil com score de 20 para analfabetos, de 25 para pacientes de um a quatro anos 

de escolaridade, 26,5 de cinco a oito anos, 28 de nove a onze e 29 pontos para 

escolaridade maior que onze anos. 

 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

A CIF pertence ao grupo das classificações internacionais desenvolvida pela 

Organização Mundial da Saúde7 (OMS) para aplicação em vários aspectos da 

saúde. 

O objetivo geral da CIF, publicada pela primeira vez em 2001, é proporcionar 

uma linguagem unificada e padronizada assim como uma estrutura de trabalho para 

a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde. Como classificação, a 

CIF agrupa sistematicamente diferentes domínios de uma pessoa com uma 

determinada condição de saúde e também relaciona os fatores ambientais que 

interagem com todos os demais constructos. Os fatores ambientais são organizados 

de forma sequencial, do ambiente mais imediato do indivíduo (nível individual) até ao 

ambiente geral (nível social). 

Para facilitar a avaliação desses fatores durante a abordagem ao paciente pós-

queimadura, foram utilizadas informações da categoria de fatores ambientais da CIF 

2003 - Versão em Português - Brasil para formulação de perguntas dicotômicas e 

autoaplicáveis, elaboradas como desenvolvimento autônomo pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa.  

Ao todo foram 18 questões relacionadas aos fatores ambientais propostos pelo 

modelo da CIF, que puderam ser respondidas de maneira afirmativa (sim) ou 

negativa (não), representando respectivamente os qualificadores oito e zero da CIF 

e permitindo a tabulação dos dados. 

 

 

BSHS-B-Br 

O Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B), desenvolvido por Kildal et. al19 

(2001), é um instrumento autoaplicável e específico para a avaliação da qualidade 

de vida em pacientes vítimas de queimaduras. Em 2015 foi traduzido para a língua 
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portuguesa do Brasil, adaptado culturalmente e validado por Piccolo et. al20, 

passando a ser denominado Burn Specific Health Scal–Brief–Brasil (BSHS-B-Br). 

Esta escala contém 40 questões com nove domínios que avaliam: sensibilidade ao 

calor, afeto, função da mão, regimes de tratamento, trabalho, sexualidade, relações 

interpessoais, habilidades simples e imagem corporal. Cada item descreve uma 

função ou experiência que o indivíduo é questionado a avaliar, em uma escala de 

quatro pontos, em que extremo/extremamente equivale a zero, bastante a um, 

moderadamente a dois, um pouco a três, e nenhum/nenhuma corresponde a quatro. 

A pontuação final varia de zero a 160 pontos. Quanto mais alto o score obtido, 

melhor a qualidade de vida do participante. 

 

Análise estatística 

Os dados coletados foram tabulados no Microsoft Office Excel – 2016 

(MicrosoftTM) e o software utilizado para a análise estatística foi o Microsoft R 3.4.2 

versão para Windows (64-bit). Os dados numéricos foram apresentados com média 

e desvio padrão (DP) e os dados categóricos por meio de frequência absoluta e 

relativa. Para a análise de correlação entre as variáveis propostas utilizou-se o 

coeficiente de Spearman, sendo considerado o valor de significância de p<0,05 para 

efeito de relevância da análise. 

 

RESULTADOS 

Na análise descritiva da amostra total, observou-se que os participantes 

apresentaram idade média de 37,47 anos (DP=14,13), sendo a maioria do gênero 

feminino (65,0%) e possuindo ensino fundamental completo (41,3%). Destaca-se 

que 53,8% dos avaliados foram classificados, de acordo com a distribuição das 

queimaduras na superfície corporal (SCQ), como pequenos queimados e pouco 

mais da metade da população (52,5%) apresentou queimaduras com dois e três 

graus de profundidade associadas (Tabela 1). 
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Em relação as regiões corporais atingidas pela queimadura, 24 pessoas (30%) 

foram acometidas no rosto; três (3,8%) na cabeça; 15 (18,8%) no pescoço; sete 

(8,8%) na orelha; 17 (21,3%) no tórax; oito (10%) em abdômen; quatro (5%) em 

mamas; sete (8,8%) em costas; 52 (65%) em membro superior direito; 39 (48,8%) 

em membro superior esquerdo; 13 (16,3%) em mão direita isoladamente; 10 (12,5%) 

em mão esquerda; nove (11,3%) em ambas as mãos; 29 (36,3%) em membro 

inferior direito; 33 (41,3 %) em membro inferior esquerdo; um (1,3%) em região 

peniana, escrotal ou vulvar e três (3,8%) na região glútea.  

Do total de regiões acometidas, 26 (32,5%) dos participantes apresentaram 

comprometimento de somente uma região, enquanto os demais (67,5%) 

apresentaram queimaduras em duas ou mais regiões.  

Tabela 1 – Análise dos dados sociodemográficos e clínicos da população 
estudada (n=80) 

Variáveis                                    Média          DP                    Fi                  Fr 

Idade (anos) 37,47 14,13           

Sexo  Masculino   28 35,0% 

 Feminino   52 65,0% 

Escolaridade       Ensino fund. I   11 13,8% 

 Ensino fund. II   33 41,3% 

 Ensino médio   22 27,5% 

 Ensino superior   14 17,5% 

Tempo do acidente < 1 mês   46 57,5% 

 De 1 a 12 meses                                25 31,3% 

 De 1 a 5 anos   09 11,3% 

SQC Pequeno    43 53,8% 

 Médio   19 23,8% 

 Grande   18 22,5% 

Profundidade (graus) Segundo + Terceiro   42 52,5% 

 Segundo    32 40,0% 

 Terceiro    06 7,5% 

Legenda: fI:frequência absoluta; fr:frequência relativa; %: porcentagem; n: amostra; DP: desvio padrão; fund: 

fundamental; SCQ: superfície corporal queimada. 
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Na Tabela 2 estão expressos os resultados das questões que buscaram 

informações em relação ao acesso dos participantes quando apresentavam 

necessidades a alguns dos fatores ambientais propostos pela CIF.  Foi possível 

identificar que o uso de terapia medicamentosa foi o fator de maior necessidade 

(64%) entre a população estudada, no entanto, o fator que obteve maior taxa de 

acessibilidade foi o uso de Rampas, elevadores e banheiros adaptados (100%). 

 

Tabela 2 – Necessidade e Acessibilidade aos Fatores Ambientais da CIF (n = 80) 

Fatores Ambientais (n=80) 
Necessidade Acesso  

Fi Fr Fi Fr 

Uso de medicamentos 51 64% 42 82% 

Uso de prótese 4 5% 2 50% 

Produtos que facilitam a mobilidade 6 8% 3 50% 

Produtos, equipamentos e tecnologia para comunicação 11 14% 6 55% 

Rampas, elevadores e banheiros adaptados 4 5% 4 100% 

Apoio familiar/cuidador 29 36% 24 83% 

Profissionais da saúde 44 55% 36 82% 

Legenda: CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; f I:frequência absoluta; fr:frequência 
relativa; %: porcentagem; n: amostra.  
  

Quando os participantes foram questionados sobre um último conjunto de 

fatores: a existência de dificuldades frente a opiniões e atitudes de outras pessoas, 

evidenciou-se que a grande maioria afirmou não possuir tais dificuldades (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Questões da CIF (Dificuldade sobre Atitudes e Opiniões)  

Fatores Ambientais (n=80) 
Sim Não  

Fi Fr Fi Fr 

Familiares 11 14% 69 86% 

Amigos ou conhecidos 13 16% 67 84% 

Prestadores de Serviço (Inclui os da Saúde) 5 6% 75 94% 

Estranhos 11 14% 69 86% 

Legenda: CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; f I:frequência absoluta; fr:frequência 
relativa; n: amostra; %: porcentagem. 
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As pontuações dos participantes no BSHS-B-Br variaram de 46 a 160 de um 

total possível de 160 pontos, tendo como média um score de 127,12 (DP=23,03) e 

demonstrando uma qualidade de vida autopercebida relativamente boa. 

Como demonstrado no diagrama do gráfico 1, houve uma correlação moderada 

negativa entre a quantidade de respostas afirmativas (sim) para a existência de 

necessidade aos fatores ambientais e o score da BSHS-B-Br, (r=-0,503; p<0,001), 

ou seja, quanto maior a necessidade relatada pelos participantes, menor foi a 

qualidade de vida apontada pelo BSHS-B-Br.  

 

Gráfico 1 – Correlação entre o BSHS-B-Br e a presença de necessidade aos fatores 
ambientais da CIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na tabela 4 que dos nove domínios do BSHS-B-Br avaliados, sete 

apresentaram correlação negativa significativa com a presença de necessidade aos 

fatores ambientais, exceto relações interpessoais e sexualidade.  
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Tabela 4 - Correlação entre os domínios do BSHS-B-Br e a presença de 
necessidade aos fatores ambientais da CIF 
BSHS-B-Br 
Domínios 

CIF 
Fatores Ambientais 

 R p-valor 

HS -0,323 0,003 

FM -0,272 0,015 

Trabalho -0,483 < 0,001 

Afeto -0,271 0,015 

RI -0,198 0,078 

Sexualidade -0,275 0,052 

IC -0,345 0,002 

SC -0,243 0,029 

RT -0,392 < 0,001 

Legenda: BSHS-B-Br: Burn Specific Health Scal –Brief –Brasil; HS: Habilidades Simples; FM: Função da Mão; RI: 

Relações Interpessoais; IC: Imagem Corporal; SC: Sensibilidade ao Calor; RT: Regimes de Tratamento; r: Coeficiente 
de correlação de Spearman; *: Significância Estatística; p-valor: Índice de Significância < 0,05. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível evidenciar a existência de uma correlação moderada negativa 

entre a presença de necessidade a fatores ambientais da CIF e a qualidade de vida 

avaliada pelo BSHS-B-Br. Portanto, pode-se afirmar que os fatores ambientais 

demonstram-se relevantes para o contexto da população pós-queimadura, tendo um 

impacto significativo sobre seu estado de saúde percebido e merecendo atenção 

importante, especialmente por parte dos profissionais de saúde envolvidos no 

processo de reabilitação. 
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