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Resumo: As queimaduras são lesões bem frequentes e representam um agravo 

significativo no Brasil. Caracterizada por manifestações teciduais que decorrem de 

traumas causados por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, seu 

tratamento é dolorido em aspecto físico e psicológico, dessa forma, o enfermeiro 

necessita de conhecimento científico e de preparo mental para saber lidar com a 

situação. Objetivo:  Investigar por meio de revisão bibliográfica integrativa publicações 

que abordem o papel do enfermeiro no atendimento ao paciente grande queimado. 

Método:  Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica integrativa, acessando as 

bases LILACS e SCIELO com as seguintes palavras-chaves: Queimaduras, 

assistência de enfermagem, cuidados de enfermagem com queimaduras e dor, 

associadas ao ligador booleano AND nas seguintes combinações: Queimaduras AND 

assistência de enfermagem, Queimadura AND dor e Queimaduras AND cuidados de 

enfermagem. Resultado:  Foram encontrados 7 estudos que discorreram sobre o 

papel do enfermeiro frente ao paciente grande queimado. Identificou-se a importância 

deste tema e, ao mesmo tempo, a baixa produtividade sobre o assunto, nos permitindo 

inferir a necessidade de novos estudos com esta temática bem como ressalta-la como 

uma oportunidade de melhoria dentro da formação e qualificação profissional em 

enfermagem. 

Palavras-chave: Queimaduras, assistência de enfermagem, cuidados de 

enfermagem com queimaduras e dor. 

RESUMO 

As queimaduras são lesões bem frequentes e representam um agravo significativo no 

Brasil. Caracterizada por manifestações teciduais que decorrem de traumas causados 

por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, seu tratamento é dolorido em 

aspecto físico e psicológico, dessa forma, o enfermeiro necessita de conhecimento 

científico e de preparo mental para saber lidar com a situação. Assim, buscou-se com 

este estudo identificar nas produções latino-americanas informações sobre o papel do 

enfermeiro ao paciente grande queimado. 

Palavras-chave: Queimaduras, assistência de enfermagem, cuidados de 

enfermagem com queimaduras e dor. 
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INTRODUÇÃO 

 A ação direta ou indireta do calor sobre a pele resulta em queimaduras, essas 

são consideráveis lesões que levam as grandes taxas de mortalidade e morbidades. 

A queimadura é uma lesão de continuidade por meio de uma energia isolada ou 

associada à outra forma energética, sobre o revestimento cutâneo, ou seja, sobre o 

tegumento.  (1,2) 

Caracterizada por manifestações teciduais, a queimadura decorre de traumas 

causados por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Citemos exemplos 

dos agentes causadores: chama de fogo, água e outros líquidos em temperaturas 

elevadas ou abaixo de zero, objetos aquecidos, contato com correntes elétricas, 

procedimentos que envolvam radiação ionizante como exemplo tratamento com 

radioterapia e o contato com agentes químicos de origem ácida ou alcalina, que além 

das queimaduras no tecido cutâneo pode causar danos no trato respiratório e diversas 

alterações sistêmicas. (1,3-7) 

As queimaduras são bem frequentes e representam um agravo significativo no 

Brasil. Boa parte dos acidentes ocorre na própria residência da vítima.  (1,3,5,7) 

Sua classificação se dá pela profundidade e extensão da lesão associada ao 

tipo de tecido atingido. A classificação por profundidade é dividida em primeiro, 

segundo e terceiro grau, como apresentamos a seguir: (4,7,2) 

- Primeiro grau: é o tipo de queimadura mais superficial, atinge a epiderme. Esta lesão 

é dolorosa e se manifesta com eritema. A reepitelização se faz espontaneamente sem 

deixar cicatrizes, como exemplo desta temos a de queimadura solar. (2) 

- Segundo grau: nesta, há perda total da epiderme e parte da derme. Há possibilidade 

de cura espontânea se for superficial, são muito dolorosas e apresentam bolhas, as 

mais profundas não são tão dolorosas e a cura é pouco mais demorada levando 

algumas semanas, além de deixar cicatrizes classificadas como hipertrófica.  (2) 

- Terceiro grau: existe o comprometimento total de todas as camadas da pele. 

Geralmente é indolor e requer um transplante de pele, pois não é espontânea sua 

reconstrução. Essa pode acometer tecidos mais profundos, como músculos, tendões 

e ossos.  (8,2) 
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Por sua vez a classificação da extensão é realizada pela idade da vítima, 

utilizando a regra dos nove, criada por Wallace e Pulaski, essa avalia a extensão 

atingida denominada Superfície Corporal Queimada (SCQ). (7) 

A pele é considerada como o maior órgão do corpo humano, a pele é 

responsável por resguardar e revestir nossos ossos e órgãos internos, 

desempenhando algumas funções como: controle hidroeletrolítico, proteção contra 

atritos, flexibilidade, lubrificação da superfície e controle da temperatura corpórea, 

devido ação das glândulas sudoríparas e dos capilares sanguíneos presentes em todo 

seu revestimento. (1,7) 

A pele forma uma barreira protetora para o corpo da atuação de quaisquer tipos 

de agentes, seja ele, físico, químico ou microbiano sobre os tecidos mais profundos 

do organismo humano. Subdividida em camadas a pele tem poder de detectar as 

diferentes sensações corpóreas, funcionando também como órgão dos sentidos, 

através do tato, da temperatura e da dor. A primeira camada da pele é denominada 

de epiderme, a subcamada derme e a camada mais profunda hipoderme, existindo 

ainda seus anexos, que são as glândulas sebáceas e folículos pilosos, além de 

inúmeras terminações nervosas. (7) 

A resposta do organismo sob a injuria térmica é traduzida por necrose de 

coagulação tecidual e progressiva trombose dos vasos adjacentes num período de 12 

a 48 horas, sendo a princípio uma ferida estéril que rapidamente é colonizada por 

bactérias endógenas e exógenas que podem gerar grandes infecções. (1) 

As infecções não tratadas adequadamente evoluem para septicemia e 

repercussões sistêmicas resultando em complicações nos seguintes sistemas: renais, 

adrenais, cardiovasculares, pulmonares, musculoesqueléticos, hematológicos, 

gastrointestinais e neurológicos. Esses por sua vez são resultados da grande taxa de 

mortalidade. Além da mortalidade existem as taxas de morbidades, que são as 

sequelas decorrentes da lesão que incapacita o indivíduo atingido, principalmente se 

essas atingirem as mãos, e dependendo de sua localização, geram lesões 

neurológicas, oftalmológicas e geniturinárias. (1,8) 

A fisiopatologia da queimadura é constituída pela isquemia inicial e reperfusão, 

seguida por uma reação inflamatória. Existe uma perda significativa de fluidos para a 
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área afetada, a permeabilidade vascular é aumentada, pequenos vasos são ocluídos, 

surgem edemas, o colágeno da pele é desnaturado e o sal e a água são acumulados 

dando origem as bolhas. (2) 

A perda de líquido é inevitável com a exposição ao calor e essa, dependendo 

de sua extensão, pode levar a vítima a um quadro de choque hipovolêmico. O choque 

pode ser mascarado pela liberação de catecolaminas, exaustão rápida do óxido nítrico 

e outras aminas vasoativas, que contribuem para apresentar uma pressão sanguínea 

aproximadamente normal. Nas primeiras três a doze horas após a lesão ocorre a 

diminuição do número de hemácias, aumentando assim a necessidade de oxigênio. 

(2) 

As trocas dos curativos causam estímulos calóricos sobre as terminações 

nervosas gerando dor ao paciente. (6) 

A dor física e emocional da vítima deve ser avaliada constantemente, por isso 

a equipe de assistência deve estar alerta ao quinto sinal vital denominado como dor. 

Essa denominação teve origem pela Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em 

Saúde Pública junto à Sociedade Americana de Dor (APS). O registro da dor deve ser 

realizado juntamente aos outros sinais vitais, quais sejam: temperatura, pulso, 

respiração e pressão arterial. (10,11, 12, 13) 

 Aguda ou crônica são classificações da dor, essa é diretamente relacionada ao 

trauma sofrido, a possíveis infecções e inflamações. As respostas frequentes da dor 

seja ela aguda ou crônica, estão evidenciadas através da ansiedade e agitação 

psicomotora. A função biológica também sofre alterações como a elevação da pressão 

arterial, taquicardia, taquipnéia, irritabilidade, alterações de energia, do padrão do 

sono, falta de apetite e libido, concentração diminuída e dificuldades nas relações 

familiares, sociais e profissionais. (10,11, 12,13) 

O desaparecimento desta dor é esperado após a cura da lesão, caso contrário 

essa se torna dor crônica, ou seja, aquela que persiste após o tempo esperado. (12) 

A avaliação da dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a uma lesão real, e cada indivíduo expressa sua dor de acordo com 

experiências prévias de traumas. Por isso para cada paciente a resposta de dor é 

diferenciada, sendo uns fortes e resistentes e outros mais sensíveis. (11, 13, 8, 7) 
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Os instrumentos utilizados para avaliar a dor sentida são: escala visual 

numérica (EVN), escala visual analógica (EVA), e escala de categoria verbal ou visual. 

Esses instrumentos são de fácil aplicação, as escalas vão de 0 a 10, sendo 0 para a 

ausência da dor e 10 para o nível máximo de dor. O valor aceitável e ideal é até três 

com o intuito de manter a dor em nível baixo. (11, 9, 14, 4) 

O tratamento é individual. Se a dor física for a origem das queixas essa pode 

ser controlada através do uso de sedativos e analgésicos, preparado e administrados 

pela equipe de enfermagem seguindo a prescrição médica, porém se a dor for de 

origem emocional só será suportada com o auxílio de todos que estiverem presentes 

nos cuidados, seja ele profissional ou familiar. Neste cenário a abordagem da equipe 

de enfermagem é fundamental para uma boa evolução do quadro, junto à equipe 

multidisciplinar. (11, 12, 8) 

No entanto o enfermeiro pode desenvolver atividades para auxiliar o paciente 

que manifesta a dor. Dentre as principais estão: estabelecimento de relação com o 

paciente, ensinar ao paciente a resposta da dor, situação paciente-grupo, estabelecer 

relação com pessoas que estejam em contato com o paciente, fornece impulsos 

sensoriais, promover repouso e relaxamento, prover analgesia, diminuir estímulos 

nocivos, solicitar auxilio de outros profissionais. (10,12, 14) 

  Assim compreendemos que a assistência prestada a uma vítima de 

queimadura é um grande desafio, um trabalho desgastante tendo em vista a gravidade 

do paciente, que exige grande dedicação, pois o convívio com o paciente é 

extremamente prolongado.  A dor sentida pelo paciente é motivo para queixas 

continuas e o profissional que não estiver preparado para tamanha responsabilidade 

pode desencadear um estresse maior tanto para ele quanto para o próprio paciente. 
(12, 15, 16, 6)   

A equipe de enfermagem realiza a assistência dos cuidados complexos e 

repetitivos, dentro de um ambiente onde o sofrimento e a dor prevalecem, podendo 

desencadear um estresse e esgotamento físico e/ou mental na equipe de 

enfermagem, ocasionando o despertar de sentimentos como impotência, 

inadequação, apreensão, vulnerabilidade e frustração. 
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O Centro de Tratamento de Queimado (CTQ) é um ambiente constantemente 

instável que proporciona insegurança em relação a assistência prestada e as tomadas 

de decisões.  (15, 16) 

A hora do banho é o melhor momento para realizar o curativo, momento esse 

onde ocorre intensos e altos gritos de dor produzidos pelos pacientes além de delírios 

e alucinações consequentes pelo uso de anestésicos e sedativos. Os sons produzidos 

estimulam a memória e percepções sensoriais de toda a equipe, trazendo consigo a 

tristeza intensa, trauma, incômodo, confusão, a irritabilidade, tensão, loucura, cansaço 

físico e psicológico, sentimentos que evidenciam a fadiga mental e de acordo com a 

psicodinâmica pode ser conduzida em duas vertentes sendo a doença e a criatividade.  

(15, 16) 

Mas nem tudo é tão ruim, a melhora do estado de saúde do paciente e a alta 

hospitalar são resultados das ações de enfermagem, o êxito da equipe repercuti em 

sentimentos de alegria, satisfação e missão cumprida.  (15, 16) 

Diante da complexidade deste paciente, vítima de queimadura em atendimento 

em um CTQ, este trabalho tem o objetivo de investigar por meio da revisão 

bibliográfica, publicações que abordem sobre o papel do enfermeiro no atendimento 

ao grande queimado, visando desenvolver um conhecimento ampliado da assistência 

especifica para estes pacientes por meio da sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), com diagnósticos, planejamentos e prescrições de enfermagem 

adequadas para uma boa evolução. Desta forma este estudo busca responder a 

seguinte pergunta de pesquisa: Qual o papel do enfermeiro no atendimento ao 

paciente grande queimado, levando em conta que este sofreu uma injuria e que 

dependendo da extensão e profundidade terão danos mortais ou morbidades que o 

acompanharão para o resto de sua vida.  

OBJETIVO 

Investigar por meio de revisão bibliográfica integrativa publicações que 

abordem o papel do enfermeiro no atendimento ao paciente grande queimado.  

MÉTODO 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica integrativa, que buscou por produções 

cientificas de relevância para esta temática. Para desenvolvê-la foram percorridas as 



7 

 

seguintes etapas, elaboração da pergunta de pesquisa considerando a estratégia 

PICo (P= População ou problema; I= Interesse; Co= Contexto), sendo então PI= 

paciente grande queimado, Co= papel do enfermeiro; definição do objeto de estudo; 

dos critérios de inclusão e exclusão para a composição da amostra; determinação dos 

dados a serem coletados do material selecionado e sua análise; Apresentação e 

discussão dos resultados. (17, 18) 

As informações foram coletadas na Base de dados da literatura Latino-

Americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS) Scientific Electronic Library 

online (SCIELO). As palavras chave para a coleta de dados foram selecionadas a 

partir dos descritores de ciência e saúde (Decs) (19) sendo; Queimaduras, assistência 

de enfermagem, cuidados de enfermagem com queimaduras, dor. Á partir destas 

palavras chave foi utilizado o ligador booleano AND e realizada a primeira busca. 

A coleta de dados foi realizada no período de maio a julho de 2019, sendo 

acessado a base de dados com as combinações mencionadas, os artigos foram 

selecionados a partir do idioma (Português e espanhol) publicadas de 2013 até 2018.  

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta revisão bibliográfica integrativa foram identificados 324 registros nas 

bases de dados entre LILACS e SCIELO. Resultando após a análise dos filtros 46 

artigos, destes foram excluídos 21 por não atenderem ao objetivo do estudo, 

totalizando 25. Após a primeira análise dos resumos houve a exclusão de 8 artigos 

por repetições, totalizando 17 artigos. Na segunda análise, foi realizada a leitura na 

íntegra e destes, 9 artigos não corresponderam ao objetivo do trabalho, sendo assim, 

compõe a amostra de 7 artigos que respondem à pergunta de pesquisa. 

Embora a amostra seja pouco expressiva a região Sul é a que mais se destacou 

com cinco publicações, seguida pela região sudeste com duas publicações, e por fim, 

região Centro-Oeste, região Norte e Nordeste não apresentaram nenhuma 

publicação.  

Dentre os profissionais pesquisadores totaliza-se 35, destes, 28 são 

Enfermeiros e 7 graduandos de Enfermagem, fato que demonstra que esta temática 

tem sido um ponto de reflexão e investigação para o profissional enfermeiro. 
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Os aspectos mais relevantes discutidos nos estudos são o cuidado de 

enfermagem englobando o contexto assistencial, educativo e gerencial ao paciente 

grande queimado. O conhecimento sobre o tratamento do paciente grande queimado 

deve frisar a manutenção das estruturas e funcionalidades do corpo, controlando a 

dor e a continua educação dos profissionais relacionando aspectos como a 

fisiopatologia, expressões faciais do paciente, intensidade da dor física e emocional 

do mesmo, conhecimento das características farmacodinâmicas e o controle 

emocional de ambas as partes.  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na busca de estruturar esta discussão apresenta-se a seguir o gráfico 1 que 

exemplifica o número dos sete artigos selecionados, dentre a população do estudo. 

Gráfico 1: Total de artigos encontrados e Selecionados para esta revisão integrativa. 

São Paulo – SP, Brasil, 2019.

 

Fonte: Januario ARN, Borges EMC, Santos KV, Lessa R, Silva TG. 

Assim o Gráfico 1 apresenta a população do estudo, sendo composto por 324 

artigos encontrados nas bases de dados LILACS e SCIELO, que totalizam 100%, a 

partir desta composição evidenciou-se uma amostra com 7 artigos, o que perfaz 2% 

do total. A amostra possibilitou agrupar estudos que responderam à pergunta de 

pesquisa, corroborando para a elaboração deste estudo. Ressalta-se este número 

pouco expressivo, contudo esta revisão bibliográfica integrativa nos proporcionou 

conhecer mais sobre a assistência de enfermagem aos cuidados com os pacientes 

grandes queimados. 

Artigos 

encontrados

100%

Artigos 

Selecionados

2%
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Destaca-se que na amostra de 2%, ou seja, de 7 artigos, apenas 2 são 

pesquisas de campo, trazendo poucas evidencias sobre o cuidado de enfermagem e 

o manuseio da dor no paciente grande queimado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo traz o enfoque da discussão da dor e dos cuidados pensando na 

complexidade de um paciente grande queimado e potencializa a questão do papel do 

enfermeiro, este deve conhecer a fisiopatologia e a terapêutica para saber cuidar, 

respondendo assim o objetivo desse estudo. 

 A assistência de enfermagem é de grande valia no tratamento do paciente 

grande queimado, e considerando a atuação do enfermeiro entendemos que a 

avaliação do mesmo é o que direciona o atendimento até a chegada do médico 

responsável. Sendo assim o enfermeiro possui autonomia para os cuidados imediatos, 

auxilia o médico informando as condições das lesões, além de possuir conhecimento 

cientifico para discussão do melhor tratamento e cuidado com esse paciente.  

A extensão e profundidade da queimadura estão diretamente associadas, e 

cabe ao enfermeiro avaliar e decidir qual a conduta que a equipe de enfermagem 

deverá seguir após as orientações médicas.  

Conseguimos identificar poucas produções, porém, o estudo destas produções 

nos possibilitou uma imersão no cuidado com o paciente grande queimado, e desta 

forma conseguimos compreender o papel do enfermeiro neste cenário, embora o 

objetivo tenha sido alcançado, as produções nos demonstram um número pouco 

expressivo, assim consideramos que novos estudos precisam ser realizados 

diretamente em campo, abordando com mais enfoque na assistência dos curativos e 

cuidados em geral com este tipo de paciente. 
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