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Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras,
estima-se que, no Brasil, ocorram em torno de 1 milhão de
acidentes por ano.

Tendo em vista que a queimadura pode trazer traumas físicos e emocionais para o paciente,
mostra-se necessária a incorporação de um atendimento qualificado, não só no tratamento da lesão,
mas também durante o acolhimento e seguimento
ambulatorial destes pacientes na Atenção Básica

Hospital Geral do Estado (HGE)
Dados registrados no DataSUS de pacientes
atendidos vítimas de queimaduras
900

Número de atendimentos

O risco de queimaduras aumenta consideravelmente nos meses de junho por conta das festas juninas, provocadas por fogos de artifício, alguns com graves consequências. As queimaduras
são lesões traumáticas que acometem os tecidos
de revestimento do corpo humano, causadas por
agentes térmicos, químicos, elétricos, biológicos
ou radioativos. Considera-se como a segunda causa de morte na infância em todo o mundo, sendo
um grande problema de saúde pública, trazendo sequelas psicológicas e sociais ao acidentado,
como também aos familiares, e, gerando muitos
gastos financeiros aos órgãos públicos e privados
no país1,2.
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PERÍODO JUNINO AUMENTA RISCOS DE QUEIMADURAS E O TELESSAÚDE
BAHIA PODE APOIAR OS PROFISSIONAIS DIANTE DESTA REALIDADE

CONDUTA DE PRIMEIROS
SOCORROS EM CASO DE ACIDENTE
ENVOLVENDO QUEIMADURAS:

(AB). Sendo assim, com o objetivo de ampliar e promover educação continuada em saúde no contexto da AB,
o Telessaúde Bahia tem como prioridade fortalecer o
primeiro nível de atenção, por meio de uma metodologia que utiliza a tecnologia para assegurar serviços e
qualificação profissional a distância aos profissionais de
saúde.

1) Apagar as chamas: a vítima que está com
as roupas em chamas deve ser enrolada em
cobertor e colocada no chão, para eliminar ou
diminuir a fonte de oxigênio. Também pode
ser utilizada mangueira de água ou imersão
em água (piscina, tanques). O uso da água
fria minimiza a destruição celular dos tecidos
mais profundos. Também nos acidentes com
agentes químicos a irrigação com água é importante. Roupas contaminadas por agentes
químicos ou saturadas por líquidos aquecidos devem ser removidas.

De acordo com uma publicação da Revista Brasileira de Queimaduras, estudos demonstraram que
as crianças são as principais vítimas de acidentes por
queimaduras ocorrendo principalmente no cenário doméstico, e, estão associados, em sua grande maioria, à
agentes térmicos ligados, ao manuseio de líquidos ferventes e à violência infantil3. Outra pesquisa apontou
que o gênero masculino, é o mais acometido por acidentes com queimaduras, tendo o álcool como a principal fonte de acidentes em todas as faixas etárias4.
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2) Permeabilidade das vias respiratórias:
a asfixia pode ocorrer tanto por inalação de
fumaça, quanto por lesão térmica das vias aéreas superiores. Realizar a hiperextensão do
pescoço e usar a máscara de ventilação com
oxigênio, são ações importantes que podem
ser realizadas nos serviços de atenção básica
enquanto a remoção é acionada. Em casos de
agitação e agressividade em pessoas com história de acidentes em ambientes fechados a
intubação orotraqueal é indicada.

As ofertas das Webpalestras e das Teleconsultorias,
apresentam-se como ferramentas potentes, buscando
apoiar durante a avaliação inicial do paciente que sofreu queimadura, tanto quanto os cuidados necessários
com as lesões. Dessa forma, com a necessidade de expandir o conhecimento sobre esta temática no estado
baiano, somado à inexistência de centros especialistas
em tratamento de queimados na maioria dos municípios, foram ofertadas webpalestras entre junho de
2017 a junho de 2018, com a participação de 831 profissionais ao vivo. Em se tratando das teleconsultorias, as

3) Alívio da dor: No geral, não há dor em
queimaduras de terceiro grau. – Água fria: é
indicada em queimaduras superficiais, e tem
como efeito reduzir a temperatura abaixo de
43ºC; - Cobertura das áreas queimadas: deve
ser usado toalha ou lençol de algodão, para
absorver exsudato, impedir o contato com o
ar (diminuindo a dor) e proteger a ferida de
contaminações; – Com exceção da sulfadiazina de prata 1% (de fácil remoção), outros
cremes ou loções não devem ser utilizadas,
inclusive, para não prejudicar a avaliação da
ferida; – Pode se aplicar toalhas molhadas
com soro fisiológico resfriado durante um período de 10 a 15 minutos.

Referência:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais
comuns na Atenção Básica. 1. ed.; 1. reimp. Brasília,
2013.

As teleconsultorias objetivam esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde,
questões relativas ao processo de trabalho e organização e gestão da Atenção Básica. Para utilizar o
serviço o profissional de saúde da Atenção Básica
só precisa realizar o cadastro na nossa plataforma
no endereço eletrônico http://telessaude.saude.
ba.gov.br/
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Materiais de apoio com objetivo de obter a melhor conduta no tratamento de queimados. O Telessaúde
recomenda:

Sociedade Brasileira de Queimaduras
http://sbqueimaduras.org.br/

Acolhimento à demanda espontânea - Queixas mais comuns na
Atenção Básica
 Queimaduras - a partir da página 157.
Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/
documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf

Cartilha para tratamento de emergência das Queimaduras
Disponível em: http://sbqueimaduras.org.br/wp/wp-content/uploads/2013/04/
Cartilha_MS_2012.pdf

#TelessaúdeBAindica

mais solicitadas envolveram questões de como tratar casos de queimaduras de segundo grau, quais
os agentes tópicos mais indicados para os diversos
graus de queimaduras, como realizar os primeiros
socorros diante desses casos, solicitação de materiais atuais e pertinentes sobre a temática, quais os
cuidados de enfermagem ao paciente queimado,
quais os tipos de orientações sobre prevenção de
queimaduras com a comunidade que os profissionais da AB podem aplicar, entre outros.

