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Pele
físicos;
Atua como uma barreira protetora
contra a atuação de agentes

químicos; e
bacterianos.

Entre os órgãos atingidos pelas queimaduras, a pele é a mais comumente afetada.

É considerada como o maior órgão do corpo humano e a parte do organismo
que recobre e protege a superfície corporal.

Queimaduras
Vejamos algumas especificações importantes em relação
queimaduras nos esquemas abaixo (BRASIL, 2012; ROCHA et al., 2016):
QUEIMADURAS → feridas traumáticas
térmicos;
químicos;

A maioria é causada por agentes

elétricos; e
radioativos.

Queimaduras
Esses agentes são capazes de
produzir calor excessivo;

que danifica os tecidos corporais e
acarreta a morte celular;

causando a destruição parcial ou total da pele e de seus anexos;

acometendo inclusive as camadas mais profundas, como
tecido subcutâneo, músculos, tendões e ossos.

às

Queimaduras

IMPORTANTE! A queimadura promove alterações locais e sistêmicas, com
grandes variações na evolução do processo de reabilitação, que dependem da
precocidade e da qualidade da intervenção terapêutica (GONÇALVES; GUIRRO,
2016).

1. (IJF/IMPARH/2018) Acerca da epidemiologia das queimaduras, pode-se
afirmar verdadeiramente:
I. As causas mais comuns de queimadura são de origem térmica, elétrica,
química e por radiação.
II. Em crianças, as causas das queimaduras variam de acordo com a faixa
etária; lactentes e infantes são mais propensos à queimadura por frio. Já
crianças maiores são mais propensas a queimaduras com líquidos quentes.
III. O ambiente em que os acidentes com queimadura ocorrem com maior
frequência é o trabalho.
IV. Em idosos, a condição de pele adelgaçada, a diminuição da camada
subcutânea e da resistência imunológica e a cicatrização lenta provocam o
agravamento e a demora na recuperação do quadro do paciente.

1. (IJF/IMPARH/2018)
São verdadeiros os itens:
a) I e IV.
b) II e III.
c) I e II.
d) II e IV.

Classificação da Queimadura
As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a profundidade da
destruição tecidual, conforme veremos na tabela a seguir (GEOVANINI, 2014;
PHTLS, 2021):
Grau*

Envolvimento cutâneo

Sintomas

Sinais

1º

Epiderme (superficial)

Dor

Hiperemia e
pequeno edema

2º

Epiderme e porções variadas da
derme (espessura parcial)

Muita dor

Áreas desnudas,
úmidas e flictena
(bolhas)

Classificação da Queimadura
Grau*

Envolvimento cutâneo

Sintomas

Sinais

3º

Epiderme, derme e hipoderme
(espessura total)

Dor relacionada às
terminações
nervosas
circunjacentes

Ferimentos
espessos, secos,
esbranquiçado, com
aparência
semelhante a couro

4º

Epiderme, derme, tecido
subcutâneo, tendões, fáscias,
músculos, ossos ou até os
órgãos internos (Subdérmica)

Indolor

Semelhante e/ou
mais grave que o 3º

*Apesar de o PHTLS (2021) não referir mais os graus de queimaduras, enfatizando o envolvimento cutâneo,
didaticamente colocamos na tabela acima.

Queimaduras

Queimaduras
Conforme a Cartilha para Tratamento de Emergência das Queimaduras, esse
agravo pode ser classificado em primeiro, segundo e terceiro graus, como disposto a
seguir (BRASIL, 2012):
Primeiro grau (espessura superficial) – eritema solar
afeta somente a epiderme, sem formar bolhas*;
apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias.
*De acordo com Hinkle e Cheever (2016), a queimadura de primeiro grau (superficial) pode
apresentar possíveis bolhas.

Queimaduras
Segundo grau (espessura parcial-superficial e profunda)
afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas;
superficial: a base da bolha é rósea, úmida e dolorosa;
profunda: a base da bolha é branca, seca, indolor e menos
dolorosa (profunda);

a restauração das lesões ocorre entre 7 e 21 dias.

Queimaduras
Terceiro grau (espessura total)
afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas;
é indolor;
presença de placa esbranquiçada ou enegrecida;
textura coriácea;
não reepiteliza e necessita de enxertia de pele (indicada também para o
segundo grau profundo).

2. (Pref. de Valinhos-SP/VUNESP/2019) Uma dona de casa chega ao serviço
de saúde com queimadura no antebraço e na mão direita causada por gordura
quente. No local, verifica-se a formação de bolhas róseas úmidas e dolorosas.
Essas características permitem classificar a queimadura como de
a) primeiro grau, porque atingiu menos de 10% da superfície corporal.
b) primeiro grau, porque atingiu a pele superficialmente e sem gravidade.
c) segundo grau, porque atingiu a epiderme e parte da derme, causando dor.
d) segundo grau, porque atingiu membro superior incluindo a mão.
e) terceiro grau, porque atingiu músculos e vasos, o que dá cor rósea às
lesões.

3. (Pref. de Bombinhas-SC/FEPESE/2019) A queimadura é uma das causas
mais frequentes de trauma na criança. Os critérios clínicos utilizados para o
diagnóstico diferencial da profundidade de uma queimadura se baseiam em
sinais clínicos.
Uma queimadura de cor branca ou nacarada, pouco dolorosa, seca, que não
muda a perfusão periférica, é sugestiva de uma queimadura de:
a) 1° grau superficial de espessura parcial superficial.
b) 1° grau profunda de espessura parcial profunda.
c) 2° grau superficial de espessura parcial.
d) 2° grau profunda de espessura parcial profunda.
e) 3° grau ou espessura total.

4. (Pref. de Boa Vista-RR/SELECON/2020) A queimadura consiste na
destruição parcial ou total da pele e de seus anexos. Sobre a queimadura
classificada como de terceiro grau, é correto afirmar que afeta:
a) exclusivamente a epiderme e derme com presença de flictenas com a base
rósea e úmida
b) a epiderme, derme, e outras estruturas, porém indolor com presença de
flictenas com a base rósea e úmida
c) a epiderme, derme, e outras estruturas com presença de placa
esbranquiçada ou enegrecida
d) a epiderme, derme, e outras estruturas, porém indolor com presença de
flictenas necróticos

5. (Pref. de Recife-PE/AOCP/2020) Na emergência de um hospital, dá entrada
uma paciente de 2 anos de idade, acompanhada por seu responsável. No
exame físico, constatam-se queimaduras no rosto, parte do tronco anterior e
membros superiores, além de epiderme e parte da derme com a presença de
bolhas ou flictenas. É correto afirmar que essa paciente apresenta queimadura
de:
a) segundo grau.
b) terceiro grau.
c) primeiro e segundo grau.
d) primeiro grau.
e) segundo e terceiro grau.

6. (Pref. de Morro Agudo-SP/VUNESP/2020) Caso aconteça um acidente
seguido de incêndio, e o condutor venha a queimar parte do corpo, chegando
a ocasionar bolhas, pode-se afirmar que ocorreu uma queimadura de:
a) 6º grau.
b) 4º grau.
c) 5º grau.
d) 2º grau.
e) 1º grau.

7. (Residência Multiprofissional/SES-UFG/2021) As queimaduras são lesões
decorrentes de agentes capazes de produzir calor excessivo que danifica os
tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser
classificados como queimaduras de primeiro, de segundo ou de terceiro graus.
A queimadura de segundo grau atinge a epiderme e parte da derme, e suas
lesões têm como característica:
a) descamar entre quatro a seis dias.
b) possuir textura coreácea.
c) cicatrizar entre sete e vinte e um dias.
d) apresentar placas esbranquiçadas ou escuras.

8. (Pref. de Goiana-PE/IDIB/2020) Queimaduras são lesões nos tecidos que
envolvem as diversas camadas do corpo: pele, cabelos, pelos, tecido celular
subcutâneo, músculos, olhos, etc. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
a) As queimaduras de segundo grau atingem somente a epiderme e são
caracterizadas por serem vermelhas e dolorosas.
b) As queimaduras de primeiro grau são aquelas que envolvem epiderme e
porções variadas de derme subjacente.
c) As queimaduras de terceiro grau são aquelas que acometem não somente
todas as camadas da pele, mas também tecido adiposo subjacente, os
músculos, os ossos ou os órgãos internos.
d) As queimaduras de terceiro grau podem ser espessas, secas,
esbranquiçadas, com aparência semelhante a couro, independentemente da
raça ou da cor da pele do indivíduo.

Extensão da Área de Superfície Corporal Lesionada
A “regra dos nove” é uma maneira rápida de estimar a extensão de queimaduras em
adultos. O sistema divide o corpo em múltiplos de nove. A soma total dessas partes
é igual à área de superfície corporal total e é uma importante medida de gravidade
da lesão (HINKLE; CHEEVER, 2020).
Se a “regra dos nove” em crianças for cobrada na sua prova, recomendamos utilizar
os parâmetros descritos pelo Manual do Ministério da Saúde, conforme ilustração
a seguir (BRASIL, 2016).

9. (Pref. de Recife-PE/AOCP/2020) Um paciente de 25 anos chegou à unidade
de urgência e emergência com queimaduras nos membros superiores,
inferiores, cabeça e pescoço. Segundo a regra dos nove, criada por Wallace e
Pulaski, a qual considera a extensão atingida para estimar a Área de Superfície
Corporal (ASC) lesada, assinale a alternativa que corresponda ao valor do
segmento corporal.
a) 18% para cada membro superior, 18% para cada membro inferior e 9%
cabeça e pescoço.
b) 9% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 18%
cabeça e pescoço.
c) 18% para cabeça e pescoço, 9% para cada membro inferior e 18% para cada
membro superior.

9. (Pref. de Recife-PE/AOCP/2020)
d) 18% para cada membro inferior, 18% para cada membro superior e 18%
para cabeça e pescoço.
e) 18% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 9% para
cabeça e pescoço.

10. (Pref. de Recife-PE/AOCP/2020) Em um paciente de 18 anos, com
queimaduras de segundo grau em cabeça, pescoço e tronco anterior, a área
queimada, de acordo com a Regra dos 9, é
a) 18% de Superfície Corporal Queimada.
b) 36% de Superfície Corporal Queimada.
c) 45% de Superfície Corporal Queimada.
d) 27% de Superfície Corporal Queimada.
e) 9% de Superfície Corporal Queimada.

11. (MARINHA/2018) Um paciente adulto que possui queimaduras em tórax
anterior, braço e perna direita tem comprometido que percentual estimado de
área de superfície corporal, segundo a regra dos nove?
a) 36%.
b) 37%.
c) 45%.
d) 54%.
e) 55%.

12. (Pref. de Abatiá-PR/FAUEL/2020) A “Regra dos Nove” é uma regra prática
e útil para determinar a extensão da queimadura. O corpo de um adulto é
dividido em regiões anatômicas que representam 9%, ou múltiplos de 9%, da
superfície corporal total. A área de superfície corporal (ASC) da criança é
consideravelmente diferente daquela do adulto. Na criança, a cabeça
corresponde a uma porcentagem maior e os membros inferiores a uma
porcentagem menor do que no adulto. Um adulto com queimadura em face,
tórax e abdome frente e MMSS frente, possui quantos por centos da
superfície corporal queimada? Assinale a alternativa CORRETA.
a) 41%.
b) 31.5%.
c) 40.5%.
d) 36%.

Fórmula de Parkland
A fórmula de Parkland é bastante aplicada para a ressuscitação volêmica do paciente
queimado. É a mais utilizada atualmente no Brasil e em inúmeros países, porque é
simples de ser aplicada e por trazer bons resultados no manejo das alterações
hemodinâmicas nesses pacientes (CUNHA et al., 2016).

A metade da infusão deve ser administrada nas primeiras 8 horas, e a segunda
metade, nas 16 horas restantes (ATLS, 2018).

Fórmula de Parkland
Fórmula de Parkland: 2 a 4ml x porcentagem da superfície corpórea queimada
(%SCQ) x peso em kg.

Atenção!
Adulto ou crianças maiores de 14 anos: 2ml x porcentagem da superfície corpórea
queimada (%SCQ) x peso em kg.
Crianças menores de 14 anos ou com menos de 30kg: 3ml x porcentagem da
superfície corpórea queimada (%SCQ) x peso em kg.
Queimaduras elétricas: 4ml x porcentagem da superfície corpórea queimada
(%SCQ) x peso em kg.
Fonte: ATLS, 2018.

13. (Pref. de Vitória-ES/AOCP/2019) Um paciente de 30 anos, com 70kg, teve
queimadura de segundo grau incluindo região de todo o membro superior
direito (mão, antebraço e braço anterior e posterior) e região anterior da face
e pescoço. De acordo com o diagrama de Berkow para estimativa da extensão
da queimadura e de acordo com a fórmula de Parkland para reposição
volêmica de queimados, assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, o cálculo da superfície corpórea queimada estimada e o
volume mínimo de hidratação a ser infundido nas primeiras 8 horas para esse
paciente.
a) 18% e 1260mL.
b) 13,5% e 1890mL.
c) 13,5% e 945mL.
d) 9% e 630mL.

14. (Pref. de Jaguapitã-PR/FAUEL/2020) A assistência de enfermagem ao
paciente vítima de queimadura consiste em interromper a progressão do
calor, manter a perfusão tissular, controlar a dor, evitar infecção e efetuar a
reposição líquida. Considerando a fórmula de Baxter e Parkland e utilizando 2
ml para o cálculo, um paciente adulto, 70 kg, que apresenta SCQ de 37%, deve
receber qual volume para reposição de líquidos?
a) 2.180 ml.
b) 5.180 ml.
c) 10.180 ml.
d) 14.180 ml.

Gravidade das queimaduras
A gravidade da queimadura depende de diversos fatores, dentre eles temos os
seguintes (BRASIL, 2012):

A gravidade das queimaduras pode ser classificada da seguinte forma (GEOVANINI,
2014; PICCOLO et al., 2008):

A gravidade das queimaduras pode ser classificada da seguinte forma (GEOVANINI,
2014; PICCOLO et al., 2008):

Manejo pré-hospitalar das queimaduras
O tratamento do paciente queimado envolve uma equipe multiprofissional,
devido à complexidade das lesões, que podem comprometer diversos
sistemas (GONÇALVES; GUIRRO, 2016). O método de atendimento ao trauma
XABCDE é aplicado ao doente vítima de queimaduras (GEOVANINI, 2014;
PHTLS, 2021):

X

Nos casos de acidentes com queimaduras, considera-se que podem ser
pacientes de trauma mecânico com lesões térmicas, portanto a ameaça
imediata à vida é pela hemorragia causada por alguma lesão traumática e
não a queimadura. Então o socorrista deverá estar atento(a) para
identificar com precisão essas lesões internas menos aparentes que
impõem uma ameaça mais imediata à vida.

Manejo pré-hospitalar das queimaduras
A

A agressão térmica direta na via aérea resulta na formação de edema que
leva a edema progressivo da mucosa, o que pode aumentar a resistência
ao fluxo de entrada de ar durante a inalação. Então, inicialmente, deve-se
administrar oxigênio umidificado a 100% a todos os pacientes quando
não houver sinais evidentes de sofrimento respiratório. A intubação
endotraqueal é necessária para os pacientes em sofrimento respiratório
agudo, para os que têm aumento do esforço respiratório e para os que
sofreram queimaduras na face ou no pescoço.

Manejo pré-hospitalar das queimaduras
B

Como em qualquer paciente com trauma, a respiração pode ser
adversamente afetada por problemas como fraturas costais, pneumotórax
e outros ferimentos torácicos fechados ou abertos. No caso de
queimadura circunferencial da parede torácica, há redução progressiva da
expansão da parede torácica até o ponto em que isso inibe a capacidade
de respirar do paciente. Nesse caso, devem ser realizadas escarotomias
imediatas da parede torácica.

Manejo pré-hospitalar das queimaduras
C

Nessa fase, deve-se mensurar a pressão arterial, avaliar as queimaduras
circunferenciais e estabelecer cateteres IV. Nas queimaduras que atingem
mais de 20% da SCQ total, devem-se estabelecer 2 cateteres IV de grosso
calibre* capazes de instaurar a taxa de infusão rápida para repor grandes
volumes. Em alguns pacientes, o socorrista pode não conseguir obter
acesso IV, então o acesso intraósseo (IO) é um método alternativo
confiável para administrar fluidos IV e de medicações.

*Se o acesso IV for estabelecido, na avaliação secundária, deve-se infundir solução de
Ringer lactato a uma velocidade de 500 mililitros por hora (ml/h), em adultos, e de 250
ml/h, em crianças com mais de 5 anos de idade (PHTLS, 2021).

Manejo pré-hospitalar das queimaduras
Deve-se avaliar se existem deficits neurológicos, pois podem estar
relacionados ao efeito de toxinas inaladas (monóxido de carbono e cianeto
de hidrogênio) e identificar e imobilizar fraturas de ossos longos após a
aplicação de uma proteção estéril de curativo limpo se a extremidade
estiver queimada. Além disso, proceder à imobilização espinal se houver
suspeita de potencial lesão espinal.

E

A prioridade aqui é a exposição total da vítima, com a retirada de todas as
roupas e joias. E como as vítimas de queimadura correm risco de
hipotermia, deve-se preservar sua temperatura corporal usando mantas
térmicas.

Fases do tratamento da queimadura

D

FASE

DURAÇÃO

PRIORIDADE

Emergência/
reanimação

Desde o início da lesão
até o término da
reanimação com líquidos.

• Primeiros Socorros.
• Prevenção do choque.
• Prevenção da
angústia

Aguda/
Intermediária

Reabilitação

Desde o início da diurese
até próximo a término do
fechamento da ferida.
Desde o fechamento da
ferida importante até o
retorno do nível ótimo de
ajuste físico e
psicossocial do indivíduo.

respiratória.

• Detecção e tratamento das

lesões concomitantes.
da ferida e
tratamento inicial.
Cuidado e fechamento da
ferida.
Prevenção e tratamento
das complicações.
Suporte nutricional.
Reabilitação
física,
ocupacional e vocacional.

• Avaliação
•
•
•
•

15. (Viva Comunidade-Viva Rio/IBADE/2021) As queimaduras são lesões
decorrentes de agentes capazes de produzir calor em excesso tais como,
agentes térmicos, químicos ou elétricos. A respeito das queimaduras, é
correto afirmar que:
a) a extensão das queimaduras está relacionada com a Superfície Corporal
Queimada (SCQ). O cálculo da SCQ é feito com a regra dos sete, criada por
Wallace e Pulaski.
b) outro método usado para avaliar a extensão da SCQ é a regra da palma da
mão, que considera a face palmar do paciente como 8% da sua pele.
c) queimaduras circulares em tórax devem ser avaliadas, sendo vedado a
realização de escotomia se houver limitação na expansibilidade pulmonar
devido ao risco de infecção.

15. (Viva Comunidade – Viva Rio/IBADE/2021)
d) nos casos de queimaduras elétricas, recomenda-se a monitoração cardíaca
contínua nas primeiras 4 horas e coleta seriada de enzimas CPK e CK-MB.
e) o tratamento inicial visa interromper o processo da queimadura, com a
remoção de roupas, joias e próteses, resfriamento local e proteção das lesões
com tecido limpo.

16. (Pref. de Parnamirim-RN/COMPERVE/2019) Um incêndio de grandes
proporções em uma casa deixou uma pessoa ferida. Ao chegar ao local, os
profissionais da atenção pré-hospitalar avaliaram a vítima que apresentava
diversos traumas, devido ao desabamento do teto, e queimaduras em diversas
partes do corpo. Diante desse caso e de acordo com atendimento às pessoas
vítimas de queimaduras térmicas, analise as afirmativas abaixo.
I - No politraumatizado grave, deve-se priorizar o atendimento ao trauma e os
efeitos sistêmicos da queimadura e depois a queimadura.
II - Realizar a irrigação com soro fisiológico em abundância, objetivando o
resfriamento da área queimada e, em seguida, cobrir com compressas secas,
estéreis e não aderentes.
III - Manter a permeabilidade das vias aérea e administrar oxigênio em baixo
fluxo para não aumentar o trauma pulmonar.

16. (Pref. de Parnamirim-RN/COMPERVE/2019)
IV - Expor a área queimada, retirando as roupas e objetos que estejam
aderidos à pele, com o objetivo de diminuir a área exposta ao calor excessivo.
Estão corretas as afirmativas
a) II e III.
b) I e IV.
c) I e II.
d) III e IV.

17. (Rede SARAH/2007) Um homem de 33 anos foi trazido à emergência
vítima de queimadura que ocorreu devido a incêndio iniciado em sua cama e
que se alastrou por toda a casa. Observam-se queimaduras na face, peito,
parte superior do braço esquerdo, todo o braço direito e pescoço. As
queimaduras estão com flictenas de cor avermelhada e úmidas. Ele está
gritando de dor. Qual das seguintes alternativas corresponde à prioridade no
atendimento primário a este paciente?
a) Verificar permeabilidade de vias aéreas e aliviar a dor.
b) Realizar curativos e monitorizar a pressão arterial.
c) Monitorizar diurese e observar sinais de hipovolemia.
d) Verificar sinais de infecção e realizar monitorização cardíaca.

18. (Residência Uni e Multiprofissional/UFC/2020) A enfermeira de uma
unidade de pronto-atendimento recebe em seu plantão um paciente jovem,
vítima de queimadura térmica extensa em região posterior do tronco,
apresentando-se consciente e com sinais vitais estáveis. Que cuidados iniciais
com as lesões são apropriados?
a) Massagear o local com solução mentolada analgésica.
b) Realizar a limpeza da lesão com solução antisséptica iodada.
c) Proceder com irrigação da lesão com solução fisiológica a 0,9% ou água
gelada.
d) Retirar roupas, cortando-as com tesoura, tendo cautela com as regiões de
tecido aderido à pele.

19. (Pref. de Morro Agudo-SP/VUNESP/2020) J. F., sexo masculino, 23 anos de
idade, após participar de um combate a um incêndio florestal, é levado para a
unidade básica de saúde apresentando rouquidão, estridor e escarro
carbonáceo. Esses sinais são indicativos de:
a) alergia à fumaça, desconsiderando-se queimadura.
b) intoxicação por agente químico classificada em grau leve.
c) lesão inalatória que constitui sinal de gravidade em queimaduras.
d) queimadura de primeiro grau, porque não há formação de bolhas.
e) lesão de órgãos internos se a dessaturação for menor do que 90% na
oximetria.

20. (Pref. de Boa Vista-RR/SELECON/2020) Um paciente foi encaminhado ao
serviço de pronto-atendimento após sofrer queimaduras de tronco e face
devido à explosão de botijão de gás em sua residência. Após adequado
atendimento inicial, o paciente apresentou alterações de voz, escarro
carbonáceo e desconforto respiratório.
A conduta imediata para condução do caso será:
a) hidratação empírica vigirosa.
b) intubação orotraqueal.
c) radiografia de tórax.
d) alta com orientações.

21. (Pref. de Jaguapitã-PR/FAUEL/2020) A classificação da gravidade de uma
lesão no paciente queimado depende tanto da sua extensão quanto da sua
profundidade. Com relação à profundidade, leia as afirmativas e marque a
CORRETA sobre as características das queimaduras de 3º grau.
( ) Afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas.
( ) Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias.
( ) É indolor e existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida.
( ) Possui textura coreácea e não reepiteliza (necessita de enxertia de pele).
( ) Afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas.
Assinale a alternativa CORRETA, sendo V (verdadeiro) e F (falso):
a) V - V - F - V - F.
c) F - F - V - F - V.
b) F - V - F - V - V.
d) V - F - V - V - F.

Tratamento de Emergência das Queimaduras
1. Tratamento imediato de emergência
 Interrompa
 Remova
 Cubra

o processo de queimadura.

roupas, joias, anéis, piercings e próteses.

as lesões com tecido limpo.

2. Tratamento na sala de emergência
a. Vias aéreas (avaliação):
• Avalie a presença de corpos estranhos, verifique e retire qualquer tipo de
obstrução.
b. Respiração:
• Aspire as vias aéreas superiores, se necessário.
Fonte: Brasil, 2012.

Tratamento de Emergência das Queimaduras
• Administre oxigênio a 100% (máscara umidificada) e, na suspeita de
intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por 3
horas.
• Suspeita de lesão inalatória: queimadura em ambiente fechado com
acometimento da face, presença de rouquidão, estridor, escarro
carbonáceo, dispneia, queimadura das vibrissas, insuficiência respiratória.
• Mantenha a cabeceira elevada (30°).
• Indique intubação orotraqueal quando: a escala de coma Glasgow for < 8;
a PaO2 for < 60; a PaCO2 for > 55 na gasometria; a dessaturação for < 90
na oximetria; houver edema importante de face e orofaringe.
Fonte: Brasil, 2012.

Tratamento de Emergência das Queimaduras
c. Avalie se há queimaduras circulares no tórax, nos membros superiores e
inferiores e verifique a perfusão distal e o aspecto circulatório (oximetria de
pulso).
d. Avalie traumas associados, doenças prévias ou outras incapacidades e
adote providências imediatas.
e. Exponha a área queimada.
f. Acesso venoso:
• Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico e calibroso, mesmo
em área queimada, e somente na impossibilidade desta utilize acesso
venoso central.
g. Instale sonda vesical de demora para o controle da diurese nas
queimaduras em área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças.
Fonte: Brasil, 2012.

Queimaduras - Reposição Volêmica e Controle do Débito Urinário
Obter acesso venoso periférico com cateter calibroso.

Reposição volêmica → fórmula de Parkland

Efetuar o cateterismo vesical de grandes queimados ou
pacientes com lesões por eletricidade.
Monitorizar o débito urinário mantendo-o superior
a 100 ml/h em caso de queimaduras elétricas.

Os requisitos hídricos projetados durante as primeiras 24 h de queimaduras são
calculados pelo médico com base na extensão da lesão por queimadura.

Categorias de líquidos que podem ser utilizadas
Coloides
(sangue total, plasma e expansores plasmáticos)
Cristaloides/eletrólitos
(soro fisiológico ou solução de lactato de Ringer)

22. (Pref. de São Felipe D’oeste-RO/IBADE/2020) Queimaduras são cerca de
decorrentes da ação do calor sobre o organismo. Cerca de 75% das
queimaduras acontecer no próprio lar, com crianças e pessoas idosas por
descuido ou manipulação de líquidos superaquecidos. A conduta correta
frente a uma vítima queimada é sem dúvida:
a) lavar a queimadura com água corrente por um tempo prolongado para
esfriar o local da queimadura.
b) aplicar gelo ou borra de café sobre o local afetado para resfriar a pele.
c) cobrir o local afetado, aplicando as ataduras diretamente na pele para evitar
contaminação.
d) massagear o local lesionado, para acelerar a circulação do sangue.
e) aplicar pasta de dente ou manteiga (escolhendo o que estiver mais próximo
à vitima) sobre o local afetado para resfriar a pele.

23. (Pref. Juazeiro do Norte-CE/CETREDE/2019) As queimaduras são as
lesões mais devastadoras que o corpo humano pode sofrer, pelo que a
abordagem desse tipo de lesões impõe decisões acertadas tendo em conta a
fisiopatologia e os sinais clínicos que o paciente nos fornece. Analise as
afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA
a) Durante a fase inflamatória, iniciada por coagulação do sangue e plaquetas,
sendo continuada por vasoconstrição e aumento da permeabilidade capilar,
ocorrem sinais visíveis de inflamação: eritema, edema e aumento de
temperatura no tecido lesionado.
b) O cuidar da pessoa queimada implica a noção de que o estímulo a
inflamação, nas fases iniciais, pode impedir o agravamento das lesões e, como
consequência, induz a posterior diminuição da resposta inflamatória.

23. (Pref. Juazeiro do Norte-CE/CETREDE/2019)
c) A lesão provocada pela queimadura pode ser descrita com base na sua
extensão para que seja classificado seu grau.
d) A noção de “preparação do leito da ferida” representa o processo de
obtenção de uma ferida adequada para a aplicação de produtos.
e) Zonas articulares carecem de cuidados de reabilitação de modo a
promoverem as perdas de mobilidade/elasticidade da pele.

24. (Pref. de Fraiburgo-SC/FEPESE/2019) Noções de primeiros socorros em
ambientes de saúde são fundamentais.
Sobre os cuidados gerais para queimaduras, assinale a alternativa correta.
a) Nunca retire adornos como pulseiras e relógios, mesmo quando não
aderidos.
b) Em casos de vestes pegando fogo, permita que a pessoa corra para apagar o
fogo.
c) Deve-se colocar manteiga, pó de café ou creme dental sobre a queimadura.
d) Em caso de queimaduras extensas, retire as roupas aderidas e coloque a
vítima debaixo do chuveiro durante 30 minutos. Após este período, retire as
roupas molhadas e proteja seu corpo com um lençol ou pano limpo.

24. (Pref. de Fraiburgo-SC/FEPESE/2019)
e) Em queimaduras de pequena extensão: colocar a parte queimada debaixo
da água corrente fria, em jato suave, por aproximadamente dez minutos.
Compressas úmidas e frias também são indicadas.

25. (SES-SC/FEPESE/2019) O trauma de origem térmica pode ser resultante da
exposição ou contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes. Identifique
abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação aos
cuidados a esse paciente.
( ) As lesões que atingem apenas a epiderme são consideradas de 1º Grau,
sendo que o paciente apresenta bolhas na pele.
( ) Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas.
( ) Prevenir a hipertermia aplicando compressas geladas.
( ) Irrigar com soro fisiológico em abundância para resfriar a área queimada e
cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.

25. (SES-SC/FEPESE/2019)
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) V, V, F, V
b) V, V, F, F
c) F, V, V, V
d) F, V, F, V
e) F, F, F, V

26. (Rede SARAH/2010/Adaptada) Em relação ao atendimento de emergência
de queimaduras químicas, analise as afirmativas abaixo, indicando V
(verdadeiro) ou F (falso) e, em seguida, assinale a alternativa correspondente.
I. ( ) Lavar com água a área de contato somente após retirar as roupas.
II. ( ) Imediatamente após o acidente, a área de contato deve ser lavada
com água em abundância.
III. ( ) As tentativas de neutralização química de substância na área de
contato podem gerar reações como produção de calor e piora de lesão.
IV. ( ) As lesões das queimaduras por agentes químicos não aparecem
imediatamente após o acidente e são progressivas.
a) V, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) V, V, V, V.
d) F, F, V, V.

27. (Pref. de Várzea-PB/EDUCA/2019) As queimaduras são causados pela
condução de calor através de líquidos, sólidos, gases quentes e do calor de
chamas. As queimaduras de segundo grau requerem cuidados específicos para
primeiros socorros.
Procedimento que NÃO deve ser utilizado nesse estágio de queimadura:
a) Lavagem do local lesado.
b) Utilizar compressa.
c) Utilizar Pomada ou unguentos.
d) Utilizar pano limpo.
e) Utilizar papel alumínio.

Infecção em queimaduras
São considerados sinais e sintomas de infecção em queimaduras (BRASIL,
2012):

• mudança da coloração da lesão;
• edema de bordas das feridas ou do
segmento corpóreo afetado;
• aprofundamento das lesões;
• descolamento precoce da escara
seca e transformação em escara
úmida;

• mudança do odor (cheiro fétido);
• coloração hemorrágica sob a
escara;
• celulite ao redor da lesão;
• vasculite no interior da lesão
(pontos avermelhados);
• aumento ou modificação da queixa
dolorosa.

28. (TRT 1ª Região-RJ/AOCP/2018) São considerados sinais e sintomas de
infecção em queimadura, EXCETO:
a) descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida.
b) vasculite no interior da lesão (pontos avermelhados).
c) celulite ao redor da lesão.
d) crescimento de tecido de granulação.
e) edema de bordas das feridas ou do segmento corpóreo afetado.

29. (Pref. de Sertaneja-PR/Instituto UniFil/2020) As queimaduras são lesões
decorrentes de agentes, sejam eles químicos, físicos ou energia elétrica, capaz
de produzir calor excessivo que danifica os tecidos e causa apoptose celular.
São considerados sinais e sintomas de infecção na queimadura, exceto.
a) Mudança na coloração da lesão.
b) Aumento ou modificação da queixa dolorosa
c) Edema de bordas das feridas ou do segmento corpóreo afetado.
d) Infiltrado seroso, especial nas queimaduras causadas por ácido fluorídrico.
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