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RESUMO 

 

Introdução: A queimadura é um trauma grave, com diversas repercussões, 

na esfera social, econômica e de saúde pública. O tratamento deste paciente 

é bastante complexo, e sempre foi um grande desafio para a equipe de saúde 

em todo o mundo, tanto pela complexidade das lesões, quanto pela 

necessidade de cuidados intensivos e multidisciplinares, envolvendo os mais 

diversos profissionais de saúde. Objetivo: Desenvolver um manual de 

queimaduras e curativos para o profissional não especialista. Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo sobre o desenvolvimento e validação de um 

manual, foi realizado em duas fases. Na primeira etapa, foi realizada busca 

de anterioridade e levantamento bibliográfico. Na segunda etapa, o 

desenvolvimento do Manual (elaboração textual e diagramação). 

Resultados: Foi elaborado e diagramado o “Manual de queimaduras e 

curativos para os profissionais não especialistas”, composto por 21 páginas 

e 4 capítulos, disponibilizado na versão online. Conclusão: Foi 

desenvolvido o “Manual de queimaduras e curativos para os profissionais 

não especialistas”. 

 

Palavras chaves: Queimaduras, curativos, guia informativo, assistência 

ambulatorial. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Burn is a serious trauma, with several repercussions, in the 

social, economic and public health spheres. The treatment of this patient is 

quite complex, and it has always been a great challenge for the health team 

worldwide, both due to the complexity of injuries and the need for intensive 

and multidisciplinary care, involving the most diverse health professionals. 

Objective: To develop a manual of burns and dressings for non-specialist 

professionals. Methods: This is a descriptive study on the development and 

validation of a manual, carried out in two phases. In the first stage, the 

search for priority and bibliographic survey was carried out. In the second 

stage, the development of the Manual (textual elaboration and 

diagramming). Results: The “Manual of burns and dressings for non-

specialist professionals”, composed of 21 pages and 4 chapters, available in 

the online version, was prepared and diagrammed. Conclusion: The 

“Manual of burns and dressings for non-specialist professionals” was 

developed. 

 

Keywords: Burns, dressings, information guide, outpatient care. 
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1. INTRODUÇÃO 

A queimadura é um trauma grave, com diversas repercussões, na 

esfera social, econômica e de saúde pública. O tratamento deste paciente é 

bastante complexo, necessitando de profissionais de diversas especialidades 

da área médica (AVELAR, 2009; COMINI et al., 2017). O tratamento destes 

pacientes sempre foi um grande desafio para a equipe de saúde em todo o 

mundo, tanto pela complexidade das lesões, quanto pela necessidade de 

cuidados intensivos e multidisciplinares, envolvendo os mais diversos 

profissionais de saúde, como cirurgiões plásticos, médicos clínicos, 

intensivistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

assistente social, terapeuta ocupacional enfermeiros e técnicos de 

enfermagem (GRECO et al., 2007; RODRIGUES et al., 2017). 

A epidemiologia das queimaduras varia em diferentes partes do 

mundo (ASUQUO et al., 2008) e está associada às piores condições 

socioeconômicas da população, porque os atendimentos prevalecem em 

pacientes nessas condições (LACERDA et al., 2010). As queimaduras são 

um problema de saúde pública e aproximadamente 300.000 pessoas com 

queimaduras morrem por ano em todo o mundo (PECK, 2012; COMINI et 

al., 2017). 

Adequados recursos humanos e tecnológicos para o tratamento de 

pacientes com lesão por queimadura fazem com que exista uma tendência a 

diminuir o tempo de internação e a taxa de mortalidade dos mesmos. 

Contudo, a eficiência dos centros especializados no atendimento de 

queimaduras é supervisionada constantemente para o acompanhamento dos 

pacientes de forma precoce, o que representa um desafio e aumenta o 

interesse do profissional de saúde pela recuperação do paciente (PHAM et 

al., 2007; GARCIA et al., 2011; ZORITA et al., 2016). 
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Os protocolos para tratamento de queimaduras variam de um hospital 

para outro. Alguns aspectos podem influenciar no processo de cicatrização e 

na escolha do tipo de cobertura, como a localização, profundidade, extensão, 

presença ou não de infecção, agente causador do trauma, presença de 

doenças crônicas degenerativas e faixa etária (FERREIRA et al., 2003). 

Os curativos de pacientes que apresentam lesões por queimaduras têm 

sido realizados, frequentemente, por médicos e profissionais de enfermagem 

com base em uma rotina pré-estabelecida nos serviços especializados em 

queimaduras, e são realizados diariamente no centro cirúrgico, unidade de 

terapia intensiva, unidade de internação, sob anestesia, sedação e analgesia 

e são com frequência oclusivos, com exceção da face e da genitália. Além 

do agente tópico, utiliza-se curativo primário não aderente e secundário com 

gaze algodonada, seguido de fechamento com ataduras (FERREIRA et al., 

2003; GRECCO et al., 2007). 

Como em nosso país geralmente o primeiro atendimento ao queimado, 

e muitas vezes seu seguimento, ocorre no Pronto Socorro, a maior parte dos 

pacientes não tem acesso ao atendimento especializado. Neste caso, o 

tratamento é realizado ou por um médico não especialista ou um enfermeiro 

possivelmente sem experiência no tratamento de queimaduras. 

Na abordagem desses pacientes quando adentram nos centros de 

tratamento em queimados, nota-se que o atendimento inicial, em hospitais 

ou pronto-atendimentos não especializados foi, em sua ampla maioria, 

inadequado, causando graves prejuízos. Concluiu-se, em estudo realizado 

por Hagstrom et al. (2003), que 47% dos pacientes quando chegam na 

unidade de queimados estavam hidratados de forma inadequada. 

Não foram encontrados dados sobre a dificuldade que os não 

especialistas em queimaduras apresentam na abordagem do paciente 

queimado no Brasil. Porém, a observação empírica demonstra que o 
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tratamento inicial desses pacientes é inadequado. Sabe-se que os primeiros 

socorros da queimadura de maneira correta possuem um efeito positivo, 

incluindo cicatrização mais rápida e cicatrizes reduzidas (CUTTLE et al, 

2009). 

Nestes casos as maiores “dores” relatadas por estes profissionais são 

as dificuldades quanto ao manejo da queimadura e a escolha entre diversos 

materiais a serem utilizados nos curativos. Estes problemas poderiam ser 

diminuídos com um manual de tratamento. 

A elaboração de manuais facilitaria o trabalho da equipe de saúde 

quanto a orientação dos pacientes e de seus familiares para tratamento, 

recuperação e autocuidado. O uso de um material educativo padroniza as 

informações realizadas com relação ao cuidado em saúde (ECHER, 2005). 

Há 30 anos, uma das maiores políticas públicas brasileiras de inclusão 

social foi criada, o Sistema Único de Saúde (SUS). Criado no ano de 1988, 

com a promulgação da nova Constituição Federal, mudou o conceito de 

acesso à saúde, pelo menos na letra da lei, universal e gratuito para todos os 

brasileiros. Até então, o modelo de atendimento era dividido em três 

categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados, os que 

tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social 

(trabalhadores com carteira assinada) e os que não possuíam direito algum. 

A busca de atendimento médico por problemas de pele é significante: 

em torno de 10% a 36,5% das consultas (LOWELL et al., 2001). Segundo 

um estudo realizado pela disciplina de Dermatologia do Departamento de 

Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual 

de Campinas (FCM/Unicamp), 9,8% dos usuários que procuraram 

atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS) o fizeram por uma 

dermatose. Aproximadamente um quarto dos usuários atendidos apresentou 

um sintoma ou sinal dermatológico na consulta médica (SANTOS JUNIOR 
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& VELHO, 2007). Embora exista uma alta demanda de consultas 

dermatológicas na atenção primária, alguns estudos (MAHÉ et al., 2005) já 

demonstraram que a qualificação adequada do profissional médico não 

dermatologista é capaz de tratar a maioria das queixas dermatológicas na 

própria UBS. 

A fim de resolver tanto o problema da qualidade de atendimento dos 

pacientes pelo médico e outros profissionais da área da saúde não 

especialista torna-se necessário o desenvolvimento de um manual de 

queimaduras e curativos para auxiliar o tratamento dos pacientes do SUS. 
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2. OBJETIVO 

 

Desenvolver um manual de queimaduras e curativos para o 

profissional não especialista. 
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3. LITERATURA 

3.1 Importância do atendimento emergencial dos pacientes queimados 

OLIVEIRA (2003) referiu diversas dificuldades no processo de 

integração ensino-serviço. No contexto acadêmico, aponta, entre outros 

aspectos, a dificuldade de encontrar professores para o novo enfoque ensino-

aprendizagem; dificuldade para aprendizagem conjunta das diferentes 

profissões da área da saúde; resistência dos estudantes. No âmbito dos 

serviços, os problemas apontados, dentre outros, são a resistência dos 

profissionais (pois a formação não faz parte de sua agenda de trabalho); 

inadequação da estrutura física das unidades; resistência da população em 

relação à presença de estudantes no serviço. Esses dois conjuntos de 

dificuldades sugerem que a prática pedagógica, nos serviços reais do SUS, 

pressupõe o encontro de vários atores para que a proposta seja construída 

coletivamente, no sentido de atender necessidades tanto da academia como 

dos serviços. 

VALE (2005) justificou, em seu estudo de revisão sobre as bases 

fisiopatológicas das queimaduras e dos princípios de avaliação do queimado, 

que, apesar dos crescentes progressos obtidos recentemente no tratamento de 

grandes queimados, ainda são consideráveis as taxas de mortalidade e 

morbidade, pois as estratégias preventivas implementadas ainda não foram 

capazes de alterar significativamente o dramático quadro epidemiológico das 

queimaduras. Concluiu que o prognóstico final de uma queimadura depende 

essencialmente de um pronto e adequado primeiro atendimento, 

responsabilizando médico e dermatologistas no preparo e na orientação dos 

primeiros socorros à vítima de queimadura. 

HOP et al. (2014) neste estudo, revisaram sistematicamente a 

literatura econômica sobre tratamento de queimados para examinar o 
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problema dos custos relacionados à queimadura. Justificam que os cuidados 

com a queimadura são tradicionalmente considerados cuidados caros. No 

entanto, informações detalhadas sobre os custos do tratamento de 

queimaduras são escassas, apesar da necessidade crescente dessas 

informações e do foco aprimorado no controle de custos com a saúde. 

Estudos de custo ou avaliação econômica sobre o tratamento de queimados 

publicados em periódicos internacionais revistos de 1950 a 2012 foram 

identificados. A metodologia desses artigos foi avaliada criticamente por 

dois revisores, e os resultados de custo foram extraídos. Um total de 156 

estudos preencheram os critérios de inclusão. Quase todos os estudos foram 

estudos de custo (n = 153) com uma perspectiva de saúde (n = 139) de países 

de alta renda (n = 127). As cobranças hospitalares costumavam ser usadas 

como custos aproximados (n = 44). Três estudos foram análises de custo-

efetividade. O custo médio total de cuidados médicos por paciente queimado 

em países de alta renda foi de US $ 88.218 (variação de US $ 704 a US $ 

717.306; a mediana de US $ 44.024). Uma ampla variedade de abordagens 

metodológicas e preços de custo foi encontrada. Recomendaram que os 

estudos de custo e as avaliações econômicas utilizem uma abordagem padrão 

para melhorar a qualidade e a harmonização dos estudos de avaliação 

econômica, otimizar a comparabilidade e melhorar o conhecimento sobre os 

custos e a eficiência do tratamento de queimados. 

 

3.2 Materiais curativos para assistência de pacientes queimados 

OLIVEIRA (2003) SCHULZ III, TOMPKINS & BURKE (2000) 

descreveram vários produtos conhecidos como “pele artificial”, enfocando 

dois tipos de tecnologia que têm sido empregadas ao problema da 

substituição permanente da pele. Embora o transplante autólogo de pele 

continue a ser a forma mais comum de tratamento em pacientes com perda 
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de pele significativa, os pesquisadores abordam que atualmente existem uma 

série de produtos comercialmente disponíveis que podem ser usados para 

substituir a pele de forma temporária ou permanentemente.  

SILVER, PHUNG & SILVER (2006) discutiram neste estudo sobre a 

eficácia dos produtos a base de prata para o controle de infecções bacterianas 

(e também contra fungos e vírus). Identificaram, como questão chave, 

relativa eficácia de diferentes produtos de prata para feridas e queimaduras, 

a existência de micróbios que são resistentes à prata. Foram avaliados cremes 

de sulfadiazina de Prata (Silvazina e Flamazina) que são pomadas tópicas 

comercializadas globalmente e alguns curativos para feridas com compostos 

de liberação lenta de Prata (Acticoat, Actisorb Silver, Silverlon e outros). 

Concluíram que estes são produtos benéficos, porém necessitam de mais 

estudos devido a desvantagem da resistência bacteriana à Prata.  

GRAVANTE & MONTONE (2010) analisaram retrospectivamente 

os tempos de cicatrização de pacientes ambulatoriais queimados após o uso 

de curativos com base de prata. Foram selecionados 347 pacientes 

correspondendo a 455 áreas queimadas (64,4% superficiais e 35,6% 

profundas; 47,7% tratadas em 2005 e 52,3% em 2006). Durante os anos de 

2005 e 2006, houve aumento no uso de curativos à base de prata (2005, 9,7%; 

2006, 38,7%; teste qui-quadrado, P <0,001) e diminuição do uso de gazes de 

parafina (2005, 66,4%; 2006, 40,3%; teste qui-quadrado, P <0,001). O tempo 

de cicatrização das queimaduras gerais e das queimaduras superficiais não 

apresentou diferenças significativas entre 2005 e 2006. No entanto, nas 

queimaduras de espessura parcial profunda, houve redução significativa 

(2006, 19; 2005, 29 dias; teste t de Student, P <0,01). Dentre todos os 

curativos, as gazes de parafina promoveram os menores tempos de 

cicatrização em queimaduras superficiais (5 dias); analisando os curativos à 

base de prata em queimaduras profundas, os tempos de cicatrização foram: 
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para prata nanocristalina (16 dias) e carboximetilcelulose de prata (21 dias). 

Os resultados do estudo sugerem que as gazes de parafina são uma opção 

valiosa nas queimaduras superficiais, enquanto os curativos à base de prata 

são preferíveis em queimaduras profundas. 

OPASANON, MUANGMAN & NAMVIRIYACHOTE (2010) 

compararam a eficácia de Askina Calgitrol Ag® e 1% de sulfadiazina de 

prata (1% AgSD) no tratamento ambulatorial de queimaduras de espessura 

parcial na Unidade de Queimados do Hospital Siriraj. A razão de escolha de 

deve ao fato de que oAskina Calgitrol Ag® (B. Braun Hospicare Ltd, 

Collooney Co. Sligo, Irlanda), curativo de alginato de prata, é um curativo 

avançado que combina a potente ação antimicrobiana de amplo espectro da 

prata com propriedades aprimoradas de controle de exsudato de alginato de 

cálcio e poliuretano espuma. Sessenta e cinco pacientes com queimaduras de 

espessura parcial, com menos de 24 horas de lesão pós-queimadura, tinham 

uma área de superfície corporal total (TBSA%), menos de 15% foram 

tratados no Ambulatório de Queimados de Siriraj. Todos os pacientes foram 

divididos em grupo tratado com Askina Calgitrol Ag® (30 pacientes) e grupo 

tratado com 1% de AgSD (35 pacientes). Os dados foram comparados pelos 

dados demográficos, incluindo idade, sexo, porcentagem de queimaduras de 

TBSA, escore de dor, número de troca de curativo, tempo de amamentação 

e tempo de cicatrização da ferida. Os pacientes incluídos em ambos os 

grupos foram comparáveis, não havendo diferenças significativas nos dados 

demográficos de idade, sexo, localização da queimadura e tipo de 

queimadura (P> 0,05 avaliados pelo teste t de Student pareado) entre os dois 

grupos. Os resultados mostraram que os escores médios de dor no grupo 

tratado com Askina Calgitrol Ag® foram significativamente menores do que 

o grupo tratado com 1% de AgSD (2 · 23 ± 1 · 87 versus 6-08 ± 2 · 33, 

respectivamente) entre os dois grupos (P <0 · 02). Pacientes tratados com 
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Askina Calgitrol Ag® tiveram número significativamente menor de troca de 

curativo (P <0 · 02) e tempo de amamentação (P <0 · 02) em comparação 

com o grupo tratado com 1% de AgSD. O grupo Askina Calgitrol Ag® 

necessitou de curativos menos frequentes. O tempo de cicatrização foi de 7 

± 3 · 51 dias após a aplicação do Askina Calgitrol Ag®. Este foi 

significativamente menor do que o de feridas controle (14 ± 4 · 18 dias). A 

aplicação de Askina Calgitrol Ag® leva a um bom resultado da queimadura. 

O presente estudo confirma a eficácia do Askina Calgitrol Ag® no 

tratamento ambulatorial de queimaduras de espessura parcial. 

WANG et al. (2012) desenvolveram um curativo para queimaduras 

com uma folha de hidrogel composta por quitosana, mel e gelatina (HS; 0,5; 

20: 20, p/p). O HS mostrou eficácia antibacteriana potente de até 100% para 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli, significativamente superior à 

quitosana e ao mel utilizados isoladamente. Uma série de avaliações 

toxicológicas demonstrou que o HS não é tóxico e não irrita a pele ou o 

corpo. Um modelo de queimadura de animal foi realizado nas costas do 

coelho da Nova Zelândia e tratado, respectivamente, com pomada HS, 

MEBO® (Shantou MEBO Pharmaceuticals Co., Ltd., Guangdong, China) e 

gaze estéril. As feridas tratadas foram examinadas macroscópica e 

microscopicamente. Os resultados mostraram que o HS teve um efeito 

significativo na contração da ferida com a menor duração de tratamento de 

12 dias em comparação com a pomada da MEBO® e nenhum tratamento. O 

exame histológico revelou que a ferida queimada tratada com HS foi 

reparada com epiderme intacta no dia 12, mas a ferida tratada com MEBO 

não cicatrizou completamente. Portanto, o HS demonstrou seu potencial 

como tratamento. 

MOREIRA et al. (2013) analisaram o custo, a efetividade e segurança 

dos curativos de prata nanocristalina e da sulfadiazina de prata 1% no 
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tratamento ambulatorial de pacientes queimados, motivados pela escassez de 

evidências científicas para determinar se os tipos de curativos contendo prata 

diferem entre si quanto ao tempo para completar a epitelização da ferida, a 

proporção de lesões epitelizadas, dor e percentual de infecção. Este foi em 

estudo observacional analítico em um único centro com pacientes adultos 

entre 18 e 55 anos, independentemente do sexo, que apresentavam 

queimaduras de segundo grau, em regime ambulatorial, sem a necessidade 

de tratamento cirúrgico. Foi comparado o custo para realização dos curativos 

à base de prata nanocristalina e sulfadiazina de prata a 1%. Concluíram que 

os curativos de prata nanocristalina são custo efetivos e proporcionam uma 

diminuição de custos médicos e não médicos, podendo ser padronizado pelas 

instituições como alternativa para tratamento de pacientes queimados 

ambulatoriais. 

MADAGHIELE et al. (2014) realizaram uma revisão de literatura 

sobre as principais propriedades dos hidrogéis para a cicatrização e 

regeneração da pele, destacando particularmente o papel emergente dos 

hidrogéis como substitutos de ultima geração para a pele para o tratamento 

de queimaduras de grande espessura. Discutem que o fechamento de feridas 

representa um objetivo primário no tratamento de feridas muito profundas, 

para as quais a taxa de mortalidade é particularmente alta. No entanto, a 

cicatrização espontânea da pele do adulto acaba resultando, na formação de 

cicatrizes epiteliais, contratura da cicatriz, que podem distorcer os tecidos e 

causar deformidades e incapacitantes ao longo da vida. Esta evidência clínica 

sugere que o fechamento da ferida obtido por meio da regeneração da pele, 

em vez de reparo, deve ser o verdadeiro objetivo do tratamento da 

queimadura. Os hidrogéis poliméricos proporcionam um ambiente de 

umidade ideal para a cura, protegendo a ferida, com a vantagem adicional de 

ser confortável para o paciente, devido ao seu efeito de resfriamento e não-
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aderência ao tecido da ferida. Mais importante, os recentes avanços na 

medicina regenerativa demonstram que os hidrogéis bioativos podem ser 

adequadamente projetados para induzir, pelo menos, a regeneração parcial 

da pele in vivo. 

 

3.3 Instrumentos educativos para atendimento primário dos pacientes 

queimados 

MOSS (2010) desenvolveu uma atividade de educação continuada 

destinada a médicos e enfermeiros com interesse no cuidado da pele e das 

feridas, com o objetivo de melhorar a competência no tratamento de 

pacientes com queimaduras na atenção primária. Depois de participar desta 

atividade educacional, o participante se tornou mais capacitado para usar as 

classificações corretas do tipo de queimadura para documentação e 

encaminhamento dos pacientes para as unidades de atendimento corretas; 

construir protocolos de tratamento para pacientes queimados; e aplicar o 

conhecimento de cuidados de queimados na educação do paciente. 

CASTRO & LIMA JÚNIOR (2014) criaram uma cartilha educativa 

destinada a pacientes vítimas de queimaduras. O material foi desenvolvido 

em quatro etapas: diagnóstico situacional; criação das ilustrações; 

preparação do conteúdo, baseado na literatura científica; validação do 

material por peritos, pacientes e acompanhantes. O trabalho resultou na 

produção da versão final do material em formato de cartilha, que teve o título 

“Cartilha para Pacientes Vítimas de Queimaduras”. A participação ativa dos 

profissionais dos pacientes e acompanhantes permeou o processo de 

construção da cartilha. As opiniões dos pacientes, dos acompanhantes e dos 

peritos, que consideraram a cartilha enriquecedora e esclarecedora, 

justificam o uso da cartilha como recurso para fortalecer a prática educativa 

da equipe multidisciplinar atuante em um Centro de Tratamento de 
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Queimados e, assim, melhorar a qualidade do tratamento e dos cuidados a 

esses pacientes durante o período de internação. 

ITAKUSSU et al. (2014) construíram um vídeo educativo sobre a 

importância do uso da malha compressiva para indivíduos que sofreram 

queimaduras, pela razão de que as vestes compressivas são parte do 

tratamento ambulatorial das queimaduras profundas e que muitas vezes, os 

pacientes acabam por não utilizar a malha compressiva devido, 

principalmente, ao incômodo, à vergonha e ao desconhecimento. Este estudo 

foi desenvolvido no Ambulatório do Centro de Tratamento de Queimados 

do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina 

(CTQ/HU/UEL) seguido de edição do vídeo. Concluíram que o 

desenvolvimento de tecnologias educativas direcionadas ao tratamento do 

paciente vítima de queimadura constitui grande desafio, havendo a 

necessidade urgente em desenvolver novos materiais. 
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4. MÉTODO 

4.1 Desenho da pesquisa 

Estudo descritivo sobre o desenvolvimento de um manual de 

queimaduras e curativos para o não especialista. 

O estudo foi realizado em duas fases. Na primeira etapa, foi realizada 

busca de anterioridade e levantamento bibliográfico. Na segunda etapa, o 

desenvolvimento do Manual (elaboração textual e diagramação).  

Este projeto não possui financiamento privado ou de agências de 

fomento e não envolve conflitos de interesse. O seu desenvolvimento não 

envolve seres humanos ou modelos experimentais (animais, cadáver, cultura 

de células ou tecidos).  

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo e aprovado sob o número 5522110220 

(Apêndice 1). 

 

4.2 Desenvolvimento da Primeira Fase 

4.2.1 Busca de anterioridade 

A busca de anterioridade foi realizada com uso de descritores e termos 

definidos no banco de dados dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) 

utilizando as palavras-chave: “queimaduras”, “curativos”, “guia 

informativo” e “assistência ambulatorial. Incluindo seus derivados, bem 

como as combinações destas e seus respectivos sinônimos em português e 

inglês.  
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4.2.2 Levantamento bibliográfico 

Foi realizada revisão da literatura nas bases nacionais e internacionais 

SciElo, Pubmed e Lilacs. Utilizou-se os seguintes Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) para a busca: “queimaduras”, “curativos”, “guia 

informativo” e “assistência ambulatorial. 

Foram incluídos artigos publicados entre 2000 e 2019, escritos na 

língua inglesa ou portuguesa, que tinham como conteúdo, temas 

relacionados aos descritores listados acima. Artigos que abordavam 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais não relacionados a lesão de pele na 

atenção primária foram excluídos. 

 

4.2.3 Desenvolvimento do Manual 

A concepção da escrita do manual foi realizada utilizando-se o 

processador de texto Word 2013 para a elaboração do protótipo em que 

foram descritas todas as etapas de construção do manual. Para redigir o texto 

com coerência e linguagem acessível, de fácil compreensão e atrativa, foram 

realizadas leituras meticulosas de toda a bibliografia levantada para 

adequação da linguagem na confecção de textos com uso do idioma e 

conteúdo de forma adequada ao Brasil.  

A composição do manual foi elaborada com o objetivo de fornecer 

informações que permitam o profissional de saúde não especialista 

diagnosticar as lesões de pele gerais e por queimadura mais comuns e 

estabelecer plano de conduta, na atenção primária. 

Inicialmente foi utilizada a ferramenta Patente Canvas (FERREIRA, 

2016). Esse modelo é uma adaptaçaõ do Business Model Canvas para o 

contexto de criaçaõ de patentes inovadoras. No caso deste estudo, a 



Método | 20 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

ferramenta foi expandida com a finalidade de descrever a lógica de criação, 

entrega e captura de valor do manual (Figura 1). 

 

  

Figura 1- Patente Canvas  

 

O Patente Canvas é dividido em 11 blocos inseridos em três principais 

áreas apresentadas em três cores diferentes (amarelo: contexto da patente; 

verde: descreve detalhes da patente; e azul: custos e possibilidade de lucro).  

Os blocos foram adaptados ao aplicativo da seguinte forma: 

Patente Manual 

Tipo: manual de queimaduras e curativos 

Data: 12/07/2019 

Versão: 1.0 
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Blocos: 

1- Segmento de clientes: Inicialmente médicos plantonistas, 

especialmente os que não têm vivência com queimaduras, enfermeiros e 

outros profissionais que atendem ou cuidam de queimaduras. 

2- Dores: Inexperiência em tratamento de queimados e feridas. 

3- Proposta de valor: melhora na qualidade do atendimento dos 

queimados, suas feridas, rapidez no tratamento e maior eficiência.  

4- Soluções atuais: existem programas de computador, cartilhas, livros 

e aplicativos em inglês que se propõem à melhora do atendimento.  

5- Desenho da patente: foto representando uma das funções do 

manual. 

6- Diferenciais: manual em língua portuguesa com orientações 

adaptadas à realidade brasileira. Explicações para o uso dos curativos. 

7- Contrapontos: o manual ainda não possui tratamento específico 

para em crianças. Limitação da divulgação. 

8- Recursos: indispensáveis para a publicação. 

9- Exit: O manual pode ser vendido para empresas que trabalham com 

artigos para tratamento de queimaduras, pode ser adquirido pela Sociedade 

Brasileira de Queimaduras ou pelo Ministério da Saúde para distribuição.  

10- Custos de produção: custos da publicação. 

11- Potencial de Receita: patrocínio de empresas incluindo logotipo 

dentro do manual ou venda do manual. 
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5. RESULTADOS 

Foi elaborado o conteúdo do “Manual de queimaduras e curativos 

para os profissionais não especialistas”, composto por 21 páginas e 4 

capítulos, disponibilizado na versão online (Apêndice 2), conforme 

algumas ilustrações abaixo: 

 

Figura 2 – Imagem da Capa e Contracapa do Manual.  
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Figura 3 – Imagem da Folha de Rosto e Sumário do Manual.   

 

 

 

 

Figura 4 – Imagem dos Capítulos do Manual.  
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6. DISCUSSÃO 

Apesar dos crescentes avanços obtidos recentemente no tratamento de 

grandes queimados, o conhecimento sobre as bases fisiopatológicas das 

queimaduras e dos princípios de avaliação dos pacientes ainda não são 

suficientes para alterar significativamente o dramático quadro 

epidemiológico das queimaduras. 

No Brasil, frente às imensas dificuldades no âmbito da assistência 

primária na rede pública, o atendimento emergencial ao paciente queimado 

correntemente ocorre no pronto socorro. De modo geral, o segmento da 

maioria destes casos, infelizmente, também ocorre em serviços de saúde não 

especializados. Portanto, o tratamento é realizado por profissionais da saúde 

sem a experiência adequada para o tratamento inicial das queimaduras. 

VALE (2005) concluiu que o prognóstico final de uma queimadura 

depende essencialmente de primeiro atendimento ao paciente. Portanto, a 

elaboração do “Manual de queimaduras e curativos para os profissionais naõ 

especialistas” vislumbra auxiliar na sistematização da assistência primária 

dos pacientes queimados por meio da veiculação da informação adequada 

aos profissionais não especialistas, favorecendo o atendimento inicial ao 

paciente mesmo quando longe de centros de tratamento de queimaduras. 

Tradicionalmente, os cuidados com a queimadura, normalmente muito 

complexos, também são considerados caros. No entanto, informações 

detalhadas sobre os reais custos do tratamento de queimaduras são escassas, 

apesar da crescente demanda de controle dos custos com a saúde (HOP et al. 

2014). Além disso, há escassez de evidências científicas que determinam a 

qualidade dos curativos nos processos de epitelização da ferida, dor e 

percentual de infecção (MOREIRA et al. 2013). Dada essa realidade 

desfavorável para a disseminação do conhecimento de vanguarda sobre os 
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melhores protocolos adotados para os primeiros cuidados com os pacientes, 

o presente estudo colheu informações detalhadas sobre os principais 

materiais curativos relevantes na literatura científica, bem como suas 

indicações de acordo com o tipo de queimadura. 

Esta revisão da literatura foi realizada por meio da consulta das bases 

nacionais e internacionais SciElo, Pubmed e Lilacs, sob os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) “queimaduras”, “curativos”, “guia informativo” 

e “assistência ambulatorial. Em seguida, a ferramenta Patente Canvas 

(FERREIRA, 2016), uma adaptaçaõ do Business Model Canvas, foi aplicada 

como finalidade de descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor 

do manual.  

Como resultado desta pesquisa, o “Manual de queimaduras e curativos 

para os profissionais naõ especialistas” criado pretendeu guiar seus usuários 

sobre as principais coberturas para o tratamento inicial da queimadura, 

através de um texto simples, que apresenta em forma de tabelas as descrições 

dos materiais, os tipos de tratamentos, os tipos de feridas, os mecanismos de 

ação, as indicações e contraindicações, os modos de emprego e os intervalos 

de troca. 

Os principais materiais encontrados pela consulta das bases nacionais e 

internacionais e descritos no manual foram: gaze com soro fisiológico 

(0,9%), rayon cobertura naõ-aderente, ácido graxo essencial (AGE), 

hidrocolóide em placa hidrogel - com ou sem alginato de cálcio e sódio -, 

hidrofibra - com ou sem prata -, curativo de carvaõ ativado com prata, 

curativo hidroalginato de cálcio com prata, curativo de hidropolímero 

(espuma naõ-adesivo), papaína creme (10%), sulfadiazina de prata, 

Dermacerium e colagenase.  
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Dentre estes materiais curativos, destacaram-se os produtos a base de 

prata para o controle de infecções bacterianas, fúngicas ou virais nas 

queimaduras. Estes produtos oferecem benéficos clínicos comprovados 

cientificamente, promovendo um tempo de cicatrização reduzido das 

queimaduras profundas em pacientes ambulatoriais (SILVER, PHUNG & 

SILVER 2006).  

Em concordância com o objetivo do manual em fornecer informações 

aplicáveis inclusive à realidade da saúde pública brasileira, os achados sobre 

curativos à base de prata nano cristalina esclarecem que o uso efetivo do 

curativo proporciona uma diminuição de custos médicos e não médicos, 

podendo ser padronizado pelas instituições, como o SUS, como alternativa 

para tratamento de pacientes queimados ambulatoriais (GRAVANTE & 

MONTONE 2010; OPASANON, MUANGMAN & NAMVIRIYACHOTE 

2010; MOREIRA et al. 2013).  

Contemplando os recentes avanços da medicina regenerativa, os 

hidrocolóides em placa hidrogel - com ou sem alginato de cálcio e sódio – 

são mencionados no manual como substitutos de última geração para o 

tratamento de queimaduras cutâneas de grande espessura. MADAGHIELE 

et al. (2014), realizaram uma revisão de literatura sobre as principais 

propriedades dos hidrogéis para a cicatrização e regeneração da pele e 

destacaram que os hidrogéis poliméricos proporcionam um ambiente de 

umidade ideal para a cura, protegendo a ferida, com a vantagem adicional de 

ser confortável para o paciente (WANG et al. 2012). 

A transcrição dos conhecimentos científicos sobre os protocolos 

curativos em queimados em linguagem adequada para a prática clínica 

pretendeu atender inicialmente médicos plantonistas, especialmente os que 

não têm vivência com queimaduras, enfermeiros e outros profissionais que 
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atendem ou cuidam de queimaduras. Embora existam programas de 

computador, cartilhas, livros e aplicativos em inglês que se propõem à 

melhorar a qualidade do atendimento dos queimados, suas feridas com 

rapidez eficiência, o formato de “manual” foi escolhido por sua simplicidade 

de acesso e distribuição.  

Este manual tem como diferencial ter sido escrito em língua portuguesa, 

com as orientações adaptadas à realidade brasileira para o uso dos curativos. 

Este manual, assim como a atividade de educação continuada elaborada por 

MOSS (2010) e a cartilha educativa criada por CASTRO & LIMA JÚNIOR 

(2014), foi elaborado para os usuários médicos e enfermeiros com interesse 

no cuidado da pele e das feridas. O uso de manuais permite padronização e 

comparabilidade entre diversos serviços de atendimento, podendo 

proporcionar diminuição de custos e melhoria do cuidado do paciente de 

maneira global e humanizada.
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Foi desenvolvido o “Manual de queimaduras e curativos para os 

profissionais não especialistas”. 
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