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RESUMO: 

 

INTRODUÇÃO: Queimaduras são lesões produzidas por temperaturas muito 

altas ou muito baixas. Elas determinam intensa dor física, morte e incapacidades 

que envolve não somente o acidentado, mas também seus familiares e círculo 

de relações. As lesões térmicas não intencionais são a terceira causa mais 

comum de mortes nos estados unidos em crianças de 5 a 9 anos, e responsáveis 

por maior morbidade na população pediátrica. Segundo apuração da Sociedade 

Brasileira de Queimaduras, divulgada em 2003 pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), ocorrem cerca de 300.000 casos de queimaduras 

de crianças por ano no país, sendo essas predominantes por acidentes 

domésticos. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico das crianças brasileiras 

vítimas de queimaduras. METODOLOGIA: Realizada revisão sistemática da 

literatura com busca nas bases de dados Pubmed e Scielo, de publicação 

referente aos anos de 2007 a 2018. RESULTADOS: A maior prevalência de 

queimaduras, descrita nos estudos, são em crianças menores de 5 anos do sexo 

masculino devido a acidentes domésticos, sendo o “escaldamento” citado como 

principal causa entre todos os estudos. CONCLUSÃO: Os estudos 

epidemiológicos apresentados são convergentes aos dados disponíveis na 

literatura. A principal causa de queimaduras se dá em ambiente doméstico, em 

crianças menores de 5 anos, mais predominantemente no sexo masculino. São 

altas as taxas de óbito em pacientes em regime de internamento hospitalar. A 

melhor forma de combater índices tão elevados de mortalidade é a prevenção, 

com medidas de segurança e programas educativos.  

DESCRITORES: Criança; Queimadura; Epidemiologia; Brasil.   
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ABSTRACT:  

 

INTRODUCTION: Burns are injuries produced by very high or very low 

temperatures. They determine intense physical pain, death and disability that 

involves not only the injured but also their family members and circle of 

relationships. Unintentional thermal injuries are the third most common cause of 

deaths in the United States in children 5 to 9 years old, and responsible for greater 

morbidity in the pediatric population. According to a Brazilian society of burns, 

which was announced in 2003 by the national health surveillance agency 

(ANVISA), there are around 300,000 cases of child burns per year in the country, 

which are predominant due to domestic accidents. OBJECTIVE: To analyze the 

epidemiological profile of burn victims in the period from 2007 to 2018. 

METHODS: A systematic review of the literature was carried out with a search of 

the Pubmed and Scielo databases for publication from the years 2009 to 2018. 

RESULTS: The highest prevalence of burns, described in the studies, is in 

children under 5 years of age due to domestic accidents, with "scalding" cited as 

the main cause among all studies. CONCLUSION: The epidemiological studies 

presented are convergent to the data available in the literature. The main cause 

of burns occurs in the home environment, in children under 5 years of age, most 

predominantly in males. Death rates are high in hospitalized patients. The best 

way to combat such high mortality rates is prevention, with safety measures and 

educational programs. 

 
KEYWORDS: Burns, Child, Epidemiology; Brazil  
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INTRODUÇÃO 

Queimaduras são lesões produzidas por temperaturas muito altas ou 

muito baixas (PIVA, 2007) e determinam intensa dor física, que envolve não 

somente o acidentado, mas também seus familiares e círculo de relações 

(GAWRYSZEWSKI, et. al, 2012). Por vezes, esses acidentes são negligenciados 

pela população, que desconhece a gravidade e as principais consequências 

interligadas a esse evento. 

Considerando apenas pacientes internados, as taxas de mortalidade são 

altas quando comparadas a outras causas de internamento em Terapia 

Intensiva, podendo chegar a 32,80%, segundo Queiroz, 2016. 

Por ser um trauma de grande complexidade e requerer tratamento eficaz, 

adequado e de caráter imediato, acidentes com vítimas por queimaduras 

apresentam alta taxa de morbidade e mortalidade (OLIVEIRA, 2012). Além 

disso, deve-se considerar as consequências familiares de âmbito social 

envolvidas, principalmente quando existe incapacidade e outros déficits 

envolvidos no processo de recuperação.  

Para Batista, Rodrigues e Vasconcelos (2011) a queimadura é uma lesão 

tecidual oriunda por alguns agentes, dentre eles: térmicos, químicos, elétricos ou 

radioativos. De acordo com a profundidade, as lesões podem variar do primeiro 

grau, quando atinge apenas a camada mais superficial da pele, até o quarto grau, 

onde há acometimento de estrutura óssea mais profunda com a pulverização 

deste tecido. A escala é proporcional à gravidade do quadro e a necessidade de 

atendimento médico especializado.   

Os acidentes térmicos e elétricos geram enormes gastos financeiros e são 

responsáveis por sequelas psicológicas e sociais ao acidentado, bem como à 

sua família. A maioria deles ocorre em casa e são atribuídos a lapsos na atenção 

aos perigos domésticos (CRUZ, et. al. 2012). É neste ambiente, que, 

principalmente as crianças, estão mais susceptíveis a esses agravos. É por esse 

motivo que ações educativas e preventivas podem surtir efeito nos índices 

epidemiológicos de uma região. 

Entre os tipos de queimadura, as mais frequentes são as relacionadas a 

líquidos escaldantes e a materiais inflamáveis (PIVA, 2007). Esse fato sugere 

que a cozinha doméstica seja o local com maior número de acidentes (MUKERJI, 

et. al. 2001). Outro fator de exposição importante é a chama aberta, fator de risco 

ligado principalmente a queimaduras em adultos. 
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As lesões térmicas são caracterizadas pelo processo sistêmico 

desencadeado pelo trauma, em que há alterações metabólicas e imunológicas. 

Ocorre liberação de mediadores inflamatórios que alteram a permeabilidade 

capilar, levando ao edema tecidual, distúrbios hidroeletrolíticos, desnutrição e 

infecções frequentes. Esse último é o principal motivo que leva tais pacientes a 

óbito quando há um primeiro atendimento eficaz (GUIMARÃES et. al. 2014). 

O principal parâmetro fisiológico acometido é o de manutenção hídrica por 

perda da superfície corpórea, levando o indivíduo a graus variáveis, porém 

geralmente intensos de desidratação (PIVA, 2007). Esse é outro fator 

relacionado ao óbito dos pacientes com inadequada assistência. A reposição 

hídrica efetiva e em valores adequados é fundamental no atendimento das 

vítimas de queimaduras. 

Afim de reduzir os índices de complicações nos de casos de queimaduras, 

já são disseminadas informações sobre os primeiros procedimentos a serem 

adotados após o acidente. Porém, essa é uma medida que previne 

complicações, mas não reduz a incidência de acometidos por ano. O grande 

impacto social está na prevenção de acidentes domésticos e reconhecimento da 

gravidade dessas lesões, ao encaminhamento ao atendimento hospitalar o mais 

precoce possível.  

 

OBJETIVO 

Este trabalho objetiva analisar o perfil epidemiológico dos pacientes 

pediátricos vítimas de queimaduras no Brasil, através de uma revisão sistemática 

da literatura de artigos de produção e publicação brasileira. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de Revisão Sistemática da Literatura, no qual para 

a seleção do material de análise foi realizada busca na base de dados Pubmed 

e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando-se dos seguintes 

descritores: “Burns, Child, Epidemiology, Brazil” através do conector “AND”. Os 

artigos selecionados são publicações que compreendem o período de 2007 a 

2018.  

A seleção dos artigos foi baseada inicialmente numa leitura dinâmica dos 

títulos, e respeitando os seguintes critérios de inclusão: ser um estudo brasileiro, 

epidemiológico de abordagem quantitativa, ter ano de publicação a partir de 
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2007, ter sido conduzido em Centro de Tratamento de Queimados, ter entre seus 

resultados idade e principais causas de queimaduras em pacientes pediátricos 

e terem textos completos disponíveis. Foram excluídos os estudos do tipo 

entrevista e relatos de caso, além dos artigos que abordavam a epidemiologia 

de apenas um dos tipos de queimaduras ou faziam algum tipo de restrição às 

idades das crianças. 

Após utilização dos descritores nas bases de dados, foram encontrados, 

no total, 85 artigos na base Pubmed e 90 no Scielo satisfatórios, totalizando 175 

resultados. Desses apenas 48 obedeciam aos critérios de inclusão após a leitura 

dos resumos. Ao fim da seleção, após leitura criteriosa dos artigos na íntegra, 

foram excluídos aqueles que não obedeciam aos critérios de inclusão e os 

estudos epidemiológicos realizados no exterior e excluídos duplicidades.  

Apenas 13 artigos foram selecionados, dos quais 5 estão disponíveis no 

SCIELO e 8 no PubMed. Todos os artigos selecionados são de produção e 

publicação brasileira. 

QUADRO 1. FLUXOGRAMA DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS. 

PUBMED E SCIELO

Encontrados 175 
resultados satisfatórios 

através dos descritores e 
análise dos títulos

Selecionados 48 
artigos após leitura dos 
resumos, respeitando 
critérios de inclusão e 

exclusão

SELEÇÃO DE 13 
ARTIGOS APÓS LEITURA 

NA ÍNTEGRA. 

PUBMED

8 ARTIGOS 
SELECIONADOS 

SCIELO

5 ARTIGOS 
SELECIONADOS

Excluídos 127 artigos 
após leitura dos 

resumos respeitando 
os critérios de exclusão
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AUTOR TÍTULO ANO OBJETIVO RESULTADOS

Martins C. B. G.;  

Andrade S.M.; 

Queimaduras em 

crianças e adolescentes: 

análise da morbidade 

hospitalar e 

mortalidade

Acta Paulista 

de 

Enfermagem 

2007

Analisar a incidência hospitalar e a 

mortalidade por queimadura em 

menores de 15 anos, residentes 

em Londrina, atendidos em pronto-

socorro, internados ou que foram 

a óbito em 2001

Líquidos quentes/ferventes foram os 

principais respons·veis por este tipo de 

queimadura (44,0%). Dessas, 34,3% 

estavam na faixa etária entre 10-14 anos, 

sendo que não houve ocorrência de 

lesões em menores de um ano. 

Tavares C.S.; 

Hora E.C.; 

Caracterização das 

vítimas de queimaduras 

em seguimento 

ambulatorial

Revista 

Brasileira de 

Queimaduras 

2011

Caracterizar as vítimas de 

queimaduras em seguimento 

ambulatorial

As vítimas eram em sua maioria do sexo 

masculino (65%), causada por lesão 

térmica (81%) com predominância de 

líquido superaquecido (59%), ocorridas 

no domicílio (64%), de forma acidental 

(94%)

Fernandes 

F.M.; Torquato 

I.M.; Dantas 

M.S.; 

Burn injuries in children 

and adolescents: clinical 

and epidemiological 

characterization

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2012

Caracterizar o perfil clínico e 

epidemiológico de crianças e 

adolescentes vítimas de 

queimaduras internadas em um 

hospital de referência de João 

Pessoa, Brasil, no período de 

janeiro de 2007 a dezembro de 

2009.

A maioria das vítimas eram crianças 

(87%), pré-escolares (88,2%) do sexo 

masculino (54%). O incidente ocorreu 

principalmente em casa (85,5%) por 

acidente (90%) 

Gawryszewski 

V.P.; Bernal 

R.T.; Silva 

N.N.; Morais 

Neto O.L.;

Public hospital 

emergency department 

visits due to burns in 

Brazil, 2009

Caderno de 

Saúde 

Pública, 

2012

Analisar as características das 

lesões por queimaduras atendidas 

nos serviços de emergência (DE) e 

fatores associados, coletadas 

através do Sistema Nacional de 

Vigilância de Lesões em 2009.

A maioria dos pacientes era do sexo 

masculino (58,6%), e as faixas etárias 

mais prevalentes foi de 0-4 anos (23%). A 

maioria das queimadas ocorreu em casa 

(62,1%)

Santos J.V.; 

Souza J.; 

Amarante 

J.; Freitas A.; 

Burden 

of Burns in Brazil from 

2000 to 2014: A 

Nationwide Hospital-

Based Study.

World 

Journal of 

Surgery. 

2017

Analisar as características 

demográficas, epidemiológicas e 

econômicas de todo o país dos 

pacientes hospitalizados por 

queimaduras no Brasil.

Foram encontradas 412.541 internações 

por queimaduras, com taxa de 

hospitalização de 14,56 internações a 

cada 100.000 habitantes por ano. 

Crianças menores de 5 anos 

representaram 24% de todas as 

internações. 

Montes S.F.; 

Barbosa M.H.; 

Sousa Neto A.L.;

Aspectos clínicos e 

epidemiológicos de 

pacientes queimados 

internados em um 

Hospital de Ensino

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP, 2011

Caracterizar os pacientes 

queimados segundo as variáveis 

epidemiológicas e clínicas e 

identificar os tratamentos, 

procedimentos invasivos e as 

complicações.

71,0% dos acometidos eram do gênero 

masculino e a média de idade foi de 26,1 

anos. 67,4% eram de natureza acidental e 

a principal causa 49,3% foi a chama 

aberta.

Queiroz 

L.F.; Anami 

E.H.; Zampar 

E.F.; Tanita 

M.T.; Cardoso 

L.T.; Grion C.M.;

Epidemiology and 

outcome analysis 

of burn patients 

admitted to an 

Intensive Care Unit in a 

University Hospital.

Jornal of the 

Internacional 

Society for 

Burn Injuries, 

2016

Descrever os aspectos 

epidemiológicos das vítimas de 

queimaduras internadas na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

do Centro de Queimados do 

Hospital Universitário da 

Universidade Estadual de Londrina

Os incidentes domiciliares foram a causa 

mais frequente, ocorrendo em 53,90% 

dos casos. O fogo foi a causa mais 

comum, encontrada em 77,10% dos 

pacientes. A mortalidade na UTI foi de 

32,80% e a mortalidade hospitalar foi de 

34,10%

Citron I.; 

Amundson J.; 

Saluja S.; 

Guilloux A.; 

Jenny H.; 

Scheffer M.; 

Shrime M.; 

Alonso N.;

Assessing burn care in 

Brazil: An 

epidemiologic, cross-

sectional, nationwide 

study.

Surgery, 

2018 

Descrever a epidemiologia nacional 

das queimaduras no Brasil e avaliar 

o acesso regional ao cuidado, 

definindo a contribuição da 

mortalidade extra-hospitalar para 

o total de mortes por 

queimaduras.

17.264 mortes por queimadura ocorreu 

entre 2008-2014. De todas as mortes por 

queimaduras, 79,1% ocorreram fora do 

hospital sendo a maior prevalência na 

região Norte. A maior prevalência de 

queimaduras por chama em geral 

(43,98%) e predominando em <5 anos 

(57,8%).

Luz, S. S. A.; 

Rodrigues J. E.; 

Epidemiological profiles 

and clinical of the 

assisted patients in the 

burns treatment center 

in Alagoas

Revista 

Brasileira de 

Queimaduras 

2014

Analisar os perfis epidemiológicos 

e clínicos dos pacientes atendidos 

no centro de tratamento de 

queimados em Alagoas.

Houve prevalência na faixa etária adulta, 

com 52,45%, do sexo masculino (63%), 

ocorrido acidentalmente em 60,65% dos 

casos. O agente etiológico térmico 

totalizou 63,11%, sendo 46,72% por 

escaldaduras. 

Machado, T. H. 

S.; Lobo, J. A.; 

Pimentel, P. C. 

M.; Serra M. C. 

V. F.; 

Estudo epidemiológico 

das crianças queimadas 

de 0-15 anos atendidas 

no Hospital Geral do 

Andaraí, durante o 

período de 1997 a 2007

Rev Bras 

Queimaduras 

2009

Analisar o perfil epidemiológico 

das crianças queimadas e 

colaborar com informações para 

elaboração de campanhas de 

prevenção e programas educativos

A maioria dos atendimentos (50,35%) 

ocorreu entre 10-15 anos de idade; a 

maior taxa de internação no setor foi 

entre 0-4 anos (53,85%). O líquido 

aquecido foi o mais frequente agente 

responsável pelas queimaduras (49,54%). 

A taxa de mortalidade entre os pacientes 

internados foi de 5,83%.

 Os artigos foram tabulados, segundo título, ano de publicação, autores, 

objetivo e resultados. No Quadro 1. o fluxograma de avaliação dos estudos em 

questão.   

 

RESULTADOS 

 Os resultados após leitura criteriosa do material textual, são 

apresentados no Quadro 2, no qual foi elaborado um resumo dos artigos 

analisados constando título, ano de publicação, autores, resultados e base de 

dados da publicação.  

 

QUADRO 2. – DESCRIÇÃO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS  
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Gawryszewski 

V.P.; Bernal 

R.T.; Silva 

N.N.; Morais 

Neto O.L.;

Public hospital 

emergency department 

visits due to burns in 

Brazil, 2009

Caderno de 

Saúde 

Pública, 

2012

Analisar as características das 

lesões por queimaduras atendidas 

nos serviços de emergência (DE) e 

fatores associados, coletadas 

através do Sistema Nacional de 

Vigilância de Lesões em 2009.

A maioria dos pacientes era do sexo 

masculino (58,6%), e as faixas etárias 

mais prevalentes foi de 0-4 anos (23%). A 

maioria das queimadas ocorreu em casa 

(62,1%)

Santos J.V.; 

Souza J.; 

Amarante 

J.; Freitas A.; 

Burden 

of Burns in Brazil from 

2000 to 2014: A 

Nationwide Hospital-

Based Study.

World 

Journal of 

Surgery. 

2017

Analisar as características 

demográficas, epidemiológicas e 

econômicas de todo o país dos 

pacientes hospitalizados por 

queimaduras no Brasil.

Foram encontradas 412.541 internações 

por queimaduras, com taxa de 

hospitalização de 14,56 internações a 

cada 100.000 habitantes por ano. 

Crianças menores de 5 anos 

representaram 24% de todas as 

internações. 

Montes S.F.; 

Barbosa M.H.; 

Sousa Neto A.L.;

Aspectos clínicos e 

epidemiológicos de 

pacientes queimados 

internados em um 

Hospital de Ensino

Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP, 2011

Caracterizar os pacientes 

queimados segundo as variáveis 

epidemiológicas e clínicas e 

identificar os tratamentos, 

procedimentos invasivos e as 

complicações.

71,0% dos acometidos eram do gênero 

masculino e a média de idade foi de 26,1 

anos. 67,4% eram de natureza acidental e 

a principal causa 49,3% foi a chama 

aberta.

Queiroz 

L.F.; Anami 

E.H.; Zampar 

E.F.; Tanita 

M.T.; Cardoso 

L.T.; Grion C.M.;

Epidemiology and 

outcome analysis 

of burn patients 

admitted to an 

Intensive Care Unit in a 

University Hospital.

Jornal of the 

Internacional 

Society for 

Burn Injuries, 

2016

Descrever os aspectos 

epidemiológicos das vítimas de 

queimaduras internadas na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

do Centro de Queimados do 

Hospital Universitário da 

Universidade Estadual de Londrina

Os incidentes domiciliares foram a causa 

mais frequente, ocorrendo em 53,90% 

dos casos. O fogo foi a causa mais 

comum, encontrada em 77,10% dos 

pacientes. A mortalidade na UTI foi de 

32,80% e a mortalidade hospitalar foi de 

34,10%

Citron I.; 

Amundson J.; 

Saluja S.; 

Guilloux A.; 

Jenny H.; 

Scheffer M.; 

Shrime M.; 

Alonso N.;

Assessing burn care in 

Brazil: An 

epidemiologic, cross-

sectional, nationwide 

study.

Surgery, 

2018 

Descrever a epidemiologia nacional 

das queimaduras no Brasil e avaliar 

o acesso regional ao cuidado, 

definindo a contribuição da 

mortalidade extra-hospitalar para 

o total de mortes por 

queimaduras.

17.264 mortes por queimadura ocorreu 

entre 2008-2014. De todas as mortes por 

queimaduras, 79,1% ocorreram fora do 

hospital sendo a maior prevalência na 

região Norte. A maior prevalência de 

queimaduras por chama em geral 

(43,98%) e predominando em <5 anos 

(57,8%).

Duarte 

D.W.; Neumann 

C.R.; Weber E.S.;

Intentional injuries and 

patient survival 

of burns: a 10-year 

retrospective cohort in 

southern Brazil.

Jornal of the 

Internacional 

Society for 

Burn Injuries, 

2015

Comparar a sobrevivência de 

queimaduras auto-infligidas e 

queimaduras de agressões com 

lesões não intencionais

1734 pacientes foram incluídos no 

estudo, 87,7% não intencionais, 6,6% 

auto-infligidos e 5,8% de agressão. Lesões 

intencionais resultaram em lesões mais 

graves e foram associadas a distúrbios 

psiquiátricos e abuso de drogas

Biscegli 

T.S.; Benati 

L.D; Faria 

R.S.; Boeira 

T.R.; Cid 

F.B.; Gonsaga 

R.A.;

Profile of children and 

adolescents admitted to 

a Burn Care Unit in the 

countryside of the state 

of São Paulo

Revista 

Paulista de 

Pediatria, 

2014

Descrever o perfil das vítimas de 

queimaduras pediátricas 

internadas no Hospital Escola-

Padre Albino (HEPA), em 

Catanduva, São Paulo, Brasil.

As queimaduras foram mais frequentes 

no sexo masculino (64,4%) e nas crianças 

menores de 6 anos (52,9%). A maioria 

dos acidentes ocorreu em casa (67,3%) e 

os líquidos quentes foram responsáveis 

por 47,1% deles.

Oliveira, A. D. S.; 

Carvalho, J. R.; 

Carvalho, M. S.; 

Landim, R. S. M. 

P.;  

Profile of children 

victims of burns 

answered in public 

hospital Teresina

Rev. 

Interdisciplin

ar, 2013. 

Investigar o perfil das crianças 

vítimas de queimaduras atendidas 

em hospital público de Teresina 

em 2010

Os resultados apontaram uma maior 

incidência de queimaduras em crianças 

menores de 2 anos, sexo masculino, 

tendo como agente causal líquido 

quente. Portanto, concluiu-se que a 

melhor forma de combater esses índices 

tão elevados é a prevenção, com medidas 

de segurança e programas educativos,

Luz, S. S. A.; 

Rodrigues J. E.; 

Epidemiological profiles 

and clinical of the 

assisted patients in the 

burns treatment center 
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A taxa de mortalidade entre os pacientes 

internados foi de 5,83%.



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS CRIANÇAS VÍTIMAS DE  
QUEIMADURAS NO BRASIL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

9 
 

 

Estão listados no Quadro 2., os estudos utilizados que fundamentam a 

discussão e foram fonte da obtenção dos resultados. Cabe ressaltar que há 

diferenças metodológicas entre os trabalhos embora todos eles detenham 

informações epidemiológicas acerca das queimaduras em crianças conduzidos 

em diversos locais no Brasil. 

 

DISCUSSÃO 

 Lesões térmicas não intencionais são a terceira causa mais comum de 

mortes nos Estados Unidos em crianças de 5 a 9 anos, e responsáveis por maior 

morbidade na população pediátrica. (LEE, et. al. 2016). No Brasil, os dados são 

menos precisos, mas demonstram ser a terceira causa de acidentes, superado 

apenas por acidentes automobilísticos e quedas (PIVA, 2007). Segundo 

apuração da Sociedade Brasileira de Queimaduras, divulgada em 2003 pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ocorrem cerca de 300.000 

casos de queimaduras de crianças por ano no país.  

Um estudo transversal realizado em Sergipe no ano de 2009, a maior 

prevalência de lesões térmicas em cranças de 0-4 anos e em 62% dos casos, 

na própria residência. Em 2012, estudo conduzido em Ribeirão Preto por 

Fernandes, 2012, determinou que a maior prevalência de casos de queimaduras 

eram meninos em 88% dos casos e vítimas de escaldamento em 69.6% dos 

acometimentos. Em 85% dos casos, tais acidentes ocorreram em ambiente 

doméstico.  

Outro estudo desenvolvido em Ribeirão Preto, por Gawryszews em 2012, 

concluiu-se que 58% dos pacientes eram do sexo masculino, e 23% deles tinham 

de 0-4 anos. A maioria desses acidentes aconteceram em ambiente doméstico, 

em 58% dos casos. Tal estudo objetivava comprovar a necessidade de planos 

preventivos a tais acidentes domésticos.  

Em contrapartida, um estudo nacional conduzido por Santos, 2017, 

crianças menores que 5 anos foram as acometidas em apenas 24% dos casos 

analisados, com percentual de óbito de 11%.   

A gravidade da queimadura está diretamente relacionada com sua 

extensão e profundidade da lesão gerada no organismo. A profundidade da lesão 

é ocasionada por dois fatores, a temperatura e o tempo da energia térmica 

aplicada à pele. (OLIVEIRA, 2013). Além disso, é diretamente proporcional à 

gravidade do caso, a extensão com que a queimadura acomete a pele.  
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 Tal agressão gera um comprometimento que causa vários distúrbios 

físicos, como, por exemplo, perda de volume líquido, mudanças metabólicas, 

deformidades corporais e risco de infecção, além das complicações advindas da 

queimadura, que podem ocasionar maiores complicações no estado de saúde 

do paciente. Por esse motivo, há uma elevada taxa de óbito envolvida nestes 

acometimentos.  

A partir dos artigos analisados foi possível distinguir uma população de 

risco às queimaduras, entre as crianças. Os menores de 5 anos estão em maior 

exposição, inclusive em ambiente doméstico, sendo ressaltando por Oliveira 

(2013), as crianças menores de 2 anos. 

Cabe salientar que na maioria dos estudos demonstrados, prevalece o 

sexo masculino, vítima de escaldamento, assim como os dados disponíveis na 

literatura. Apenas Montes (2011), aponta como principal causa de queimaduras 

a chama aberta. 

A taxa de mortalidade por queimaduras é alta entre os pacientes em 

internamento hospitalar, sendo apontada por Cintron (2018), de 

aproximadamente 78% de mortalidade no serviço estudado. Segundo Queiroz, 

2016, a taxa de mortalidade hospitalar foi de 34,1%. Já no serviço estudado por 

Machado, 2009, a taxa de mortalidade girou em torno de apenas 5%. 

Mais alto ainda são os gastos de Saúde Pública, de média e alta 

complexidade dispensada a esses pacientes. Basta considerar a quantidade de 

casos em regime de internamento hospitalar que eventualmente necessitam de 

Terapia Intensiva e a taxa médio de internamento que, segundo Santos (2017) 

ultrapassa 14/100.000 ao ano em 2017. 

São poucos os dados atuais disponíveis na literatura acerca do tema. 

Deve-se considerar, nas diferenças de resultado entre os estudos, os locais de 

origem dos mesmos e os níveis de assistência disponíveis.  

Contudo, todos os dados comparados são compatíveis com os dados 

disponíveis na literatura nacional e internacional. Esse cenário se repete na 

maioria dos países em desenvolvimento no mundo.  

 

CONCLUSÃO 

Os estudos epidemiológicos apresentados estão de acordo com os dados 

disponíveis na literatura e corroboram com a necessidade de prevenção de 

acidentes domésticos para redução dos casos de queimaduras infantis. São as 
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principais vítimas deste tipo de lesão pacientes de 0-5 anos por escaldamento 

em ambiente doméstico.  

Já existem algumas campanhas em curso, a cerca dos acidentes em 

ambientes domésticos e primeiros cuidados às queimaduras, disseminadas 

através de cartilhas e nos meios de informação. Porém, fica evidente após 

analise dos índices que poucas foram as mudanças no perfil epidemiológico das 

vítimas ao longo de pouco mais de 10 anos. Esse fato coloca em questionamento 

o que vem sendo feito, até hoje, 

 É preciso, no entanto, que haja mais estudos no meio, como forma de 

contribuir ao desenvolvimento das campanhas de prevenção e confirmar se há 

real eficiência no que vem sendo feito. Além disso, as cartilhas devem ser 

escritas em linguagem informal e de fácil entendimento, de forma direcionada à 

principal população alvo desses eventos e seus cuidadores, afim de reduzir o 

número de casos, mais efetivamente. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Deve-se haver rápido conhecimento e a maior difusão de técnicas para a 

população, de forma a instruir o que deve e o que não deve ser feito no primeiro 

momento, e quando conduzir a criança ao atendimento hospitalar. 

É incontestável a alta taxa de óbito relacionada a esses eventos de 

maiores extensões. Portanto, a melhor forma de combater esses índices tão 

elevados é a prevenção, com medidas de segurança e programas educativos. 

Contudo, não se pode esquecer a orientação aos adultos e cuidadores que são 

capazes de modificar a segurança no ambiente domiciliar, reduzindo, assim, os 

riscos a que a criança está exposta.  
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