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RESUMO  

  

As queimaduras estão entre os traumas mais graves que pode atingir o ser humano, 

causando complicações e desconfortos. Esse artigo tem como objetivo de identificar 

a aplicação da teoria de conforto de Kolcaba nos cuidados de enfermagem ao 

paciente. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa, que sintetizou a 

aplicabilidade da teoria de conforto ao planejamento de cuidados de enfermagem ao 

paciente queimado e o conhecimento da fisiopatologia das queimaduras. Foram 

utilizadas para pesquisa as bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, foram 

identificadas produções escritas no período 2007 a 2016, 1sendo utilizadas apenas 

06 produções das amostras. O tema deste estudo buscou os aspectos essenciais 

dos cuidados de enfermagem ao paciente queimado em atos e intervenções de 

enfermagem direcionada ao paciente, perante o desconforto gerado pela dor, 

promovendo o alívio e tranquilidade do mesmo. Portanto foi observado que poucos 

estudos analisam a aplicação da teoria de conforto nos cuidados de enfermagem, 

tanto do ponto de vista do profissional enfermeiro como de quem é cuidado. É de 

grande importância implementar através de um plano de cuidados e intervenções de 

enfermagem, o conforto juntamente com o tratamento adequado, para que não haja 

agravo e complicações de problemas gerados pela patologia, para isso, é 

necessário um cuidado continuo para facilitar a percepção do profissional e a 

escolha de uma intervenção eficaz para o problema. 
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ABSTRACT 

 

Burns are among the most serious traumas that can hit the human being, causing 

complications and discomforts. This article aims to identify the application of 

Kolcaba comfort theory in nursing care to the patient. It is an integrative review 
research that synthesized the applicability of comfort theory to nursing care planning 

to the burned patient and the knowledge of the physiopathology of the burn. The 

MEDLINE, LILACS and BDENF databases were used for research, written 

productions were identified in the period 2007 to 2016, using only 06 sample 

productions. The theme of this study sought the essential aspects of the nursing 

care to the patient burned in acts and nursing interventions directed to the patient, 

before the discomfort generated by the pain, promoting the relief and tranquility of 
the same. Therefore, it was observed that few studies analyze the application of the 

comfort theory in nursing care, both from the point of view of the professional nurse 

and who is cared for. It is of great importance to implement, through a plan of care 

and nursing interventions, the comfort together with the appropriate treatment, so 

that there is no aggravation and complications of problems generated by the 

pathology, for this, continuous care is necessary to facilitate the perception of the 

Professional approach and the choice of effective intervention for the problem. 

 

DESCRIPTORS: Burn; Nursing Care; Comfort; Care. 

 
1- INTRODUÇÃO 

 A teoria do conforto é uma prática de enfermagem que foi inicialmente 

desenvolvida na década de 1990, por Katherine Kolcaba, sua aplicabilidade de 

extrema importância para a sistematização do conforto onde a mesma teve 

alcance para a prática de saúde, educação e pesquisa. A teoria é uma 

experiência de caráter imediato, embasado nas necessidades de tranquilidade, 

alívio e transcendência, de acordo com os contextos: físico, psicoespiritual, 

sociocultural e ambiental (KOLCABA, 2010). 

 O termo conforto é utilizado frequentemente nas práticas de enfermagem, 

tem relação com a origem da profissão e possui significados diferentes, por ir 

além da dimensão do cuidado.  Tem sido visto como uma experiência positiva 

multidimensional, subjetiva, dinâmica, que resulta na interação do paciente no 

processo de doença e cuidado de saúde (APÓSTOLO, 2009). 

 A pessoa que sofre um tipo de queimadura, independentemente de sua 

extensão, torna-se vítima de uma agressão física em sua morfologia e estética, o 

que vai além de danos físicos. Queimaduras são classificadas como injúrias 

decorrentes de trauma de origem térmica resultante da exposição a chamas, 
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líquidos quentes, superfícies quentes, frio, substâncias químicas, radiação, atrito 

ou fricção (ASSIS, 2010). 

As queimaduras são classificadas diante da extensão e comprometimento 

tecidual e exposição ao agente agressor. São elas: são superficiais e dolorosas 

sem comprometimento hemodinâmico, pode ser superficial ou profundo conforme 

atinjam apenas a epiderme e o terço superior da derme, evoluindo geralmente por 

formação de bolhas e quando a pele é geralmente destruída (epiderme e derme) 

com danos profundos e levando alterações hemodinâmicas, havendo 

complicações e internações (FEIJÓ et al.,2013). 

A assistência de enfermagem ao paciente queimado é de alta 

complexidade, exercendo um conhecimento técnico-científico que proporciona 

embasamento prático e teórico e também desempenhando um enfretamento com 

as emoções dos pacientes e familiares, o que terá uma contribuição de forma 

positiva para reabilitação do mesmo, é responsável por proporcionar calma, 

esperança e apoio, reduzindo a ansiedade e minimizando o sofrimento diante da 

hospitalização. (SILVA et al.,2011). 

 A importância da dor como sinal vital na prática de gerenciamento de 

enfermagem é destaque por influenciar muitas vezes no prognóstico do paciente. 

Então há evidência fundamental da participação da equipe de enfermagem, de 

modo que seja inserido em seu conhecimento técnico-científico, ajudando a 

estruturar essa prática assistencial. Pacientes que sofreram algum tipo de 

queimadura apresentam intensa dor e grande impacto emocional, sendo, estes, 

alguns dos fatores que interferem em sua recuperação (GRECO et al.,2007). 

Para que a terapia aplicada a esses pacientes seja eficaz, a equipe de 

enfermagem é de suma importância, pois com sua sistematização será feito um 

planejamento para controle da dor, aliviar desconfortos, risco de infecções, serão 

avaliados sinais vitais, nutrição, cicatrização entre outros controles que torna 

assistência mais humanizada e também que a mesma seja avaliada, para a 

certificação de que está sendo realizada de forma correta (ARAUJO, 2010). 

Nos contextos físicos, psicoespiritual, ambiente e sociocultural ocorrem três 

estados de conforto- alívio, tranquilidade e transcendência. Tipos de conforto: 

Alívio satisfeita uma necessidade específica, tranquilidade estado de calma, 

satisfação ou contentamento, transcendência estado que suplante os seus 

problemas, situações em que a pessoa tem competência ou potencial para 
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planejar sua vida, resolver problemas, sublimação ou renovação. (KOLCABA, 

2011). 

 Contexto no qual ocorre o conforto são eles: Físico a consciência interna, o 

self, incluindo a autoestima, o autoconceito, o sexual e o significado na vida de 

alguém, a relação de alguém com uma ordem ou um ser mais elevado, ambiental 

pertence ao meio, às condições e influências externas; a luz, o barulho, social 

pertencente ás relações interpessoais, familiares e sociais (KOLCABA, 2010). 

 

 A relevância deste estudo está ao relacionada ao uso de uma teoria para 

fundamentação do planejamento de enfermagem. Proporcionando conhecimento 

científico sobre o tema escolhido. Com o objetivo da aplicabilidade da teoria de 

kolcaba aos cuidados de enfermagem, que ofereçam alívio físico do sofrimento do 

paciente queimado. Procurou-se responder a seguinte pergunta: Como a teoria de 

kolcaba é aplicada aos cuidados de enfermagem ao paciente queimado? 

 

2- METODOLOGIA 

 Trata-se de uma revisão integrativa que é um método de pesquisa no âmbito 

da prática baseada em evidências (PBE), a mais ampla abordagem metodológica 

quanto às revisões, pois permite o acesso de forma eficaz aos resultados 

relevantes de pesquisas que fundamentam as condutas ou a tomada de decisão. 

Fazendo a definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular (MENDES et al., 2009).  

 A revisão integrativa foi constituída pela abordagem do tema da aplicação da 

teoria de kolcaba no paciente queimado. Desta forma em conjunto com a 

multiplicidade de propostas, gera um panorama consistente e compreensível de 

conceitos complexos. Na busca dos artigos usaram-se os seguintes descritores: 

queimaduras, cuidados de enfermagem, conforto e enfermagem.  

 De acordo com Galvão et al, (2008) a revisão integrativa é constituída de 

seis etapas para ajudar no desempenho do relator e maior seguridade da 

pesquisa. 

A primeira etapa foi a escolha do tema onde surgiu a curiosidade sobre a 

aplicabilidade da teoria do conforto ao paciente queimado, diante disto foi 

elaborado a seleção da hipótese que ficou estabelecida pela a fundamentação da 
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aplicabilidade da teoria do conforto da teoria na prática a pacientes vítimas de 

queimaduras e a questão norteadora foi elaborada para a melhoria da assistência 

do paciente vítima de queimaduras. 

A segunda etapa foi critério de inclusão adotou-se como critério de inclusão 

artigos na língua portuguesa, publicados entre 2007 a 2016, na quais estiveram 

presentes à teoria de conforto ao queimado, excluindo-se artigos incompletos com 

títulos que não estavam diretamente relacionados ao tema da pesquisa e/ou que 

não contemplavam informações relevantes relacionados ao objeto de estudo, 

quando havia duplicidade dos artigos e fora do período indicado.  

A terceira etapa foi à definição das informações extraídas dos estudos que 

foram estabelecidos diante de duas categorizações da fisiopatologia da 

queimadura para obtenção de uma implementação dos cuidados da equipe de 

enfermagem e a segunda foi a teoria do conforto de Kolcaba aplicada no paciente 

vítima de queimaduras.  

Diante de Mendes et al (2009) a quarta etapa avalia os estudos incluídos na 

revisão integrativa analisando-os de forma crítica, então procurou-se uma análise 

crítica e multidimensional para obter de forma viável a aplicação da teoria e os 

conflitos estabelecidos diante dos estudos analisados. 

A quinta etapa se refere a interpretação dos resultados que foram 

relacionados a assistência de enfermagem diante da teoria do conforto 

contribuindo para o alivio e tranquilidade do paciente vítima de queimadura 

relacionada a fisiopatologia da pele contribuindo de forma favorável para a 

melhoria do paciente diante das complicações das queimaduras.  

A sexta etapa teve como objetivo a aplicabilidade da teoria aos pacientes 

conforme a teoria de Katharine Kolcaba obtendo resultados positivos na busca de 

uma melhoria da qualidade assistencial de saúde a estes pacientes que sofrem por 

complicações ocorridas pela extensão e complicações dos sistemas do corpo 

humano.  

Para esta revisão foram utilizados como meios de consultas, artigos 

científicos da base de dados virtuais: BDENF (Base de Dados de Enfermagem), 

(Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica), via portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), bem como 
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revistas científicas e consultas complementares ao acervo da biblioteca central do 

Centro Universitário Tiradentes (UNIT-AL). 

 Foram identificados 987 artigos, sendo 981 excluídos, diante disso, a 

amostra final desta revisão integrativa foi constituída de 06 artigos. Para a análise 

e organização da produção selecionada dos artigos, foi utilizado um quadro 

sinóptico distribuídos com as informações pertinentes: ano de publicação, 

quantidade, área profissional, título, autores, métodos de estudo, periódico de 

publicação e país/Estado.  

Quadro 01: Pesquisa das bases de dados. 

 

 BDENF LILACS MEDLINE Incluídos Excluídos Total 

QUEIMADURA 16 120 10 02 144 146 

CUIDADO DE 

ENFERMAGEM 

345 230 170 02 743 745 

CONFORTO 91 0 5 02 94 96 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

. 

 

 

3- RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Quadro 02: Distribuição dos artigos, segundo título, ano de publicação, 

periódico/base de dados, método aplicado, desfecho. 

 

 

Nome do 
Artigo. 

Ano da 
Publicação/ 

Autores 

Periódicos/Bases 
de dados 

Método 
Aplicado 

Desfecho 

Enfermagem na 
promoção do 
cuidado ao 
paciente 

queimado na 
teoria da 
kolcaba. 

2015 
PINHEIRO, E. 
P; 
MORAIS, L. P. 
R; 
BARROS, M. L. 
R; 
LIMA, H. L; 
CUSTÓDIO, I.L. 

 

MEDLINE; 
Seminário Nacional 

de Enfermagem.  

Revisão de 
Literatura. 

A teoria do 
conforto ela busca 
uma tríade de 
amplitude, e no 
caso da 
queimadura, 
observou o alivio 
e o desconforto 
pelo quais o 
paciente 
queimado se 
submete. 
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Teoria do 
conforto no 

cuidado clínico 
de 

enfermagem: 
análise de 
conceito e 
definições. 

2016 
PONTE, K.M. 
A; 
SILVA, L.F. 
 
 

MEDLINE Estudo 
Descritivo. 

A teoria de 
kolcaba assegura 
aos seres 
humanos 
cuidados para a 
melhoria do 
conforto aos 
pacientes para a 
melhoria do seu 
estado de saúde. 

 
 Cuidados de 

Conforto 
Como 

Resultado da 
Prática de 

Enfermagem: 
uma revisão 
integrativa. 

 

2011 
PONTE, K.M. 
A; 
SILVA, L.F. 
. 

 

BDENF; 
Ciência da 

Enfermagem em 
Templos 

Interdisciplinaridade. 

Revisão 
Integrativa. 

Teoria de 
conforto, é 
emprega nas 
práticas de 
enfermagem, à 
origem da 
profissão por ser 
uma medida 
perspectiva do 
exercício do 
profissional da 
equipe de 
enfermagem 
 

 
Assistência 
de Enferm. 

Com 
pacientes 

queimados 
 

2012 
OLIVEIRA, 
T.S; 
MOREIRA, 
K.F. A; 
GONÇALVES, 
T.A. 
 

LILACS; 
Universidade Federal 

de Rondônia. 

Revisão 
Bibliográfica. 

O cuidado a ser 
as queimaduras, 
tem abordado 
uma assistência 
multidimensional 
ao cliente. 
 

O Paciente 
Queimado e a 
Cicatrização: 

revisão de 
literatura 

2008 
PEREIRA, 
E.M. C; 
DUTRA, F, C; 
LONIEN, S, C, 
H. 
 

BDENF Revisão 
Literária  

Queimaduras são 
traumas grave 
que pode atingir o 
ser humanos, pois 
prova uma 
resposta 
metabólica 
intensa que pode 
repercute nos 
sistemas do corpo 
humano 

Queimaduras: 
a importância 
da atuação 

do enfermeiro 
na 

assistência 
humanizada 
do paciente 
queimado. 

2009 
 
BITARELLO, 
D.A; 
FROSSARD, 
L.S 

LILACS Método 
Descritivo. 

Queimaduras são 
lesões causada 
por agentes 
físicos, químicos, 
elétricos, térmicos 
ou por fricção 
resultando na 
perda tecidual 
causando danos 
físicos ao 
paciente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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No estudo desenvolvido não foi encontrado nenhum artigo que atendesse os 

critérios de inclusão que tiveram sido publicados nos anos de 2007,2010,2013 e 

2014. 

As temáticas discutidas, após a análise de uma pesquisa e leituras 

exaustivas de artigos científicos após entendido sobre a temática do tema 

proposto à amostra foi constituída de duas categorias foram elas: Conhecimento 

sobre a fisiopatologia da queimadura como subsídio para o planejamento do 

cuidado e aplicação da teoria de Kolcaba na prática de enfermagem nos cuidados 

com o paciente queimado. 

Com base na análise dos 6 artigos científicos que responderam ao objetivo 

proposto, foram obtidos os seguintes resultados, de acordo com cada categoria. 

 

Categoria temática: Conhecimento dos enfermeiros sobre a fisiopatologia da 

queimadura como subsídio para o planejamento do cuidado. 

Na primeira categoria foram encontrados 3 artigos relacionados a 

fisiopatologia da queimadura onde buscaram-se uma avaliação completa sobre a 

fisiologia da pele, diante da causa do comprometimento da integridade funcional da 

pele. Portando, a magnitude do comprometimento dessas funções depende da 

extensão e profundidade da queimadura.  

De acordo com Goldemberg, et al. (2008), conhecer a fisiologia da pele 

ajuda o profissional a compreender a evolução clínica do paciente vítima de 

queimadura, sendo de fundamental importância para o planejamento das demais 

ações que, baseado em Kolcaba, proporcionarão o conforto e alívio deste paciente. 

A manutenção do conforto é traduzido pela comunicação, no ato da 

interação, mediante o diálogo, para a promoção da tranquilidade tão esperada no 

alivio da dor, para alcançar o cuidado, visando a compreensão, atenção e presença 

das, que são de extrema importância para favorecer o conforto; assim como saber 

ouvir, compreender e interpretar tudo o que é transmitido, seja de maneira não 

verbal ou verbalmente (DOWD et al.,2015). 

Rosa, et al.(2012), descreveu que diante do desconforto demonstrados pelos 

pacientes são representados por impaciência, por expressões físicas de 

desconforto e de insegurança e por incapacidade de concentração, promover o 

contato físico, estabelece uma relação de trocas de confiabilidade e de total apoio. 
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Bitarello, et al. (2010), a destruição tecidual resulta da coagulação, 

desnaturação da proteína ou ionização do conteúdo celular. A ruptura da pele pode 

levar a complicações como a perda de líquidos, infecções, hipotermia, 

cicatrizações, imunidade comprometida e alterações na função, aparência e 

imagem corpórea, edema, hipovolemia, e problemas respiratórios e dor, entre 

outras complicações. 

Do ponto de vista de Oliveira (2012), o conforto é realizado diante da 

proximidade física e afetiva, pela comunicação e compromisso. O cuidado 

confortador é alicerçado no aumento do conhecimento e visto pelo reconhecimento 

do cliente, na diminuição da imprevisibilidade das repostas e recursos e na redução 

das agressões pelo que o rodeia. 

De acordo Silva, et al. (2011), a fisiologia da pele atua protegendo a 

integridade física e bioquímica do corpo, mantendo a temperatura corpórea 

constante e fornecendo informações sensoriais sobre o ambiente circundante. Para 

regular a temperatura corporal, a pela conta com vasomotoras como 

vasoconstrição e vasodilatação das arteríolas presente na derme e com a produção 

do suor pelas glândulas sudoríparas.  

Quanto á manutenção da integridade bioquímica, a pele também conta com 

a excreção das glândulas sudoríparas produtoras de suor. Já as informações 

sensoriais ocorrem através de terminações nervosas que informam o cérebro sobre 

alterações da temperatura, toque, pressão, traumas e dor. 

Coelho, et al. (2010), concorda que o cuidado ao queimado pelo enfermeiro 

requer uma abordagem multidimensional, a fim de obter resultados positivos na 

tentativa de lhe preservar a vida, diante da gravidade da extensão e profundidade 

da lesão gerada, o paciente sofre comprometimento que causa vários distúrbios 

físicos, como a perda de volume liquido, mudança metabólicas, deformidades 

corporais e riscos de infecções, além de complicações no estado de saúde do 

paciente. 

Diante da categoria será necessário introduzir no nosso cotidiano uma 

assistência mais digna e respeitosa, que toda a equipe de enfermagem possam 

atingir todos os fatores antecedentes ao conforto, ou seja, os fatores que produzem 

o desconforto, na tentativa de uma assistência que abranja todos os pontos 

fragilizados do paciente vítima de queimaduras. 
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Categoria temática: Aplicação da teoria de Kolcaba no planejamento de 

cuidados de enfermagem ao paciente queimado. 

 

 Na segunda categoria foram encontrados 3 artigos relacionados a aplicação 

da teoria de kolcaba em paciente queimado diante da assistência baseada na teoria 

é de extrema importância que se alcance uma avalição completa do quadro clinico 

destes pacientes e após essa investigação é de grande importância elaborar plano 

de cuidados de enfermagem baseado no conforto. 

 Para Kolcaba, (2010) o conforto implica em intervenções que podem ser 

executadas para atingir o conforto parcial dos pacientes, assim as enfermeiras 

identificam os desconfortos gerados pela problemática da fisiopatologia, elaborando 

intervenções de cuidados para estas necessidades, que serão eficazes para a 

melhora do cliente, assim o resultado do conforto é alcançado imediatamente, 

kolcaba está direta e positivamente relacionada ao comportamento saudável e 

estado de bem-estar que será o resultado desejado. 

 Assim, o conforto como tema deste estudo está centrado em aspectos 

essenciais do cuidado de enfermagem e da assistência aos clientes queimados e 

com base em atos e medidas de enfermagem direcionada aos pacientes, diante do 

desconforto gerado pela dor, promovendo o alivio e tranquilidade ao mesmo, 

cabendo ao enfermeiro às implementações de ações que visam o cuidado do 

paciente quanto às restrições funcionais somadas aos problemas adquiridos com a 

patologia em questão. 

De acordo com Goel, et al. (2010), os momentos que o paciente queimado 

sente mais desconforto e dor é no banho e curativo. Nestes procedimentos os 

pacientes costumam ter delírios e alucinações, algumas vezes relacionados à 

medicação sedativa. É importante que o paciente vítima de queimadura seja 

avaliada constantemente a respeito de sua dor, a fim de guiar a conduta analgésica 

e a resposta ao medicamento. O local da dor, fatores de melhoria ou pioria, tipo e 

intensidade também são essenciais ao manejo. 

Diante da teoria do conforto, as enfermeiras identificam as necessidades de 

conforto das pessoas que estão sob seus cuidados e concebem medidas de 

conforto ao tempo em que avalia a satisfação de conforto, proporcionada por cada 

ação praticada. A teoria denomina integridade institucional, e inclui a satisfação do 
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paciente, redução de morbidade e reinternações, assim como melhores políticas e 

práticas de saúde (KOLCABA, 2011).   

Coelho, et al. (2010), reforça que é necessário manter a permeabilidade das 

vias áreas, limpar constantemente as lesões, lavando e retirando os tecidos 

aderidos para ajudar a desprender os contaminantes da pele. Entretanto, a cura de 

uma queimadura está relacionada a uma sequência de eventos celulares de 

epitelização, entre eles: desapego, a migração, proliferação e diferenciação. 

Roxo, (2011), fala da utilização do toque terapêutico intencional como 

estratégia para tranquilizar, encorajar e confortar. E considera o toque como uma 

das formas de comunicação não verbal, podendo enviar mensagens positivas ou 

negativa para o paciente, dependendo do momento, da forma e do local onde 

ocorre. A valorização da experiência e concluir que a mesma é inevitavelmente 

reciproca, pois proporciona aproximação entre ambos. 

 

Quadro 03: Plano de cuidados de enfermagem elaborado para ajudar a prestar 

cuidados de qualidade ao paciente grande queimado, baseado na preconização da 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem – CIPE, Versão 2.0. 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMAGEM 

INTERVENCÃO DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADO 

ESPERADO 

Padrão de sono 
prejudicado. 

 Controle da dor; 
 Oferecer o ambiente 

tranquilo, silencioso 
e agradável; 

 Verificar se na roupa 
de cama tem dobras 
que desfavoreçam o 
desconforto; 

 Oferecer algum tipo 
de terapia de 
relaxamento. 

Privação do sono em nível 
diminuído. 

Risco de depressão em 
nível alto. 

 Encaminhar para o 
profissional 
psicólogo; 

 Encorajar o 
desempenho de 
atividades 
cotidianas; 

 Auxiliar o paciente 
a programar 
períodos 
específicos de 
atividades de 
diversão; 

 Incentivo a 

Risco de depressão em 
nível diminuído. 
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presença dos 
familiares e 
amigos nos 
horários de visitas. 

Mobilidade 
comprometida. 

 

 Avaliar padrão de 
mobilidade 
(através da 
realização do 
exame físico); 

 Ensinar sobre 
mudança de 
posição (2/2 
horas); 

 Administrar 
medicação; 
(conforme 
prescrito) 

 Promover bem-
estar. 

Mobilidade melhorada na 
alta hospitalar. 

 

Risco para Integridade da 
pele comprometida. 

 Observar Lesão; 
 Cuidar da ferida; 
 Orientar sobre o 

cuidado da ferida 
e a cura. 

Risco Para Integridade da   
Pele Diminuído 

 
 
 

Risco para dor.  Aferir dor; 
 Avaliar Resposta 

psicossocial, 
instrução sobre 
dor; 

 Administrar 
medicamento 
para dor 
conforme 
prescrição 
médica. 

Risco Para dor 
Melhorado. 

Risco de Desequilíbrio da 
Temperatura Corporal. 

 Monitorar a 
temperatura; 

 Avaliar umidade da 
pele; 

 Monitorar sinais e 
sintomas; 

 Utilizar manta 
térmica quando 
indicado e 
disponível. 

 

Risco de Desequilíbrio 
da Temperatura 

Ausente. 

Risco Para Desidratação.  Orientar sobre a 
ingesta hídrica; 

 Oferecer líquidos 
dentro da dieta 
adequada ao 
paciente; 

 Disponibilizar uma 
jarra de água 
perto do mesmo; 

 Monitorar a ingesta 
hídrica. 

Risco Para 
Desidratação Ausente. 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 
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 A essência da enfermagem é o ato de cuidar do ser humano e proporcionar 

uma recuperação segura, além de ser responsável na execução de medidas 

preventivas sob a forma de educação em saúde. A equipe de enfermagem deve 

prestar uma assistência adequada de acordo com as necessidades do paciente 

queimado e determinar intervenções para cada tipo de paciente, buscando 

sempre atingir resultados esperados e estabelecidos pela enfermagem. 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Notou-se que poucas pesquisas analisam o conforto nos anos de 2007 à 

2016 por esse panorama viu-se a necessidade de falar e traçar um plano de 

cuidados baseado na teoria de conforto de Kolcaba no paciente queimado, para 

facilitar a compreensão do conforto como meta do cuidado de enfermagem. 

Entende-se, com base nesse estudo, que a aplicação da Teoria de conforto no 

cuidado de enfermagem tem um importante potencial de proporcionar alívio e 

mais tranquilidade em momentos de agravamento a dor. 

 Foi observada a importância da percepção do profissional ao identificar as 

necessidades individuais de cada paciente, e que para isso é preciso que haja um 

cuidado integral, tal percepção facilitará a escolha de uma intervenção correta e 

eficaz para o problema detectado. Por fim o estudo possibilitou também a 

exposição dos cuidados que proporcionam conforto, das técnicas realizadas para 

promover o conforto e avaliação do paciente queimado de acordo com os 

fundamentos da teoria de conforto de Kolcaba. 
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