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Resumo

A lesão por queimadura é um dos traumas mais graves e dolorosos, e tem como 

principais vítimas crianças e adolescentes. O presente estudo tem como objetivo conhecer 

a ocorrência de queimaduras em crianças internadas em um hospital público de referência. 

Estudo descritivo, por meio de análise dos prontuários dos pacientes de 0 a 12 anos internados 

no setor de pediatria, no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2012. Foram analisados 

109 prontuários. Observou-se que 62 (56,88%) foram do gênero masculino; 51 (46,79%) eram 

da faixa etária de 0 a 1 ano; 60 (55,05%) procediam de Salvador, Bahia. O principal agente 

etiológico, com 72 (66,06%) casos foi o líquido superaquecido. Percebeu-se que a ocorrência 

de queimaduras em crianças é alta, com predomínio na faixa etária de zero a um ano de 

idade. Logo, é de suma importância a elaboração de trabalhos como este para fornecer dados 

estatísticos para profissionais de saúde e para os órgãos competentes, com o intuito de prevenir 

esse tipo de acidente e contribuir com dados epidemiológicos para novos estudos. 

Palavras-chave: Criança. Queimaduras. Hospitais públicos.

OCCURRENCE OF BURNS IN CHILDREN IN A REFERENCE CENTER

Abstract

Burn injury is one of the most serious and painful injuries, and its main victims 

are children and adolescents. The study aims to understand the occurrence of burns in 

children admitted to a public referral hospital. Descriptive study through analysis of medical 
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records of patients from 0 to 12 years of age admitted to the pediatric sector, from November 

2011 to February 2012. We analyzed 109 medical records. It was observed that 62 (56.88%) 

were males; 51 (46.79%) were in the age group of 0 to 1 year; 60 (55.05%) proceeded 

from Salvador, Bahia, Brazil. The main etiological agent, with 72 (66.06%) cases, was the 

superheated liquid. It is clear that the occurrence of burns in children is high, predominantly 

in the age group of zero to one year old. It is therefore of paramount importance the 

development studies like this to provide statistical data to healthcare professionals and to 

the competent agencies, in order to prevent this type of accident, and to contribute to new 

epidemiological studies.

Keywords: Child. Burns. Hospitals, public. 

OCURRENCIA DE QUEMADURAS EN NIÑOS EN UN CENTRO DE REFERENCIA 

Resumen

La lesión por quemadura es uno de los traumas más graves y dolorosos, y tiene 

como principales víctimas a niños y a adolescentes. El estudio tiene como objetivo conocer 

la ocurrencia de quemaduras en niños internados en un hospital público de referencia. 

Estudio descriptivo, por medio de análisis de los históricos de los pacientes de 0 a 12 años 

internados en el sector de pediatría, en el período de noviembre de 2011 a febrero de 2012. 

Se analizaron 109 históricos. Se observó que 62 (56,88%) fueron del género masculino; 

51 (46,79%) eran de la faja etaria de 0 a 1 año; 60 (55,05%) procedían en Salvador, Bahia, 

Brazil. El principal agente etiológico, con 72 (66,06%), fue el líquido sobrecalentado. Puede 

notarse que la ocurrencia de quemaduras en niños es alta, con predominio en la faja etaria 

de cero a un año de edad. Entonces, es de suma importancia la elaboración de trabajos 

como este, para proveer datos estadísticos para profesionales de salud y para los organismos 

competentes, con el objeto de prevenir este tipo de accidente, y contribuir con datos 

epidemiológicos para nuevos estudios. 

Palabras clave: Niño. Quemaduras. Hospitales públicos. 

INTRODUÇÃO

Durante o processo de desenvolvimento neuropsicomotor infantil, além 

da maturidade biológica é necessário que ocorra a interação dessa criança com o 
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meio ambiente, pois ele exerce importante papel. A interação da criança proporciona 

o aprendizado motor por meio da vivência de novas experiências, que as tornam 

mais suscetíveis a acidentes como queda, intoxicação, afogamento, envenenamento e 

queimaduras. Esse último é um dos traumas mais graves, pois deixa sequelas físicas que irão 

marcar o paciente pelo resto da vida.1-3

Queimaduras são lesões teciduais provenientes do contato com agentes 

térmicos, elétricos, radioativos ou químicos.1,4,5 Estudos indicam o fator socioeconômico 

como um agravante para acidentes com queimaduras.3,6 No Brasil, a prevalência desse tipo 

de acidente é de um milhão por ano.7-10 As principais vítimas são crianças e adolescentes, e 

estima-se que 80 mil casos ocorrem em ambiente domiciliar.5 Predominantemente, o gênero 

que mais sofre acidente por queimaduras é o masculino. Entre as complicações típicas do 

paciente queimado, a grande responsável pelos óbitos nesses pacientes são as infecções, que 

são responsáveis por 75% dos óbitos.5,10

As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a profundidade, área 

de superfície queimada, etiologia e gravidade. Com relação à área de superfície corporal 

queimada, a análise deve ser através de métodos adequados para cada idade, já que as 

crianças apresentam superfícies corporais parciais diferentes dos adultos. A tabela de Lund 

Browder é mais adequada para as crianças, pois leva em consideração as proporções do 

corpo em relação à idade.4 A Regra dos Noves, frequentemente utilizada em adultos, só deve 

ser aplicada em crianças a partir da puberdade, pois nesse período considera-se a superfície 

corporal da criança semelhante à do adulto.4,11

No Brasil, a etiologia da queimadura está relacionada com a faixa etária. 

Os líquidos superaquecidos são o principal agente causador em crianças menores.1,3 Entre os 

fatores etiológicos de origem inflamável, o álcool é o principal agente responsável pelas 

queimaduras que ocorrem no Brasil. Sua livre comercialização aumenta o risco de acidentes 

em crianças devido à exposição a esse produto e por não compreenderem o potencial 

inflamável do mesmo.1,8

O tratamento das vítimas de queimaduras requer um cuidado integral, por 

esse motivo uma equipe interdisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, entres outros deve assistir esses pacientes.5 

A assistência fisioterapêutica nesse tipo de paciente ocorre precocemente e acompanha o 

paciente até quando necessário. É responsabilidade da fisioterapia a estabilidade respiratória 

e musculoesquelética do paciente, e os procedimentos fisioterapêuticos melhoram a 
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cicatrização, devido à estimulação do aporte sanguíneo, aumento da oferta de oxigênio e por 

promover tensão nos tecidos.3,9

Entre os traumas pediátricos, os danos causados por queimaduras estão entre os 

mais dolorosos. Além dos danos físicos, as alterações psicológicas são comuns na criança e em 

seus familiares, devido em alguns casos ao sentimento de culpa.1,7 Esse tipo de lesão poderia 

ser evitada com medidas preventivas simples direcionadas para cada faixa etária como, por 

exemplo, campanhas educativas que auxiliem a criança e sua família e o estabelecimento de 

políticas públicas voltadas para promoção e prevenção primária, secundária e terciária.5,7,12

A ocorrência de queimaduras em crianças deve ser avaliada, pois fornece 

dados estatísticos para profissionais que atuam no setor de pediatria com queimados, além 

de subsidiar profissionais especializados em saúde e organizações governamentais, para 

que juntos possam sugerir estratégias educativas e políticas públicas que visem à prevenção 

desse tipo de acidente. O objetivo deste estudo é conhecer a ocorrência de queimaduras em 

crianças internadas em um hospital público de referência. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional, descritivo de prevalência, por meio 

de análise dos prontuários dos pacientes internados no setor de pediatria em um hospital 

público, centro de referência no cuidado de pacientes queimados na cidade de Salvador, 

Bahia. Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes do setor de pediatria do referido 

hospital, na faixa etária de 0 a 12 anos, que tiveram alguma lesão tecidual causada por 

queimadura. Foram excluídos prontuários dos pacientes internados que não tinham as 

informações básicas referentes ao estudo.

Os dados foram obtidos por meio de fonte secundária, mediante a coleta 

dos prontuários de pacientes internados no setor de pediatria em um hospital público 

de referência, coletados no período compreendido entre novembro de 2011 a fevereiro de 

2012, após a aprovação do comitê de ética em pesquisa da Secretaria da Saúde do Estado 

da Bahia (SESAB). As informações dos prontuários foram transcritas para um formulário de 

pesquisa com 14 questões com variáveis sociodemográficas, clinicas e aspectos referentes 

à queimadura elaborado previamente para o estudo. Todas as variáveis são diretas, com 

exceção da área de superfície queimada em porcentagem, que é uma variável indireta.

As variáveis do estudo foram constituídas pelo nome; idade em anos — que após 

a coleta foi categorizada em faixas etárias de 0–1; 2–4; 5–8 e 9–12 anos —; gênero feminino ou 

masculino; procedência; com quem a criança reside (pais, avós, apenas um genitor, parentes, 
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abrigo); nome do responsável legal pela criança; profissionais que prestaram atendimento a essa 

criança; data de internamento e grau de escolaridade (jardim de infância, alfabetização, ensino 

fundamental); aspectos relacionados a queimaduras, como agentes etiológicos, entre eles líquidos 

superaquecidos, líquidos inflamáveis, fogo, gás butano, eletricidade, fogos de artifício, vapor, 

substâncias químicas e superfícies quentes; o tipo de queimadura, se foi de 1º, 2º ou 3° grau; 

região do corpo acometida pelo trauma; e a área de superfície queimada em porcentagem. 

O banco de dados foi criado no software Microsoft Excel 2003 e analisado 

no software R (versão 2.15.0). Foi feita uma análise descritiva (frequência absoluta/relativa, 

mediana e 1º e 3º quartis) com a finalidade de identificar as características gerais e específicas 

da amostra estudada. Para verificar a existência de associação entre as variáveis nominais foi 

utilizado o teste do χ2 ou o teste exato de Fisher. O nível de significância estabelecido para 

este trabalho foi de 5%. Os resultados obtidos serão apresentados de forma descritiva em 

tabelas comparativas formuladas no software Microsoft Word. 

O desenvolvimento do estudo obedeceu aos preceitos da Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece normas para pesquisa com 

seres humanos, e seu projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SESAB 

(CAAE: 0050.0.053.000-11), ofício nº 079/2011.

RESULTADOS

Durante o período do estudo foram analisados 109 prontuários dos 

pacientes internados no setor de pediatria em um hospital público centro de referência em 

queimaduras, com idade até 12 anos, e nenhum dos prontuários foi excluído. 

A Tabela 1 sintetiza os dados sociodemográficos, onde 62 (56,88%) foram 

do gênero masculino. Na avaliação da idade, utilizou-se uma categorização em faixas 

etárias, 51 (46,79%) pertenciam à faixa etária de 0–1 ano. Com relação ao grau de 

escolaridade, 51 (46,79%) não estão na idade escolar, são procedentes de Salvador 

60 (55,05%) pacientes, 59 (54,13%) residem com os pais e apenas 2 (1,83%) com os avós.

Quanto ao agente etiológico, 72 (66,06%) casos foram ocasionados por líquido 

superaquecido, 15 (13,76%) por líquido inflamável e 10 (9,17%) por superfície quente. 

Com relação à profundidade das queimaduras, 51 (46,79%) foram de 2º grau e 44 (40,37%) 

de 1º e 2º graus associadas. Verificou-se que prevaleceram as seguintes queimaduras: 

48 (44,04%) em membros superiores, 43 (39,45%) em face e 34 (31,19%) em membros 

inferiores (Tabela 2). O valor mediano da superfície corporal queimada (SCQ) foi de 13,5% 

(Q1=8,8%; Q3=20,0%). 
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Observou-se que, dos agentes etiológicos de origem inflamável, o principal 

agente foi o álcool com 12 (80,0%) casos. Quanto ao tipo de líquido superaquecido 

responsável por queimaduras em crianças, os líquidos mais prevalentes foram: em 33 

(45,83%) casos a água e em 15 (20,83%) o café (Tabela 3).

Pode ser observada na Tabela 4 a associação entre a faixa etária das crianças 

com os agentes etiológicos, nas faixas etárias de 0–1 e 2–4 anos houve o predomínio do 

líquido superaquecido, com 40 (78,43%) casos de 0–1 ano e 16 (61,54%) casos de 2–4 

anos. Na faixa etária de 5–8 anos não houve um agente predominante, na de 9–12 anos foi 

a eletricidade, com 2 (14,29%) casos, sendo esse o principal agente etiológico (p<0,05). Na 

correlação da faixa etária e região do corpo acometida pelo trauma, os membros superiores 

foram os mais acometidos na faixa etária de 0–1 ano e 2–4 anos, com 26 (50,98%) e 11 

(42,31%) casos, respectivamente. 

Tabela 1 – Características sociodemográficas das crianças internadas em hospital 
público centro de referência em queimaduras na cidade de Salvador, Bahia, no período 
de novembro de 2011 a fevereiro de 2012

Variáveis n (%)
Gênero

 Masculino 62 (56,88)

 Feminino 47 (43,12)

Faixa etária

 0–1 ano 51 (46,79)

 2–4 anos 26 (23,85)

 5–8 anos 18 (16,51)

 9–12 anos 14 (12,84)

Procedência

 Salvador 60 (55,05)

 Região Metropolitana de Salvador 14 (12,84)

 Interior da Bahia 34 (31,19)

 Outros estados 1 (0,92)

Com quem a criança reside
 Pais 59 (54,13)
 Apenas um genitor 27 (24,77)
 Avós 2 (1,83)
 Não informado 21 (19,27)

Grau de escolaridade
 Jardim de infância 2 (1,83)
 Alfabetização 1 (0,92)
 Ensino fundamental 19 (17,43) 
 Não está na idade escolar 51 (46,79)
 Não frequenta a escola 1 (0,92)
 Não informado 35 (32,11)



530

Na associação do grau da queimadura com o agente etiológico,  verificou-se 

que em 72 (100%) casos de queimaduras de 2º grau o agente etiológico foi o líquido 

superaquecido; e em 6 (75%) casos de queimaduras de 3º grau o agente etiológico foi a 

eletricidade (p<0,05). Quando comparado o grau de queimadura com quem a criança 

reside, foi observado que 55 (93,22%) crianças com queimadura de 2º grau residem com os 

pais, porém, não houve significância estatística (Tabela 5).

A Tabela 6 descreve a associação do agente etiológico com a região do corpo 

acometida pelo trauma. Observou-se que em 6 (75,00%) casos de queimaduras na mão 

o agente etiológico foi eletricidade, em 36 (50,00%) casos de queimaduras de membro 

Tabela 2 – Descrição dos agentes etiológicos, do grau de profundidade e da região do 
corpo acometida pelo trauma em crianças internadas em hospital público centro de 
referência em queimaduras na cidade de Salvador, Bahia, no período de novembro de 
2011 a fevereiro de 2012

Variáveis n (%)
Agente etiológico
 Líquido superaquecido 72 (66,06)

 Eletricidade 8 (7,34)

 Fogos de artifício 1 (0,92)

 Líquido inflamável 15 (13,76)

 Substância química 1 (0,92)

 Superfície quente 10 (9,17)

 Fogo 2 (1,83)

Grau da queimadura

 1º grau 1 (0,92)

 2º grau 51 (46,79)

 3º grau 7 (6,42)

 1º e 2º graus 44 (40,37)

 2º e 3º graus 6 (5,50)
Região do corpo acometida pelo trauma

 Cabeça 9 (8,26)
 Face 43 (39,45)
 Pescoço 26 (23,85)
 Tronco 24 (22,02)
 Tórax 32 (29,36)
 Abdome 14 (12,84)
 Membros superiores 48 (44,04)
 Membros inferiores 34 (31,19)
 Mão 25 (22,94)
 Pé 19 (17,43)
 Genital 7 (6,42)
 Nádega 9 (8,26)
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Tabela 3 – Descrição dos tipos de líquidos superaquecidos e dos agentes etiológicos de 
origem inflamável, responsáveis por queimaduras em crianças internadas em hospital 
público centro de referência em queimaduras na cidade de Salvador, Bahia, no período 
de novembro de 2011 a fevereiro de 2012

Variáveis n (%)
Líquido superaquecido

 Azeite de dendê 1 (1,39)

 Calda de pudim 1 (1,39)

 Leite condensado 1 (1,39)

 Caldos 5 (6,94)
 Chá 1 (1,39)
 Café 15 (20,83)

 Leite 1 (1,39)

 Óleo 6 (8,33)

 Mingau 3 (4,17)

 Água 33 (45,83)

Agente de origem inflamável

 Acetona 1 (6,67)

 Gasolina 2 (13,33)

 Álcool 12 (80,00)

Tabela 4 – Correlação da faixa etária das crianças com o agente etiológico e a região do 
corpo acometida pelo trauma em hospital público centro de referência em queimaduras 
na cidade de Salvador, Bahia, no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2012 

Variáveis

 Faixa etária das crianças (anos)

0–1 2–4 5–8 9–12

n (%)* n (%)* n (%)* n (%)*
 Agente etiológico

Eletricidade 2 (3,92) 3 (11,54) 1 (5,56) 2 (14,29)
Fogo 1 (1,96) – 1 (5,56) –
Fogos de artifício – – – 1 (7,14)
Líquido inflamável – 4 (15,38) 8 (44,44) 3 (21,43)
Líquido superaquecido 40 (78,43) 16 (61,54) 8 (44,44) 8 (57,14)
Substância químia 1 (1,96) – – –
Superfície quente 7 (13,73) 3 (11,54) – –

 Região do corpo acometida
Cabeça 3 (5,88) 4 (15,38) 1 (5,56) 1 (7,14)
Face 24 (47,06) 11 (42,31) 3 (16,67) 5 (35,71)
Pescoço 13 (25,49) 8 (30,77) 2 (11,11) 3 (21,43)
Tronco 10 (19,61) 6 (23,08) 5 (27,78) 3 (21,43)
Abdome 6 (11,76) 6 (23,08) 1 (5,56) 1 (7,14)
Tórax 18 (35,29) 10 (38,46) 2 (11,11) 2 (14,29)
Membro superior 26 (50,98) 11 (42,31) 7 (38,89) 4 (28,57)
Membro inferior 15 (29,41) 4 (15,38) 9 (50,00) 6 (42,86)
Mão 15 (29,41) 4 (15,38) 4 (22,22) 2 (14,29)
Genital 3 (5,88) 2 (7,69) 1 (5,56) 1 (7,14)
Nádega 2 (3,92) 2 (7,69) 3 (16,67) 2 (14,29)
 Pé 8 (15,69) 4 (15,38) 2 (11,11) 5 (35,71)

*p<0,05.
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Tabela 5 – Caracterização da profundidade da queimadura com o agente etiológico e 
com quem a criança reside, em hospital público centro de referência em queimaduras 
na cidade de Salvador, Bahia, no período de novembro de 2011 a fevereiro de 2012

Variáveis

Grau da queimadura

1º 2º 3º

n (%) n (%)* n (%)*

Agente etiológico
Eletricidade 1 (12,50) 2 (25,00) 6 (75,00)
Fogo 1 (50,00) 2 (100,0) –
Fogos de artifício – 1 (100,0) –
Líquido inflamável 6 (40,00) 14 (93,33) 5 (33,3)
Líquido superaquecido 30 (41,67) 72 (100,0) 2 (2,78)
Substância química 1 (100,0) – –
Superfície quente 6 (60,00) 10 (100,0) –

Reside com
Apenas um dos genitores 12 (44,4) 24 (88,89) 4 (14,81)
Pais 22 (37,29) 55 (93,22) 8 (13,56)
Avós 1 (50,00) 2 (100,0) –

 *p<0,05.

Tabela 6 – Correlação dos agentes etiológicos com a região do corpo acometida 
pelo trauma, em hospital público centro de referência em queimaduras na cidade de 
Salvador, Bahia, no período de novembro de 2011 a fevereiro 2012

Região do corpo 
acometida

 Agente etiológico

Eletricidade
Líquido 

superaquecido
Superfície 

quente
Líquido 

inflamável
Outros

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Cabeça* – 4 (5,56) – 5 (33,33) –
Face* – 34 (47,22) 1 (10,00) 7 (46,67) 1 (25,00)
Pescoço 1 (12,50) 20 (27,78) 1 (10,00) 4 (26,67) –
Tronco* – 22 (30,56) – 2 (13,33) –
Tórax 1 (12,50) 22 (30,56) 1 (10,00) 7 (46,67) 1 (25,00)
Abdome – 9 (12,50) – 4 (26,67) 1 (25,00)
Membro 
superior*

2 (25,00) 36 (50,00) 1 (10,00) 9 (60,00) –

Membro inferior* – 23 (31,94) 1 (10,00) 9 (60,00) 1 (25,00)
Mão* 6 (75,00) 7 (9,72) 6 (60,00) 4 (26,67) 2 (50,00)
Genital – 4 (5,56) – 3 (20,00) –
Nádega – 6 (8,33) – 3 (20,00) –
Pé 2 (25,00) 11 (15,28) 3 (30,00) 2 (13,33) 1 (25,00)

 *p<0,05.

superior (MS) e 34 (47,22) de face, o agente etiológico foi o líquido superaquecido, 9 (60,00%) 

queimaduras de MS e inferior foram ocasionadas por líquido inflamável. Esses dados revelam a 

relação diretamente proporcional entre o agente etiológico e a região do corpo queimada, com 

significância estatística na região da cabeça, face, tronco, MS e inferior (p<0,05). 
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Quanto aos profissionais que prestaram atendimento às crianças internadas, 

109 (100%) crianças foram atendidas por médico e enfermeiro, 107 (98,17%) por assistente 

social, 100 (91,74%) por nutricionista, 95 (87,16%) por fisioterapeuta, 89 (81,65%) por 

terapeuta ocupacional, e 3 (2,75%) por psicólogo.

DISCUSSÃO

A ocorrência de queimaduras em crianças internadas em hospital público 

da cidade de Salvador, Bahia, é elevada. O setor pediátrico do Centro de Tratamento 

de Queimados (CTQ) do referido hospital recebe crianças de 0 a 12 anos. Entretanto, 

houve predomínio da faixa etária de zero a um ano de idade. Ao analisa o perfil dessas 

crianças, verificou-se que a maioria morava com os pais, residia na cidade de Salvador, 

era do gênero masculino, e não estava na idade escolar. O principal agente etiológico foi 

o líquido superaquecido, as regiões do corpo mais afetadas foram MS, face e membros 

inferiores. O grau de profundidade que predominou nas lesões foi o 2º grau, seguido de 

1º e 2º grau associados.

Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 1.040 atendimentos de emergência 

por queimaduras, a maioria foi de crianças de zero a nove anos.13 No atual estudo, a faixa 

etária de zero a um ano foi a mais prevalente, com maior ocorrência nas crianças de um 

ano de idade. Machado et al.12 e Santana3 reafirmam os dados referentes à ocorrência em 

crianças com um ano de idade. O índice elevado de queimaduras em crianças menores pode 

estar diretamente relacionado ao desenvolvimento da criança, ao fator socioeconômico e à 

vigilância inadequada dos pais ou responsáveis.1,3,6,14 

Os fatores de risco para queimaduras descritos na literatura são: ausência de 

água encanada, aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente familiar e baixos salários.15 

A utilização de fogões improvisados, o livre acesso da criança à cozinha, as bombas festivas, 

os fios desencapados e a utilização de toalhas de mesa com o alimento no centro também 

aumentam a probabilidade de acidentes.7,16 Todos esses fatores de risco são mais evidentes 

nos países em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil, por apresentar condições 

socioeconômicas desfavoráveis em grande parte da população.17

Na atual pesquisa não foram analisados os fatores de risco descritos na literatura, 

porém, ficou evidente que a criança residir com apenas um dos genitores não é um fator de 

risco para ocorrência de queimaduras, pois mais da metade das crianças estudadas residem 

com seus genitores. Quando relacionado o grau de profundidade da queimadura com 
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quem a criança reside, não houve importância estatística, o que demonstra que o grau da 

queimadura e a ocorrência independe dessa relação.

Ao descrever o grau de escolaridade dos acompanhantes das crianças, Oliveira 

et al.7 identificaram que a maioria possuía o ensino fundamental incompleto, seguido do 

ensino médio incompleto e a minoria sem escolaridade. Nesse estudo não foi verificado o 

grau de escolaridade dos acompanhantes das crianças, e sim o nível escolar das crianças 

internadas. Verificou-se que mais da metade da amostra estudada não estava na idade escolar. 

Essa estatística difere do estudo realizado por Gimeniz-Paschoal et al.,18 no qual a maioria das 

crianças internadas frequentava a escola.

Com relação ao gênero, a maioria das crianças era do gênero masculino, o que 

se assemelha com diversos estudos.3,8,12,19-21 Santana,3 em pesquisa realizada no município de 

Niterói, Rio de Janeiro, observou que nos prontuários analisados, 56% dos pacientes eram do 

sexo masculino. Chama atenção o fato de que o predomínio do gênero masculino também 

pode ser observado em outros estudos referentes aos acidentes comuns na infância.22-24 

Foi observado nos resultados de Malta et al.23 que, dos atendimentos de emergência por 

acidentes no ano de 2006 em menores de 10 anos, 61,1% eram do sexo masculino. 

Esses valores podem estar relacionados a fatores culturais, comportamentais, aspectos sociais, 

menor vigilância dos responsáveis e pouca prudência dos meninos.3,19,21,24

Em diversos estudos o agente etiológico de maior prevalência foi o líquido 

superaquecido.3,7,12,14 Resultados que reafirmam os dados do presente estudo. Entre os 

tipos de líquidos superaquecidos, a água e o café foram os mais comuns, sendo esses 

dados equivalentes a outro estudo realizado em um centro de referência em Fortaleza, 

Ceará.20. Segundo Pereima et al.,8 as principais causas de queimaduras variam conforme a 

faixa etária da população pediátrica. Nesse estudo, a associação da faixa etária das crianças 

com os agentes etiológicos teve importância estatística, com maior ocorrência dos líquidos 

superaquecidos na faixa etária de zero a um ano, seguido de dois a quatro anos, o que 

comprova a relação do agente etiológico com a faixa etária.

Entre os fatores de origem inflamável, o álcool é principal agente responsável 

pelas queimaduras. Essa estatística também é descrita na pesquisa realizada por Martins e 

Andrade.14 Estudos demonstram que no período da vigência da Resolução nº 46, que proibiu 

a comercialização do álcool na forma líquida, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), ocorreu uma redução 60 a 65% dos acidentes por álcool, o que evidência 

a importância da resolução e sua atuação preventiva.1,8
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Neste estudo verificou-se que, quando analisado o grau de profundidade, 

a maior ocorrência é de queimaduras de 2º grau. Esse resultado é observado em outros 

estudos.3,20,21 Na maioria dos casos é frequente ter vários tipos de profundidade na 

queimadura. Dassie e Alves21 descrevem que a maioria das crianças internadas tiveram 

queimaduras de 2º grau, seguido da associação de 2º e 3º graus. Valores que diferem do 

estudo atual, no qual a associação prevalente foi 1º e 2º grau. A correlação do grau de 

profundidade das queimaduras com os agentes etiológicos teve significância estatística. 

Foi observado que 75% das queimaduras de 3º grau foram por eletricidade, e que a maioria 

das queimaduras de 2º grau foi devida ao contato com líquido superaquecido. Isso demonstra 

que o grau de profundidade está diretamente relacionado ao tipo de agente etiológico. 

Segundo Dassie e Alves,21 é rara em crianças a incidência de queimadura em 

apenas uma região do corpo. Normalmente, várias regiões são acometidas durante o trauma. 

Em estudos realizados por Roch et al.20 e por Martins e Andrade,14 as regiões corporais mais 

atingidas foram tronco e MS. Neste estudo, as regiões mais frequentes foram MS, face, 

membros inferiores e tórax. A maior ocorrência de queimaduras nessas regiões pode ser 

explicada devido ao fato das crianças menores, por curiosidade e imaturidade, puxarem para 

si os recipientes com líquidos quentes que geralmente estão no alto, atingindo assim com 

frequência a cabeça, o pescoço e o tórax.14

A criança queimada sempre apresenta um quadro mais grave quando 

comparada a um adulto com o mesmo tipo de lesão, isso se deve à fragilidade e às 

diferenças corporais entre o adulto e a criança.13 O tratamento do paciente queimado 

envolve várias especialidades médicas e vários outros profissionais de saúde, como assistente 

social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outros.25 Em um estudo 

realizado no hospital de urgência de Sergipe, em relação à frequência de atendimentos 

fisioterapêuticos, mais de 90% foram submetidos à fisioterapia.9 Nesta pesquisa, todas as 

crianças foram atendidas por médicos e enfermeiros, mais da metade por fisioterapeutas e a 

minoria por psicólogos.

CONCLUSÃO

As maiores vítimas de queimaduras são as crianças, que requerem cuidados 

especiais devido a sua imaturidade, fragilidade e diferenças fisiológicas peculiares. A partir 

da pesquisa realizada, percebe-se que a ocorrência de queimaduras em crianças é alta, com 

predomínio na faixa etária de zero a um ano de idade, porém dentro dessa faixa etária o 

maior números de vítimas (38,53%) têm apenas um ano de idade, são do gênero masculino 
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e o principal agente etiológico são os líquidos superaquecidos. Portanto, a discussão e 

os estudos referentes a essa temática são válidos e oportunos. Urge que se criem medidas 

preventivas para reduzir os altos números de acidentes por queimaduras na infância. 

De modo geral, os resultados apresentados encorajam novos estudos a 

respeito do perfil das crianças queimadas. Futuramente, sugere-se que a pesquisa seja 

realizada em outras cidades baianas, com o detalhamento do nível socioeconômico e 

dos procedimentos e técnicas utilizadas por profissionais que assistem a criança vítima de 

queimadura, com o intuito de descrever o perfil estatístico da ocorrência de queimadura 

no estado da Bahia.

REFERÊNCIAS
1. Mendes CA, Sá DM, Padovese SM, Cruvinel SS. Estudo epidemiológico 

de queimaduras atendidas nas Unidades de Atendimento Integrado 
de Uberlândia-MG entre 2000 a 2005. Rev Bras Queimaduras. 
2009;8(1):18-22.

2. Scalha TB, Souza VG, Boffi T, Carvalho AC. A importância do brincar no 
desenvolvimento psicomotor: relato de experiência. Rev Psicologia da 
UNESP. 2010;9(2):79-92.

3. Santana VBRL. Perfil epidemiológico de crianças vítimas de queimaduras no 
Município de Niterói-RJ. Rev Bras Queimaduras. 2010;9(4):136-9.

4. Daibem CGL, Contil TGT, Silva MMA, Rocha C. Análise das variações da 
pressão do cuff em pacientes grande queimado. Rev Bras Queimaduras. 
2011;10(1):21-6.

5. Tavares CS, Hora EC. Caracterização das vítimas de queimaduras em 
seguimento ambulatorial. Rev Bras Queimaduras. 2011;10(4):119-23.

6. Lacerda LA, Carneiro AC, Oliveira AF, Gragnani A, Ferreira LM. Estudo 
epidemiológico da Unidade de Tratamento de Queimados da Universidade 
Federal de São Paulo. Rev Bras Queimaduras. 2010;9(3):82-8.

7. Oliveira FPS, Ferreira EAP, Carmona SS. Crianças e adolescentes vítimas de 
queimaduras: caracterização de situações de risco ao desenvolvimento. Rev 
Bras Crescimento Desenvolv Hum. 2009;19(1):19-34.

8. Pereima MJL, Mignoni ISP, Bernz LM, Schweitzer CM, Souza JA, Araújo EJ, 
et al. Análise da incidência e da gravidade de queimaduras por álcool em 
crianças no período de 2001 a 2006: impacto da Resolução 46. Rev Bras 
Queimaduras. 2009;8(2):51-9.

9. Reis IF, Moreira CA, Costa ACSM. Estudo epidemiológico de pacientes 
internados na unidade de tratamento de queimados do Hospital de 
Urgência de Sergipe. Rev Bras Queimaduras. 2011;10(4):114-8.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.3, p.524-538 

jul./set. 2014 537

10. Rempel LCT, Tizzot MRPA, Vasco JFM. Incidência de infecções bacterianas 
em pacientes queimados sob tratamento em hospital universitário de 
Curitiba. Rev Bras Quimaduras. 2011;10(1):3-9.

11. Gomes DR, Serra MC, Guimarães LM. Condutas Atuais em Queimaduras. 
Rio de Janeiro: Revinter; 2001.

12. Machado THS, Lobo JA, Pimentel PCM, Serra MCVF. 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;8(1):3-9.

13. Silva AKC, Neta FCA, Bessa MSH. O brincar como meio de intervenção 
terapêutica ocupacional na preparação de crianças para a balneoterapia. 
Rev Bras Queimaduras. 2010;9(4):146-54.

14. Martins CBG, Andrade SM. Queimaduras em crianças e adolescentes: 
análise da morbidade hospitalar e mortalidade. Acta Paul Enferm. 
2007;20(4):464-9.

15. Vendrusculo TM, Balieiro CRB, Echevarría-Guanilo ME, Farina Junior 
JA, Rossi LA. Queimaduras em ambiente doméstico: características 
e circunstâncias do acidente. Rev Lantino-Am Enfermagem. 
2010;18(3):157-64.

16. Takejima ML, Netto RFB, Toebe BL, Andretta MA, Prestes MA, Takaki JL. 
Prevenção de queimaduras: avaliação do conhecimento sobre prevenção 
de queimaduras em usuários das unidades de saúde de Curitiba. Rev Bras 
Queimaduras. 2011;10(3):85-8.

17. Lurk LK, Oliveira AF, Gragnani A, Ferreira LM. Evidências no tratamento de 
queimaduras. Rev Bras Queimaduras. 2010;9(3):95-9.

18. Gimeniz-Paschoal SR, Nascimento EN, Pereira DM, Carvalho FF. Ação 
educativa sobre queimaduras infantis para familiares de crianças 
hospitalizadas. Rev Paul Pediatr. 2007;25(4):331-6.

19. Machado NM, Araújo EC, Castro AJO. Trauma da queimadura em crianças e 
suas implicações nutricionais. Rev Bras Queimaduras. 2011;10(1):15-20.

20. Roch HJS, Lira SVG, Abreu RNDC, Xavier EP, Vieira LJES. Perfil dos acidentes 
por líquidos aquecidos em crianças atendidas em centro de referência de 
Fortaleza. Rev Bras Promoç Saúde. 2007;20(2):86-91.

21. Dassie LTD, Alves EONM. Centro de tratamento de queimados: perfil 
epidemiológico de crianças internadas em hospital escola. Rev Bras 
Queimaduras. 2011;10(1):10-4.

22. Martins CBG, Andrade SM. Acidentes com corpo estranho em menores 
de 15 anos: análise epidemiológica dos atendimentos em pronto-socorro, 
internações e óbitos. Cad Saúde Pública. 2008;24(9):1963-90.



538

23. Malta DC, Mascarenhas MDM, Silva MMA, Macário EM. Perfil dos 
atendimentos de emergência por acidentes envolvendo crianças menores de 
dez anos: Brasil, 2006 a 2007. Ciênc Saúde Coletiva. 2009;14(5):1669-79.

24. Martins CBG, Andrade SM. Estudo descritivo de quedas entre menores 
de 15 anos no município de Londrina (PR, Brasil). Ciênc Saúde Coletiva. 
2010;15(Suppl 2):3167-73.

25. Costa AP, Afonso CL, Demuner JMM, Moraes JM, Pires WC. A 
importância da Liga Acadêmica de Queimaduras. Rev Bras Queimaduras. 
2009;8(3):101-5.

Recebido em 05.04.2013 e aprovado em 22.09.2014.


