
Hospital de Pronto-Socorro João XXIII faz
alerta no Dia de Luta contra Queimaduras
Qua 06 junho

Nesta quarta-feira (6/6), é comemorado o Dia de Luta contra Queimaduras, data instituída com o
objetivo de destacar a importância dos cuidados necessários para se evitar acidentes com fogo.

A Unidade de Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitanguy, localizada no HJXXIII (da Rede
Fhemig), é referência nacional no atendimento a pacientes queimados, e participa da campanha
em 2018, assim como nos anos anteriores, com o tema “Segundos de distração deixam marcas
sempre”.

As ações, desenvolvidas por profissionais do HPS e que mobilizaram crianças, adultos e pacientes
do próprio hospital, tiveram início pela manhã em frente à Administração Central, com a chegada do
grupo de voluntários “Carinhólogos Solidários” no carro de bombeiros.

Logo depois, foi realizada também uma coletiva de imprensa no auditório do HPS, que contou com
a presença do diretor do HJXXIII, Sílvio Grandinetti, do gerente assistencial, Marcelo Lopes Ribeiro,
do chefe da UTQ, Rodrigo Sizenando, e do tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros.

“Minas Gerais vive uma realidade diferenciada, por ter um hospital de ponta como o HPS para
receber estes pacientes queimados”, afirmou o tenente Pedro Aihara, que destacou a importância
da disseminação da informação, principalmente para crianças. “A maioria dos acidentes com
queimaduras é evitável. É preciso falar constantemente sobre os lugares e circunstâncias em que
eles ocorrem”, completou.

A ação dos Carinhos Solidários continuou após a coletiva, com distribuição de abraços grátis e
visita às crianças das enfermarias.

HXXIII - Expertise

Ao fazerem os alertas de prevenção contra queimaduras à população por meio destas ações, os
profissionais do HPS recorreram aos números de atendimento no HJXXIII. Somente em 2017, foram
mais de 2.100 atendimentos a pessoas queimadas – 33 pessoas morreram. Em 2018, até maio,
foram 963 atendimentos.

Um dos exemplos mais graves ocorridos no último ano, que consternou o país e mobilizou todo o
HJXXIII, foi o atentado de Janaúba, motivo pelo qual 15 vítimas (13 das quais eram crianças) foram
levadas ao HPS com graves queimaduras.

Na ocasião, o plano de Atendimento a Desastres foi acionado (situação que ocorre quando
múltiplas vítimas dão entrada no hospital), mudando a rotina do hospital e o direcionamento de
pacientes – muitos foram levados diretamente para o nono andar (CTI de Queimados) no
atendimento de emergência, o que normalmente não ocorre. “Aprendemos muito com a tragédia de
Janaúba, principalmente pelo grande número de crianças envolvidas”, afirmou o gerente
assistencial do HJXXIII, Marcelo Lopes Ribeiro.

Para atender pacientes queimados, é necessário um trabalho intenso de assistência, que envolve
uma equipe multidisciplinar, formada por médicos de diversas especialidades, enfermeiros e
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técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, assistentes
sociais, dentre outros.

De acordo com o médico Marcelo Lopes Ribeiro, nos últimos anos, profissionais de diferentes
áreas ampliaram significativamente sua atuação no setor de queimados. “A ‘multi’ foi um divisor de
águas no hospital, oferecendo uma melhor linha de cuidado para o paciente que, principalmente
por causa da dor, se move muito pouco e necessita de estímulos variados”, ressaltou o gerente
assistencial.

Perfil epidemiológico

De acordo com os dados de atendimento da unidade, a maioria das vítimas que chegam ao HJXXIII
com queimaduras é de mulheres (11% a mais que homens), com idade de 20 a 40 anos.

A principal causa de acidentes que levam a queimaduras continua sendo o líquido livre – foram
1.136 casos em 2017. Estes acidentes são recorrentes com crianças, e diferentes dependendo da
faixa etária. De 0 a 2 anos, por exemplo, há as queimaduras nas banheiras.

“A temperatura de 36º é morna para os pais, mas para o bebê é muito quente e queima. A pele dele
é extremamente sensível”, alertou o médico. Já a partir dos 2 anos, quando o pequeno já está
andando, começam os acidentes na cozinha, quando ele entra e puxa as panelas do fogão.

As queimaduras também estão entre as principais causas de acidentes domiciliares fatais na faixa
etária de 1 a 9 anos de idade - somente em 2017, 335 crianças deram entrada no HPS com
queimaduras. Outro dado: 52% dos acidentes com queimaduras são domésticos.

No caso dos adultos, as queimaduras com álcool são as mais incidentes e ocorrem em todo tipo de
ambiente: na churrasqueira, na cozinha, na sala (aquecimento de lareira) e em várias outras
situações.

Márcia Cristina dos Santos, tia do paciente Pedro Lucas, de 16 anos, vivenciou uma triste situação
há exatamente um mês, quando a família fazia um churrasco de domingo. O seu cunhado foi jogar
um galão de álcool na churrasqueira e uma explosão aconteceu, deixando cinco feridos, inclusive
uma criança. “Não desejo este sofrimento para ninguém. A estrutura para um churrasco deve ser
boa e deve-se ter muito cuidado. Melhor comprar pronto”, avaliou Márcia.

Para Marcelo Lopes, o álcool deve ser abolido para uso doméstico. “Você não precisa de álcool
para quase nada. Para acender churrasqueiras, por exemplo, há acendedores mais baratos que o
álcool. É totalmente cultural”, enfatizou. O álcool em gel também tem sido motivo para várias
queimaduras, que podem ser até piores, pois, por sua textura gelatinosa, ele é altamente
inflamável.

Agressões físicas, tentativas de autoextermínio e choques elétricos também são motivos comuns de
entrada de pacientes queimados. “As agressões têm sido tão recorrentes quanto os acidentes”,
destacou a enfermeira Izabela Honorato, que lembra também da ligação direta de pacientes
psiquiátricos com os acidentes com fogo, e também do grande número de idosos queimados que
chegam à unidade.

No caso dos choques elétricos, há muitas situações de “maridos de aluguel”, homens que, sem a
devida capacidade técnica, tentam consertar aparelhos elétricos, e de trabalhadores que não
tomam os devidos cuidados e não prestam atenção no ambiente ao seu redor. Foi o caso do
podador, Juliano Santos, que estava trabalhando em cima de uma árvore e não observou uma
fiação atrás dele. O choque só não foi mais grave porque ele estava equipado.



“Cheguei a desmaiar e quando acordei foi que vi o que tinha acontecido. Acidentes com choque
elétrico são muito graves, mas, no meu caso, as luvas protegeram um pouco”, contou, aliviado.

Situações envolvendo crianças que tomam choque colocando o dedo na tomada, mordendo o
carregador que estava plugado ou soltando pipa, também levam muitas demandas ao HPS.

Ação dos Carinhos Solidários continuou após a coletiva, com distribuição de abraços grátis e visita às crianças das
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Consequências

As queimaduras são acompanhadas de altas taxas de infecção e mortalidade, que aumentam
quando a internação é muito prolongada e as lesões são muito graves, o que é típico no HJXXIII.

“Quando um paciente perde sua defesa, já que a pele é a primeira barreira de proteção, a
propensão de bactérias oportunistas aumenta muito. Estamos em um grande hospital, e por mais
cuidado que se tenha, há muitos germes hospitalares. O paciente queimado é o mais susceptível a
sepse”, afirmou Marcelo.

O tempo médio de internação de um paciente com mais de 25% da superfície do corpo queimada, é
de três meses. Acima de 60 %, este tempo é de no mínimo um ano. Além disso, o tratamento
ambulatorial pode durar anos em virtude da necessidade de cirurgias reparadoras e reabilitação.

“Muitas vezes damos alta para o paciente, mas no retorno temos que reinterná-lo, pois a ferida não



foi tratada adequadamente no centro de saúde para o qual ele foi encaminhado”, explicou o
médico.

Um paciente queimado custa cerca de R$ 3.500 por dia, podendo chegar a R$ 8.000. Caso precise
de diálise, este valor aumenta ainda mais.

De acordo com o chefe da UTQ, Rodrigo Sizenando, o paciente queimado é o mais grave que
existe, pois o índice de mortalidade é muito alto e ele sofre muito. Por isso, o paciente pensa muitas
vezes em desistir. “Existe um limite para oferecer tratamento. Porém, no HJXXIII, este limite é
levado ao máximo. A luta contra as queimaduras deve ser todos os dias, e não apenas no dia 6 de
junho”, ressaltou, durante a coletiva.

Avanço

O HJXXIII aguarda novas tecnologias para que o tratamento oferecido ao queimado seja ainda
mais eficaz. Uma delas é a chegada da membrana amniótica, retirada da placenta, que serve como
um curativo biológico para as lesões das queimaduras.

A membrana amniótica um líquido cheio de proteínas, formador de células que podem acelerar o
processo até mesmo melhor que a pele. “Com ela, é possível tampar a lesão, evitar a infecção e
promover a cicatrização”, explica Izabela Honorato. A alternativa deve chegar ao HPS ainda em
2018.

Prêmio

Profissionais de enfermagem do HJXXIII que atuam na Unidade de Tratamento de Queimados do
HJXXIII ficaram em 1º lugar no Congresso Brasileiro de Queimaduras, realizado em Foz do Iguaçu
de 9 a 12 de maio, com a apresentação do trabalho “Elaboração e Avaliação de um Instrumento de
Gestão de Insumos em uma unidade de Tratamento de Queimados”.

O estudo, realizado entre janeiro e fevereiro de 2018 por Grazyelle de Souza e pelas coautoras
Manuela Estrela e Cristiana Barbosa, buscou individualizar o tipo e os quantitativos de insumos
usados no banho e curativos dos pacientes queimados. Para isso, foi realizado inicialmente um
check-list, por meio do qual todas as informações do paciente foram reunidas, como nome, número
do leito, e a extensão da superfície lesionada. Assim pôde-se determinar o tamanho das
compressas de gases algodonadas para cada caso, armazenadas em kits personalizados.

“Foi observado redução de custos desnecessários para o hospital. O custo total dos insumos
reduziu em média 24,4%, podendo chegar até 32,5% por kit, por dia de tratamento”, contou
Grazielly. Outros resultados foram a redução do tempo de curativo e a diminuição do risco de
contaminação aos demais pacientes.

Prevenção

Evite:

-  A permanência de crianças na cozinha;
- O uso da boca dianteira do fogão para ferver líquidos e fazer frituras;
- Panelas com fundo amassado ou com cabo virado para fora;
- Mantenha o fogão firme.

Sapecar porco:



- Nunca use álcool para sapecar porco, pois provoca queimaduras graves por explosão da garrafa.

Lamparinas e Velas:

- Mantenha lamparinas, lampiões e velas acesas longe do alcance de crianças, em lugar seguro e
onde não corram risco de cair provocando incêndio.

Preparo do Banho do Bebê

- A maneira certa de evitar queimadura é colocar primeiro a água fria na banheira, e, em seguida, a
água quente até atingir a temperatura ideal;
- Nunca deixe as crianças próximas da banheira enquanto se prepara o banho.

Líquidos Inflamáveis

- Frascos com álcool, querosene, gasolina, óleo diesel, tinner e acetona wxplodem facilmente na
presença de fogo. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Pipa (papagaio)

- Nunca solte pipa perto da rede elétrica. Se ela estiver agarrada em árvores ou na fiação, avise à
Cemig. Não deixe a criança retirá-la.

Festas Juninas

- Não deixe as crianças brincarem perto de fogueiras. Evite soltar fogos e balões. Isto é muito
perigoso, podendo provocar queimaduras graves.

Fios desencapados e Tomadas

- Fios representam perigo de acidentes por choque elétrico. As crianças podem colocar objetos
metálicos nas tomadas e levar fios à boca, causando queimaduras graves. Coloque tampas de
proteção nas tomadas e não deixe fios desencapados dentro de casa.

Churrasqueira

- Nunca use álcool para acender churrasqueira.

No Verão

- Não use bronzeadores de fabricação caseira (infusão de folha de figo, limão, entre outros
produtos), pois produzem queimaduras extensas; 
- Observe os horários adequados para o banho de sol. Pela manhã, até às 10h e, à tarde, após 16h.
Exposição ao sol durante grandes períodos, ou fora desses horários, pode provocar queimaduras e
câncer de pele.

Ocorrendo Queimadura

- Use água fria no local queimado por 20 minutos, pois a água evita o aprofundamento da
queimadura, alivia a dor e limpa a ferida;
- Não use produtos caseiros ou pomadas sobre a queimadura;
- Envolva a ferida com um pano limpo;
- Procure atendimento o mais rápido possível.

http://www.cemig.com.br



