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RESUMO 

 

As queimaduras constituem um dos mais frequentes agravos à saúde nos 

serviços de urgência e emergência, e o atendimento inicial correto é decisivo na 

redução da morbidade e da mortalidade dos pacientes queimados. Desde 2013, 

a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) ministra anualmente o Curso 

Nacional de Normatização do Atendimento ao Queimado (CNNAQ), organizado 

sob a forma de módulos, que capacita médicos e demais profissionais de saúde 

a realizar o atendimento inicial ao paciente vítima de queimaduras. No curso de 

graduação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) a inserção do tema queimaduras é ainda insuficiente, e ocorre como 

uma aula teórica durante o sétimo período (Disciplina de Medicina de Urgência) 

e atividades práticas durante os plantões do Internato em Urgência e Emergência 

(12º. Período). A proposta do autor é desenvolver uma atividade voltada para o 

ensino do atendimento inicial ao queimado, nos moldes do CNNAQ, empregando 

metodologias ativas, que seja ofertada como um terceiro momento de inserção 

do tema durante a graduação em Medicina. A atividade, baseada na metodologia 

da pesquisa-ação, e desenhada no formato de um minicurso de um dia de 

duração, foi dividida em quatro módulos, enfocando: 1) a avaliação inicial e o 

manejo das vias aéreas, 2) o cálculo da superfície corporal queimada e da 

hidratação, 3) o planejamento terapêutico e os cuidados com a ferida e 4) os 

critérios para referência ao centro de tratamento de queimados. Foram 

empregadas somente metodologias ativas de ensino-aprendizado, como 

resolução em grupo de situações-problema, “role playing” e elaboração de 

fluxogramas. Trinta e sete alunos do Internato em Clínica Cirúrgica (10º. Período) 

participaram dos módulos e responderam a um questionário avaliativo pré e pós-

atividade, onde foi observado o impacto causado na percepção dos discentes 

em relação ao tema queimaduras. É apresentada a estruturação do curso em 

todos os seus módulos padronizados, o que permite a sua reprodução e 

aplicação em diferentes cenários. O autor conclui que a proposta de modificação 

curricular é factível, de custo e complexidade baixos, e bem avaliada pelos 

alunos, de modo que propõe sua adoção como atividade permanente durante a 

programação curricular do Internato em Clínica Cirúrgica. Adicionalmente, 

levanta a possibilidade de levar a atividade a outras instituições de ensino de 

graduação, na forma de minicurso nos moldes do que já é feito no CNNAQ para 

profissionais graduados, já que se trata de uma metodologia facilmente 

reprodutível e que pode ser inclusive adotada em outras disciplinas. 

 

Palavras-Chave: Educação Médica, Queimaduras, Medicina de Emergência, 

Ensino. 
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ABSTRACT 

 

Burns are one of the most common injuries among emergency medical services, 

and their correct initial management is crucial in reducing morbidity and mortality 

among burned patients. Since 2013, Brazilian Burns Society (SBQ) promotes 

each year the National Course on Guidelines for Burns Assistance (CNNAQ), 

organized as modules, which trains doctors and other health professionals to 

perform the initial assistance to burned patients. However, the insertion of the 

burns theme during the medical graduation at the Federal University of Rio 

Grande do Norte (UFRN) is still insufficient, limited to one theoretical class during 

seventh semester (Discipline of Urgency and Emergency Medicine) and some 

practical activities during shifts within the Urgency Internship (12th semester). 

The author’s proposal is to develop an activity designed to teach the initial 

assistance to the burned patient, similar to CNNAQ, based on active 

methodologies, which is intended to be offered as a third moment of insertion of 

the theme during medical graduation. The activity, based on action-research 

methodology, and outlined as a one-day course, is divided in four modules 

focusing: 1) Initial evaluation and airway management, 2) Burn surface area 

measurement and fluid replacement, 3) Therapeutic planning and wound care, 

and 4) Referral criteria to burns treatment center. Only active methodologies of 

teaching and learning were adopted, as group solution of problem situations, role-

playing and elaboration of flow charts. Thirty-seven students from the Surgical 

Internship (10th semester) attended the modules and answered to questionnaires 

prior and after the activities, where the impact over the students’ perception 

related to the theme of burns was analyzed. The structure of the course and of 

its standardized modules is fully presented, and this allows for its reproduction 

and application at different scenarios. The author concludes that the proposal of 

curricular modification is feasible, with low costs and complexity, well evaluated 

by the students, and so proposes its adoption as a permanent activity during the 

Surgical Internship. Additionally, suggests offering the activity to other 

institutions, as a mini-course in the ways that are already done in the CNNAQ for 

graduated professionals, since it is a very reproducible methodology, which can 

also be adopted in a large range of disciplines. 

 

Key Words: Education, Medical; Burns; Emergency Medicine; Teaching. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

As queimaduras constituem um crescente problema de saúde pública, 

sendo uma das mais frequentes causas externas responsáveis por atendimentos 

nos serviços de urgência e emergência, principalmente nos países de média e 

baixa renda. Trabalhadores e crianças estão entre os mais atingidos: no Brasil, 

23,1% dos casos ocorrem entre pessoas na faixa dos 30 a 49 anos de idade, e 

23% na faixa de 0 a 4 anos1. As taxas de morbidade e mortalidade são elevadas: 

a mortalidade geral situa-se em torno de 5%, mas pode ser até três a quatro 

vezes mais alta em grupos específicos, como os pacientes com idade acima de 

50 anos ou os com superfície corporal queimada acima de 25%2. Além de uma 

alta morbimortalidade, as queimaduras impõem às suas vítimas um grande 

impacto físico (dor, sofrimento), psicológico (sequelas, deformidades), e 

acarretam um alto custo de tratamento ao sistema de saúde (longos períodos de 

internação, múltiplos procedimentos, insumos)3. 

 Com alta prevalência e um custo humano tão elevado, seria de se esperar 

que o tema do atendimento às vítimas de queimaduras ocupasse uma parte 

importante do currículo dos cursos de graduação em Medicina, especialmente 

naquelas disciplinas voltadas para o atendimento às Urgências e Emergências. 

Entretanto, na prática não é o que se observa: segundo Zinchenko, por exemplo, 

“parece haver uma falta de um treinamento consistente sobre queimaduras na 

graduação, e aos estudantes do último ano faltam conhecimentos e experiência 

para o atendimento inicial às queimaduras”4. A importância da assistência inicial, 

assim, não pode jamais ser subestimada, uma vez que um primeiro atendimento 

bem conduzido irá determinar, muitas vezes, uma melhor ou pior evolução do 

caso, e em algumas situações fazer mesmo a diferença entre a vida ou a morte 

do paciente5.  

Em contraposição ao aumento na sua incidência, atualmente já 

correspondendo à quarta causa mais comum de traumatismos6, a mortalidade 

associada às grandes queimaduras pode ser reduzida através de um melhor 

atendimento inicial, com padronização de condutas, adequada ressuscitação 

volêmica e cuidados locais e sistêmicos, além de triagem e referência dos 
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pacientes a centros especializados em tratamento de queimados. Em todas as 

etapas do diagnóstico e tratamento das queimaduras, dados como a avaliação 

da superfície corporal queimada (SCQ) e do seu grau de profundidade são 

considerados como fatores indicativos de prognóstico, independente do 

mecanismo de trauma ou de outros fatores. Além do valor prognóstico, também 

possuem importância no planejamento terapêutico, uma vez que os esquemas 

de reposição de fluidos, essenciais na prevenção de complicações nas 24 horas 

iniciais pós-queimadura, baseiam-se fundamentalmente na extensão de SCQ 

afetada por lesões de segundo e terceiro graus. Esses são dados corroborados 

por grandes séries analisadas, seja na população geral7, seja nas 

subpopulações pediátrica8 ou idosa9. 

 A avaliação da profundidade da queimadura e da SCQ é feita mais 

frequentemente através de métodos clínicos, como a regra de Wallace (ou regra 

dos “Nove”) ou o diagrama de Lund-Browder (ver ANEXO 05), e, embora 

modelos computadorizados tenham sido propostos, não são práticos para uso 

rotineiro, e não se mostraram consistentemente superiores à avaliação clínica 

feita por profissionais bem treinados10. A principal dificuldade dos métodos 

clínicos, entretanto, consiste em seu aprendizado, que demanda treinamento em 

situações práticas que nem sempre estão disponíveis a qualquer momento e 

nem podem ser repetidas frequentemente com pacientes reais, pois a 

manipulação muito frequente dos curativos de queimados, além de causar dor, 

pode aumentar riscos de complicações como hipotermia ou infecção11. 

 Inúmeros autores tem apontado inconsistências na padronização do 

atendimento inicial, e são unânimes em apontar a necessidade de um melhor 

treinamento dos profissionais de saúde nele envolvidos para se minimizar a 

morbidade e a mortalidade associada ao grande queimado. Em um estudo de 

698 pacientes ao longo de quatro anos, Harish et al. demonstraram que somente 

em 30% dos pacientes a avaliação da SCQ feita no primeiro atendimento foi 

confirmada na admissão no CTQ, quando a reavaliação foi feita por profissional 

mais experiente, sendo essa discrepância mais frequente justamente nos 

pacientes com SCQ maior que 20%, ou seja, pacientes mais graves12. Em outro 

estudo, esse focando a população pediátrica, Swords et al. encontraram um 

quadro ainda pior: 20% dos pacientes foram encaminhados ao CTQ sem 
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qualquer estimativa de SCQ, e outros 50% apresentavam um erro superior a 5% 

no cálculo quando comparados à avaliação feita por especialista treinado13. 

Resultados muito semelhantes foram encontrados em outros estudos que 

analisaram a ocorrência de queimaduras em crianças14. Todos esses autores 

reforçam a necessidade de se melhorar os métodos de educação e treinamento 

como forma de melhorar a assistência global ao paciente queimado. 

 Diversos fatores de ordem prática podem ser responsáveis pela grande 

dificuldade apresentada por alunos em desenvolver habilidades necessárias ao 

atendimento inicial a vítimas de queimaduras. Associado a isso, a pouca 

experiência de muitos professores de urgência e emergência com a prática da 

assistência ao queimado, o foco das inserções curriculares do tema, muitas 

vezes mais centrado na fisiopatologia e epidemiologia do que no atendimento 

inicial, e a própria metodologia dessas inserções, que frequentemente se 

restringem a aulas teóricas convencionais, trazem como consequência uma 

deficiência generalizada dos estudantes e graduados em relação a aspectos 

básicos do tratamento das queimaduras. Em estudo com 348 alunos do último 

ano da graduação no Reino Unido, mais de 90% declararam não se sentir 

confiantes em realizar o primeiro atendimento de um paciente queimado no 

pronto-socorro, enquanto 57% afirmavam não entender os critérios de 

transferência de um paciente para uma Unidade de Queimados4. 

 Vários estudos tem evidenciado a deficiência entre estudantes e médicos 

recém-graduados quanto aos conhecimentos e habilidades necessários para 

realizar adequadamente a assistência ao queimado, sendo a maioria deles 

através da aplicação de questionários. Lemon et al., entrevistando 244 

estudantes do último ano da graduação em medicina no Reino Unido, 

encontraram 32% de alunos que não tiveram qualquer informação sobre 

queimaduras durante o curso, 20% que tiveram apenas de modo informal, como 

discussão de casos, e 25% que foram apresentados ao tema somente por meio 

de aula teórica. Não surpreendentemente, 32% dos alunos afirmaram não se 

sentir seguros de realizar atendimento a queimados, independente da 

complexidade15. Em países menos desenvolvidos, o cenário pode ser ainda mais 

grave: pesquisa realizada no Vietnam por Lam et al. com médicos generalistas 

trabalhando em serviços de urgência ou na atenção básica mostrou que apenas 
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39,8% conseguiram um número de acertos superior a 50% em um teste de 

conhecimentos básicos sobre queimaduras envolvendo primeiro atendimento, 

ressuscitação volêmica, manejo de vias aéreas e critérios de transferência, 

sendo que 71,8% consideraram que a via oral de administração de fluidos era 

adequada nos casos de grandes queimados16. Não há estudos semelhantes no 

Brasil, mas Balan et al. realizaram em 2014 a validação de um interessante 

instrumento para avaliação de conhecimentos de médicos e enfermeiros, 

composto de 32 questões enfocando o atendimento inicial, cuidados com a ferida 

e cálculo de superfície corporal queimada17. 

 Também a avaliação das escolas médicas demonstra a necessidade de 

mudanças na forma e no conteúdo do ensino de queimaduras. Egro, em 2013, 

apontou que somente 13% das escolas médicas do Reino Unido apresentavam 

o tema de forma bem estruturada, e 75% das escolas dedicavam menos de 

quatro horas durante todo o curso de medicina, com 50% dedicando apenas uma 

hora18! A situação aponta para uma grande deficiência do ensino, agravada pelo 

fato que metade dos egressos encontra sua primeira oportunidade de trabalho 

nos serviços de emergência, e assim muitas vezes precisa recorrer a cursos e 

treinamentos paralelos, geralmente pagos, para adquirir o conhecimento 

necessário. No Brasil, uma avaliação similar foi realizada por Meschial e Oliveira 

em 2017 com cursos de enfermagem, encontrando resultados semelhantes: 

apenas em metade dos cursos avaliados, o currículo contemplava o atendimento 

inicial das queimaduras, e assim mesmo de forma implícita, em disciplinas como 

Saúde de Criança, Nutrição e Cuidados Intensivos, o que foi considerado 

claramente insuficiente pelos autores19. Existe uma percepção generalizada de 

que o ensino das queimaduras, na grande maioria das escolas médicas, segue 

um dentre dois padrões: conteúdos inseridos nas disciplinas ligadas a área de 

urgências e emergências, empregando metodologias convencionais (aulas 

teóricas expositivas) ou vivências durante atividades práticas (plantões) nos 

serviços de urgência - naquelas escolas que dispõem de instalações de pronto-

socorro – utilizando geralmente a metodologia da discussão de casos clínicos18. 

 O ensino das queimaduras foi compreendido por Shahrokhi et al. como 

baseado em três componentes: módulos de treinamento padronizados baseados 

em competências e desenvolvido por meio de simulações ou em laboratórios de 
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habilidades; tutoria e a educação interprofissional (trabalho em equipe)20. O 

estudo aponta tendências para o futuro, como o importante papel da simulação 

e da integração das diferentes profissões para possibilitar um aprendizado mais 

eficiente. Ensinar o estudante a elaborar um plano terapêutico pode ser uma 

excelente maneira de visualizar o paciente queimado de forma global, em vez de 

ter uma preocupação compartimentalizada. Meneghetti et al., em 2003 já 

chamavam a atenção para a importância de elaboração de um plano baseado 

no diagnóstico de problemas apresentado pelo paciente21. 

 Outros autores apontam para a simulação como uma excelente alternativa 

para realizar o treinamento e desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias ao atendimento aos queimados. Sadideen et al. revisaram diversas 

tecnologias úteis para simular um ou mais pontos desse atendimento, desde as 

mais simples e conhecidas, como modelos de espuma, pele animal e manequins 

para treinos de procedimentos como escarotomias, debridamento e manejo de 

vias aéreas, até métodos avançados de tecnologia de informação e realidade 

virtual. Sugere ainda que os cenários de treinamento incluam tanto os aspectos 

técnicos como as habilidades não-técnicas (trabalho interprofissional, liderança 

e comportamento sob pressão)22. Kumakura et al. propõem um interessante 

método de simulação com o uso de técnicas de maquiagem sobre manequim 

para facilitar o aprendizado do cálculo da superfície queimada e dos cuidados 

com a ferida. Apontam corretamente que o uso mais frequente de simulações 

contribui para uma maior segurança do paciente23. 

 As novas tecnologias de informação desempenham um papel de suma 

importância na mudança dos paradigmas da educação em geral, bem como na 

educação médica. McWilliams et al. identificaram as lacunas de aprendizado 

sobre atendimento a crianças queimadas em profissionais dos serviços de 

urgência e desenvolveram um curso ministrado por meio de videoconferência, 

abordando prevenção e primeiros socorros, lesão inalatória e manejo das vias 

aéreas, reposição de fluidos, manejo da área queimada, analgesia e manejo da 

dor. A avaliação por testes antes e após o curso mostrou melhoras significativas 

nas respostas24. Outros recursos, como o “Basic Burns Management” proposto 

por Egro, que compreende os principais tópicos do atendimento ao queimado e 

pode ser livremente acessado pelos alunos, como ferramenta de auto-
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aprendizado25, foi avaliado recentemente em três universidades e comparado 

com a metodologia de aulas tradicionais, e obteve melhores resultados de 

desempenho e satisfação do que aquelas26.  

 O emprego de metodologias ativas de ensino-aprendizado, assim, possui 

um papel especial em situações como a assistência ao queimado, que requer 

mais do que simples conhecimentos, mas também habilidades como a indicação 

e realização de procedimentos e competências como as do trabalho em equipe. 

Em atividades desse tipo, estudos apontam para uma boa aceitação destas 

metodologias, que foram definidas como estimulantes e integradoras da teoria e 

prática no ensino médico27. A inclusão cada vez mais frequente de metodologias 

ativas no curso médico contribui para transformar as práticas de ensino e formar 

profissionais com uma postura reflexiva e crítica, que “aprendam a aprender” de 

forma mais eficiente28. 

 No Brasil, desde 2013, a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) 

ministra anualmente o Curso Nacional de Normatização de Assistência ao 

Queimado (CNNAQ), composto de um dia de atividades no modelo de imersão, 

com atividades teóricas e práticas, e que visa padronizar, no território nacional, 

as condutas de diferentes profissionais de saúde envolvidos no atendimento de 

urgências e emergências. Os eixos principais do CNNAQ (história clínica, exame 

físico, manejo de vias aéreas, cálculo de %SCQ, reposição volêmica, 

planejamento terapêutico, cuidados com a ferida e critérios de transferência para 

Centros de Queimados) foram também adotados em nossa pesquisa como os 

elementos centrais das atividades didáticas, com as adaptações necessárias ao 

público-alvo, de estudantes de graduação em Medicina cursando o Internato29.  

 O Internato, dentro da estrutura curricular dos cursos de graduação em 

Medicina, se configura como o momento ideal para a inserção de um novo 

componente baseado em metodologias ativas que possa trazer aos alunos uma 

vivência do tratamento inicial das queimaduras30. Durante o curso de graduação 

em nossa Instituição, os alunos tem um primeiro contato durante a Disciplina de 

Medicina de Urgência (7º. período) apenas com uma aula teórica. 

Posteriormente, terão uma nova experiência apenas no 12º. período durante o 

rodízio de pronto-socorro no Internato em Urgência e Emergência. A inserção de 

uma terceira atividade teórico-prática entre as duas (no 10º. período) pode 
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constituir uma ponte eficaz entre elas, pela sua própria configuração que faz uma 

transição progressiva entre um módulo 100% teórico e outro 100% prático. É 

consenso que há, no Brasil, a necessidade premente de uma reestruturação do 

ensino de urgência e emergência na graduação médica, e as programações 

devem ser realizadas de forma integrada com atividades teórico-práticas e 

cenários diversos31. O internato, portanto, deve ser encarado como uma 

oportunidade rica em experiências e propícia à adoção de atitudes inovadoras 

que tragam melhorias no aprendizado de situações que apresentam tantas 

dificuldades práticas. 

  De acordo com o modelo de Kirkpatrick32, o sucesso de um 

programa de treinamento pode ser avaliado através de quatro níveis: Reação 

(dos estudantes ao programa), Aprendizado (aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e mudança de atitudes), Comportamento (o que 

será melhorado ou modificado após o aprendizado) e Resultados (mensurar o 

que foi obtido em função do treinamento). A aplicação de tais princípios ao 

ensino na saúde tem sido enfatizada por muitos autores nos últimos anos, 

inclusive na capacitação de professores e tutores, como demonstrado por Roos 

et al33, e o próprio modelo tem se renovado constantemente para responder às 

mudanças cada vez mais rápidas das tecnologias e dos ambientes de ensino34. 

No planejamento de nossa intervenção, portanto, procuramos assimilar estes 

conceitos nas avaliações pré- e pós-atividade, de modo a avaliar não só o 

impacto sobre os estudantes, mas também – e principalmente – a agir de forma 

reflexiva35, adaptando e aprimorando a metodologia empregada para turmas 

posteriores. 

A proposta do nosso artigo é apresentar um novo instrumento, 

desenvolvido pelo autor, para o ensino do atendimento inicial ao paciente 

queimado, a ser implantado durante o Internato na graduação em Medicina. Tal 

instrumento se caracteriza por ser inteiramente calcado em metodologias ativas 

de ensino-aprendizado, e visa contribuir para um maior desenvolvimento, por 

parte dos alunos, de habilidades e competências necessárias à atuação 

profissional nos serviços de urgência e emergência no contato com pacientes 

queimados. Empregando a abordagem da pesquisa-ação36, descreveremos o 

planejamento, a aplicação da atividade e a avaliação de seus resultados, tendo 

como objetivo tornar o aluno da graduação em Medicina apto a conduzir um 

atendimento inicial e realizar a assistência ao paciente queimado. 
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II – OBJETIVOS 

 

• Propor uma mudança no ensino das queimaduras no curso de graduação 

em Medicina da UFRN, através de uma metodologia inovadora baseada 

nas diretrizes preconizadas pela SBQ e unificadas no consenso 

apresentado no CNNAQ; 

• Organizar e aplicar uma atividade teórico-prática, baseada em 

metodologias ativas de ensino-aprendizado, durante o internato em 

Clínica Cirúrgica (10º. Período); 

• Avaliar a percepção dos alunos sobre o aprendizado com a mudança 

instituída; 

• Padronizar a atividade, de modo que possa ser reproduzida em 

diferentes contextos. 
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III – METODOLOGIA 

 

Utilizamos a metodologia da pesquisa-ação, conforme definido por 

Tripp36, nas etapas do ciclo de investigação-ação: 

1. PLANEJAR uma melhoria da prática 

2. AGIR para implantar a melhoria planejada 

3. MONITORAR e DESCREVER os efeitos da ação 

4. AVALIAR os resultados da ação 

Planejamento: Dentro do planejamento da atividade, realizamos a adaptação 

dos módulos do CNNAQ, que é realizado pela Sociedade Brasileira de 

Queimaduras para capacitação de médicos generalistas que trabalham em 

urgência e emergência, para a situação de estudantes de graduação iniciando o 

internato32. A atividade é dividida em quatro eixos principais, correspondendo 

aos pontos essenciais do atendimento inicial aos queimados. A preparação das 

atividades - realizadas integralmente com o emprego de metodologias ativas de 

ensino-aprendizado - incluiu a elaboração das situações-problema que serão 

trabalhadas em grupos pelos alunos. 

Ação: Alunos cursando o décimo período do Curso de Medicina da UFRN, 

regularmente matriculados no Internato em Clínica Cirúrgica no período 2018.2, 

foram divididos em dois grupos, um de 18 e um de 19 alunos, totalizando 37 

alunos e, após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

participaram, como parte das atividades curriculares do Internato, de um 

minicurso teórico-prático, com duração total de oito horas divididas em dois 

turnos de quatro horas, baseado nas normatizações da SBQ através do CNNAQ, 

composto de quatro módulos: 

1) avaliação inicial e manejo das vias aéreas 

2) cálculo da superfície corporal queimada e da hidratação 

3) planejamento terapêutico e cuidados com a ferida 

4) critérios para referência ao centro de tratamento de queimados 



15 
 

A ação foi dividida em uma pré-atividade, duas atividades realizadas no período 

da manhã, duas atividades no período da tarde, seguidas de uma pós-atividade, 

que serão detalhadas adiante. 

Monitoração e descrição: Ao longo da atividade, monitoramos o desempenho 

dos alunos através de suas apresentações na resolução das situações-problema 

propostas, e na produção de fluxogramas. As intervenções do professor têm a 

finalidade de esclarecer pontos em dúvida, acrescentar informações importantes 

ou corrigir erros eventualmente presentes. A elaboração de um relatório 

descritivo ao final de cada atividade ajuda a reforçar os pontos positivos e 

melhorar os pontos negativos para as turmas subsequentes. Assim, a atividade 

pode ser continuamente aprimorada a cada nova realização, incorporando novas 

observações. 

Avaliação: Previamente à realização da atividade, os alunos responderam a um 

questionário sobre suas percepções sobre o ensino das queimaduras na 

graduação até o momento. Após a realização da atividade, os alunos 

responderam a um segundo questionário em que foi avaliado o minicurso, sua 

metodologia e a contribuição deste para a melhoria dos conhecimentos sobre o 

assunto, e os dados obtidos foram tabulados e comparados. 

 

Pré-Atividade 

 Antes do início da atividade, os alunos foram reunidos e receberam 

informações sobre os objetivos e as metodologias empregadas. Foi feita a leitura 

e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 01) e, 

a seguir, foi distribuído o Questionário 01 para leitura e resposta (ANEXO 02). 

Os questionários são anônimos, sendo os alunos identificados somente por 

números sorteados aleatoriamente. O tempo de duração da pré-atividade foi de 

60 minutos. 

 

Atividade 1 - Avaliação inicial e manejo das vias aéreas 

 A principal finalidade desta atividade é saber conduzir a coleta de 

informações clínicas e de exame físico que permitam ao aluno identificar 



16 
 

rapidamente as lesões potencialmente ameaçadoras à vida no queimado, bem 

como reconhecer as situações em que há necessidade de intervenções para 

assegurar uma via aérea pérvia (para um detalhamento dos objetivos da 

atividade, consultar o ANEXO 03). 

 Os alunos foram divididos em quatro grupos, sendo que cada grupo ficou 

encarregado de um tópico: 1) História Clínica, 2) Exame Físico, 3) Lesões de 

Risco e Exames Subsidiários, e 4) Manejo das Vias Aéreas. Foram distribuídos 

cartões aleatoriamente entre os grupos contendo tanto informações relevantes 

a cada tópico, como outras informações menos importantes (distratores). Cada 

grupo deveria organizar a sequência lógica de suas informações, se necessário 

trocando cartões com outros grupos, e, após a organização das informações, os 

grupos deveriam “montar” o caso clínico dentro de sua sequência e apresentar 

aos presentes, com as informações relevantes. Ao final da atividade, o professor 

comenta a apresentação e discorre brevemente sobre os tópicos de importância 

e os que ficaram de fora. É fornecido o “feedback” da atuação de cada grupo. O 

tempo previsto para essa atividade foi de uma hora e trinta minutos. 

 

Atividade 2 - Cálculo da superfície corporal queimada e da hidratação 

 Para a segunda parte da atividade, os objetivos principais foram: conhecer 

os principais métodos de cálculo da superfície corporal queimada e saber indicar 

o melhor método para cada situação em casos específicos, reconhecer a 

importância de aplicar o dado da superfície corporal queimada ao cálculo da 

reposição de fluidos na assistência ao queimado, realizar a prescrição da 

hidratação nas 24 horas iniciais e monitorar a eficiência da hidratação através do 

débito urinário (ANEXO 04). 

 Inicialmente, o professor apresentou para toda turma, brevemente, os dois 

métodos de cálculo de superfície queimada (Regra de Wallace e Diagrama de 

Lund e Browder). A turma foi, então, dividida em quatro grupos. Cada grupo 

recebeu um diagrama contendo dados de exame físico de um paciente (adulto 

ou criança – ANEXO 05) para que fosse realizado o cálculo de superfície 

queimada baseado nos métodos ensinados. Após a conclusão da primeira parte, 

o professor apresentou os principais métodos de cálculo de hidratação 
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(Parkland, Brooke, Carvajal) e de monitorização da hidratação (débito urinário), 

e os grupos retornaram aos casos clínicos para realizar as prescrições de 

hidratação e cálculos de monitorização. Após conclusão da tarefa, cada grupo 

apresentou seus resultados para a turma, e, na finalização, o professor 

comentou brevemente os acertos e erros de cada grupo, fornecendo “feedback”, 

e acrescentando informações adicionais úteis. O tempo previsto para realização 

desta atividade foi de uma hora e meia. 

 

Atividade 3 - Planejamento terapêutico e cuidados com a ferida 

 Na terceira atividade, os objetivos principais foram: desenvolver a 

capacidade de reconhecer as medidas iniciais do tratamento do queimado e 

priorizar as intervenções que trazem impacto positivo em reduzir a 

morbimortalidade, além de elaborar um plano terapêutico para o atendimento 

inicial (medidas de combate à dor, início precoce do suporte nutricional, 

profilaxias anti-tromboembolismo, anti-tétano e anti-sangramento 

gastrointestinal). Também fizeram parte dos objetivos saber reconhecer a 

indicação e ter os conhecimentos básicos para realizar procedimentos invasivos 

necessários: acesso venoso, sondagem vesical, escarotomia, e, finalmente, 

entender as medidas de profilaxia de infecção em áreas queimadas (ANEXO 06). 

 Foi repetida a divisão da turma em quatro grupos, sendo que cada um 

deles recebeu um tema de trabalho: 1) Analgesia e nutrição, 2) Medidas 

profiláticas, 3) Procedimentos invasivos e 4) Cuidados com a ferida. Os grupos 

retornaram ao caso clínico da atividade 1, e foram distribuídas aleatoriamente, 

pela sala, fichas com informações sobre cada item das medidas iniciais, com 

informações sobre sua utilização. Os alunos deveriam, então, pesquisar entre as 

fichas aquelas que se relacionam com o tema de seu grupo e, com auxílio delas, 

montar uma prescrição para o paciente. A seguir, os quatro grupos apresentam 

em sequência suas conclusões, e assim foi montado um plano terapêutico geral 

para o primeiro atendimento. Ao final da atividade, o professor avaliou o plano 

terapêutico, e forneceu o “feedback” à turma com as correções necessárias. O 

tempo previsto para esta etapa foi de uma hora e meia. 
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Atividade 4 - Critérios para referência ao centro de tratamento de 

queimados 

 Na última atividade, os objetivos principais foram: saber reconhecer 

pacientes que devem ser encaminhados a unidades de referência (Centros de 

Queimados), e identificar os pacientes que podem ser referenciados para 

tratamento ambulatorial. Também, no caso de transferências, reconhecer 

aqueles pacientes que necessitem estabilização clínica ou abordagem de 

condições de risco imediato à vida antes da transferência, e, por último, saber 

preencher adequadamente os protocolos de regulação (ANEXO 07). 

 A turma foi dividida em três grupos, cada um sendo responsável por uma 

etapa do atendimento: 1) Atendimento inicial, 2) Regulação e 3) Centro de 

referência. O primeiro grupo 1 recebeu três casos clínicos para planejamento do 

atendimento inicial e posterior tentativa de regulação, o segundo recebeu as 

normas de regulação para o Centro de Queimados ou para o tratamento 

ambulatorial e o terceiro grupo recebeu o protocolo de atendimento do centro de 

referência na forma de “checklist”. Cada grupo deveria, então, elaborar um 

fluxograma do que entendem como deveria ser organizada a regulação dos 

pacientes queimados. Após a análise dos dados, os alunos individualmente 

fizeram, na forma de “role play”, a simulação do contato entre o primeiro 

atendimento e a regulação, e entre esta e o centro de referência para encaminhar 

a transferência do paciente. Finalmente, os fluxogramas elaborados por cada 

grupo devem ser apresentados e comparados, e o professor faz as análises das 

representações apontando seus pontos positivos e negativos e realizando o 

fechamento da atividade. O tempo estimado da atividade foi de uma hora e trinta 

minutos. 

 

Pós-Atividade 

 Após a última atividade prática, a turma foi reunida para a avaliação final, 

sendo dada aos alunos a oportunidade de comentários, críticas e sugestões. Foi 

distribuído um segundo questionário (ANEXO 08) para leitura e resposta, 

também de forma anônima, identificado apenas pelo mesmo número sorteado 

para o primeiro questionário. Ao final, foi realizada a síntese das atividades do 
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dia e o fechamento da atividade. A duração prevista para esta etapa foi de trinta 

minutos. 

 As atividades 1 e 2 foram realizadas no período da manhã, com um 

intervalo de 15 minutos entre elas. Após um intervalo de uma hora e meia para 

almoço, as atividades 3 e 4 e a pós-atividade foram realizadas à tarde, também 

com um intervalo de 15 minutos entre elas. Utilizamos uma sala de aula tipo 

auditório equipada com computador, projetor e cavalete do tipo “flip chart” 

reservada durante todo o dia para a realização do minicurso, e o professor segue 

ao longo das atividades as instruções contidas em um roteiro próprio (ANEXO 

09). 

 

Aspectos Éticos 

 Todo o projeto de pesquisa foi submetido previamente ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) e aprovado 

após análise detalhada, conforme o parecer consubstanciado de número 

2.932.919 de 02 de outubro de 2018 (ANEXO 10). 
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IV – RESULTADOS 

 

1) Considerações gerais, descrição e discussão sobre o produto 

 

O principal produto de nossa investigação é a elaboração e 

padronização de uma atividade, direcionada para o aluno de 

graduação em Medicina, baseada nas diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Queimaduras através do CNNAQ, e realizada com 

emprego exclusivo de metodologias ativas de ensino-aprendizado, 

voltada para o ensino do atendimento inicial a pacientes vítimas de 

queimaduras. A atividade foi desenvolvida na forma de um minicurso 

de um dia de duração, dividida em quatro atividades principais 

enfocando cada um dos tópicos prioritários na assistência ao 

queimado: avaliação inicial e controle das vias aéreas, cálculo de 

superfície corporal queimada e hidratação, elaboração de um plano 

terapêutico e cuidados com a ferida, e critérios de regulação de 

pacientes para Centro de Tratamento de Queimados. Foram 

empregadas metodologias como a resolução em grupo de situações-

problema, elaboração de fluxogramas e “role playing”. A atividade foi 

precedida de um momento para leitura e assinatura dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido e resposta dos questionários de 

avaliação, e ao final é realizada uma discussão em grupo dos 

resultados e resposta dos questionários pós-atividade. A receptividade 

da turma foi em geral muito boa, e nas discussões após a atividade 

foram comuns opiniões como “deveria haver mais momentos como 

esse durante o curso” ou “poderiam ser organizadas mais atividades 

semelhantes focando no ensino de outros tópicos de atendimento de 

urgência”. Foi observada grande adesão dos discentes às atividades 

do minicurso, com participação de todos os membros da turma e uma 

avaliação muito positiva quando mensurada através dos questionários. 
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2) Análise quantitativa das respostas aos questionários 

A amostra foi composta por 67,6% de alunos do sexo masculino e 

32,4% do sexo feminino (GRÁFICO 1). Mais de 90% dos alunos 

tinham entre 19 e 24 anos de idade (GRÁFICO 2). 

Na avaliação pré-atividade, todos os alunos concordaram que o tema 

das queimaduras era importante para o ensino médico de graduação 

(GRÁFICO 3). De forma semelhante, 100% dos alunos concordaram 

que o conhecimento sobre as queimaduras era importante para o 

médico generalista (GRÁFICO 4). Os alunos reforçaram essa visão 

quando 89,2% discordaram de que o ensino das queimaduras deveria 

ser mais enfatizado apenas durante a residência médica (GRÁFICO 5). 

Apenas 5,4% dos discentes se sentiam plenamente satisfeitos com o 

ensino das queimaduras durante a graduação, enquanto que 54,1% 

não consideravam satisfatório o ensino das queimaduras no curso 

médico (GRÁFICO 6). A mesma porcentagem (54,1%) não se sentiam 

seguros para realizar o atendimento inicial a uma vítima de 

queimaduras, enquanto 45,9% afirmaram ter alguma segurança para 

realizá-lo, independente do grau (GRÁFICO 7). Diante desse cenário, 

todos os alunos concordaram que era necessário incluir um 

componente prático sobre o ensino de queimaduras durante a 

graduação (GRÁFICO 8). Corroborando essas informações, 73% dos 

alunos não acreditavam que o formato atual de ensino das 

queimaduras fosse o ideal para preparação do estudante de medicina 

a fim de enfrentar as situações reais (GRÁFICO 9). 

Quanto às respostas ao questionário pós-atividade, todos os alunos 

concordaram que a atividade acrescentou conhecimentos úteis à sua 

formação (GRÁFICO 10). Uma elevada parcela (97,3%) dos alunos 

concordaram em algum grau que a atividade mudou a sua visão sobre 

a problemática da assistência ao queimado (GRÁFICO 11). Após a 

realização da atividade, 81,1% dos alunos se sentiram mais preparados 

para enfrentar situações práticas de atendimento a pacientes vítimas 

de queimaduras (GRÁFICO 12). Com relação ao emprego de métodos 

ativos de ensino-aprendizado, 97,3% dos alunos concordaram que a 
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metodologia empregada facilitou a compreensão da temática das 

queimaduras, com a discordância de somente por 2,7% dos alunos 

(GRÁFICO 13). Uma parte expressiva (89,2%) dos alunos discordou da 

ideia que o modelo tradicionalmente empregado de aulas expositivas 

facilitasse mais o aprendizado do que as metodologias ativas 

empregadas na atividade (GRÁFICO 14). Todos os alunos 

concordaram que a atividade deveria ser padronizada como parte do 

Internato em clínica cirúrgica (GRÁFICO 15). Apenas 35,1% 

concordaram que a atividade não deveria ser inserida no Internato em 

clínica cirúrgica, mas sim em alguma outra disciplina da graduação 

antes do Internato, enquanto 59,5% discordaram da antecipação da 

atividade (GRÁFICO 16). Finalmente, 81,1% dos alunos discordaram 

que a atividade deveria ser oferecida apenas de forma facultativa, 

contra 10,8% de alunos que concordaram (GRÁFICO 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos alunos por sexo 

 

Fonte: Dados primários 
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Gráfico 2: Distribuição dos alunos por idade 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: “O tema das queimaduras é importante para o ensino 

médico de graduação” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 4: “O conhecimento sobre as queimaduras é importante para 

o médico generalista” 

 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: “O ensino das queimaduras deveria ser mais enfatizado 

apenas durante a especialização após a graduação (residência 

médica)” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 6: “O ensino das queimaduras foi plenamente satisfatório 

durante a minha graduação” 

 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: “Sinto-me seguro para realizar o atendimento inicial a uma 

vitima de queimaduras” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 8: “O ensino de queimaduras durante a graduação médica 

necessita incluir um componente prático” 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: “O formato atual de ensino das queimaduras é o ideal 

para a preparação do estudante de medicina para enfrentar situações 

reais” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 10: “A atividade que acabamos de realizar acrescentou 

conhecimentos úteis à minha formação médica” 

 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: “A atividade mudou a maneira como vejo a problemática 

da assistência ao queimado” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 12: “Após a realização da atividade, sinto-me mais 

preparado para enfrentar situações práticas de atendimento a 

pacientes vítimas de queimaduras” 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: “A metodologia empregada facilitou a minha 

compreensão dos pontos-chave da temática das queimaduras” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 14: “O modelo tradicionalmente empregado de aulas 

expositivas facilita mais o aprendizado do que as metodologias 

empregadas na atividade de hoje” 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: “A atividade deveria ser padronizada como parte do 

internato em clinica cirúrgica para as demais turmas” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 16: “A atividade não deveria ser inserida no internato em 

clinica cirúrgica, mas em alguma outra disciplina da graduação antes 

do internato” 

 
Fonte: Dados primários 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: “A atividade deveria ser oferecida apenas de forma 

facultativa” 

 

 
Fonte: Dados primários 
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3) Roteiro de atividade de ensino 

Toda a atividade encontra-se padronizada e relatada em um roteiro 

(que pode ser consultado no ANEXO 09), de modo a ser reproduzida 

em diferentes condições e cenários, podendo inclusive ser 

disponibilizada para adoção em outras instituições, como, por 

exemplo, nos demais Campi da UFRN; na forma de cursos de 

extensão ou como participante de eventos científicos mais amplos, a 

exemplo da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC). 

 

4) Artigo científico a ser submetido a publicação na Revista 

Brasileira de Educação Médica  

O manuscrito contendo o resumo da experiência deverá ser submetido 

à apreciação para publicação pela Revista Brasileira de Educação 

Médica (ISSN 1981-5271), publicação oficial da Associação Brasileira 

de Educação Médica (ABEM), que tem como missão publicar debates, 

análises e resultados de investigações sobre temas considerados 

relevantes para a Educação Médica. Para o formato “Relato de 

experiência”, devem ser encaminhados artigos apresentando 

experiências inovadoras no ensino médico acompanhadas por uma 

reflexão teórica pertinente, no limite máximo de 6000 palavras. 
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INOVADOR PARA O ALUNO DE MEDICINA 

Initial assistance to burns: Proposal of an innovative method to the medical 

student 
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Departamento de Cirurgia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 
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Paulo José de Medeiros 

Departamento de Medicina Integrada, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

Professor do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

Palavras-Chave: Educação Médica, Queimaduras, Medicina de Emergência, 

Ensino. 

Resumo: 

As queimaduras constituem um dos mais frequentes agravos à saúde nos 

serviços de urgência e emergência, e o atendimento inicial correto é decisivo na 

redução da morbidade e da mortalidade dos pacientes queimados. No entanto, 

a inserção do tópico queimaduras durante a graduação em Medicina permanece 

insuficiente, o que acarreta dificuldades na assistência. A proposta dos autores 

é desenvolver uma atividade voltada para o ensino do atendimento inicial ao 

queimado, empregando somente metodologias ativas, que seja ofertada como 

um momento de inserção exclusiva do tema durante a graduação em Medicina. 

A atividade, desenhada no formato de um minicurso de um dia de duração, foi 

dividida em quatro módulos, enfocando os principais tópicos da assistência 

inicial às queimaduras, como o manejo das vias aéreas, o cálculo da superfície 

corporal queimada e da hidratação e os critérios para referência ao centro de 

tratamento de queimados. Foram empregadas metodologias ativas de ensino-
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aprendizado, como resolução em grupo de situações-problema, “role playing” e 

elaboração de fluxogramas. Trinta e sete alunos do Internato em Clínica 

Cirúrgica da UFRN participaram dos módulos e responderam a um questionário 

avaliativo pré e pós-atividade, onde foi observado o impacto causado na 

percepção dos discentes em relação ao tema queimaduras. É apresentada a 

estruturação do curso em todos os seus módulos padronizados, o que permite a 

sua reprodução e aplicação em diferentes cenários. Os autores concluem que a 

atividade proposta é eficiente, factível, de custo e complexidade baixos, e bem 

avaliada pelos alunos, de modo que propõe sua adoção como atividade 

permanente durante a programação curricular do Internato em Clínica Cirúrgica. 

 

Key Words: Education, Medical; Burns; Emergency Medicine; Teaching 

Abstract: 

Burns are one of the most common injuries seen at emergency services, and 

their correct initial management is keystone to reduce morbidity and mortality 

among burned patients. However, the insertion of the burns theme during medical 

graduation remains insufficient, which causes difficulties to the assistance. The 

authors’ proposal is to develop an activity intended to teach the initial assistance 

to burns, with the use of active methodologies, to be offered as an exclusive 

moment of insertion during the medical graduation. The activity, designed as a 

one-day minicourse, was divided in four modules, focusing the main topics of the 

initial burns treatment, as airway management, burned surface measurement, 

fluid replacement and the referral criteria to burns unit centers. Teaching-learning 

active methodologies were employed, as team working on problem situations, 

role-playing and flow chart construction. Thirty-seven students from the surgical 

internship of the Federal University of Rio Grande do Norte attended the modules 

and answered to evaluation questionnaires before and after the activity, where 

the impact on the subjects’ perceptions on the theme of burns was measured. 

The authors present the structure of the minicourse and of its full-standardized 

modules, which allows for its reproduction and applying at different scenarios. 

The authors conclude that the method is effective, feasible, simple and of low 

cost, and so propose its adoption as a permanent part during the surgical 

internship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Queimaduras constituem um crescente problema de saúde pública, sendo 

uma das mais frequentes causas externas responsáveis por atendimentos nos 

serviços de urgência e emergência, principalmente nos países de média e baixa 

renda. Trabalhadores e crianças estão entre os mais atingidos: no Brasil, 23,1% 

dos casos ocorrem entre pessoas na faixa dos 30 a 49 anos de idade, e 23% na 

faixa de 0 a 4 anos1. As taxas de morbidade e mortalidade são elevadas: a 

mortalidade geral gira em torno de 5%, mas pode ser até três a quatro vezes 

mais alta em grupos específicos, como os pacientes com idade acima de 50 anos 

ou os com superfície corporal queimada acima de 25%2. Além de uma alta 

morbimortalidade, as queimaduras impõem às suas vítimas um grande impacto 

físico (dor, sofrimento) e psicológico (sequelas, deformidades), e acarretam um 

alto custo de tratamento ao sistema de saúde (longos períodos de internação, 

múltiplos procedimentos, insumos)3. 

 Com alta prevalência e um custo humano tão elevado, seria de se esperar 

que o tema do atendimento às vítimas de queimaduras ocupasse uma parte 

importante do currículo dos cursos de graduação em Medicina, especialmente 

naquelas disciplinas voltadas para o atendimento às Urgências e Emergências. 

Entretanto, na prática não é o que se observa: segundo Zinchenko, por exemplo, 

“parece haver uma falta de um treinamento consistente sobre queimaduras na 

graduação, e aos estudantes do último ano faltam conhecimentos básicos e 

experiência para o atendimento inicial às queimaduras”4. Embora o tratamento 

cirúrgico das queimaduras seja realizado por especialistas, na grande maioria 

dos serviços de emergência são profissionais generalistas e urgentistas os 

principais envolvidos no cuidado inicial do paciente queimado. A importância da 

assistência inicial, assim, não pode jamais ser subestimada, uma vez que um 

primeiro atendimento bem conduzido irá determinar, muitas vezes, uma melhor 

ou pior evolução do caso, e em algumas situações fazer mesmo a diferença entre 

a vida ou a morte do paciente5. 

 A proposta do nosso artigo é apresentar um novo instrumento, 

desenvolvido pelos autores, para o ensino do atendimento ao paciente 
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queimado, a ser implantado durante o Internato na graduação em Medicina. Tal 

instrumento se caracteriza por ser inteiramente calcado em metodologias ativas 

de ensino-aprendizado, e visa contribuir para um maior desenvolvimento, por 

parte dos alunos, de habilidades e competências necessárias à atuação 

profissional nos serviços de urgência e emergência no contato com pacientes 

queimados. 

 

METODOLOGIA 

 

 Utilizamos a metodologia da pesquisa-ação, conforme definido por 

Tripp6, nas etapas do ciclo de investigação-ação: 

1. PLANEJAR uma melhoria da prática 

2. AGIR para implantar a melhoria planejada 

3. MONITORAR e DESCREVER os efeitos da ação 

4. AVALIAR os resultados da ação 

Planejamento: Dentro do planejamento da atividade, realizamos a adaptação 

dos módulos do Curso Nacional de Normatização do Atendimento ao Queimado 

(CNNAQ), que é realizado pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) 

para capacitação de médicos generalistas que trabalham em urgência e 

emergência, para a situação de estudantes de graduação iniciando o internato7. 

A atividade foi dividida em quatro eixos principais, correspondendo aos pontos 

essenciais do atendimento inicial aos queimados. A preparação das atividades - 

realizadas integralmente com o emprego de metodologias ativas de ensino-

aprendizado - incluiu a elaboração das situações-problema que seriam 

trabalhadas em grupos pelos alunos. 

Ação: Alunos cursando o décimo período do Curso de Medicina da UFRN, 

regularmente matriculados no Internato em Clínica Cirúrgica no período 2018.2, 

foram divididos em dois grupos, um de 18 e um de 19 alunos, totalizando 37 

alunos e, após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

participaram, como parte das atividades curriculares do Internato, de um 
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minicurso teórico-prático, com duração total de oito horas cada, divididas em dois 

turnos de quatro horas, baseado nas normatizações da SBQ através do CNNAQ, 

composto de quatro módulos: 

1) avaliação inicial e manejo das vias aéreas 

2) cálculo da superfície corporal queimada e da hidratação 

3) planejamento terapêutico e cuidados com a ferida 

4) critérios para referência ao centro de tratamento de queimados 

A ação foi dividida em uma pré-atividade, duas atividades realizadas no período 

da manhã, duas atividades no período da tarde, seguidas de uma pós-atividade, 

que serão detalhadas adiante. 

Monitoração e descrição: Ao longo da atividade, monitoramos o desempenho 

dos alunos através de suas apresentações na resolução das situações-problema 

propostas, e na produção de fluxogramas. As intervenções do professor têm a 

finalidade de esclarecer pontos em dúvida, acrescentar informações importantes 

ou corrigir erros eventualmente presentes. A elaboração de um relatório 

descritivo ao final de cada atividade ajuda a reforçar os pontos positivos e 

melhorar os pontos negativos para as turmas subsequentes. Assim, a atividade 

pode ser continuamente aprimorada a cada nova realização, incorporando novas 

observações. 

Avaliação: Previamente à realização da atividade, os alunos responderam a um 

questionário sobre suas percepções sobre o ensino das queimaduras na 

graduação até o momento. Após a realização da atividade, os alunos 

responderam a um segundo questionário em que foi avaliado o minicurso, sua 

metodologia e a contribuição deste para a melhoria dos conhecimentos sobre o 

assunto, e os dados obtidos foram tabulados e comparados. 

 

Pré-Atividade 

 Antes do início da atividade, os alunos foram reunidos e receberam 

informações sobre os objetivos e as metodologias empregadas. Foi feita a leitura 

e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e, a seguir, foi 
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distribuído um questionário de pré-atividade para leitura e resposta. Os 

questionários eram anônimos, sendo os alunos identificados somente por 

números sorteados aleatoriamente. O tempo de duração da pré-atividade foi de 

60 minutos. 

 

Atividade 1 - Avaliação inicial e manejo das vias aéreas 

 A principal finalidade desta atividade é saber conduzir a coleta de 

informações clínicas e de exame físico que permitam ao aluno identificar 

rapidamente as lesões potencialmente ameaçadoras à vida no queimado, bem 

como reconhecer as situações em que há necessidade de intervenções para 

assegurar uma via aérea pérvia. 

 Os alunos foram divididos em quatro grupos, sendo que cada grupo ficou 

encarregado de um tópico: 1) História Clínica, 2) Exame Físico, 3) Lesões de 

Risco e Exames Subsidiários, e 4) Manejo das Vias Aéreas. Foram distribuídos 

cartões aleatoriamente entre os grupos contendo tanto informações relevantes 

a cada tópico, como outras informações menos importantes (distratores). Cada 

grupo deveria organizar a sequência lógica de suas informações, se necessário 

trocando cartões com outros grupos, e, após a organização das informações, os 

grupos deveriam “montar” o caso clínico dentro de sua sequência e apresentar 

aos presentes, com as informações relevantes. Ao final da atividade, o professor 

comenta a apresentação e discorre brevemente sobre os tópicos de importância 

e os que ficaram de fora. É fornecido o “feedback” da atuação de cada grupo. O 

tempo previsto para essa atividade foi de uma hora e trinta minutos. 

 

Atividade 2 - Cálculo da superfície corporal queimada e da hidratação 

 Para a segunda parte da atividade, os objetivos principais foram: conhecer 

os principais métodos de cálculo da superfície corporal queimada e saber indicar 

o melhor método para cada situação em casos específicos, reconhecer a 

importância de aplicar o dado da superfície corporal queimada ao cálculo da 

reposição de fluidos na assistência ao queimado, realizar a prescrição da 
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hidratação nas 24 horas iniciais e monitorar a eficiência da hidratação através do 

débito urinário. 

 Inicialmente, o professor apresentou para toda turma, brevemente, os dois 

métodos de cálculo de superfície queimada (Regra de Wallace e Diagrama de 

Lund e Browder). A turma foi, então, dividida em quatro grupos. Cada grupo 

recebeu um diagrama contendo dados de exame físico de um paciente (adulto 

ou criança) para que fosse realizado o cálculo de superfície queimada baseado 

nos métodos ensinados. Após a conclusão da primeira parte, o professor 

apresentou os principais métodos de cálculo de hidratação (Parkland, Brooke, 

Carvajal) e de monitorização da hidratação (débito urinário), e os grupos 

retornaram aos casos clínicos para realizar as prescrições de hidratação e 

cálculos de monitorização. Após conclusão da tarefa, cada grupo apresentou 

seus resultados para a turma, e, na finalização, o professor comentou 

brevemente os acertos e erros de cada grupo, fornecendo “feedback”, e 

acrescentando informações adicionais úteis. O tempo previsto para realização 

desta atividade foi de uma hora e meia. 

 

Atividade 3 - Planejamento terapêutico e cuidados com a ferida 

 Na terceira atividade, os objetivos principais foram: desenvolver a 

capacidade de reconhecer as medidas iniciais do tratamento do queimado e 

priorizar as intervenções que trazem impacto positivo em reduzir a 

morbimortalidade, além de elaborar um plano terapêutico para o atendimento 

inicial (medidas de combate à dor, início precoce do suporte nutricional, 

profilaxias anti-tromboembolismo, anti-tétano e anti-sangramento 

gastrointestinal). Também fizeram parte dos objetivos saber reconhecer a 

indicação e ter os conhecimentos básicos para realizar procedimentos invasivos 

necessários: acesso venoso, sondagem vesical, escarotomia, e, finalmente, 

entender as medidas de profilaxia de infecção em áreas queimadas. 

 Foi repetida a divisão da turma em quatro grupos, sendo que cada um 

deles recebeu um tema de trabalho: 1) Analgesia e nutrição, 2) Medidas 

profiláticas, 3) Procedimentos invasivos e 4) Cuidados com a ferida. Os grupos 

retornaram ao caso clínico da atividade 1, e foram distribuídas aleatoriamente, 
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pela sala, fichas com informações sobre cada item das medidas iniciais, com 

informações sobre sua utilização. Os alunos deveriam, então, pesquisar entre as 

fichas aquelas que se relacionam com o tema de seu grupo e, com auxílio delas, 

montar uma prescrição para o paciente. A seguir, os quatro grupos apresentaram 

em sequência suas conclusões, e assim foi montado um plano terapêutico geral 

para o primeiro atendimento. Ao final da atividade, o professor avaliou o plano 

terapêutico, e forneceu o “feedback” à turma com as correções necessárias. O 

tempo previsto para esta etapa foi de uma hora e meia. 

 

Atividade 4 - Critérios para referência ao centro de tratamento de 

queimados 

 Na última atividade, os objetivos principais foram: saber reconhecer 

pacientes que devem ser encaminhados a unidades de referência (Centros de 

Queimados), e identificar os pacientes que podem ser referenciados para 

tratamento ambulatorial. Também, no caso de transferências, reconhecer 

aqueles pacientes que necessitem estabilização clínica ou abordagem de 

condições de risco imediato à vida antes da transferência, e, por último, saber 

preencher adequadamente os protocolos de regulação. 

 A turma foi dividida em três grupos, cada um sendo responsável por uma 

etapa do atendimento: 1) Atendimento inicial, 2) Regulação e 3) Centro de 

referência. O primeiro grupo 1 recebeu três casos clínicos para planejamento do 

atendimento inicial e posterior tentativa de regulação, o segundo recebeu as 

normas de regulação para o Centro de Queimados ou para o tratamento 

ambulatorial e o terceiro grupo recebeu o protocolo de atendimento do centro de 

referência na forma de “checklist”. Cada grupo deveria, então, elaborar um 

fluxograma do que entendem como deveria ser organizada a regulação dos 

pacientes queimados. Após a análise dos dados, os alunos individualmente 

fizeram, na forma de “role play”, a simulação do contato entre o primeiro 

atendimento e a regulação, e entre esta e o centro de referência para encaminhar 

a transferência do paciente. Finalmente, os fluxogramas elaborados por cada 

grupo devem ser apresentados e comparados, e o professor faz as análises das 

representações apontando seus pontos positivos e negativos e realizando o 
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fechamento da atividade. O tempo estimado da atividade foi de uma hora e trinta 

minutos. 

 

Pós-Atividade 

 Após a última atividade prática, a turma foi reunida para a avaliação final 

da atividade, sendo dada aos alunos a oportunidade de comentários, críticas e 

sugestões. Foi distribuído um segundo questionário para leitura e resposta, 

também de forma anônima, identificado apenas pelo mesmo número sorteado 

para o primeiro questionário. Ao final, foi realizada a síntese das atividades do 

dia e o fechamento da atividade. A duração prevista para esta etapa foi de trinta 

minutos. 

  

Aspectos Éticos 

 Todo o projeto de pesquisa foi submetido previamente ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) e aprovado 

após análise detalhada, conforme o parecer consubstanciado de número 

2.932.919 de 02 de outubro de 2018. 

 

RESULTADOS 

 

 A amostra foi composta por 67,6% de alunos do sexo masculino e 32,4% 

do sexo feminino. Mais de 90% dos alunos tinham entre 19 e 24 anos de idade 

(Quadro 1). Na avaliação pré-atividade, todos os alunos concordaram que o tema 

das queimaduras era importante para o ensino médico de graduação. De forma 

semelhante, 100% dos alunos concordaram que o conhecimento sobre as 

queimaduras era importante para o médico generalista. Os alunos reforçaram 

essa visão quando 89,2% discordaram de que o ensino das queimaduras deveria 

ser mais enfatizado apenas durante a residência médica. Apenas 5,4% dos 

discentes se sentiam plenamente satisfeitos com o ensino das queimaduras 

durante a graduação, enquanto que 54,1% não consideravam satisfatório o 
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ensino das queimaduras no curso médico. A mesma porcentagem (54,1%) não 

se sentiam seguros para realizar o atendimento inicial a uma vítima de 

queimaduras, enquanto 45,9% afirmaram ter alguma segurança para realizá-lo, 

independente do grau. Diante desse cenário, todos os alunos concordaram que 

era necessário incluir um componente prático sobre o ensino de queimaduras 

durante a graduação. Corroborando essas informações, 73% dos alunos não 

acreditavam que o formato atual de ensino das queimaduras fosse o ideal para 

preparação do estudante de medicina a fim de enfrentar as situações reais. Os 

resultados da avaliação dos questionários pré-atividade estão representados no 

Quadro 2. 

Quanto às respostas ao questionário pós-atividade, representadas no 

Quadro 3, todos os alunos concordaram que a atividade acrescentou 

conhecimentos úteis à sua formação. Uma elevada parcela (97,3%) dos alunos 

concordaram em algum grau que a atividade mudou a sua visão sobre a 

problemática da assistência ao queimado. Após a realização da atividade, 81,1% 

dos alunos se sentiram mais preparados para enfrentar situações práticas de 

atendimento a pacientes vítimas de queimaduras. Com relação ao emprego de 

métodos ativos de ensino-aprendizado, 97,3% dos alunos concordaram que a 

metodologia empregada facilitou a compreensão da temática das queimaduras, 

com a discordância de somente por 2,7% dos alunos. Uma parte expressiva 

(89,2%) dos alunos discordou da ideia que o modelo tradicionalmente 

empregado de aulas expositivas facilitasse mais o aprendizado do que as 

metodologias ativas empregadas na atividade. Todos os alunos concordaram 

que a atividade deveria ser padronizada como parte do Internato em clínica 

cirúrgica. Apenas 35,1% concordaram que a atividade não deveria ser inserida 

no Internato em clínica cirúrgica, mas sim em alguma outra disciplina da 

graduação antes do Internato, enquanto 59,5% discordaram da antecipação da 

atividade. Finalmente, 81,1% dos alunos discordaram que a atividade deveria 

ser oferecida apenas de forma facultativa, contra 10,8% de alunos que 

concordaram 

 

. 
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Quadro 1: Distribuição dos alunos por sexo e idade. 

 
 

Fonte: Dados primários. 

Quadro 2: Respostas ao questionário pré-atividade 

  

  

  

 

Fonte: Dados primários. 
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Quadro 3: Respostas ao questionário pós-atividade 

  

  

  

  

Fonte: Dados primários. 

 

DISCUSSÃO 

 

 A incidência do trauma tem aumentado exponencialmente na 

sociedade moderna, e entre os seus mecanismos, as queimaduras estão entre 

as mais frequentes, correspondendo à quarta causa mais comum de 

traumatismos8. A mortalidade associada a grandes queimaduras pode ser 

reduzida através de um melhor atendimento inicial, com padronização de 

condutas e cuidados locais e sistêmicos, além de correta triagem e referência 

dos pacientes a centros especializados em tratamento de queimados. Todos 
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esses fatores demandam habilidades e competências específicas que devem ser 

desenvolvidas pelo profissional, mas que nem sempre são devidamente 

contempladas no ensino médico de graduação. 

 Tome-se, por exemplo, a avaliação da área de extensão e profundidade 

das queimaduras: é feita mais frequentemente através de métodos clínicos, 

como a regra de Wallace (ou regra dos “Nove”) ou o diagrama de Lund-Browder, 

pois, embora modelos computadorizados tenham sido propostos, não são 

práticos para uso rotineiro, e não se mostraram consistentemente superiores à 

avaliação clínica feita por profissionais bem treinados9. A principal dificuldade 

dos métodos clínicos, entretanto, consiste em seu aprendizado, que demanda 

treinamento em situações práticas que nem sempre estão disponíveis a qualquer 

momento e nem podem ser repetidas frequentemente com pacientes reais, pois 

a manipulação muito frequente dos curativos de queimados, além de causar dor, 

pode aumentar riscos de complicações como hipotermia ou infecção10. Diversos 

autores apontam para inconsistências na avaliação da SCQ entre serviços de 

atendimento pré-hospitalar ou prontos-socorros e os Centros de Tratamentos de 

Queimados (CTQ), e são unânimes em apontar a necessidade de um melhor 

treinamento dos profissionais de saúde envolvidos com o atendimento inicial 

para se minimizar a morbidade e a mortalidade associada ao grande queimado. 

Em um estudo de 698 pacientes ao longo de quatro anos, Harish et al. 

demonstraram que somente em 30% dos pacientes a avaliação da SCQ feita no 

primeiro atendimento foi confirmada na admissão no CTQ, quando a reavaliação 

foi feita por profissional mais experiente, sendo essa discrepância mais frequente 

justamente nos pacientes com SCQ maior que 20%, ou seja, pacientes mais 

graves11. Em outro estudo, esse focando a população pediátrica, Swords et al. 

encontraram um quadro ainda pior: 20% dos pacientes foram encaminhados ao 

CTQ sem qualquer estimativa de SCQ, e outros 50% apresentavam um erro 

superior a 5% no cálculo quando comparados à avaliação feita por especialista 

treinado12. Resultados muito semelhantes foram encontrados em outros estudos 

(Chan et al) que analisaram a ocorrência de queimaduras em crianças13. Todos 

esses autores são unânimes em reforçar a necessidade de se melhorar os 

métodos de educação e treinamento do atendimento inicial às queimaduras 

como forma de melhorar a assistência global ao paciente queimado. Entre os 
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alunos pesquisados na nossa amostra, observamos durante a realização da 

atividade que o cálculo da %SCQ e a avaliação clínica das queimaduras eram 

dois dos pontos de maior dificuldade. 

 Diversos fatores de ordem prática podem ser responsáveis pela grande 

dificuldade apresentada por alunos em desenvolver habilidades necessárias ao 

atendimento inicial a vítimas de queimaduras. Associado a isso, a pouca 

experiência de muitos professores de urgência e emergência com a prática da 

assistência ao queimado, o foco das inserções curriculares do tema, muitas 

vezes mais centrado na fisiopatologia e epidemiologia do que no atendimento 

inicial, e a própria metodologia dessas inserções, que frequentemente se 

restringem a aulas teóricas convencionais, trazem como consequência uma 

deficiência generalizada dos estudantes e graduados em relação a aspectos 

básicos do tratamento das queimaduras. Em estudo com 348 alunos do último 

ano da graduação no Reino Unido, mais de 90% declararam não se sentir 

confiantes em realizar o primeiro atendimento de um paciente queimado no 

pronto-socorro, enquanto 57% afirmavam não entender os critérios de 

transferência de um paciente para uma Unidade de Queimados4. Em nossa 

amostra, apenas 2,7% dos alunos do Internato em Clínica Cirúrgica declararam 

se sentir seguros para realizar um atendimento a um paciente queimado. 

 Vários estudos tem evidenciado a deficiência entre estudantes e médicos 

recém-graduados quanto aos conhecimentos e habilidades necessários para 

realizar adequadamente a assistência ao queimado, sendo a maioria deles 

através da aplicação de questionários. Lemon et al., entrevistando 244 

estudantes do último ano da graduação em medicina no Reino Unido, 

encontraram 32% de alunos que não tiveram qualquer informação sobre 

queimaduras durante o curso, 20% que tiveram apenas de modo informal, como 

discussão de casos, e 25% que foram apresentados ao tema somente por meio 

de aula teórica14. Em países menos desenvolvidos, o cenário pode ser ainda 

mais grave: pesquisa realizada no Vietnam por Lam et al. com médicos 

generalistas trabalhando em serviços de urgência ou na atenção básica mostrou 

que apenas 39,8% conseguiram um número de acertos superior a 50% em um 

teste de conhecimentos básicos sobre queimaduras envolvendo primeiro 

atendimento, ressuscitação volêmica, manejo de vias aéreas e critérios de 



46 
 

transferência15. Não há estudos semelhantes no Brasil, mas Balan et al. 

realizaram em 2014 a validação de um interessante instrumento para avaliação 

de conhecimentos de médicos e enfermeiros, composto de 32 questões 

enfocando o atendimento inicial, cuidados com a ferida e cálculo de superfície 

corporal queimada16. 

 Também a avaliação das escolas médicas demonstra a necessidade de 

mudanças na forma e no conteúdo do ensino de queimaduras. Egro, em 2013, 

apontou que somente 13% das escolas médicas do Reino Unido apresentavam 

o tema de forma bem estruturada, e 75% das escolas dedicavam menos de 

quatro horas durante todo o curso de medicina, com 50% dedicando apenas uma 

hora! A situação aponta para uma grande deficiência do ensino, agravada pelo 

fato que metade dos egressos encontra sua primeira oportunidade de trabalho 

nos serviços de emergência, e assim muitas vezes precisa recorrer a cursos e 

treinamentos paralelos, geralmente pagos, para adquirir o conhecimento 

necessário17. No Brasil, uma avaliação similar foi realizada por Meschial e 

Oliveira em 2017 com cursos de enfermagem, encontrando resultados 

semelhantes: apenas em metade dos cursos avaliados, o currículo contemplava 

o atendimento inicial das queimaduras, e assim mesmo de forma implícita, em 

disciplinas como Saúde de Criança, Nutrição e Cuidados Intensivos, o que foi 

considerado claramente insuficiente pelos autores18. Nossos dados corroboram 

essas informações, uma vez que apenas 5,4% dos alunos consideravam-se 

satisfeitos com a abordagem das queimaduras durante sua graduação até então. 

 O ensino das queimaduras foi compreendido por Shahrokhi et al. como 

baseado em três componentes: módulos de treinamento padronizados baseados 

em competências e desenvolvido por meio de simulações ou em laboratórios de 

habilidades; tutoria e a educação interprofissional (trabalho em equipe)19. O 

estudo aponta tendências para o futuro, como o importante papel da simulação 

e da integração das diferentes profissões para possibilitar um aprendizado mais 

eficiente. Ensinar o estudante a elaborar um plano terapêutico pode ser uma 

excelente maneira de visualizar o paciente queimado de forma global, em vez de 

ter uma preocupação compartimentalizada. Meneghetti et al., em 2003 já 

chamavam a atenção para a importância de elaboração de um plano baseado 

no diagnóstico de problemas apresentado pelo paciente20. No planejamento de 
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nossa atividade, priorizamos os princípios de treinamento baseados em 

competências e de elaboração de planos terapêuticos. 

 Outros autores apontam para a simulação como uma excelente alternativa 

para realizar o treinamento e desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias ao atendimento aos queimados. Sadideen et al. revisaram diversas 

tecnologias úteis para simular um ou mais pontos desse atendimento, desde as 

mais simples e conhecidas, como modelos de espuma, pele animal e manequins 

para treinos de procedimentos como escarotomias, debridamento e manejo de 

vias aéreas, até métodos avançados de tecnologia de informação e realidade 

virtual. Sugere ainda que os cenários de treinamento incluam tanto os aspectos 

técnicos como as habilidades não-técnicas (trabalho interprofissional, liderança 

e comportamento sob pressão)21. Kumakura et al. propõem um interessante 

método de simulação com o uso de técnicas de maquiagem sobre manequim 

para facilitar o aprendizado do cálculo da superfície queimada e dos cuidados 

com a ferida. Apontam corretamente que o uso mais frequente de simulações 

contribui para uma maior segurança do paciente22. 

 As novas tecnologias de informação desempenham um papel de suma 

importância na mudança dos paradigmas da educação em geral, bem como na 

educação médica. McWilliams et al. identificaram as lacunas de aprendizado 

sobre atendimento a crianças queimadas em profissionais dos serviços de 

urgência e desenvolveram um curso ministrado por meio de videoconferência, 

abordando prevenção e primeiros socorros, lesão inalatória e manejo das vias 

aéreas, reposição de fluidos, manejo da área queimada, analgesia e manejo da 

dor – tópicos muito semelhantes aos empregados no CNNAQ e em nossa 

atividade. A avaliação por testes antes e após o curso mostrou melhoras 

significativas nas respostas23. Outros recursos, como o “Basic Burns 

Management” proposto por Egro, que compreende os principais tópicos do 

atendimento ao queimado e pode ser livremente acessado pelos alunos, como 

ferramenta de auto-aprendizado24, foi avaliado recentemente em três 

universidades e comparado com a metodologia de aulas tradicionais, e obteve 

melhores resultados de desempenho e satisfação do que aquelas25. O emprego 

de metodologias ativas de ensino-aprendizado, assim, possui um papel especial 

em situações como a assistência ao queimado, que requer mais do que simples 
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conhecimentos, mas também habilidades como a indicação e realização de 

procedimentos e competências como as do trabalho em equipe. Em atividades 

desse tipo, estudos apontam para uma boa aceitação destas metodologias, que 

foram definidas como estimulantes e integradoras da teoria e prática no ensino 

médico26. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diversos autores já se manifestaram a respeito da problemática do ensino 

das queimaduras, e ele tem sido considerado de forma praticamente unânime 

como um dos pontos de fragilidade na área das urgências e emergências. Vários 

fatores podem ser apontados como motivo para tanto, entre eles a percepção 

errônea de o tópico queimaduras ser um assunto excessivamente técnico, 

complexo e de domínio do especialista. A pouca familiaridade de muitos 

professores com o atendimento ao queimado pode contribuir para esta visão, 

que tem como resultado final a frequente deficiência dos graduados em relação 

a conhecimentos e atitudes necessárias para uma boa prestação de assistência 

inicial ao paciente queimado. 

 Através da abordagem metodológica da pesquisa-ação, o autor propõe a 

introdução de uma nova prática no Internato em Clínica Cirúrgica voltada para o 

ensino do atendimento inicial ao paciente queimado, calcada exclusivamente em 

metodologias ativas de ensino-aprendizado e focada nos seus principais pontos 

críticos. As atividades são balizadas pelo consenso do CNNAQ (Curso Nacional 

de Normatização do Atendimento ao Queimado) da SBQ (Sociedade Brasileira 

de Queimaduras), que é a referência brasileira para o assunto7. A atividade 

proposta pelos autores requer relativamente poucos recursos e, portanto, pode 

ser replicada nos mais diferentes cenários. 

 Os autores concluem que a atividade baseada nas diretrizes nacionais do 

CNNAQ, adaptada à situação da graduação em medicina mostrou-se factível, foi 

positivamente avaliada pelos discentes em análises quantitativas, e possui 

potencial para ser adotada como parte integrante do internato em clínica 
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cirúrgica, adequando-se às diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 

medicina no tangente ao aprendizado das urgências e emergências. 
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V – APLICAÇÕES PRÁTICAS DO PRODUTO PARA A FORMAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE 

 

 Consideramos que a atividade proposta se destaca como uma nova 

ferramenta para abordar o tema das queimaduras, a qual faz parte de uma área 

sensível dentro do ensino médico, que é o das urgências e emergências, mas 

vai além disso, ao trazer para o Internato em Clínica Cirúrgica uma nova 

metodologia de ensino apresentada na forma de um minicurso de um dia de 

duração baseado nas diretrizes nacionais do Curso Nacional de Normatização 

do Atendimento ao Queimado (CNNAQ) promovido pela Sociedade Brasileira de 

Queimaduras (SBQ) que é oferecido regularmente para profissionais (médicos e 

enfermeiros) atuantes na assistência inicial ao paciente vítima de queimaduras. 

A formulação do curso, orientado para os tópicos essenciais do atendimento e 

apresentado integralmente por metodologias ativas de ensino-aprendizado, 

proporciona uma maior participação dos alunos e um melhor aproveitamento do 

que seria esperado no modelo tradicional de aulas teóricas que vinha sendo 

utilizado no curso de Medicina da UFRN. No curto prazo, a atividade terá impacto 

positivo, por já estar integrada ao programa curricular do Internato em Clínica 

Cirúrgica (10º. Período) da graduação. No médio prazo, dentro dos próximos 

anos, poderá estimular o desenvolvimento de novas atividades empregando 

metodologias semelhantes voltadas para outros aspectos do ensino de 

graduação, algo que já foi inclusive sugerido pelos alunos. Também a oferta do 

curso como atividade de extensão, nos demais campi e cursos da área de saúde 

da UFRN, ou como parte integrante de eventos de maior escala, como a 

CIENTEC, podem ser visualizados como aplicações no médio prazo. No longo 

prazo, por ser padronizada, reprodutível e de baixo custo, a atividade ou seus 

derivativos poderão ser levados para outros cenários e instituições, seja 

diretamente, seja através do treinamento e capacitação de professores que 

possam ministrá-la. Esperamos também, no médio e longo prazo, melhorar a 

assistência inicial ao paciente queimado nos serviços de urgência e emergência, 

à medida que os alunos com uma melhor formação sobre o assunto, ao se 

graduarem, iniciem sua atividade profissional. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Resolução 466/2012 CNS/CONEP) 

  

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

intitulado “PROPOSTA DE MODIFICAÇAO CURRICULAR PARA O ENSINO DA 

ATENÇÃO AO PACIENTE VITIMA DE QUEIMADURAS NA GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA”. O objetivo deste trabalho é testar uma nova metodologia no ensino 

de queimaduras na graduação em Medicina e reunir subsídios para sua adoção 

no currículo médico. Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr.(a) se 

disponibilize a participar de atividades teórico-práticas, avaliação do tipo OSCE 

e resposta a questionário previamente agendadas. Para a instituição e para 

sociedade, esta pesquisa servirá como parâmetro para avaliar a validade de um 

novo instrumento de ensino. Os riscos da sua participação nesta pesquisa são 

a ocorrência de estresse, em virtude das situações vivenciadas e da avaliação 

aplicada. Os benefícios da pesquisa são permitir uma melhor compreensão do 

ensino das queimaduras no curso de Medicina e validar uma nova ferramenta a 

ser adotada na grade curricular. Este estudo tem unicamente fins científicos, 

sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade, através da assinatura deste 

termo, do qual o(a) Sr.(a) receberá uma via. O pesquisador responsável declara 

que esta pesquisa se encontra inteiramente de acordo com a resolução CNS/MS 

466/12, que pode ser consultada na íntegra em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. 

O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta 

pesquisa total ou parcialmente ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que 

isto lhe traga qualquer prejuízo com relação ao seu aprendizado nesta 

instituição, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e complementares.  

Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei 

disponível através do telefone: (84) 999821229. O(a) Sr.(a) também poderá 
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entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes,  situado à Avenida Nilo Peçanha, 620, 1° Andar do 

Prédio Administrativo – Espaço João Machado, Petrópolis, Natal / RN, ou através 

do e-mail cep_huol@yahoo.com.br, para obter informações sobre esta pesquisa 

e/ou sobre a sua participação.  Desde já agradecemos!  

  

Eu, ___________________________________________(nome por extenso), 

declaro que, após ter sido esclarecido(a) pelo pesquisador, lido o presente termo, 

e entendido tudo o que me foi explicado, concordo em participar da Pesquisa 

intitulada “PROPOSTA DE MODIFICAÇAO CURRICULAR PARA O ENSINO DA 

ATENÇÃO AO PACIENTE VITIMA DE QUEIMADURAS NA GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA”.  

  

Natal / RN, _____ de _________________ de 2018.  

  

  

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Nome por extenso 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Cel.: (84) 999821229 

e-mail: knobre2010@gmail.com 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante 

Matrícula UFRN 

Telefone para contato: 

e-mail: 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

(TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR) 

Referência: PROPOSTA DE MODIFICAÇAO CURRICULAR PARA O ENSINO 

DA ATENÇÃO AO PACIENTE VITIMA DE QUEIMADURAS NA GRADUAÇÃO 

EM MEDICINA 

Pesquisador Responsável: KLEBER NOBRE DA CUNHA 

A quem possa interessar: 

 Eu, KLEBER NOBRE DA CUNHA, pesquisador (a) responsável no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) pelo projeto de pesquisa 

PROPOSTA DE MODIFICAÇAO CURRICULAR PARA O ENSINO DA 

ATENÇÃO AO PACIENTE VITIMA DE QUEIMADURAS NA GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA declaro que o projeto de pesquisa, acima mencionado, será 

conduzido conforme requisitos e diretrizes estipuladas na Resolução CNS 

466/2012 e toda a regulamentação complementar relativa à ética em pesquisa 

que envolva seres humanos. 

 Declaro que a toda equipe de colaboradores, sob minha responsabilidade, 

foi devidamente orientada e treinada para aderir às normatizações aplicáveis e 

se compromete a cumprir os termos das referidas resoluções. 

Natal / RN, ___ de ______ de 20__ 

 

________________________________________ 

Kleber Nobre da Cunha – Pesquisador Responsável 

RG 1537414 SSP/RN 
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QUESTIONÁRIO – PARTE 01 

Instruções para o preenchimento do questionário: 

 Não é necessário se identificar por nome, escreva apenas o seu número 

de identificação individual ao final da folha; 

 O presente questionário tem apenas valor de pesquisa e de avaliação das 

atividades, portanto não será atribuído nenhum valor de nota para o 

aluno; 

 Responda a cada uma das afirmações propostas assinalando apenas 

uma alternativa que corresponda à sua real opinião, conforme a legenda: 

A) Concordo totalmente 

B) Concordo parcialmente 

C) Discordo 

D) Não tenho opinião formada 

LEIA COM CUIDADO AS AFIRMAÇÕES E, A SEGUIR, RESPONDA: 

1) “O tema das queimaduras é importante para o ensino médico de 

graduação” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

2) “O conhecimento sobre as queimaduras é importante para o médico 

generalista” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

3) “O ensino das queimaduras deveria ser mais enfatizado apenas durante 

a especialização após a graduação (Residência Médica)” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

4) “O ensino das queimaduras foi plenamente satisfatório durante a minha 

graduação” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

5) “Sinto-me seguro para realizar o atendimento inicial a uma vítima de 

queimaduras” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

6) “O ensino de queimaduras durante a graduação médica necessita incluir 

um componente prático” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

7) “O formato atual de ensino das queimaduras é o ideal para a preparação 

do estudante de Medicina para enfrentar as situações reais” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: 
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ROTEIRO DO ALUNO 

 

ATIVIDADE 01 – AVALIAÇÃO INICIAL E MANEJO DE VIAS AÉREAS 

 

OBJETIVOS: 

  Reconhecer os sinais e sintomas relacionados às queimaduras; 

 Saber colher informações e montar uma história clínica adequada ao caso 

e à situação de urgência; 

 Saber conduzir o exame físico inicial voltado para os dados relevantes ao 

atendimento ao queimado; 

 Identificar rapidamente as lesões potencialmente ameaçadoras à vida; 

 Saber indicar exames complementares conforme a necessidade de cada 

caso; 

 Reconhecer as situações em que há necessidade de intervenções para 

assegurar uma via aérea pérvia. 

METODOLOGIA: 

 Divisão da turma em quatro grupos; 

 Cada grupo será encarregado de um tópico: história clínica (1), exame 

físico (2), lesões de risco e exames subsidiários (3) e manejo de vias 

aéreas (4); 

 Serão distribuídos cartões aleatoriamente entre os grupos contendo tanto 

informações relevantes a cada tópico, como outras informações menos 

importantes (distratores); 

 Cada grupo deverá organizar a sequência lógica de suas informações, se 

necessário trocando cartões com outros grupos; 

 Após organização, os grupos devem “montar” o caso clínico dentro da sua 

sequência e apresentar aos presentes, com as informações relevantes; 

 Ao final da atividade, o professor irá comentar a apresentação e discorrer 

brevemente sobre os tópicos de importância e os que ficaram de fora. 

“Feedback” da atuação de cada grupo. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (20 minutos para distribuição dos cartões e 

organização pelos grupos, 10 minutos para apresentação de cada grupo e 30 

minutos para comentários e feedback). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (cartões com informações pré-impressas), 

canetas, cartolinas, flip-chart e fita adesiva para a montagem do caso clínico 

pelos alunos. Computador e projetor para os comentários ao final e projeção de 

imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e tela branca. 
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ROTEIRO DO ALUNO 

 

ATIVIDADE 02 – MENSURAÇÃO DE SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA 

E CÁLCULO DE HIDRATAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer os principais métodos de cálculo da superfície corporal 

queimada (Regra de Wallace e Diagrama de Lund-Browder); 

 Saber indicar o melhor método a cada situação e aplicá-lo ao cálculo da 

%SCQ em casos específicos; 

 Reconhecer a importância de aplicar o dado da superfície corporal 

queimada ao cálculo da reposição de volume nas primeiras 24 horas de 

assistência ao queimado; 

 Aprender a realizar a prescrição da hidratação nas 24 horas iniciais; 

 Monitorar a eficiência da hidratação através do débito urinário. 

METODOLOGIA: 

 Inicialmente, professor apresenta para toda turma, brevemente, os dois 

métodos de cálculo de %SCQ; 

 Turma então dividida em quatro grupos; 

 Cada grupo receberá uma folha com um diagrama contendo dados de 

exame físico de um paciente (adulto ou criança) para realizar o cálculo de 

superfície queimada baseado nos métodos ensinados; 

 Após a conclusão da primeira parte, o professor apresenta os principais 

métodos de cálculo de hidratação (Parkland, Brooke, Carvajal) e de 

monitorização da hidratação (débito urinário); 

 Os grupos retornam aos casos clínicos para realizar as prescrições de 

hidratação e cálculos de monitorização; 

 Após conclusão da tarefa, cada grupo apresenta seus resultados para a 

turma; 

 Na finalização, o professor comenta brevemente os acertos e erros de 

cada grupo, fornecendo feedback e acrescentando informações úteis. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (10 min apresentação inicial, 20 min para a 

primeira atividade de grupos, 10 min para segunda apresentação, 20 min para 

segunda atividade, 20 min para apresentação dos grupos, sendo 5 min para cada 

grupo e 10 min para finalização). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com diagrama impresso e dados de 

exame físico), cartolina, flip-chart, fita adesiva, canetas e computador com 

projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 
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REGRA DOS NOVE – CRIANÇAS 
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REGRA DOS NOVE – ADULTO 
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DIAGRAMA DE LUND-BROWDER (CRIANÇA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < 1 ANO 1 – 5 ANOS 5 – 10 ANOS 10 – 15 ANOS >15 ANOS 

A = ½ cabeça 9 ½ 8 ½  6 ½  5 ½  4 ½  

B = ½ coxa 2 ¾ 3 ¼ 4 4 ¼  4 ½  

C = ½ perna 2 ½  2 ½  2 ¾  3 3 ¼  
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DIAGRAMA DE LUND – BROWDER (ADULTO) 
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ROTEIRO DO ALUNO 

ATIVIDADE 03 – MEDIDAS TERAPÊUTICAS INICIAIS E PRESCRIÇÃO 

OBJETIVOS: 

 Ser capaz de reconhecer as medidas iniciais do tratamento do queimado 

e priorizar as intervenções que trazem impacto positivo em reduzir a 

morbimortalidade; 

 Ser capaz de elaborar um plano terapêutico para o atendimento inicial; 

 Saber instituir medidas de combate à dor; 

 Reconhecer a importância do início precoce do suporte nutricional; 

 Saber instituir medidas de profilaxia anti-tromboembolismo, anti-tétano e 

anti-sangramento gastrointestinal; 

 Saber reconhecer a indicação e ter os conhecimentos básicos para 

realizar procedimentos invasivos necessários: acesso venoso, sondagem 

vesical, escarotomia; 

 Entender as medidas de profilaxia de infecção em áreas queimadas;  

METODOLOGIA: 

 Divisão da turma em quatro grupos, sendo que cada um deles receberá 

um tema de trabalho: 1) Analgesia e nutrição, 2) Medidas profiláticas, 3) 

Procedimentos invasivos e 4) Cuidados com a ferida; 

 Os grupos retomarão o caso clínico da atividade 1 com as informações 

pertinentes e um protocolo de atendimento para que realizem a prescrição 

dos itens relativos ao seu tema; 

 Serão distribuídas aleatoriamente, pela sala, fichas com informações 

sobre cada item das medidas iniciais, com informações sobre sua 

utilização; 

 Os alunos devem pesquisar entre as fichas aquelas que se relacionam 

com o tema de seu grupo e, com auxílio delas, montar uma prescrição 

para o paciente simulado; 

 Os quatro grupos apresentam em sequência suas conclusões, e assim 

será montado um plano terapêutico geral para o primeiro atendimento; 

 Ao final da atividade, o professor avalia o plano terapêutico, faz as 

correções necessárias e responde às dúvidas que eventualmente surjam. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (05 minutos para divisão dos grupos e 

orientações sobre a atividade, 20 minutos para pesquisa das informações, 10 

minutos para cada grupo apresentar sua prescrição, 15 minutos para montagem 

do plano terapêutico e 10 minutos para comentários finais e feedback). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com história clínica, dados de exame 

físico e informações sobre medidas terapêuticas), cartolina, flip-chart, fita 

adesiva, canetas e computador com projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 
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ROTEIRO DO ALUNO 

 

ATIVIDADE 04 – CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA PARA CENTRO DE 

QUEIMADOS 

 

OBJETIVOS: 

 Saber reconhecer pacientes que devem ser encaminhados a unidades de 

referência (Centros de Queimados); 

 Identificar pacientes que podem ser referenciados para tratamento 

ambulatorial; 

 Reconhecer pacientes que necessitam estabilização clínica ou 

abordagem de condições de risco imediato à vida antes da transferência; 

 Saber preencher adequadamente os protocolos de regulação. 

METODOLOGIA: 

 Turma dividida em três grupos: 1) Atendimento inicial, 2) Regulação e 3) 

Centro de referência; 

 O grupo 1 receberá cinco casos clínicos para planejamento do 

atendimento inicial e posterior tentativa de regulação; 

 O grupo 2 receberá as normas de regulação para centro de queimados 

ou tratamento ambulatorial; 

 O grupo 3 receberá o protocolo de atendimento do centro de referência 

na forma de checklist; 

 Cada grupo deverá então elaborar um esboço de fluxograma de 

referência para pacientes queimados; 

 Após análise dos dados, os alunos individualmente farão, na forma de 

“role play”, a simulação do contato entre o primeiro atendimento e a 

regulação, e entre esta e o centro de referência para encaminhar a 

transferência do paciente; 

 Finalmente, os fluxogramas elaborados por cada grupo serão 

comparados, e o professor fará as análises das representações 

apontando seus pontos positivos e negativos e realizando o fechamento 

da atividade. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (15 minutos para divisão da turma, 

distribuição das tarefas e orientações; 20 minutos para análise das tarefas pelos 

grupos e elaboração dos fluxogramas; 10 minutos para cada “role play” e 15 

minutos para análise dos fluxogramas e considerações finais). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com história clínica, dados de exame 

físico, normas de regulação e protocolo de atendimento), cartolina, flip-chart, fita 

adesiva, canetas e computador com projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 
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QUESTIONÁRIO – PARTE 02 

Instruções para o preenchimento do questionário: 

 Não é necessário se identificar por nome, escreva apenas o seu número de identificação 

individual ao final da folha; 

 O presente questionário tem apenas valor de pesquisa e de avaliação das atividades, 

portanto não será atribuído nenhum valor de nota para o aluno; 

 Responda a cada uma das afirmações propostas assinalando apenas uma alternativa 

que corresponda à sua real opinião, conforme a legenda: 

A) Concordo totalmente 

B) Concordo parcialmente 

C) Discordo 

D) Não tenho opinião formada 

LEIA COM CUIDADO AS AFIRMAÇÕES E, A SEGUIR, RESPONDA: 

1) “A atividade que acabamos de realizar acrescentou conhecimentos úteis 

à minha formação médica.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

2) “A atividade mudou a maneira como vejo a problemática da assistência 

ao queimado.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

3) “Após a realização da atividade, sinto-me mais preparado para enfrentar 

situações práticas de atendimento a pacientes vítimas de queimaduras.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

4) “A metodologia empregada facilitou a minha compreensão dos pontos 

principais da temática das queimaduras.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

5) “O modelo tradicionalmente empregado de aulas expositivas facilita mais 

o aprendizado do que as metodologias empregadas na atividade de hoje.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

6) “A atividade deveria ser padronizada como parte do Internato em Clínica 

Cirúrgica para as demais turmas.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

7) “A atividade não deveria ser inserida no Internato em Clínica Cirúrgica, 

mas em alguma outra Disciplina da Graduação antes do Internato.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

8) “A atividade deveria ser oferecida apenas de forma facultativa.” 

(  )A         (  )B        (  )C        (  )D 

 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: 



71 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

 

 

 

TÍTULO DA PESQUISA: 

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO DA 
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Natal / RN, 25 de Outubro de 2018 
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PRÉ-ATIVIDADE 

 

OBJETIVOS, METODOLOGIA E ETAPAS: 

 Recepção dos alunos (10 minutos); 

 Breve explicação sobre a atividade e sua metodologia (10 minutos); 

 Sorteio de números para identificação sigilosa dos questionários de cada 

aluno (5 minutos); 

 Entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

leitura, análise e assinatura em caso de concordância (15 minutos); 

 Espaço para resposta a eventuais dúvidas e esclarecimentos (10 

minutos); 

 Entrega do Questionário 01 para leitura, análise e resposta (10 minutos). 

 

TEMPO TOTAL PREVISTO: 60 minutos. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, 

Questionário 01, canetas, computador e projetor para apresentação de imagens. 

 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e tela branca. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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ATIVIDADE 01 – AVALIAÇÃO INICIAL E MANEJO DE VIAS AÉREAS 

 

OBJETIVOS: 

  Reconhecer os sinais e sintomas relacionados às queimaduras; 

 Saber colher informações e montar uma história clínica adequada ao caso 

e à situação de urgência; 

 Saber conduzir o exame físico inicial voltado para os dados relevantes ao 

atendimento ao queimado; 

 Identificar rapidamente as lesões potencialmente ameaçadoras à vida; 

 Saber indicar exames complementares conforme a necessidade de cada 

caso; 

 Reconhecer as situações em que há necessidade de intervenções para 

assegurar uma via aérea pérvia. 

METODOLOGIA: 

 Divisão da turma em quatro grupos; 

 Cada grupo será encarregado de um tópico: história clínica (1), exame 

físico (2), lesões de risco e exames subsidiários (3) e manejo de vias 

aéreas (4); 

 Serão distribuídos cartões aleatoriamente entre os grupos contendo tanto 

informações relevantes a cada tópico, como outras informações menos 

importantes (distratores); 

 Cada grupo deverá organizar a sequência lógica de suas informações, se 

necessário trocando cartões com outros grupos; 

 Após organização, os grupos devem “montar” o caso clínico dentro da sua 

sequência e apresentar aos presentes, com as informações relevantes; 

 Ao final da atividade, o professor irá comentar a apresentação e discorrer 

brevemente sobre os tópicos de importância e os que ficaram de fora. 

“Feedback” da atuação de cada grupo. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (20 minutos para distribuição dos cartões e 

organização pelos grupos, 10 minutos para apresentação de cada grupo e 30 

minutos para comentários e feedback). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (cartões com informações pré-impressas), 

canetas, cartolinas, flip-chart e fita adesiva para a montagem do caso clínico 

pelos alunos. Computador e projetor para os comentários ao final e projeção de 

imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e tela branca. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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ATIVIDADE 02 – MENSURAÇÃO DE SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA 

E CÁLCULO DE HIDRATAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer os principais métodos de cálculo da superfície corporal 

queimada (Regra de Wallace e Diagrama de Lund-Browder); 

 Saber indicar o melhor método a cada situação e aplicá-lo ao cálculo da 

%SCQ em casos específicos; 

 Reconhecer a importância de aplicar o dado da superfície corporal 

queimada ao cálculo da reposição de volume nas primeiras 24 horas de 

assistência ao queimado; 

 Aprender a realizar a prescrição da hidratação nas 24 horas iniciais; 

 Monitorar a eficiência da hidratação através do débito urinário. 

METODOLOGIA: 

 Inicialmente, professor apresenta para toda turma, brevemente, os dois 

métodos de cálculo de %SCQ; 

 Turma então dividida em quatro grupos; 

 Cada grupo receberá uma folha com um diagrama contendo dados de 

exame físico de um paciente (adulto ou criança) para realizar o cálculo de 

superfície queimada baseado nos métodos ensinados; 

 Após a conclusão da primeira parte, o professor apresenta os principais 

métodos de cálculo de hidratação (Parkland, Brooke, Carvajal) e de 

monitorização da hidratação (débito urinário); 

 Os grupos retornam aos casos clínicos para realizar as prescrições de 

hidratação e cálculos de monitorização; 

 Após conclusão da tarefa, cada grupo apresenta seus resultados para a 

turma; 

 Na finalização, o professor comenta brevemente os acertos e erros de 

cada grupo, fornecendo feedback e acrescentando informações úteis. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (10 min apresentação inicial, 20 min para a 

primeira atividade de grupos, 10 min para segunda apresentação, 20 min para 

segunda atividade, 20 min para apresentação dos grupos, sendo 5 min para cada 

grupo e 10 min para finalização). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com diagrama impresso e dados de 

exame físico), cartolina, flip-chart, fita adesiva, canetas e computador com 

projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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ATIVIDADE 03 – MEDIDAS TERAPÊUTICAS INICIAIS E PRESCRIÇÃO 

OBJETIVOS: 

 Ser capaz de reconhecer as medidas iniciais do tratamento do queimado 

e priorizar as intervenções que trazem impacto positivo em reduzir a 

morbimortalidade; 

 Ser capaz de elaborar um plano terapêutico para o atendimento inicial; 

 Saber instituir medidas de combate à dor; 

 Reconhecer a importância do início precoce do suporte nutricional; 

 Saber instituir medidas de profilaxia anti-tromboembolismo, anti-tétano e 

anti-sangramento gastrointestinal; 

 Saber reconhecer a indicação e ter os conhecimentos básicos para 

realizar procedimentos invasivos necessários: acesso venoso, sondagem 

vesical, escarotomia; 

 Entender as medidas de profilaxia de infecção em áreas queimadas;  

METODOLOGIA: 

 Divisão da turma em quatro grupos, sendo que cada um deles receberá 

um tema de trabalho: 1) Analgesia e nutrição, 2) Medidas profiláticas, 3) 

Procedimentos invasivos e 4) Cuidados com a ferida; 

 Os grupos retomarão o caso clínico da atividade 1 com as informações 

pertinentes e um protocolo de atendimento para que realizem a prescrição 

dos itens relativos ao seu tema; 

 Serão distribuídas aleatoriamente, pela sala, fichas com informações 

sobre cada item das medidas iniciais, com informações sobre sua 

utilização; 

 Os alunos devem pesquisar entre as fichas aquelas que se relacionam 

com o tema de seu grupo e, com auxílio delas, montar uma prescrição 

para o paciente simulado; 

 Os quatro grupos apresentam em sequência suas conclusões, e assim 

será montado um plano terapêutico geral para o primeiro atendimento; 

 Ao final da atividade, o professor avalia o plano terapêutico, faz as 

correções necessárias e responde às dúvidas que eventualmente surjam. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (05 minutos para divisão dos grupos e 

orientações sobre a atividade, 20 minutos para pesquisa das informações, 10 

minutos para cada grupo apresentar sua prescrição, 15 minutos para montagem 

do plano terapêutico e 10 minutos para comentários finais e feedback). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com história clínica, dados de exame 

físico e informações sobre medidas terapêuticas), cartolina, flip-chart, fita 

adesiva, canetas e computador com projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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ATIVIDADE 04 – CRITÉRIOS DE REFERÊNCIA PARA CENTRO DE 

QUEIMADOS 

 

OBJETIVOS: 

 Saber reconhecer pacientes que devem ser encaminhados a unidades de 

referência (Centros de Queimados); 

 Identificar pacientes que podem ser referenciados para tratamento 

ambulatorial; 

 Reconhecer pacientes que necessitam estabilização clínica ou 

abordagem de condições de risco imediato à vida antes da transferência; 

 Saber preencher adequadamente os protocolos de regulação. 

METODOLOGIA: 

 Turma dividida em três grupos: 1) Atendimento inicial, 2) Regulação e 3) 

Centro de referência; 

 O grupo 1 receberá cinco casos clínicos para planejamento do 

atendimento inicial e posterior tentativa de regulação; 

 O grupo 2 receberá as normas de regulação para centro de queimados 

ou tratamento ambulatorial; 

 O grupo 3 receberá o protocolo de atendimento do centro de referência 

na forma de checklist; 

 Cada grupo deverá então elaborar um esboço de fluxograma de 

referência para pacientes queimados; 

 Após análise dos dados, os alunos individualmente farão, na forma de 

“role play”, a simulação do contato entre o primeiro atendimento e a 

regulação, e entre esta e o centro de referência para encaminhar a 

transferência do paciente; 

 Finalmente, os fluxogramas elaborados por cada grupo serão 

comparados, e o professor fará as análises das representações 

apontando seus pontos positivos e negativos e realizando o fechamento 

da atividade. 

TEMPO PREVISTO: 1 hora e meia (15 minutos para divisão da turma, 

distribuição das tarefas e orientações; 20 minutos para análise das tarefas pelos 

grupos e elaboração dos fluxogramas; 10 minutos para cada “role play” e 15 

minutos para análise dos fluxogramas e considerações finais). 

MATERIAIS UTILIZADOS: Papel (folhas com história clínica, dados de exame 

físico, normas de regulação e protocolo de atendimento), cartolina, flip-chart, fita 

adesiva, canetas e computador com projetor para exibição de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e quadro branco. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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PÓS-ATIVIDADE 

 

OBJETIVOS, METODOLOGIA E ETAPAS: 

 Síntese das atividades do dia, espaço para questionamentos e “feedback” 

aos alunos (15 minutos); 

 Entrega do Questionário 02 para leitura, análise e resposta (10 minutos); 

 Encerramento (05 minutos). 

TEMPO TOTAL PREVISTO: 30 minutos 

MATERIAIS UTILIZADOS: Questionário 02, canetas, computador e projetor 

para apresentação de imagens. 

AMBIENTE: Sala de aula com projetor e tela branca. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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CRONOGRAMA 

 

7:00................................................................................................... ABERTURA 

7:00 – 7:30...................................... Chegada e preparação da sala e material 

7:30 – 8:30..................................................................................... Pré-Atividade 

8:30 – 10:00....................................................................................... Atividade 1 

10:00 – 10:10......................................................................................... Intervalo 

10:10 – 11:40..................................................................................... Atividade 2 

11:40 – 13:30............................................................ INTERVALO DE ALMOÇO 

13:30 – 15:00..................................................................................... Atividade 3 

15:00 – 15:10......................................................................................... Intervalo 

15:10 – 16:40..................................................................................... Atividade 4 

16:40 – 17:10................................................................................ Pós-Atividade 

17:10...................................................................................... ENCERRAMENTO 

 

 

 

DATAS:  

 1º. Grupo: 25/outubro/2018 

 2º. Grupo: 01/novembro/2018 

 

LOCAIS: 

 1º. e 2º. Grupos: Mini auditório (terceiro subsolo) 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PROPOSTA DE MODIFICAÇAO CURRICULAR PARA O 

ENSINO DA ATENÇÃO AO PACIENTE VITIMA DE QUEIMADURAS NA 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA Pesquisador: KLEBER NOBRE DA CUNHA 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 91079018.0.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós-Graduação em Ensino na Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.932.919 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de Mestrado (stricto sensu) vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. O estudo objetiva propor uma mudança no ensino do tema atendimento 

ao paciente com queimaduras no curso de graduação em Medicina da UFRN 

através de um novo componente curricular baseado nas diretrizes preconizadas 

pela Sociedade Brasileira de Queimaduras e unificadas no consenso 

apresentado no Curso Nacional de Normatização de Atendimento ao Queimado-

CNNAQ. Estudo do tipo pesquisa-ação que obedecerá às etapas do ciclo de 

investigação-ação: planejar, agir, monitorar e descrever e avaliar. O manual do 

curso (já existente) será adaptado ao público-alvo. A atividade será inserida 

dentro do internato em Clínica Cirúrgica, que dispõe de carga horária disponível 

para tais atividades. Será aplicado questionário ao final da atividade, constará 

de questões fechadas com respostas definidas em escala Likert de quatro 

pontos, variando de totalmente satisfeito a totalmente insatisfeito, visando avaliar 

o papel do preparo do aluno para a prática profissional; na avaliação de 

competências clínicas; sua satisfação quanto à organização e tempo 

disponibilizado; pertinência do conteúdo e efetividade das questões; preparo dos 

avaliadores para efetuar o feedback ; contribuição à formação acadêmica. 

Participarão do estudo alunos cursando o décimo período do Curso de Medicina, 
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regularmente matriculados no Internato em Clínica Cirúrgica, serão divididos em 

grupos de 15 (quinze) e, após assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, participarão, como parte das atividades curriculares do Internato, de 

um minicurso teórico-prático, com duração total de oito horas divididas em dois 

turnos de quatro horas, baseado nas normatizações da Sociedade Brasileira de 

Queimaduras (SBQ) através do CNNAQ e do ATLS. Cada módulo terá a duração 

de 45 minutos, com 10 minutos para discussão e intervalo entre eles. Ao final da 

atividade, como parte do feedback oferecido regularmente, será abordada 

especificamente a percepção sobre queimaduras, seus resultados e 

observações. Após a realização da atividade, os alunos responderão a um 

questionário em que avaliarão a sua percepção do curso e a contribuição deste 

para a melhoria dos conhecimentos sobre o assunto, e os dados obtidos serão 

tabulados e analisados. A partir da análise de suas respostas, será realizada 

análise da importância dessa inserção curricular que, se provada positiva, 

poderá ser adotada de forma definitiva como integrante curricular do início do 

internato. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Propor uma mudança no ensino do tema atendimento ao paciente com 

queimaduras no curso de graduação em Medicina da UFRN através de um 

novo componente curricular baseado nas diretrizes preconizadas pela 

Sociedade Brasileira de Queimaduras e unificadas no consenso apresentado 

no CNNAQ. 

Objetivo Secundário: 

- Organizar e aplicar uma atividade teórico-prática baseada no CNNAQ; 

- Avaliar a percepção dos alunos sobre o aprendizado com a mudança instituída; 

- Adaptar o novo componente curricular proposto às Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Medicina. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos que os alunos participantes do estudo poderão sofrer será eventual 

estresse pela avaliação e resposta ao questionário. Entretanto, tal estresse 
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deverá ser mínimo, uma vez que já são submetidos a esta forma de avaliação 

ao final do Internato, sendo realizado apenas um acréscimo. Quanto aos 

benefícios, caso seja comprovado que a metodologia empregada é eficiente na 

melhoria do aprendizado do atendimento inicial às vítimas de queimaduras, sua 

introdução sistemática na programação do Internato em Clínica Cirúrgica trará 

avanços na aquisição de competências e habilidades que permitirão ao egresso 

melhor desempenho ao se defrontar com situações práticas, com maior 

benefício final aos pacientes. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo interessante para a área de educação em clinica cirúrgica, 

especificamente na temática queimaduras, apresentando fundamentação 

teórica contextualizada. Justificativa do estudo clara e sucinta, metodologia 

simples e exequível. Assim mediante a hipótese descrita neste projeto, a 

introdução de um novo componente curricular voltado para a prática do 

atendimento inicial às vítimas de queimaduras, durante o internato em Clínica 

Cirúrgica, melhora o aprendizado e a retenção de conhecimentos pelo estudante 

de graduação em Medicina, conforme avaliação por meio de questionário 

específico. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os documentos de apresentação obrigatória foram: autorização da instituição, 

carta de anuência, folha de identificação do pesquisador, folha de rosto, Projeto 

resumido Brochura, Projeto detalhado - Informações básicas do projeto, Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, Termo de autorização 

institucional foram anexados à Plataforma Brasil estando de acordo com as 

solicitações do CEP/UFRN e resolução nª 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde - CNS. 

 

Recomendações: 

Os pesquisadores devem ter especial atenção ao envio dos relatórios parcial e 

final da pesquisa. Ver modelos em < http://www.ebserh.gov.br/web/huol-

ufrn/cep/documentos>. 

http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos
http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após revisão ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se 

encontra bem instruído, incluído Declaração do Pesquisador Responsável no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, e ajustado o cronograma 

para início da coleta de dados a partir de outubro, após aprovação do 

CEP/HUOL, estando bem definidos os riscos, forma de minimização e 

benefícios, como ocorrerá o processo de coleta e análise dos dados, detalhando 

informações sobre local de pesquisa, respeitando às normas e diretrizes 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos regida pela 

Resolução Nº 466/2012 - CNS, bem como as prerrogativas da bioética. Desta 

forma, o projeto encontra-se aprovado por este comitê de ética em pesquisa. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - 

CNS e Manual Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da 

responsabilidade do pesquisador responsável: 

1. Elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas 

vias, rubricadas em todas assuas páginas e assinadas, ao seu término, pelo 

convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim 

como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada 

(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - 

CNS, item IV.5d); 

2. Desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. Apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. Descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do 

Sistema CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa 

descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício de 

seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

5. Elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item 

XI.2d); 
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6. Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 

446/12 - CNS, item XI.2f); 

7. Encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos 

créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do 

projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e, 

8. Justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do 

projeto ou não publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1125282.pdf 

20/08/2018 

22:15:28 

 Aceito 

Outros declaracaopesquisadorASSINADA.pdf 20/08/2018 

22:14:32 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros declaracaosuspensaoassinada.pdf 20/08/2018 

22:13:41 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros declaracaopublicacaoassinada.pdf 20/08/2018 

22:13:10 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros declaracaodespesasassinada.pdf 20/08/2018 

22:12:38 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros declaracaoobtencaotcleassinada.pdf 20/08/2018 

22:11:56 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Página 04 de 
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Outros declaracaoprivacidadeassinada.pdf 20/08/2018 

22:11:02 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros declaracaousodadosassinada.pdf 20/08/2018 

22:10:10 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros cartarespostapendenciasassinada.pdf 20/08/2018 

22:07:57 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Cronograma cronogramaacoesrevisado.docx 14/08/2018 

00:26:06 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETODETALHADOREVISADO.doc 

x 

14/08/2018 

00:25:44 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEmodificadoaposparecer.docx 14/08/2018 

00:25:20 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAOSOBREDESPESAS.docx 09/08/2018 

20:55:15 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAOSUSPENSAOENCERRA 

MENTOESTUDO.docx 

09/08/2018 

20:54:20 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAODADOSCOLETADOS.do 

cx 

09/08/2018 

20:53:49 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAOPUBLICACAORESULTA 

DOS.docx 

09/08/2018 

20:53:18 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 
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Outros DECLARACAOPRIVACIDADECONFIDE 

NCIALIDADE.docx 

09/08/2018 

20:52:33 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAOOBTENCAOTCLE.docx 09/08/2018 

20:52:04 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros DECLARACAOPESQUISADORRESPO 

NSAVEL.docx 

09/08/2018 

20:51:06 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Outros cartacarimbada.jpg 05/06/2018 

22:25:12 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

declaracaocarimbada.jpg 05/06/2018 

22:23:46 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

folhaidentificacaopesquisador.docx 28/05/2018 

22:59:06 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHAROSTO.pdf 13/05/2018 

22:38:36 

KLEBER 

NOBRE DA 

CUNHA 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

NATAL, 02 de outubro de 2018 

 

Assinado por: José Diniz Júnior (COORDENADOR) 
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GALERIA DE IMAGENS 
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