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Introdução 
Queimaduras são lesões teciduais - principalmente de pele - causadas por agentes            

externos diversos, como traumas térmicos, elétricos e químicos . Variáveis, como idade do             

paciente, superfície corporal queimada (SCQ) e profundidade da queimadura devem ser           

consideradas para que se possa definir a gravidade, o tratamento e o prognóstico desses              

ferimentos . Na queimadura de 1º grau ocorre um acometimento somente da epiderme; na              

de 2º grau a lesão atinge epiderme e derme; na de 3º grau a destruição tecidual pode atingir                  

tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, músculos e ossos(6).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as queimaduras encontram-se          

entre as causas principais de morbidade e mortalidade nos países em desenvolvimento.            

Somente as por fogo são responsáveis por aproximadamente 265.000 mortes a cada ano,             

sem levar em conta as mortes por escaldadura, eletricidade ou por substâncias químicas(13).  

A infecção e a sepse estão entre as complicações mais graves no paciente             

queimado. Na ausência de tratamento apropriado a queimadura é o meio de cultura ideal              

para a colonização e proliferação de todo tipo de microorganismos endógenos e exógenos.             

Em consequência, o risco de infecção aumenta proporcionalmente com a extensão e            

profundeza da queimadura. Assim, o tipo e quantidade de microrganismos que colonizam a             

ferida têm influência na frequência das infecções invasivas e na sua gravidade clínica(13).  

Nas últimas duas décadas, a sepse em queimados se mostrou frequentemente           

secundária às infecções relacionadas a cateter ou pneumonia, e menos como resultado da             

queimadura por si mesma(3).  

A queimadura é o ambiente ideal para a instauração de uma infecção, como             

consequência do acometimento da pele, que é o órgão primordial para a defesa do              
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organismo da entrada de germes. A infecção associa-se com diversos fatores de risco,             

principalmente relacionados com o agente infeccioso em si, como a sua capacidade de             

replicação, virulência e resistência às barreiras de defesa naturais ou mesmo às terapias             

antimicrobianas(13).  

Além disso, a mobilização periódica e o posicionamento correto dos pacientes ao            

deitar e sentar, função também exercida pela enfermagem, previne a formação de úlceras             

por pressão (UPP) e o consequente surgimento de portas de entrada para infecções(4).  

Considerando o exposto, esta revisão de literatura justifica-se pela necessidade de           

artigos atuais em relação ao tema ‘’fatores de risco que contribuem para a infecção e sepse                

em vítimas de queimadura’’, ou seja, devido à escassez da literatura disponível sobre o              

assunto, tem importância para conhecimento aos profissionais de saúde. Portanto,          

constitui-se como objetivo deste estudo investigar através de um estudo de revisão de             

artigos, os fatores de risco para desenvolvimento de sepse no paciente queimado. 

 

Materiais e métodos 
Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter analítico a respeito dos            

fatores de risco que contribuem para a sepse em vítimas de queimadura. 

A coleta de dados foi realizada no período de 15 de agosto a 26 de setembro, e                 

utilizou-se para a pesquisa as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em              

Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO), National Library           

of Medicine (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Revista Brasileira de            

Queimaduras. Foi definido como critério de inclusão: artigos publicados entre os anos de             

2014 a 2019, pois levantamentos iniciais identificaram que no período anterior a 2014 há              

documentos com erros ortográficos e menor confiabilidade nos resultados, já que           

constantemente a saúde evolui e novas técnicas e termos surgem.  

Dessa maneira optou-se pelo período entre 2014 a 2019 por acreditar que a             

ampliação da base de dados entre esse período seja maior e exista mais pesquisa na área,                

assim podendo maximizar o processo de produção científica na área da saúde. 

Outro critério a considerar diz respeito aos descritores em ciências da saúde. Foram             

incluídos neste estudo artigos que apresentassem descritores como: Enfermagem, Fatores          

de Risco, Queimadura e Sepse. Para as pesquisas nas bases de dados foi limitado idioma               

na tentativa de obter quantidade relevante de referencial teórico brasileiro, assim sendo            

utilizado apenas documentos em português. 



 
Inicialmente, a busca de artigos científicos que se adequassem aos critérios de            

inclusão se deu na base LILACS e SCIELO com o descritor sepse em queimados. Como               

resultados, foram obtidos 16 artigos na LILACS, dos quais apenas 3 estavam de acordo com               

este estudo e na SCIELO, obtiveram-se 3 artigos, não sendo utilizado nenhum neste estudo              

pois não estavam de acordo com os objetivos do estudo. Em seguida foi utilizada a base                

SCIELO com o descritor queimados ‘’and’’ 2014-2019, dos 62 artigos encontrados nesta            

base de dados, foi selecionado apenas 1 artigo. 

A pesquisa na plataforma PUBMED com o descritor sepse em queimados não            

obteve resultado, já na Biblioteca Virtual em Saúde obtiveram-se 39 artigos com o mesmo              

descritor, porém nenhum foi utilizado para complementar este artigo de revisão. Realizou-se            

nova pesquisa na base Biblioteca Virtual em Saúde, alterando o descritor de sepse em              

queimados para queimados onde obtiveram-se 504 resultados, assim, para minimizar a           

quantia de artigos foi especificado perfil de saúde, cuidados de enfermagem, infecção            

hospitalar ‘’and’’ 2014-2019, sendo encontrados 34 resultados e destes retirados 3 artigos            

que se adequam à pesquisa. Posteriormente, realizou-se pesquisa na Revista Brasileira de            

Queimaduras eletrônica dos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo retirado 1, 3 e 2 artigos                

respectivamente.  

A seguir tabela que evidencia número de artigos incluídos ou excluídos no artigo de              

acordo com descritores sepse em queimados (tabelas 1), queimados (tabela 2) e tabela que              

mostra os artigos retirados da Revista Brasileira de Queimaduras de acordo com o ano              

(tabela 3). 

 

Tabela 1 - Número de artigos conforme base de dados 

Pesquisa ‘’sepse em queimados’’ 

Base de 

dados 

Nº de 

artigos 

Excluídos 

da amostra 

final 

Incluídos na 

amostra 

final 

Amostra 

final 

BVS 39 39 0 0 

LILACS 16 13 3 3 

PUB 

MED 

0 0 0 0 



 
SCIELO 3 3 0 0 

Total de 

Artigos 

58 55 3 3 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

Tabela 2 - Número de artigos conforme base de dados 

Pesquisa ‘’queimados’’ 

Base de 

dados 

Número de 

artigos 

Excluídos 

da amostra 

final 

Incluídos na 

amostra final 

Amostra 

final 

BVS 504 501 3 3 

SCIELO 62 61 1 1 

Total de 

Artigos 

566 562 4 4 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

Tabela 3 - Número de artigos conforme base de dados 

Revista Brasileira de Queimaduras 

 Revista Brasileira 

Queimaduras - 

Volume 13 - Nº 3 - 

2014 

Revista Brasileira de 

Queimaduras - 

Volume 14 - Nº 3 - 

2015 

Revista Brasileira 

de Queimaduras - 

Volume 15 - Nº 4 - 

2016 

1 artigo 3 artigos 2 artigos 

Fonte: Do Autor (2019) 

 
Após a seleção dos artigos, conforme os critérios de inclusão previamente definidos,            

foram seguidos, nessa ordem, os seguintes passos: leitura exploratória; leitura seletiva e            

escolha do material que se adequam aos objetivos e tema deste estudo; leitura analítica e               

análise dos textos, finalizando com a realização de leitura interpretativa. Após estas etapas,             



 
constituiu-se uma seleção, agrupando os temas mais abordados nas seguintes categorias:           

negligência no tratamento oferecido, suscetibilidade do paciente, condições da queimadura,          

circunstâncias do ambiente e tempo internado e infecção cruzada. 

 

Resultados e discussão 
Dos 624 artigos encontrados na busca inicial, foram selecionados 13 para leitura e             

fichamento. Todos os artigos selecionados referem-se a publicações brasileiras. As          

publicações totalizaram 13 artigos, todos em português. O período de publicação ficou            

compreendido entre 2014 e 2019, sendo que os anos de 2015 concentrou maior número de               

artigos, 4. Os anos de 2016 e 2018 ambos contaram com 3 publicações, e 2014 com 2                 

artigos e 2017 com apenas 1 documento, 2019 não foi encontrado nenhum.  

Como resultados desta pesquisa, destaca-se os principais aspectos que colaboram          

para a sepse são: negligência no tratamento oferecido, suscetibilidade do paciente,           

condições da queimadura, circunstâncias do ambiente e tempo internado e infecção           

cruzada. 

 

Negligência no tratamento oferecido 

Na ausência de tratamento apropriado, a queimadura é o meio de cultura ideal para              

a colonização e proliferação de todo tipo de microrganismos. Não realizar o banho de leito,               

mobilização periódica, a qual previne úlceras por pressão, que são porta de entrada para              

infecções, intensifica as chances de adquiri-las. 

Além disso, alguns procedimentos realizados podem interferir na incidência das          

infecções, tais como o uso e troca de cateteres, tubos e dispositivos invasivos terapêuticos e               

de monitoramento, sem o uso de materiais isentos de contaminação. Uso exacerbado de             

antibióticos a fim de amenizar dores, o que leva o paciente a criar resistência diante tal                

medicação. 

 

Suscetibilidade do paciente 

A condição em que o paciente se encontra, contribui de modo significativo em             

relação ao aumento do índice de suscetibilidade de adquirir alguma infecção. A idade             

fornece dados conforme resposta imunológica à queimadura, que ao passar dos anos            



 
prejudica a resposta de modo eficaz, dificultando o processo e, estabelecendo maior            

probabilidade a incidência de infecção e possível sepse. Assim como o estado nutricional,             

psicológico e doenças crônicas. 

 

Condições da queimadura  

A infecção é a principal causa de mortalidade e um dos motivos mais relevantes para               

seu agravamento é a quebra de barreira cutânea, decorrente da necrose tecidual; o risco de               

infecção aumenta conforme local das queimaduras e torna o paciente com maior superfície             

corporal queimada (SCQ), ou seja, a extensão da queimadura, mais propenso a desenvolver             

infecções.  

De acordo agente etiológico, causador da infecção, e a quantidade de           

microrganismos presentes na queimadura, maior será a influência na gravidade clínica da            

lesão, seja queimadura de 1º, 2º ou 3º grau. Outro fator a ser considerado em queimaduras                

é a origem do foco infeccioso, as formas de invasão estão envolvidas com métodos              

invasivos como cateterização, intubação, em que os principais locais de infecção são:            

sistema urinário e respiratório. 

 

Circunstâncias do ambiente e tempo internado 

Um dos maiores fatores de risco para a sepse é o tempo de internação, pois               

estabelece proporção de quanto mais tempo internado, aumenta a probabilidade de           

contagiar-se, adquirindo infecção hospitalar, caso o ambiente não receba devida assepsia,           

os agentes infecciosos continuarão transitando o ambiente hospitalar, além de algum           

procedimento realizado de forma negligente.  

 

Infecção cruzada 

O processo de infecção, deixa o organismo suscetível à entrada e instalação de             

microrganismos com a perda da primeira linha de defesa imunológica, assim a infecção             



 
pode ser decorrente tanto da equipe multidisciplinar, quanto dos visitantes, familiares e            

possíveis portadores passivos e ativos de patógenos.  

 

Ações que auxiliam na prevenção de possíveis infecções 

No ambiente hospitalar, o controle de materiais, em suas fases de limpeza:            

descontaminação, desinfecção, esterilização, guarda e distribuição, que garantem materiais         

isentos de contaminação. Como intensificação da rigorosidade nos protocolos de lavagem           

de mãos a todos os indivíduos que tiverem contato com o paciente vítima de queimadura. 

Desta forma observa-se a importância da equipe multidisciplinar ter conhecimento          

das técnicas. Embora os 13 artigos selecionados nesta pesquisa abordassem aspectos           

relativos à vítimas de queimadura, somente (1-4,6,7,11-13) se referiam à descrição de            

fatores que contribuem para a sepse de fato. Dessa forma, com base nas informações              

encontradas, foram discutidos os elementos que auxiliam para o desenvolvimento da sepse. 
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