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Considerações Inicias: O I Congresso Brasileiro de Queimaduras foi realizado em 1997 na
cidade de Goiânia logo após a consolidação do estatuto da Sociedade Brasileira de
Queimaduras surgida em 1995, porém o marco inicial no mundo foi anterior ocorrendo assim
em 1991 com a criação do Sistema Integrado de Procedimentos de Alta Complexidade em
Queimados (on line, 2013). Posteriormente vieram outros marcos, que seriam de grande
importância no mundo e no Brasil, como o Congresso de Queimaduras em Paris em 1994 e no
Brasil, a criação da Revista Brasileira de Queimaduras. O X Congresso Latinoamericano de
Queimaduras foi realizado no Rio de Janeiro entre os dias 17 a 19 de outubro de 2013 e teve
como público alvo profissionais de diversas áreas da saúde, como enfermeiros, nutricionistas,
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fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos assistentes sociais e acadêmicos
dessas áreas (on line, 2013). Essa união ocorreu pela importância dos profissionais chegarem
a um consenso a respeito do tratamento mais adequado para o paciente vitima de queimaduras
nos dias atuais, em que o aumento do atendimento deste tipo de acometimento tem sido
significativamente grande. Para isso se utilizaram, das mais recentes tendências no tratamento
de queimaduras, dos avanços que esta área está tendo atualmente, da troca de experiências
entre profissionais, como também, a discussão desta temática em um contexto nacional e
internacional. Este evento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Queimaduras juntamente
com a Federação Latino Americana de Queimaduras, motivo pelo qual, também estava sendo
comemorada a VIII Jornada Brasileira de Queimaduras, realizada pela primeira vez na cidade
do Rio de Janeiro. Nos três dias de evento houve uma distribuição de palestrantes sendo que
32 eram internacionais e 29 nacionais e os temas foram diversificados: tratamento de feridas
faciais, atuação do profissional diante de queimaduras, tratamento com antibióticos
adequados, estratégias de atendimento no mundo, a intervenção fisioterápica usada
internacionalmente e até a ação diante de paciente graves, distribuídos em três locais de
eventos (Auditório Paraty C, Auditório Paraty B, Auditório Angra B e Hospital Souza
Aguiar). No primeiro dia de congresso, uma das atividades oferecidas foi a Oficina de
Atendimento ao Paciente Queimado, em ambiente Pré e Intra Hospitalar, e para esta oficina
foram convidados os professores Fábio Guilherme e Flávio Sampaio que, por conseguinte,
nos convidaram para desenvolvermos atividades enquanto monitores da oficina com a
proposta de atuarmos como atores, simulando lesões em um paciente queimado. Diante disso,
para o desenvolvimento do estudo, definimos como objetivo apresentar a vivência de
acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento de atividade de monitoria na Oficina de
Atendimento ao Paciente Queimado durante o X Congresso Latinoamericano de Queimaduras
ao desempenhar função de atores simulando lesões por queimadura Método: Relato de
experiência de acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento de atividade de monitoria na
Oficina de Atendimento ao Paciente Queimado durante o X Congresso Latinoamericano de
queimaduras ao desempenhar função de atores simulando lesões por queimadura. Análise dos
Resultados: A oficina desenvolvida foi elaborada com base nos conceitos do Pré-Hospital
Trauma Life Support - PHTL (NAEMT, 2011), juntamente aos preceitos da Portaria 2048/02
(on line, 2002), e com isso foi possível compreendermos como funciona o atendimento intra e
pré-hospitalar atualmente, descrevendo assim, desde a abordagem da vítima no ambiente préhospitalar, passando pela remoção adequada da vítima até a chegada deste paciente ao
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hospital, bem como as condutas de todos os profissionais envolvidos no processo. Durante a
oficina para simular o atendimento a vítima queimada, dois monitores da disciplina foram
designados para serem "atores" e estes foram caracterizados com simulação de lesões
causadas por queimadura, sendo um aluno-monitor como vítima no ambiente pré-hospitalar e
outro no ambiente intra-hospitalar. No pré-hospitalar havia ocorrido uma explosão sendo que
a maioria dos trabalhadores conseguiu sair do local, somente um ficou ferido gravemente com
queimaduras em membros superiores (MMSS), tórax anterior e pelos do rosto, sendo que no
membro superior esquerdo havia uma lesão de 3º grau. Na Intra-hospitalar, foi apresentado
como simulação um paciente com cabeça, membros superiores, tórax, abdômen e membros
inferiores queimados, e foi descrita a conduta mais adequada para este paciente bem como os
medicamentos mais eficazes para a melhora da dor e tratamento da ferida. Para a correta
simulação foi realizada uma maquiagem com gelatina sem sabor e líquido para ser o sangue
da vítima e foi descrita a remoção mais adequada deste paciente bem como as condutas
seguidas atualmente no Brasil, para que possa proporcionar a melhora ou estabilização do
quadro da vítima, causando o mínimo de sequelas possíveis. Considerações Finais: A prática
da técnica regulamentada pela portaria e pelo protocolo seguido atualmente nos possibilita um
atendimento mais eficaz e completo à vítima de queimaduras, atuando nos problemas
existentes e minimizando ao máximo, possíveis danos futuros ao paciente. Diante desta
temática, o evento contribuiu para sabermos como atuar diante de queimaduras de 1º, 2º e 3º
graus, utilizando assim dos protocolos, leis e portarias existentes e regulamentadas, por
descreverem como deve ser a remoção, transporte, tratamento mais adequado, bem como, os
profissionais que devem realizar esse atendimento. Diante do vivenciado percebemos o
quanto foi possível aprender simplesmente por sermos as vítimas e nos colocarmos, de certa
forma, no lugar de uma pessoa que estaria sofrendo de queimaduras, e ver bem de perto como
que seria o tratamento adequado de alguém com este problema. Com a vivência percebemos
através dos presentes, o quanto os profissionais têm dúvidas a respeito do tratamento correto
de uma paciente com queimaduras e o quanto são diversificados os tratamentos nos diferentes
países devido, na maior parte das vezes a disponibilidade de verbas para este fim. Essa
experiência repercutiu substancialmente em nossas vidas de muitos modos. Um deles foi
justamente o aprendizado por nos trazer um embasamento, não só para a atuação como
futuros profissionais, como também, para a própria vivência como acadêmico de enfermagem,
por estarmos cursando a disciplina de Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e este tema ter
sido abordado na aula seguinte ao evento, o que nos trouxe um maior entendimento e
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discussão adequada da temática. O outro foi que ao sermos vítimas deste congresso
necessitávamos ser tocados constantemente, assim como uma vítima seria, dentro e fora de
um hospital, por um profissional da saúde e vermos assim, o outro lado, o do paciente, que
esta sendo cuidado, observando e vivenciando o quão é difícil para este, que tem que confiar
no profissional que esta executando o trabalho de resgate e atendimento da melhor forma
possível. Com isso percebemos que esta atividade foi de grande importância para nós futuros
profissionais, que estaremos nessa vivência em um ambiente intra-hospitalar, ou até mesmo,
dentro desta área que se mostrou para nós de grande importância e relevância.
Descritores: Eventos científicos e de divulgação, queimaduras, simulação, estudantes de
enfermagem.
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