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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

MANEJO DE PACIENTES QUEIMADOS NA SALA DE EMERGÊNCIA 

 

Renan Francisco de Carvalho1 

Acadêmico/Renan_franciscoqc@hotmail.com 

Coordenadora/Elise Souza dos Santos Reis2 

essreis@brturbo.com.br 

Organizadora/Adriana Fátima Menegat Schuinski3 

Adrimenegat@hotmail.com 

 

Resumo: As queimaduras ao contrário do que a população imagina são patologias emergenciais extremamente 

prevalentes e graves em um hospital de pronto atendimento, sendo responsável pela quinta causa de morte em todo 
o mundo segundo a OMS e no Brasil estima-se que aproximadamente 1.000.000 de pessoas se queimam por ano 

(REIS; MOREIRA; COSTA, 2011). O grande problema das queimaduras é quando o manejo inicial e o tratamento 

precoce e multidisciplinar não sejam feitos de forma adequada trazendo complicações fatais para os acometidos 

(GRECO, et al, 2007) (VALE, 2005). Pacientes com queimaduras graves devem ser atendidos imediatamente em 

um hospital de nível terciário com abordagem multidisciplinar para o manejo inicial adequado e fornecer suporte 

intensivo aos mesmos a fim de evitar desfechos clínicos desfavoráveis e fatais (VALE, 2005). 

Palavras-chave: Queimaduras.Emergência.Pacientes 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga acadêmica de urgências e emergências clínicas do Hospital Regional Wallace 

Thadeu de Mello e Silva. 

PROJETOS VINCULADOS 

Liga acadêmica de terapia intensiva. 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos de medicina do 1º ao 6º ano e população atendida no Hospital Regional 

Universitário dos Campos Gerais e pacientes atendidos no HURCG de Ponta Grossa nos 

ambulatórios e que participaram das atividades externas da liga em locais públicos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios pertencentes a 3º regional de saúde. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva e Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (HURCG). 

JUSTIFICATIVA 

Os acadêmicos de medicina se formam com déficit de aprendizado em situações de 

emergências. Não há na grade curricular do curso, uma disciplina que envolva e ensine 

situações de urgência e emergência como as apresentadas na liga de forma dinâmica e prática. 

Além disso a população não conhece as principais medidas a serem tomadas em uma situação 

de emergência. 

OBJETIVOS 

A liga de urgências e emergências clínicas visa aprimorar o conhecimento e ensinar 

os acadêmicos de medicina a fazerem um manejo inicial emergencial de situações frequentes 
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em um hospital terciário a fim de beneficiar a população pelo tratamento correto, rápido e 

resolutivo, reduzindo morbimortalidade e complicações nesses pacientes. 

METODOLOGIA 

A Liga acadêmica de urgências e emergências clínicas do Hospital Regional Wallace 

Thadeu de Mello e Silva (LAUEC) funciona a partir de reuniões quinzenais que acontecem no 

HURCG. Nessas reuniões, são feitas simulações por 3 alunos de casos corriqueiros na sala de 

emergência e o restante dos acadêmicos fazem o atendimento e o manejo desses pacientes. 

Posteriormente a isso, a coordenadora da liga faz um feedback dos erros e acertos dos alunos 

no atendimento e ensinava à todos o manejo adequado das queimaduras na emergência. Depois 

da simulação e da correção dos erros, os 3 alunos responsáveis pelo caso clínico apresentado 

traziam uma aula sobre o tema e o correto tratamento da patologia estudada. Além disso, a 

LAUEC conta com plantões diários no HURCG feito em trios por todos os acadêmicos 

integrantes da liga proporcionando maior realidade e vivência dos temas estudados em aula. 

São realizadas também atividades de conscientização e ensino da população em locais público 

de Ponta Grossa. 

RESULTADOS 

 A LAUEC trouxe aos acadêmicos conhecimento adequado e fidedigno de como manejar 

os pacientes nas situações de emergências. Além dos alunos serem privilegiados com o 

conhecimento no projeto de extensão, os pacientes atendidos no pronto atendimento e nos 

ambulatórios do HURCG terão um melhor atendimento e tratamento mais adequado de suas 

patologias com base na literatura. Através das ações extensionistas externas também foi 

possível alertar a população e ensinar como agir em situações de emergência que coloquem 

risco a vida do paciente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A LAUEC trouxe uma visão diferenciada para os acadêmicos, ajudando a aprimorar o 

conhecimento já adquirido ao longo dos anos e praticar aquilo que no curso é ensinado.  
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APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e Fundação Araucária. 
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