Liga de curativos / UTQ

Introdução
 A queimadura é uma agressão que quando não causa o óbito

provoca danos físicos e psicológicos ao paciente;
 A autopercepção no paciente vítima de queimadura reflete
diretamente na autoestima ou seja na averiguação do seu próprio
valor ou capacidade assim como na imagem mental do próprio
corpo.

Santos, 2018; Salamoni, 2017

Objetivos
 Descrever os resultados e intervenções de enfermagem para

diagnósticos do domínio autopercepção em mulher vítima de
queimadura na face em tratamento com biomembrana, produzida
com celulose.

Metodologia
 Pesquisa descritiva do tipo relato de caso, conduzida em Unidade de

Terapia de Queimados (UTQ) de um hospital escola do interior paulista,
no período de abril a junho de 2018;
 A pesquisa foi realizada em cinco etapas:
 Primeira etapa: coleta de dados a partir da anamnese e do exame físico;
 Segunda etapa: desenvolvimento do raciocínio diagnóstico de Risner;
 Terceira etapa: elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) segundo a

taxonomia II NANDA-I;
 Quarta etapa: seleção dos diagnósticos do domínio seis autopercepção e
quinta etapa: descrição dos resultados de enfermagem segundo a
Classificação do Resultados de Enfermagem (NOC) e das intervenções de
enfermagem segundo Classificação das intervenções de Enfermagem (NIC)
para os DE do domínio autopercepção;
 Parecer CEP: 2.599.089.

Resultados
 O caso clínico apresentado neste estudo é da Srª. RGC, parda, com

42 anos, residente em Nhandeara e amasiada, vítima de violência
doméstica, internada na UTQ devido a queimaduras por
lançamento de óleo quente pelo amásio;
 As lesões, como consequência da queimadura, abrangeu a face
(sem comprometimento visual), MSD, ombro esquerdo e
hemotórax anterior esquerdo, com superfície corporal queimada
(SCQ) estimada em 10%, classificada quanto a profundidade em
segundo grau superficial e profundo.

Resultados
 Foram identificados os DE do domínio 6 autopercepção:
 Classe 2 autoestima - Baixa autoestima situacional;
 Classe 3 imagem corporal - Distúrbio na imagem corporal;

 A partir deste diagnósticos foram definidos os resultado esperados e seus

respectivos indicadores:

 Autoestima:
 Manutenção do contato com olhos:
 Encontra-se em 2, evoluir para 5;
 Descrição de si mesmo:
 Encontra-se em 3, evoluir para 5;
 Imagem corporal:
 Atitude com relação a tocar a parte do corpo afetada:
 Encontra-se em 1, evoluir para 5;
 Satisfação com a aparência do corpo:
 Encontra-se em 1, evoluir para 5.
Herdman, 2015; Moorhead, 2016

Resultados
 As intervenções de enfermagem identificadas foram:
 Fortalecimento da autoestima,

 Melhora no enfretamento;
 Melhora na imagem corporal.
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Bulecheck, 2016

Resultados
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Conclusão
 Os DE baixa autoestima situacional e distúrbio da autoimagem

expressam a autopercepção da vítima de queimaduras em face e de
violência doméstica quanto ao seu estado atual;
 A identificação dos resultados e intervenções de enfermagem
possibilitaram assistir e integralizar o cuidado às necessidades do
paciente de forma sistematizada;
 A biomembrana de celulose promoveu a epitelização das lesões da
face fortalecendo a autoestima, o enfretamento e a melhora na
imagem corporal.
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