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RESUMO 

 

Introdução: Com a diminuição da mortalidade e o aumento da taxa de 

sobrevida dos pacientes com queimadura, a qualidade de vida e a 

funcionalidade se tornaram resultados de medidas importante na avaliação 

do impacto na vida de quem sofreu queimadura. Objetivo: Avaliar a 

existência de correlação entre a Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF) e o Burn Specific Health Scale – Brief – Br (BSHS-

B-Br) em pacientes com queimadura. Método: Foram avaliados 80 

pacientes com queimadura que faziam acompanhamento ambulatorial. Para 

a qualidade de vida foi utilizado o BSHS-B-Br e para a funcionalidade foi 

utilizada uma ficha de coleta de dados com base na CIF. Para análise de 

correlação foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação de Spearman. 

Resultados: O BSHS-B-Br apresentou uma média de 127,12 (DP ± 23,03). 

A correlação entre o score total do BSHS-B-Br com a CIF para funções do 

corpo foi moderada (r=-0,5307; p<0,001), para estruturas do corpo foi fraca 

(r=-0,4787; p<0,001), para atividades e participação foi fraca (r=0,4385; 

p<0,001) e para os fatores ambientais foi moderada (r=-0,5027; p<0,001). 

Conclusão: Houve correlação entre os resultados da CIF obtidos pela 

perspectiva do paciente e o BSHS-B-Br para esta população avaliada, 

demonstrando que o uso desta classificação poderá ser incorporado ao 

atendimento destes pacientes e permitirá a obtenção de dados através de um 

instrumento prático para diferentes níveis decisórios na atenção à essa 

população. 

 

 

 



 

XVII 

ABSTRACT 

 

Introduction: Analyzing the decrease in mortality and the increase of 

survival rate in patients with burn, it is important to consider the quality of 

life and functioning. The results of this important outcomes take impact in 

the lives of people who have been burned. Objective: To evaluate the 

difference between International Classification of Functioning (ICF) and 

Burn Specific Health Scale-Brief-Brazil (BSHS-B-Br) in patients with burn 

injury. Method: Eighty patients with burns who underwent ambulatory 

follow-up were evaluated. The BSHS-B-Br was used for quality of life. A 

data collection sheet based on the ICF was used for functioning. The 

Spearman Correlation Coefficient test was used for analysis. Results: 

BSHS-B-Br presented an average of 127.12 (SD ± 23.03). The correlation 

between the total score of BSHS-B-Br with the CIF for body functions was 

moderated (r = -0.5307; p <0.001), for body structures it was weak (r = -

0.4787; p < 0.001), for the activities and participation it was also weak (r = 

0.4385, p <0.001) and for the environment it was moderated (r = -0.5027, p 

<0.001). Conclusion: There was a correlation between the ICF results 

obtained from the patient's perspective and the BSHS-B-Br for this 

population evaluated, demonstrating that the use of this classification can 

be incorporated in the examination of patients. Furthermore, it can be a 

practical instrument for the different decision measures in the attention to 

this population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A queimadura é um trauma grave, com repercussões sociais, 

econômicas e de saúde pública (LACERDA et al., 2010; DUTRA et al., 

2011), sendo um dos traumas mais incapacitantes e desfigurantes (DUTRA 

et al., 2011) e podem ter um grande impacto na saúde da população (VAN 

BAAR et al., 2006). 

Ela está entre as principais causas de morbidade e mortalidade 

(SOUZA et al., 2009; LACERDA et al., 2010; DUTRA et al., 2011) 

embora devido as grandes melhorias no tratamento das queimaduras no 

século XX, a mortalidade decorrente das queimaduras diminuiu 

substancialmente e hoje em dia, os pacientes apresentam altas taxas de 

sobrevivência (VAN BAAR et al., 2006; ULLRICH, ASKAY, 

PATTERSON, 2009).    

Sua epidemiologia varia em diferentes partes do mundo, porém 

acredita-se que essa lesão está associada ao índice socioeconômico, pois os 

atendimentos são mais frequentes em pacientes com condição 

socioeconômica menor (LACERDA et al., 2010), ou seja, o status 

socioeconômico é reconhecido como fator de risco, assim como a falta de 

medidas de segurança e insuficiente supervisão parental à criança (DUTRA 

et al., 2011).  

Embora seja difícil medir o impacto que as deformidades decorrentes 

desta lesão causam na vida das pessoas (GAWRYSZEWSKI et al., 2012), 

sabe-se que até as pequenas queimaduras podem ter consequências 

significativas para a funcionalidade, especialmente quando as áreas do 

corpo, tais como as mãos, são afetadas (VAN BAAR et al., 2006). Ainda, 

as queimaduras e suas consequências são consideradas um problema de 
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saúde pública, uma vez que as vítimas representam um importante ônus 

social e econômico durante o período de internação e ao longo do processo 

de recuperação (DUTRA et al., 2011). Os gastos vão além daqueles 

referentes ao atendimento na fase aguda, internações prolongadas e 

programas de reabilitação funcional, muitas vezes inacessíveis à vítima, 

que oneram indubitavelmente o sistema de saúde (SOUZA et al., 2009). 

No Brasil, avalia-se que ocorram em torno de 1.000.000 de acidentes 

por queimaduras ao ano, porém são poucos os estudos epidemiológicos 

comparativos disponíveis para orientar os programas de tratamento e 

prevenção das queimaduras (DUTRA et al., 2011). Com isso, dados 

epidemiológicos sobre queimaduras devem preferencialmente ser 

comparáveis a dados de outras doenças e isto pode ser conseguido através 

de medidas genéricas, porém as medidas específicas combinadas às 

genéricas podem fornecer informações detalhadas sobre as consequências 

específicas das queimaduras e se fazem necessárias para a interpretação dos 

dados genéricos (VAN BAAR et al., 2006).    

Para tanto, dados epidemiológicos podem ser levantados ao abordar 

diversos conceitos e percepções. Contudo, os estudos atuais demonstram o 

aumento do interesse em se levantar dados sobre a qualidade de vida em 

razão do aumento e da expectativa de vida, assim como da sobrevivência 

de pessoas com incapacidades ou comprometimentos crônicos (COSTA et 

al., 2008). No caso das queimaduras, o interesse em avaliar a qualidade de 

vida se justifica já que esta é significativamente afetada (XIE et al., 2012), 

pois este tipo de lesão pode deixar cicatrizes, deformidades e perda de 

algum tipo de função (ZAPATA & ESTRADA, 2010).  

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto 
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da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (MEIRTE et al., 2014). 

Ainda, existem diferentes maneiras de conceituá-la de maneira abrangente 

e complexa que envolve dimensões biológicas, psicológicas, sociais, 

culturais e ambientais (COSTA et al., 2008). 

Os instrumentos de medida validados e utilizados atualmente no 

estudo da qualidade de vida em queimaduras são divididos em genéricos e 

específicos. O genérico é aquele que pode ser aplicado em diferentes 

populações e no caso das queimaduras, o mais frequentemente usado é o 

Short Form Health Survey (SF-36) (VAN BAAR et al., 2006). Já, o 

específico fornece informação detalhada e específica sobre as 

consequências destas lesões e o mais utilizado é o Burn Specific Health 

Scale – Brief (BSHS-B), (VAN BAAR et al., 2006; COSTA et al., 2008; 

MEIRTE et al., 2014) que já foi traduzido em várias línguas em todo o 

mundo (MEIRTE et al., 2014) e no Brasil, foi validado e traduzido 

recentemente denominado Burn Specific Health Scale – Brief - Brasil 

(BSHS-B-Br) (PICCOLO et al., 2015). 

Embora a efetividade destes dois instrumentos já esteja contemplada 

na literatura e que para capturar um amplo espectro sobre funcionalidade a 

combinação destes parece obrigatória, alguns domínios ainda permanecem 

descobertos (MEIRTE et al., 2014). Sendo assim, a aplicação da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

como uma ferramenta estatística para a obtenção de informações sobre 

funcionalidade pode ser uma das mais importantes (DE ARAÚJO & 

BUCHALLA, 2013) e se mostrou muito útil para a comparação do 

conteúdo frequentemente utilizado nestes instrumentos (WASIAK et al., 

2011), pois inclui todos os aspectos da saúde e pode ser usada para 



I n t r o d u ç ã o  | 5 

 

 

classificar as consequências das queimaduras (VAN BAAR et al., 2006; 

MEIRTE et al., 2014).  

Sucessora da Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), a CIF enfoca os componentes da 

saúde (VAN BAAR et al., 2006) e sua aplicação para medir resultados 

também pode direcionar a seleção de instrumentos para avaliar a função e 

saúde e fornecer o desenvolvimento de novas ferramentas (WASIAK et al., 

2011). Ela representa uma mudança de paradigma para se pensar e 

trabalhar a deficiência e incapacidade, constituindo um importante 

instrumento para avaliação das condições de vida e para a promoção de 

políticas de inclusão social (FARIAS & BUCHALLA, 2005). Apesar da 

ampla utilização em outras áreas da reabilitação e as recomendações para a 

implementação da CIF em queimaduras, esta teve mínima utilização nesta 

população (GRISBROOK et al., 2012). 

Esta classificação conceitua a saúde do indivíduo como uma relação 

complexa entre estado de saúde, o impacto que isso tem sobre as funções 

do corpo, estruturas corporais e atividade e, como os fatores ambientais e 

pessoais podem influenciar o nível de participação nos ajustes diários 

(GRISBROOK et al., 2012). Seu modelo substitui o enfoque negativo, 

considerando as atividades que um indivíduo que apresenta alteração de 

função ou estrutura corporal pode desempenhar assim como sua 

participação social (FARIAS & BUCHALLA, 2005). Ainda, permite a 

compreensão dos fenômenos relacionados com a função que pode ser 

particularmente relevante para avaliar a qualidade de vida após 

queimaduras e apresenta poucos artigos sobre este assunto (MEIRTE et al., 

2014). 
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Sendo assim, como os avanços da medicina asseguram que o número 

de pessoas que vivem com queimaduras vai continuar a aumentar, o 

conhecimento sobre como a funcionalidade é afetada por complicações 

decorrentes deste trauma é fundamental (ULLRICH et al., 2009). 
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3 LITERATURA 

 

3.1 CIF 

 

FARIAS & BUCHALLA (2005) com o objetivo de apresentar a CIF 

descreveram os pontos fundamentais desse novo modelo que surgiu em 

2001 após a aprovação pela Assembleia Mundial da Saúde. Levantaram a 

discussão sobre esta classificação ser recente, complexa e de difícil 

aplicabilidade.  

 

RIBERTO (2011) reconhecendo a complexidade e a grande 

quantidade de aspectos abordados na CIF e conhecedor da existência do 

desenvolvimento de instrumentos práticos baseados nela, os chamados core 

set ou conjunto principal, realizou uma revisão da literatura nas bases de 

dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs) e da Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(Medline) de publicações entre 2001 e 2010 com os descritores CIF e core 

set em qualquer língua. Ele chegou ao total de 44 publicações que 

incluíram condições de saúde como depressão, acidente vascular encefálico 

e diabetes mellitus, entre outras. Ele concluiu que os core sets podem ser 

usados para finalidades clínicas e de pesquisa e que são instrumentos em 

desenvolvimento, porém ressaltou a preocupação da sua aplicabilidade 

representar um retorno ao modelo biomédico.   

  

RUDOLF et al. (2012) desenvolveram uma primeira versão de um  

core set da CIF para condições da mão. Participaram 59 pacientes, 162 

profissionais com pelo menos cinco anos de especialização na área de 55 

países diferentes, e a revisão de literatura incluiu 204 estudos publicados 
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entre 2003 e 2008.  Após a revisão de literatura e a coleta de dados para um 

estudo qualitativo, 23 profissionais de 22 países participaram de uma 

conferência em 2009 na Suíça e o instrumento final apresentou 23 capítulos 

com 117 categorias.   

   

RUARO et al. (2012) realizaram uma revisão integrativa com o 

objetivo de investigar o panorama do uso da CIF no Brasil entre o período 

de 2001 a 2011. Para tanto, foram selecionados e analisados 47 estudos 

encontrados com o termo “CIF” nas bases da Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO Brasil) e Lilacs e para complementar, nos duas bases de 

dados internacionais sendo U.S. National Library of Medicine/National 

Institutes of Health (PubMed) e Web of Knowledge (ISI) onde utilizaram os 

termos “ICF and Brazil”, sendo ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) o equivalente a CIF. A busca 

demonstrou que apesar do crescente interesse na sua utilização, o uso da 

CIF ainda estava no momento inicial na comunidade científica brasileira e 

que a concentração de estudos estava nas áreas relacionadas do aparelho 

locomotor e, que a maioria dos estudos foram realizados na região Sudeste. 

 

DE ARAÚJO & BUCHALA (2013) baseado na técnica Delphi 

através de um consenso entre 27 especialistas, desenvolveram a primeira 

versão de um instrumento de coleta de dados sobre funcionalidade 

utilizando categorias da CIF com o uso do qualificador não especificado 

para o uso em Fisioterapia do trabalho, com o propósito de facilitar a 

notificação de incapacidades para a obtenção de dados sobre o trabalhador. 

O estudo resultou em 24 categorias da CIF selecionadas por pelo menos 

80% dos participantes, 91,7% deles consideraram aceitável a aplicação do 

instrumento, assim como acreditavam que os conceitos da CIF unificam 



 L i t e r a t u r a  | 12 

 

 

linguagem e consideraram ela imprescindível e muito importante; 58,3% 

informaram ser completamente ou muito aplicável; 66,7% apontaram que o 

instrumento desenvolvido era capaz de subsidiar sistemas de informação 

como a Classificação Internacional de Doenças (CID); e 100% 

compreenderam que este instrumento era capaz de gerar dados sobre 

funcionalidade humana. 

 

FRÉZ et al. (2014) com o objetivo de propor uma relação entre a 

qualidade de vida e a CIF, realizaram um estudo transversal com 15 

pacientes amputados atendidos no Centro de Reabilitação do Centro de 

Especialidades Médicas de Fóz do Iguaçu, no Brasil. Foram avaliadas as 

variáveis idade, gênero, uso de prótese, nível e causa de amputação, tempo 

de amputação, tempo de uso de prótese, duração da fisioterapia, 

complicações, nível de dependência em atividades de vida diária e estilo de 

vida. Após isso, dois pesquisadores selecionaram os componentes e 

categorias e chegaram a um consenso sobre quais poderiam ser aplicados 

para caracterizar os domínios dos questionários. A relação foi realizada 

através da estatística descritiva com média, desvio padrão e mediana para o 

score do instrumento de qualidade de vida e para a CIF, os qualificadores. 

Foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação de Spearman, e o 

resultado mostrou que o coeficiente de correlação entre a mediana dos 

qualificadores da CIF e SF-36 foi r = -0.9376, demonstrando uma alta 

correlação decrescente (p <0.0001), ou seja, o score de qualidade de vida 

diminuía conforme o qualificador da CIF demonstrava uma deficiência ou 

dificuldade. 

 

DE ARAÚJO & DE OLIVEIRA JÚNIOR (2014) descreveram a 

aplicação da CIF para o cadastramento da população do bairro Mutinga, em 
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Barueri/SP com o objetivo de gerar informações sobre funcionalidade e 

incapacidade na atenção básica. Para esta coleta de dados os agentes 

comunitários utilizaram um questionário elaborado pelos autores com base 

em um estudo de revisão bibliográfica sobre a CIF e com avaliação do 

conteúdo de codificação e de tabulação. As questões apresentaram ligação 

com categorias da CIF com a opção de uma resposta direta, positiva ou 

negativa, passíveis de classificação, já que os qualificadores “0” e “8” da 

CIF podiam corresponder as respostas “não” e “sim” respectivamente. A 

experiência do uso deste formulário mostrou ser de fácil aplicação, de fácil 

tabulação e permitiu conhecer o estado de saúde funcional da população. 

 

CASTANEDA, BERGMANN, BAHIA (2014) em uma revisão 

sistemática sobre o uso da CIF em estudos observacionais nas bases de 

dados Pubmed, Lilacs e SciELO no período entre janeiro e junho de 2011 

com publicações em inglês e português e o descritor CIF, selecionaram 35 

artigos  que foram submetidos ao checklist adaptado do Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE). Porém, 

somente 29 destes preencheram os 12 dos 15 critérios do STROBE e foram 

incluídos para análise e discussão. A maior parte dos estudos (83%) foram 

de estudos transversais, pouco menos de um terço deles (31%) utilizou 

categorias da CIF e maioria (24%) relacionou-se a área da reumatologia. 

Os resultados mostraram uma grande produção científica relacionada à 

CIF, embora sejam poucos os estudos epidemiológicos quantitativos 

quando comparados aos qualitativos na prática clínica. 

 

ALFORD et al. (2015) em uma revisão sistemática da literatura de 

2001 a 2012 avaliaram 37 artigos de 18 diferentes países que utilizaram a 

CIF para avaliar condições de saúde e funcionalidade em adultos com 
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condições crônicas pela perspectiva da pessoa, pois embora revisões 

anteriores tenham investigado seu uso em uma variedade de contextos, 

nenhuma delas se propôs a entender a experiência da saúde de pessoas com 

condições crônicas da própria perspectiva. Eles identificaram que embora 

pequeno, um crescente número de estudos foi encontrado em que a CIF foi 

usada para obter uma narrativa pessoal. Ainda, que a CIF foi relatada como 

útil para orientar a avaliação clínica e fornecer uma compreensão 

abrangente da saúde e da funcionalidade da perspectiva da pessoa. 

 

MADDEN & BUNDY (2018) analisaram a investigação de uma 

pesquisa publicada referente ao período de 2001 a 2015, ou seja, desde o 

surgimento da CIF, com o objetivo de examinar se houve uma mudança de 

pensamento em relação a este tipo de classificação, considerando-a uma 

nova classificação global em áreas de estudo e para obtenção de dados 

estatísticos sobre funcionalidade e incapacidade; se suas aplicações 

seguiram sua classificação e princípios; e se a partir dela foram 

desenvolvidas novas práticas e novos conhecimentos. Para responder a 

estas questões, MADDEN após uma primeira revisão de literatura que 

inclui buscas em bases da dados eletrônicos, listas de referências, busca 

manual de revistas e conteúdo de informações relevantes e conferências, 

montou uma base de dados com cerca de 450 referências e em uma 

segunda etapa, foram adicionadas mais 300 e deste total, 313 foram 

utilizadas. Identificaram que a CIF estimulou novos pensamentos entre as 

pessoas que trabalham com medidas, estatísticas e informações sobre 

funcionalidade, incapacidade e saúde; com uma atividade considerável 

refletindo novas ideias e ações com aplicações variadas; e que a construção 

de novos conhecimentos e práticas estimulam autores a desenvolver novas 

ferramentas.   
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3.2 QUALIDADE DE VIDA 

 

KILDAL et al. (2001) usaram como instrumento básico o Burn 

Specific Health Scale (BSHS) com 114 itens desenvolvido por BLADES, 

JONES, MUNSTER (1979), que em 1987 em sua nova versão apresentada 

por MUNSTER, HOROWITZ, TUDAHL (1987) foi chamada de Burn 

Specific Health Scale-Abbreviated (BSHS-A) com 80 itens e em 1994 o 

Burn Specific Health Scale-Revised (BSHS-R) que continha 31 itens por 

BLALOCK, BUNKER, DeVELLIS (1994), na intenção de poder ter um 

instrumento específico para queimaduras com melhor aplicabilidade 

clínica. Desenvolveram assim uma nova versão do BSHS, denominada esta 

de Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B). Validaram com 248 

pacientes de uma unidade de queimados da Suécia e sua versão foi 

composta por 40 itens e nove domínios sendo habilidades simples, 

sensibilidade ao calor, afeto, função da mão, trabalho, sexualidade, relações 

interpessoais, imagem corporal e regimes de tratamento. Seu score varia de 

zero a 160 no qual valores mais próximos de 160 indicam melhor qualidade 

de vida. 

 

KILDAL, ANDERSSON, GERDIN (2002) após a validação do 

BSHS-B, realizaram um novo estudo com 248 pacientes da mesma unidade 

de queimados da Suécia, com o objetivo de realizar uma comparação entre 

BSHS-B e as versões anteriores o BSHS-A e o BSHS-R. Incluíram no 

estudo pacientes adultos tratados na unidade de 1980 a 1995 e que 

apresentavam mais de 10% de área total de superfície corporal queimada 

ou se menos, mais de seis dias de internação hospitalar. O grupo apresentou 

uma média de idade de 36,8 anos de idade, com média de 30,8 dias de 

internação e 23,1% de comprometimento de extensão corpórea. Na 
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comparação dos instrumentos, a média para todas as questões foram 

semelhantes para todas as versões e a confiabilidade interna mostrou um 

alfa de Chronbach de 0.75-0,96 para o BSHS-A, de 0,75-0,93 para o 

BSHS-R e de 0,75-0,93 para o BSHS-B. Em relação aos pacientes, 

verificaram que mais de 10% de área corpórea queimada com espessura 

total, estava relacionada a um pior resultado geral das medidas. Como 

conclusão do estudo, orientaram que os domínios sensibilidade ao calor e 

trabalho devem ser identificados separadamente, o que permite o uso do 

BSHS-R ou o BSHS-B, porém a necessidade de avaliar a sexualidade e a 

função da mão remete ao uso do BSHS-B que também permite uma melhor 

avaliação dos domínios afeto e imagem corporal, ficando assim a 

recomendação do BSHS-B em estudos futuros.   

 

COSTA et al. (2008) realizaram um estudo de metodologia 

etnográfica, com 19 pacientes adultos que apresentavam sequelas de 

queimaduras e eram atendidos pela Unidade de Queimaduras do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Como resultado 

da pesquisa, puderam observar que vida familiar, integração social, 

trabalho, normalidade e autonomia são eixos orientadores para a atribuição 

de sentidos à qualidade de vida, e que o sofrimento psíquico, danos à 

autoimagem e à integração social, as dores, desconfortos físicos e 

limitações funcionais acarretados pelo trauma não podem ser subestimados. 

 

FERREIRA et al. (2008) traduziram e validaram a versão em 

português do BSHS-R com 115 pacientes de uma unidade de queimados do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, Campus de Ribeirão Preto, maiores de 18 anos, que passaram pela 

unidade entre 1998 e 2006. Eles concluíram que a versão brasileira atendeu 
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os critérios de validação, porém como limitação do estudo, o fato da 

validade ter sido testada apenas em medidas psicológicas. 

 

LACERDA et al. (2010) em seu estudo epidemiológico realizado 

com 101 pacientes da unidade de tratamento de queimaduras da UNIFESP, 

discutiram que as queimaduras podem gerar repercussões para os pacientes 

e seus familiares e que sua epidemiologia varia de uma parte do mundo 

para outra e estão relacionadas com práticas culturais, crises sociais e 

circunstâncias individuais. Eles identificaram as internações em um período 

de 12 meses e concluíram que houve predomínio do sexo masculino, das 

queimaduras de segundo grau misto e de menor extensão e, que a 

mortalidade foi relacionada à presença de lesão inalatória. 

 

CIOFI-SILVA et al. (2010) descreveram as mudanças na vida das 

vítimas de queimaduras durante a fase de reabilitação realizada em 

Ribeirão Preto, São Paulo, no período de janeiro de 2006 a dezembro 2007. 

Os pacientes adultos responderam a uma entrevista semiestruturada e foram 

coletados dados sociodemográficos e sobre a queimadura. Para 

interpretação das respostas foram criadas as categorias trabalho, lazer, 

relacionamentos, laços religiosos, atividades educacionais e hábitos; e os 

participantes foram divididos em um grupo com maior e menor de 20% de 

extensão corporal queimada. Análises descritivas mostraram que dos 44 

participantes 86,4% relataram alterações em mais de um aspecto da vida, 

associado ao trabalho, hábitos e lazer com maior frequência; dos 32 

pacientes que sofreram queimadura em pelo menos um dos membros 

superiores 68,7% associaram alguma mudança no trabalho; do total 43,1% 

alteraram o tipo de roupa usada para evitar exposição. Nos 

relacionamentos, 17 relataram mudanças nas relações com parentes, 
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amigos ou ambos. Como resultado ficou evidenciado que as queimaduras 

determinam um forte impacto na qualidade de vida, em particular no 

trabalho. 

     

YODER, NAYBACK, GAYLORD (2010) realizaram uma revisão 

da literatura sobre as variações do BSHS com o objetivo de identificar sua 

utilidade para pesquisa e prática clínica, e concluíram que o BSHS-B é a 

versão mais abrangente com a menor quantidade de questões. 

 

WILLEBRAND & KILDAL (2011) realizaram um estudo 

prospectivo com 94 pacientes adultos na Suécia, com o objetivo de 

reavaliar as propriedades psicométricas do BSHS-B. Além do BSHS-B 

foram utilizados o questionário Hospital Anxiety, a Escala de Depressão e o 

SF-36 após seis, 12 e 24 meses após o acidente. Concluíram que o BSHS-B 

é útil para descrever a saúde do paciente que sofreu queimadura, pois as 

propriedades psicométricas apresentaram correlação com os outros 

instrumentos.  

 

ELSHERBINY et al. (2011) em seu estudo realizado com 100 

pacientes adultos, usaram o BSHS-B para avaliar a qualidade de vida 

juntamente com dados que caracterizaram a queimadura. Encontraram um 

grupo representado por 64% participantes com menos de um ano de 

acidente, 14% sofreram queimadura durante o trabalho, 80% foram 

queimaduras térmicas, 86% acometeram membros superiores, 84% 

apresentaram < 50% de extensão comprometida, 58% foram profundidades 

de segundo e terceiro graus e 16% ficaram menos de um mês internados. 

Os resultados do BSHS-B apontaram maior prevalência de problemas 

extremos as questões em relação a pegar moedas de uma superfície plana, 
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de se sentirem tristes e chateados com frequência, de se incomodarem com 

a aparência em geral e das cicatrizes, de já não abraçarem, agarrarem ou 

beijar como antes, da exposição ao sol e clima quente e da sensibilidade 

mais acentuada da pele, e da interferência da queimadura no trabalho. 

Concluíram que a queimadura apresentou um impacto negativo na maioria 

dos domínios. 

 

XIE et al. (2012) em um estudo transversal, avaliaram 20 pacientes 

de um centro de queimadura de Xangai, na China. Aplicaram três 

instrumentos: o SF-36, o BSHS-B e o Michigan Hand Outcomes 

Questionnaire (MHQ) e coletaram dados clínicos para investigar quais 

fatores poderiam interferir na qualidade de vida. Compararam os resultados 

do SF-36 com uma população padrão e com pacientes que realizavam 

hemodiálise e os pacientes queimados apresentaram menores scores em 

relação aos outros grupos na questão de limitações por conta de problemas 

emocionais. O BSHS-B mostrou pontuações relativamente baixas, com 

maior frequência nos domínios trabalho, imagem corporal e sensibilidade 

ao calor. E o MHQ apresentou médias abaixo do esperado para função 

global da mão, trabalho, estética e satisfação. O estudo mostrou que mesmo 

após um longo tempo do acidente, os pacientes vivenciam problemas de 

origem física e emocional. 

 

WASIAK et al. (2014) avaliaram 99 pacientes na cidade de 

Melborne, Austrália, com o objetivo de identificar características clínicas 

que pudessem predizer a qualidade de vida após 12 meses de lesão. Eles 

utilizaram o BSHS-B como um dos instrumentos para esta avaliação e seu 

resultado foi relacionado com as seguintes variáveis demográficas e 

clínicas: idade, gênero, etiologia da queimadura, extensão, porcentagem de 
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queimadura de espessura parcial e total, número de procedimentos 

cirúrgicos, tempo de permanência hospitalar, proporção em admissão à 

unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica. Eles mostraram que a 

extensão, a idade avançada e o gênero feminino foram preditores 

importantes do índice total mais baixo de BSHS-B aos 12 meses após a 

lesão. 

 

RENNEBERG et al. (2014) realizaram o que consideraram o maior 

estudo prospectivo com pacientes queimados na Alemanha, com 

seguimento de avaliações em 6, 12, 24 e 36 meses. O objetivo foi examinar 

a qualidade de vida de pacientes de cinco centros diferentes da Alemanha, 

utilizando o 12-Item Short Form Survey (SF-12), NEO-Five Factor 

Inventory (NEO-FFI), o BSHS, o Screening for Posttraumatic Stress 

Disorder (PTSD) e o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Ao 

investigarem os fatores físicos e psicológicos envolvidos do processo de 

recuperação, constataram que a saúde mental não apresentou mudança 

significativa ao longo do tempo e que a mobilidade foi identificada como 

uma variável importante em relação a saúde mental e física. 

 

FINLAY et al. (2014) com o objetivo de examinar a confiabilidade e 

validade do BSHS-B em uma amostra de 823 pacientes com diferentes 

porcentagens de acometimento de extensão corporal, utilizaram dados do 

período de 2006 a 2013 gerenciados por um hospital na Austrália. O 

questionário foi aplicado na alta hospitalar e em mais cinco momentos 

diferentes correspondendo a 1, 3, 6, 12 e 24 meses após a primeira 

avaliação. A maioria apresentou até 15% de área corpórea atingida que 

correspondeu a 90% da amostra, 73% eram homens, 67% tinham realizado 

ao menos um procedimento cirúrgico e 60% estavam trabalhando no 
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momento do acidente, e os resultados em relação a qualidade de vida 

apresentaram melhora significativa ao longo de 24 meses após a 

queimadura. A confiabilidade da pontuação total da escala foi excelente 

com alfa de Cronbach de 0,95, ou seja, o BSHS-B se mostrou reprodutível, 

e quanto a validade de conteúdo a análise dessa grande amostra mostrou 

que o BSHS-B pode ser usado para qualquer tamanho de queimadura. 

 

PICCOLO et al. (2015) traduziram o BSHS-B para a língua 

portuguesa, adaptaram ao contexto cultural brasileiro e testaram sua 

reprodutibilidade, confiabilidade e validade. Foram selecionados 92 

pacientes, maiores de 18 anos, em acompanhamento no ambulatório da 

unidade de tratamento de queimaduras da Escola Paulista de Medicina 

(EPM) da UNIFESP, ambulatório do Pronto Socorro para Queimaduras de 

Goiânia e ambulatório do Hospital Nelson Picollo em Brasília. Sua versão 

final foi denominada Burn Specific Health Scale-Brief-Brasil (BSHS-B-

Br). 

 

MARTIN et al. (2017) concluíram um estudo de coorte prospectivo 

na Austrália com o objetivo de verificar a relação entre crescimento pós-

traumático, depressão e qualidade de vida após queimadura. Um total de 

217 avaliações foram coletadas de 73 pacientes adultos de dois grupos 

diferentes, identificados de um banco de dados hospitalares. Consideraram 

um grupo com lesão não aguda, ou seja, mais de seis meses de acidente e 

grupo com lesão aguda com menos de seis meses. Foram coletadas 

informações demográficas de ambos os grupos e os instrumentos aplicados 

foram o SF-36, o BSHS-B, o Drepression Anxiety and Stress Scale (DASS) 

e o Posstraumatic Growth Inventary (PTGI). Neste estudo para ambos os 
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grupos a relação mostrou que a depressão é uma barreira ao crescimento, 

porém não tiveram impacto na pontuação do PTGI. 

 

3.3 CIF E QUEIMADURA 

 

VAN BAAR et al. (2006) utilizaram a CIF para classificar a 

funcionalidade após queimadura. Primeiro um único revisor realizou uma 

busca na literatura na base de dados MedLine com mais de uma 

combinação de descritores compreendendo o período entre 1966 e 2003. 

Desta revisão, 50 publicações preencheram os critérios de inclusão e foram 

analisadas, 16 abordavam crianças e adolescentes, 28 adultos, três em 

idosos e três em idade mista. Em mais da metade das publicações, a função 

mental (70%) e atividades e participação relacionadas ao trabalho (72%) 

foram as que apareceram com maior frequência, seguidas de autocuidado 

(68%), relações interpessoais (62%) e mobilidade (60%). Com menos 

frequência foram os achados para funções do corpo e fatores ambientais e, 

estruturas do corpo com menor porcentagem (12%) somente incluiu 

estruturas relacionadas ao movimento e a pele. Quando relacionado à 

idade, em criança e adolescente a função mental apareceu com 75%, em 

adultos a educação e situação com o trabalho com 89%, e 100% em idosos 

era a respeito de autocuidado, apoio e relação interpessoal. Os autores 

descreveram também neste estudo o resultado de um consenso na Holanda 

que selecionou os capítulos mais relevantes da CIF para queimadura. Sua 

versão final foi publicada como CIF modificada para pacientes com 

queimadura versão 1.0. O resultado desta pesquisa mostrou que as 

publicações não forneceram informações suficientes para identificação das 

alterações de funcionalidade após a queimadura e sugeriram o 

desenvolvimento de um core set. 
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WASIAK et al. (2011) com o intuito de estimular uma discussão 

sobre a CIF na comunidade de queimadura, realizaram uma revisão 

sistemática da literatura para conseguir identificar e quantificar os 

conceitos de saúde contidos em 14 instrumentos que avaliam os pacientes 

queimados e fazer uma ligação com a CIF. Realizaram uma busca 

eletrônica em cinco bases de dados diferentes a partir de 2003 com 

diferentes descritores e com artigos em inglês. Dois avaliadores 

independentes identificaram os estudos para a inclusão e para a 

concordância entre os conceitos identificados e a associação com a CIF 

adotaram o teste de concordância de Kappa para a análise estatística. Como 

resultado, 321 artigos foram recuperados e avaliados, porém somente 132 

trabalhos realizados em 20 países foram incluídos para análise e envolveu 

17245 pacientes. O BSHS-B foi o instrumento mais utilizado identificado 

em 29 estudos e os avaliadores encontraram 356 conceitos, dos quais 284 

estavam ligados a CIF. Concluíram que foi possível conectar 80% dos itens 

dos instrumentos com CIF, sendo que 46% destes em relação a funções do 

corpo e 20% atividades e participação, resultados estes que demonstraram a 

necessidade de um consenso e da padronização em relação aos 

instrumentos, porém afirmaram que a CIF foi útil em relação a comparação 

do conteúdo dos instrumentos genéricos e específicos utilizados em 

queimaduras.  

 

GRISBROOK et al. (2012) realizaram um estudo de caso na 

Austrália com o objetivo de demonstrar a utilização da CIF como modelo 

para obtenção de dados sobre as complexas limitações de funcionalidade 

após grandes queimaduras, com o intuito de guiar o planejamento de 

reabilitação e melhorar a qualidade de vida. Para tanto, avaliaram um 

homem de 35 anos com cinco anos de acidente, 35% da superfície corporal 
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queimada que correspondia a áreas como as mãos, antebraços, cotovelos, 

rosto e costas, que havia realizado escarotomia de membros superiores e 

fasciotomia em mãos com enxerto, e durante sua recuperação desenvolveu 

uma polineuropatia e, foi ventilado artificialmente por 10 dias devido uma 

lesão inalatória. Para a avaliação, utilizaram o BSHS-B e o SF-36 como 

medidas contextuais, que incluíam também componentes de atividade e 

participação que foram avaliados pelo Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) e Disabilities of the Arm, Shoulder and 

Hand Questionnaire (QuickDASH). Para medir as funções e estruturas do 

corpo, utilizaram o Brief Pain Inventary – Short Form (BPI-SF), Visual 

Analogue Scale (VAS), goniometria para as medidas de amplitude articular 

com análise dimensional, dinamometria com eletroneuromiografia para o 

tônus muscular, volume de oxigênio máximo e espirometria para 

capacidade pulmonar. Concluíram que a CIF é uma ferramenta útil para a 

obtenção abrangente de dados sobre funcionalidade após uma queimadura, 

porém deve ser empregada em todos os níveis para garantir uma visão 

holística que por sua vez, contribui com a melhora dos resultados sobre a 

qualidade de vida desta população. 

 

MEIRTE et al. (2014) com o objetivo de investigar se os 

instrumentos para medir qualidade de vida em queimadura foram capazes 

de descrever a funcionalidade com base na estrutura da CIF, realizaram 

uma busca no banco de dados eletrônicos, o PubMed, e selecionaram 30 

artigos publicados entre o período de 1990 e 2013, que mostrou a utilização 

de sete instrumentos, porém para análise foram selecionados os três mais 

frequentes, sendo eles o BSHS-B, o SF-36 e o EuroQol-5 (EQ-5D). Um 

grupo de quatro pesquisadores realizou a avaliação e interpretação dos 

questionários para a comparação com os domínios da CIF. O estudo 
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mostrou que o BSHS-B em relação aos componentes da CIF foi o único 

que incluiu sexualidade em consonância com funções do corpo, função da 

mão e trabalho para atividades e participação e fatores pessoais (regimes de 

tratamento e imagem corporal). Entretanto, todos os instrumentos cobriram 

de certa forma funções do corpo e atividades e participação, ao mesmo 

tempo que ambos não comtemplaram os fatores ambientais. Concluíram 

que embora os instrumentos não tenham conseguido medir todos os 

resultados necessários de interesse para pacientes com queimadura, a 

inclusão de novas medidas com a finalidade de preencher estas lacunas, 

acabaria por aumentar o tempo para preenchimento do questionário. 

 

OSBORNE et al. (2016) vincularam, classificaram e descreveram o 

conteúdo do Multi-center Benchmarking Study Burn Outcomes 

Questionnaires (BOQ) com a CIF, que faz parte do Multi-Center 

Benchmarking Study (MCBS), um projeto de coleta de dados nos Estados 

Unidos. Para isto, seguiram a técnica de ligação padronizada pela OMS e 

todos os conceitos significativos dentro de cada item foram identificados e 

vinculados a CIF por dois codificadores diferentes e um terceiro 

pesquisador determinou os códigos que não foram acordados entre os dois 

primeiros. Um total de 551 conceitos foram identificados e incluídos 353 

para a avaliação com o BOQ, onde 292 conceitos dos instrumentos foram 

vinculados a CIF. Em relação a atividades e participação houve 58% de 

conceitos vinculáveis a CIF, funções do corpo 31% e 11% fatores 

ambientais, sem representação das estruturas. Eles concluíram e 

recomendaram que as edições subsequentes do BOQ devem incluir o 

impacto ou a falta dele nos fatores ambientais e as estruturas do corpo. 
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OSBORNE et al. (2017b) buscaram responder se os dados do Burn 

Model System (BMS), uma base de dados nacional dos Estados Unidos 

composta de itens selecionados por especialistas em queimaduras, coletam 

dados abrangentes em relação a toda experiência dos pacientes queimados 

ao longo do tempo. Seguindo a técnica de vinculação padronizada por 

CIEZA et al. (2005), dois codificadores classificaram e descreveram os 

conceitos dentro do BMS e realizaram a ligação com a CIF. Um total de 

1327 conceitos foram identificados e destes, 816 (61%) foram vinculados a 

CIF. O componente funções do corpo foi o mais representado com 42%, 

seguido de atividades e participação com 34%, fatores ambientais com 13% 

e estruturas do corpo com 12%. Eles concluíram que a maioria dos 

conceitos no BMS estavam vinculados a função do corpo e atividades e 

participação, porém com representação desigual; e que futuras edições 

desenvolvidas devem considerar a adição de conceitos sobre o impacto dos 

fatores ambientais na participação e sobre as estruturas do corpo. Ainda, 

fizeram um apelo para o desenvolvimento de um core set para 

queimaduras.  

 

MEIRTE et al. (2017) realizaram na Holanda e na Bélgica um estudo 

prospectivo de nove meses de seguimento, com 184 pacientes adultos 

admitidos nas unidades de queimadura, com o objetivo de investigar a 

validade convergente entre o BSHS-B, o SF-36 e o EQ-5D dentro da 

estrutura da CIF e a validade discriminante dos instrumentos de acordo 

com a gravidade da lesão. A análise da validade convergente mostrou que 

houve uma correlação negativa entre o BSHS-B e o EQ-5D, onde na 

função do corpo o afeto (r=0,69) apresentou uma forte relação com a 

ansiedade e depressão, e no componente participação, trabalho (BSHS-B) e 

habilidades (EQ-5D) revelou uma correlação forte (r=0,63). A correlação 
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entre o BSHS-B e o SF-36 também apresentou forte relação no afeto 

(r=0,67), assim como correlações elevadas para trabalho (participação) e 

função da mão (atividade). Para a validade discriminante foram 

comparados dois grupos: os que realizaram ou não cirurgia. O BSHS-B 

mostrou que as maiores diferenças foram encontradas no que diz respeito 

ao trabalho, imagem corporal e regimes de tratamento, com uma correta 

classificação de 69,4% a 69,8%. O EQ-5D mostrou um problema maior no 

grupo de cirurgia e ambos apresentaram maior dificuldade na dor, 

ansiedade e depressão e mobilidade, com correta classificação em 69,7% a 

70,1%. O SF-36 também foi capaz de discriminar a gravidade em grupos. 

Sua classificação validada foi de 68,2% a 71,7%. Os resultados mostraram 

que a CIF é útil para classificar as escalas.   

 

OSBORNE et al. (2017a) conduziram uma revisão sistemática de 

acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analyses (PRISMA) com o propósito de responder com base no 

componente Atividades e Participação da CIF quais os instrumentos mais 

comuns utilizados para medir resultados em relação a este componente em 

uma população pediátrica, assim como identificar o retorno às atividades 

diárias e quais as áreas mais afetadas após a queimadura. Realizaram então 

uma busca eletrônica no PubMed e encontraram 1546 publicações onde 

destas, 1507 foram excluídas com base no título e das 39 restantes, somente 

11 foram incluídas para análise. A literatura mostrou que cinco dos nove 

capítulos deste componente foram citados. Quanto ao comportamento após 

o acidente, os estudos mostraram que os professores observaram que 

meninos que sofreram queimadura com idades entre 12 e 18 anos 

apresentaram tendência a delinquência e agressividade quando comparados 

a um grupo de não queimados e que crianças com queimaduras de 7 a 12 
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anos demonstraram significativamente mais problemas incluindo tortura de 

outras crianças, relatado pelos pais e professores. Entretanto, a maioria das 

crianças não demonstraram problemas comportamentais nas áreas de 

participação escolar, social e de atividade. Quando analisada a relação do 

comportamento com a extensão da queimadura, dois estudos encontraram 

menos problemas em crianças com maior área comprometida. Não foram 

encontradas diferenças nas principais áreas da vida, que inclui o retorno à 

escola, porém fatores parentais contribuíram para variação de resultados de 

funcionalidade e as crianças queimadas participaram com menos frequência 

de atividades sociais, embora com maior nível de prazer. Apesar destes 

resultados, com base na escassez de estudos que examinaram subtópicos ou 

medidas similares de avaliação, os autores sugerem estudos mais 

estruturados nesta área com o propósito de melhorar as práticas de 

reabilitação. 

 

JOHNSON & CHUNG (2017) se dedicaram a entender como 

instrumentos abrangentes e específicos avaliam os resultados de 

investigação para queimaduras de mãos de acordo com a CIF, e destacaram 

a importância da utilização de avaliações subjetivas através de relatos dos 

pacientes. Para a padronização dos resultados esperados, foi realizada uma 

categorização dentro do conteúdo do core set para condições da mão da 

CIF. Os resultados obtidos apresentaram que em medidas gerais, a 

qualidade de vida é o principal desfecho na pesquisa sobre queimaduras e 

que o BSHS-B é provavelmente o instrumento mais confiável por incluir 

sensibilidade ao calor e função da mão; entretanto, também citam o core set 

para condições da mão adequado por fornecer uma linguagem unificada 

que identifica, acompanha e descreve resultados, porém ainda recém 

utilizada. Embora estas afirmações, levantaram a questão sobre a avaliação 



 L i t e r a t u r a  | 29 

 

 

da função da mão em pacientes com queimadura precisar de maior 

investigação. Os resultados descritivos, como escalas de cicatrizes, 

mostraram uma abordagem sem padronização, dificultada pela 

subjetividade e com utilização limitada. Quanto as medidas de resultados 

de componentes, os estudos não mostraram correlação entre amplitude de 

movimento e desempenho, destacaram que o dinamômetro é uma medida 

confiável e válida e que a força de preensão permite aos clínicos quantificar 

deficiências que contribuem para perda da função da mão, porém estes 

instrumentos de medida devem ser usados em conjunto com o BSHS-B. 

Por fim, nas medidas de resultados relatadas pelo paciente, o instrumento 

que apresentou boa validade, reprodutibilidade e capacidade de resposta foi 

o QuickDASH. Como existe na literatura uma grande quantidade de 

instrumentos que medem queimadura em mão, os autores concluíram que é 

necessária mais informação sobre a validade destes para avaliar os 

resultados descritos no quadro da CIF para pacientes com queimadura de 

mão. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Desenho da pesquisa e considerações éticas 

 

Este é um estudo primário, observacional, transversal, analítico e 

multicêntrico. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina (CEP-

UNIFESP/EPM) através da Plataforma Brasil, com o número 1.525.931 em 

01 de maio de 2016 (Apêndice 1). 

 

4.2 Casuística 

 

Após a exclusão de dois participantes por preenchimento incompleto 

dos instrumentos, foram selecionados 80 pacientes adultos que sofreram 

queimadura, provenientes dos ambulatórios que aprovaram e autorizaram a 

realização da pesquisa. Foram eles: Ambulatório de Queimaduras da 

UNIFESP/EPM, Ambulatório do Pronto Socorro para Queimaduras em 

Goiânia e Ambulatório de Cirurgia Plástica da Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Santos (ISCMS). Ambos firmaram o consentimento para o 

campo de coletas com a assinatura do Vínculo de Instituição Participante 

pelo representante responsável da instituição. 

Para incluir a participação na pesquisa, os pacientes rubricaram as 

páginas e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 2), em duas vias, ficando uma com o participante e a 

outra com o pesquisador.  

 

 



 M é t o d o  | 32 

 

 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes de ambos os gêneros. 

 Pacientes que sofreram queimadura e seguiram em acompanhamento 

ambulatorial. 

 Pacientes com idade de 18 anos ou mais, no momento do estudo. 

 Pacientes que não apresentaram comprometimento cognitivo, 

avaliados pelo Mini mental com score igual ou acima de 20 pontos.  

 A compreensão e assinatura do TCLE. 

 

4.2.2 Critérios de não inclusão 

 

 Pacientes psiquiátricos com histórico de transtornos psicóticos. 

 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 

 Questionários com preenchimento incompleto ou ilegível. 

 

4.3 Descrição da casuística 

 

Dos 80 participantes deste estudo, 52 (65%) eram de Goiânia, 21 

(26,3%) de São Paulo e sete (8,8%) de Santos. A média de idade deste 

grupo foi de 37,47 (DP 14,13) anos, variando de 18 a 75 anos.  

Do total, 52 (65%) eram mulheres e 28 (35%) homens; 52 (65%) 

eram brancos e 28 (35%) não brancos; 39 (48,8%) casados, 35 (43,38%) 

solteiros, cinco (6,3%) separados e um (1,3%) viúvo; 33 (41,3%) tinham 
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ensino fundamental dois, 22 (27,5%) ensino médio, 14 (17,5%) nível 

superior e 11 (13,8%) ensino fundamental um. 

Quanto ao evento 16 (20%) foram acidentes de trabalho; com seis 

(37,5%) trabalhadores envolvidos com cozinha e os outros dez na mesma 

proporção (6,3% cada), representados por técnico em prótese dentária, 

técnico em mecânica, comerciante, garçonete, engenheiro, colocador de 

mármore, funcionário de salão de beleza, industrial, auxiliar de produção e 

confeiteiro. 

O agente causal líquido aquecido apareceu em maior parte da 

amostra com 27 (33,8%) dos casos, seguido de 21 (26,3%) sendo o líquido 

inflamável. Houve somente um (1,3%) caso por queimadura elétrica 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Agente causal 
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A caracterização da queimadura mostrou que 43 (53,8%) eram 

pequenos queimados, o tempo de queimadura menor que um mês 

prevaleceu 46 (57,5%), mais da metade 42 (52,5%) eram queimaduras com 

profundidade de segundo com terceiro grau, a maior parte do grupo com 62 

(77,5%) participantes apresentou internação hospitalar menor de um mês e 

43 (53,8%) realizaram somente o desbridamento (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Aspectos relacionados à queimadura 

 Fi Fr 

Gravidade da Lesão   

Pequeno Queimado 43 53,8% 

Médio Queimado 19 23.8% 

Grande Queimado 18 22,5% 

   

Tempo do Acidente   

Menor que 1 mês 46 57,5% 

De 1 a 12 meses 25 31,3% 

De 1 a 5 anos 09 11,3% 

   

Profundidade   

Segundo + Terceiro Grau 42 52,5% 

Segundo Grau 32 40% 

Terceiro Grau 06 7,5% 

   

Internação Hospitalar   

< 1 mês 62 77,5% 

1 a 6 meses 10 12,5% 

> 6 meses 03 3,8% 

Não necessitou 05 6,3% 

   

Procedimentos Cirúrgicos   

Desbridamento 43 53,8% 

Desbridamento + Enxerto 17 21,3% 

Desbridamento + Enxerto + Sequela 06 7,5% 

Desbridamento + Enxerto + Amputação 01 1,3% 

Não realizou 13 16,3% 

FI=frequência absoluta; FR=frequência relativa; %: porcentagem; >=maior; 

<=menor. 
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Do total de regiões acometidas prevaleceu o comprometimento de 

somente uma região em 26 (32,5%) pacientes, seguida de duas em 16 

(20%), três regiões em 14 (17,5%), quatro regiões em nove (11,3%) 

pacientes, cinco regiões em cinco (6,3%), sete em três (3,8%), igualmente 

seis e nove regiões em dois (2,5%) pacientes e outros três (1,3% cada) com 

oito regiões, 10 e 11 regiões acometidas. Quanto às regiões, 24 (30%) 

acometeram o rosto, três (3,8%) a cabeça, 15 (18,8%) o pescoço, sete 

(8,8%) orelha, 17 (21,3%) tórax, oito (10%) abdômen, sete (8,8%) tórax 

posterior, quatro (5%) mamas, 52 (65%) membro superior direito, 39 

(48,8%) membro superior esquerdo, 13 (16,3%) mão direita isoladamente, 

10 (12,5%) mão esquerda, nove (11,3%) ambas as mãos, 29 (36,3%) 

membro inferior direito, 33 (41,3 %) membro inferior esquerdo, um (1,3%) 

em região peniana, escrotal ou vulvar e três (3,8%) região glútea.     

 

4.4 Procedimentos 

 

Os participantes após assinarem o TCLE, foram submetidos em um 

primeiro momento por uma avaliação cognitiva pelo Mini mental (Anexo I) 

para que pudessem ser incluídos no estudo. Após esta inclusão, realizaram 

o preenchimento dos dados sociodemográficos (Apêndice 3) para a 

caracterização da amostra e em seguida, preencheram de forma assistida os 

instrumentos BSHS-B-Br (Anexo II) e a CIF (Apêndice 4) em um único 

momento.  

 

4.4.1 Mini mental 

 

É um instrumento de rastreio de comprometimento cognitivo 

elaborado por FOLSTEIN, FOLSTEIN, MCHUGH (1975) e no Brasil, 
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BERTOLUCCI et al. (1994) publicaram sua primeira versão. Ele trata de 

questões em sete categorias com o objetivo de avaliar a orientação temporal 

(cinco pontos), orientação espacial (cinco pontos), registro de três palavras 

(três pontos), atenção e cálculo (cinco pontos), recordação das três palavras 

(três pontos), linguagem (oito pontos) e capacidade construtiva visual (um 

ponto). Seu score pode variar de zero pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo, até um total máximo de 30 pontos, que 

corresponde a melhor capacidade cognitiva. Para este estudo, pacientes que 

obtiverem um score de 19 pontos ou menos, não serão incluídos. Ainda, o 

score seguido é baseado no estudo de BRUCKI et al. (2003) que adaptou o 

uso do mini mental no Brasil com score de 20 para analfabetos, de 25 para 

pacientes de um a quatro anos de escolaridade, 26,5 de cinco a oito anos, 

28 de nove a 11 e 29 para maior de 11 anos de escolaridade.   

 

4.4.2 Ficha de caracterização sociodemográfica 

 

A ficha de caracterização sociodemográfica identificou o participante 

quanto ao centro da coleta dos dados e na identificação pessoal as iniciais 

do nome, idade, raça, gênero, estado civil, grau de instrução e profissão. 

Quanto a queimadura, a data do ocorrido, agente causal, tempo de 

internação hospitalar, profundidade, porcentagem da superfície corporal 

queimada, região acometida e procedimentos cirúrgicos.  

 

4.4.3 Burn Specific Health Scale-Brief-Br (BSHS-B-Br) 

 

O questionário BSHS-B é um instrumento específico que avalia a 

qualidade de vida do paciente com queimadura, desenvolvido por KILDAL 

et al. (2001). Ele foi traduzido e validado no Brasil por PICCOLO et al. 
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(2015) e passou a se chamar BSHS-B-Br. Ele contém 40 questões com 

nove domínios que avaliam: sensibilidade ao calor (questões 28-32/score 

20), afeto (questões 10-16/score 28), função da mão (questões 4-8/score 

20), regimes de tratamento (questões 33-37/score 20), trabalho (questões 9, 

38-40/score 16), sexualidade (questões 21-23/score 12), relações 

interpessoais (questões 17-20/score 16), habilidades simples (questões 1-

3/score 12) e imagem corporal (questões 24-27/score 16). Seu score total 

varia de zero a 160, onde zero corresponde a uma pior qualidade de vida e 

160 a uma melhor. É autoaplicável e cada questão se refere a uma função 

ou experiência após a queimadura e, possibilita uma única resposta em uma 

escala denominada Likert de cinco opções: extremo/extremamente equivale 

a 0, bastante a 1, moderadamente a 2, um pouco a 3 e nenhum/nenhuma a 

4.  

 

4.4.4 CIF 

 

A CIF foi publicada em 2001 e aprovada para uso internacional 

como um novo instrumento para mensurar a saúde da população. Pertence 

a categoria das classificações internacionais desenvolvida pela OMS e 

classifica a funcionalidade e incapacidade associadas ao estado de saúde e 

complementa a CID. Foi traduzida no Brasil em 2003 pela Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sua última atualização 

ocorreu em 2015. 

Ela pode apresentar quatro níveis de classificação dos componentes 

da saúde e pode ser aplicada a todas as pessoas. Seus componentes incluem 

a funcionalidade e incapacidade, que descrevem as estruturas e funções do 

corpo e atividades e participação e, os fatores contextuais do qual fazem 
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parte os fatores ambientais e os fatores pessoais, fatores pessoais estes 

ainda não classificáveis até o momento. Cada componente possui domínios 

que representam várias categorias denominadas unidades de classificação. 

  Para este estudo foram usadas as informações de todos os níveis 

para a elaboração de perguntas da ficha de coleta de dados sobre 

Funcionalidade com base na CIF elaborada pelos pesquisadores, e seguiu 

as informações e os conceitos fornecidos pela CIF 2003 – Versão em 

Português - Brasil. Este estudo seguiu o modelo apresentado por DE 

ARAUJO & DE OLIVEIRA JÚNIOR (2014). E, também foram somente 

utilizados os componentes da CIF baseado na seleção de capítulos 

relevantes para as queimaduras realizada por um consenso na Holanda, 

onde sua modificação final foi denominada CIF modificada para pacientes 

com queimaduras, Versão 1.0 (VAN BAAR et al., 2006). Este modelo não 

incluiu o capítulo um de estruturas do corpo e os capítulos dois e cinco de 

fatores ambientais. 

Este formato do uso da CIF permitiu apenas uma resposta direta e 

dicotômica de não e sim, que representaram os qualificadores zero e oito da 

CIF respectivamente e permitiram a tabulações dos dados. Sua versão final 

para este estudo compreendeu em sua totalidade 55 perguntas que foram 

respondidas pelos participantes de maneira auto assistida. O componente 

funções compreendeu um total de 18 questões (1-18) para as mulheres e 17 

para os homens, pois a questão número 12 abordava a questão de ciclo 

menstrual e gravidez, portanto não aplicável para o gênero masculino. O 

componente estruturas resultou em seis questões (19-24), atividades e 

participação em 13 (25-37) e os fatores ambientais em 18 (38-55). 
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4.4.5 Análise estatística 

 

Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel – 2016 

(Microsoft
TM

) e o software utilizado foi Microsoft R 3.4.2 versão para 

Windons (64-bit). Foi aplicado o nível de significância de 5% para as 

análises, sendo p<0,05 uma correlação significativa e p>0,05 uma 

correlação não significativa. Ainda, uma correlação perfeita (=1), forte 

(>0,75), moderada (<0,75), fraca (<0,5) e inexistente (=0). 

Os dados numéricos foram expressos em média e desvio padrão (IC 

95%) e os dados categóricos nominais em frequência absoluta e relativa. 

Para análise de correlação foi utilizado o teste de Coeficiente de Correlação 

de Spearman. 
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5 RESULTADOS 

 

Para este estudo, o grupo de 80 participantes apresentou uma média 

de 127,12 (DP ± 23,03) com o mínimo de 46 e o máximo de 160 para o 

Score total do instrumento que avaliou a qualidade de vida, o BSHS-B-Br. 

Em relação as respostas dos itens com base na CIF, a questão 12 que 

perguntou sobre alguma dificuldade em relação ao ciclo menstrual e de 

engravidar, foi respondida somente pelas mulheres e destas, somente três 

(6%) referiram ter algum problema. As questões que buscaram informações 

em relação ao acesso dos participantes quando apresentavam necessidades 

dentro dos fatores ambientais, questões estas que não foram incluídas na 

análise de correlação são demonstradas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Questões da CIF 

Funções Fi Fr 
  

Dificuldade em relação ao ciclo menstrual e de 

engravidar (n=52) 
03 6%     

Fatores Ambientais (n=80) 
Necessidade Acesso  

Fi Fr Fi Fr 

Uso de medicamentos 51 64% 42 82% 

Uso de prótese 4 5% 2 50% 

Produtos que facilitam a mobilidade 6 8% 3 50% 

Produtos, equipamentos e tecnologia para 

comunicação 
11 14% 6 55% 

Rampas, elevadores e banheiros adaptados 4 5% 4 100% 

Apoio familiar/cuidador 29 36% 24 83% 

Profissionais da saúde 44 55% 36 82% 

Legenda: FI=frequência absoluta; Fr=frequência relativa; %: porcentagem. 

 

Quando realizada a análise de correlação entre este Score total de 

qualidade de vida pelo BSHS-B-Br com a CIF, os resultados mostraram 

que para todas as variáveis houve correlação decrescente significativa, ou 

seja, quanto melhor a qualidade de vida, maior escore do BSHS-B-Br, 
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obteve-se menor porcentagem de respostas positivas na CIF, representadas 

pela resposta sim, onde o participante afirma ter um problema no item 

questionado. 

O score total do BSHS-B-Br quando relacionado com funções do 

corpo da CIF apresentou uma correlação moderada com valor de p<0,001 

significativo, resultando em um r=-0,5307 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Correlação entre o BSHS-B-Br e 

Funções da CIF. 

 

A relação da qualidade de vida e estruturas do corpo da CIF também 

foi significativa com valor de p<0,001 e apresentou uma correlação fraca 

r=-0,4787 (Figura 3). 
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Figura 3 – Correlação entre o BSHS-B-Br e 

Estruturas da CIF. 

 

Os dados que relacionaram atividades e participação e os fatores 

ambientais com o BSHS-B-Br, mostraram uma correlação fraca e 

moderada com significância estatística em ambos os casos com valor de 

p<0,001 e r=0,4385 e valor de p<0,001 e r=-0,5027, respectivamente 

(Figuras 4 e 5).  
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Figura 4 – Correlação entre o BSHS-B-Br e 

Atividades e Participação da CIF. 

 

 

 

Figura 5 – Correlação entre o BSHS-B-Br e 

Fatores Ambientais da CIF. 
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Os resultados obtidos através da análise da Correlação de Spearman 

em relação a cada domínio do BSHS-B-Br com o percentual de respostas 

sim dos itens da CIF, demonstraram várias correlações significantes, como 

mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Correlação entre os domínios do BSHS-B-Br e a CIF 

BSHS-B-BR 

DOMÍNIOS 

CIF 

FUNÇÕES 

CIF 

ESTRUTURAS 

CIF 

ATIVIDADES E 

PARTICIPAÇÃO 

CIF 

FATORES 

AMBIENTAIS 

 R p valor r p valor r p valor r p valor 

HS -0,3483 0,0015* -0,1357 0,2299 -0,4171 0,0001* -0,3232 0,0034* 

FM -0,3004 0,0068* -0,0880 0,4376 -0,3940 0,0003* -0,2718 0,0147* 

Trabalho -0,4838 < 0,001* -0,4283 < 0,001* -0,4432 < 0,001* -0,4829 < 0,001* 

Afeto -0,2167 0,0535 -0,2305 0,0397* -0,3422 0,0019* -0,2709 0,0151* 

RI -0,1040 0,3585 -0,0763 0,5010 -0,1576 0,1628 -0,1983 0,0779 

Sexualidade -0,3072 0,0056* -0,2179 0,0522 -0,2551 0,0224* -0,2754 0,0522 

IC -0,5115 < 0,001* -0,5096 < 0,001* -0,2931 0,0083* -0,3450 0,0017* 

SC -0,4415 < 0,001* -0,4527 < 0,001* -0,1715 0,1282 -0,2432 0,0297* 

RT -0,4091 0,0002* -0,4238 < 0,001* -0,2394 0,0325* -0,3922 0,0003* 

HS: Habilidades Simples, FM: Função da Mão, RI: Relações Interpessoais,  

IC: Imagem Corporal, SC: Sensibilidade ao Calor, RT: Regimes de Tratamento. 

r: Correlação Linear de Spearman. 

*: Significância Estatística. 

P valor: Índice de Significância < 0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A vivência na participação do atendimento ao paciente que sofreu 

queimadura desperta a necessidade do conhecimento e atualização para 

proporcionar um melhor planejamento do tratamento que envolve a 

recuperação funcional e a reabilitação. 

Queimaduras podem resultar em deformidades graves, deficiências 

limitantes e reações psicológicas adversas com repercussões sociais, que 

afetam os pacientes e seus familiares (LACERDA et al., 2010). Elas tem 

efeitos negativos sobre a maioria das dimensões da qualidade de vida, 

incluindo a saúde física, psicológica e o retorno ao trabalho 

(ELSHERBINY et al., 2011), e também quanto a imagem corporal e a 

sensibilidade ao calor (XIE et al., 2012). 

Um outro problema para pacientes com queimadura em relação a 

qualidade de vida é que as consequências das lesões influenciam na sua 

capacidade de participar de atividades essenciais da vida diária 

(RENNEBERG et al., 2014) e, existe um longo período de tempo para 

estudo de seguimento que possa identificar essas repercussões já que o 

processo de recuperação pode durar muitos anos (RENNEBERG et al., 

2014; WASIAK et al., 2014), e os pacientes com queimaduras graves 

podem apresentar problemas físicos e psicológicos mesmo após um longo 

período de evolução (XIE et al., 2012). Sendo assim, o estudo com 

avaliações repetidas ao longo de um tempo com início após a alta é 

necessário para que se identifique melhor os resultados da recuperação 

funcional em pacientes com queimaduras (VAN BAAR et al., 2006). 

Embora a literatura (SOUZA et al., 2009; LACERDA et al., 2010; 

WASIAK et al., 2014) aponte o gênero masculino com a maior prevalência 
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dos casos pelo maior risco ao que o gênero masculino se expõe aos 

acidentes, o presente estudo identificou que 65% dos participantes eram do 

gênero feminino e isso pode ser justificado por elas demonstrarem um 

maior cuidado com a própria saúde, procurarem mais os serviços de saúde 

e se incomodarem mais com as cicatrizes e marcas do acidente. 

A média de idade encontrada no presente estudo foi de 37,47 anos, 

variando de 18 a 75 anos, aproximadamente a mesma faixa de outros 

estudos (LACERDA et al., 2010; RENNEBERG et al., 2014). Ainda, de 

acordo com a atual pesquisa, o estudo de ELSHERBINY et al. (2011) 

também identificou que a maior parte da amostra estudada (64%) 

apresentava menos de um ano do acidente. 

ELSHERBINY et al. (2011) e WASIAK et al. (2014) identificaram 

que a maior parte dos participantes apresentaram como agente causal a 

queimadura térmica. Neste estudo o agente causal mais frequente foi o 

líquido aquecido (33,8%) seguido do líquido inflamável (26,3%). Porém, 

este resultado diverge do estudo de LACERDA et al. (2010) que encontrou 

como o maior agente causal o líquido inflamável (40,6%) ou o álcool 

líquido predominando (31,3%), seguido do líquido aquecido (25,7%), o que 

ressalta a importância da discussão a respeito da necessidade de uma 

legislação que proíba a venda de álcool líquido em frasco de plástico no 

volume de um litro como ocorre no nosso país, substituindo por recipientes 

de vidro com volumes menores (100 ml) como ocorre em países 

desenvolvidos, onde a prevenção de acidentes é o foco principal, pois o 

custo é muito menor que o tratamento. Basicamente, a prevenção é 

realizada em cima dos dados epidemiológicos, que não existem de rotina e 

padronizados no país, e na mudança de legislação, como proibir a venda de 

álcool líquido como é realizada atualmente, mudança de normas de 
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segurança de construção e fiscalização em locais de grande aglomeração, 

como o que ocorreu na boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul há 

cinco anos (GRAGNANI et al., 2017); e por fim investir fortemente em 

educação em todas as idades para evitar acidentes com queimaduras.  

Assim como encontrado neste estudo, ELSHERBINY et al. (2011) 

obtiveram 58% da amostra com queimaduras de segundo com terceiro 

grau. Embora 52,5% dos participantes desta pesquisa também tenham 

apresentado essa característica quanto a profundidade, na maior parte da 

amostra prevaleceu segundo grau, o que justifica maiores porcentagens 

para tempo de internação menor de um mês (77,5%) e o desbridamento 

como único procedimento cirúrgico (53,8%) sem necessidade de enxertia 

de pele para cobertura cutânea quando a lesão é mais profunda, e que vai de 

acordo com o estudo de LACERDA et al. (2010) que apresentou uma 

média de procedimento cirúrgico de 9,1 compreendendo o desbridamento 

(35,4%) e o enxerto (33,6%), porém ELSHERBINY et al. (2011) 

encontraram 92% de casos de enxerto de pele. O resultado quanto à 

profundidade e tempo de internação também pode explicar que a maior 

parte eram pequenos queimados (53,8%), o mesmo encontrado por 

LACERDA et al. (2010) onde houve predomínio dos casos de pequenas 

queimaduras (61,4%), com menos que 10% de superfície corpórea 

queimada (60,3%). Já, o estudo de ELSHERBINY et al. (2011) encontrou 

84% de queimaduras com menos de 50% de superfície corpórea queimada.  

Para a análise dos dados desta pesquisa em relação a área acometida, 

das 15 representadas, os membros superiores foram os que prevaleceram, 

com 65% de queimaduras em membro superior direito e 48,8% em 

membro superior esquerdo, este dado corrobora com o estudo de 
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ELSHERBINY et al. (2011) que identificou 86% de acometimento de 

membros superiores.  

Quando investigada a mão especificamente, dos 32 participantes, 

16,3% queimaram a mão direita, 12,5% a esquerda e 11,3% ambas. 

Quando questionados em relação a levantar, transportar e mover objetos ou 

de utilizar e realizar movimentos de mão e braço, 41% responderam ter um 

problema para tal atividade.  

PICCOLO et al. (2015) mostraram em seu estudo, que de um total de 

92 pacientes, 44% apresentavam sequelas de mão, onde 35% deles tiveram 

sequelas em apenas uma mão e 65% em ambas as mãos. Estes dados têm 

particular importância por ser a mão, uma região que quando acometida, 

desempenha um impacto considerável nas atividades, principalmente 

quando relacionadas ao trabalho. Na tentativa da padronização para 

pesquisas com resultados de queimadura em mãos, mostrou-se importante a 

categorização dentro da estrutura da CIF (JOHNSON & CHUNG, 2017). 

Embora as mãos sejam consideradas prioridade no atendimento, 

ainda faltam recomendações baseadas em evidência sobre quais áreas do 

corpo devem ser tratadas primeiro, se as mãos ou o rosto (STAVROU et 

al., 2014). A prevalência de queimaduras no rosto neste estudo foi de 30% 

do total. Do ponto de vista de prioridade de qual área deva sofrer 

intervenção cirúrgica primeiro, a sequência lógica no grande queimado 

com lesão inalatória, é a região cervical anterior e o tórax anterior superior 

porque aí encontram-se o acesso central jugular em especial e a área para 

traqueostomia em pacientes graves com assistência ventilatória. 

Posteriormente, temos as mãos, que por filosofia devem ser desbridadas 

precocemente, mas não agressivamente, as articulações, enquanto a face 
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não necessita ser tão precoce pelo fato de existirem áreas com grande 

número de pelos e glândulas que possibilitariam a reepitelização. 

No presente estudo dos 16 pacientes que sofreram acidente de 

trabalho, sete eram homens, e os agentes causais estavam relacionados a 

atividades com maior risco de acidentes, ligados a engenharia, indústria e 

contato com produto químico. LACERDA et al. (2010) afirmaram que os 

homens ainda trabalham em maior número em serviços que exijam maior 

esforço físico e estão expostos a maior risco de acidentes, como manuseio 

de equipamentos mecânicos ou trabalho na rede de eletricidade, 

manipulação de substâncias químicas, além de outros combustíveis. Por 

isso, a população masculina jovem continua ser a de maior risco, e 

campanhas de prevenção de acidentes de trabalho devem ser realizadas 

continuamente. 

ELSHERBINY et al. (2011) identificaram que mais de 1/3 dos 

pacientes sofreram problemas em relação a capacidade de trabalhar após a 

queimadura. Ainda, problemas com o trabalho foram relatados em até 50% 

dos pacientes adultos, com incapacidade permanente de até 5% no estudo 

de VAN BAAR et al. (2006). Neste estudo o domínio que representa o 

trabalho apresentou um score médio de 10,68 (DP ± 5,10), sendo que para 

este domínio o score variava de zero a 16, e que 29% dos participantes 

relataram problemas quando questionados em relação às suas atividades e 

participação pela CIF que incluíam o trabalho. 

Este achado é de tamanha relevância pois das atribuições dos 

sentidos à qualidade de vida, a capacidade para trabalhar se destaca, por 

significar uma representação social fundamental em nossa sociedade 

capitalista urbano-industrial (COSTA et al., 2008). As queimaduras 

promoveram um alto impacto na vida dessas pessoas, em particular, no seu 
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trabalho, o que pode afetar a renda familiar, impactando também a família 

(CIOFI-SILVA et al., 2010; WASIAK et al., 2014).  

Devido ao número crescente de sobreviventes, os resultados em 

relação aos desfechos em queimaduras que se limitavam a mortalidade e 

tempo de internação hospitalar, atualmente se transformaram e passaram 

para uma abordagem mais holística que envolve aspectos da qualidade de 

vida (STAVROU et al., 2014). A redução das taxas de mortalidade por 

queimaduras intensificou a importância das questões sobre a qualidade de 

vida (YODER et al., 2010). 

A qualidade de vida é o completo estado de bem estar físico, mental 

e social e não apenas a ausência da doença (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014), sendo uma das variáveis mais relevantes em 

pesquisas relacionadas ao tratamento após queimaduras (MEIRTE et al., 

2014). 

Os instrumentos para essa avaliação incluem questionários genéricos 

e específicos. KILDAL et al. (2001), desenvolveram o Burn Specific 

Health Scale – Brief (BSHS-B) que compreende 40 itens em nove 

domínios e foi validado e traduzido no Brasil em 2015 (PICCOLO et al., 

2015).  

KILDAL et al. (2002) apontaram que o BSHS-B é o mais 

recomendado por incluir os domínios sexualidade e função da mão, e 

JOHNSON & CHUNG (2017) enfatizaram a sua capacidade de incluir 

desfechos sobre sensibilidade ao calor e função da mão.  YODER et al. 

(2010) descreveram que a versão BSHS-B parece ser a que mede a saúde 

específica de quem sofreu queimadura de forma mais abrangente com uma 

menor quantidade de questões. WILLEBRAND & KILDAL (2011) 

concluíram que o BSHS-B é uma ferramenta confiável e válida, útil para 
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descrever a saúde até 24 meses após uma queimadura. E, ele é um 

instrumento capaz de avaliar diferentes tamanhos de queimaduras com boa 

validade de conteúdo (FINLAY et al., 2014). 

Embora a qualidade de vida corresponda a uma ampla avaliação da 

repercussão após uma queimadura, o comprometimento funcional tem um 

forte impacto na vida destes pacientes (RENNEBERG et al., 2014). 

Assim, em 2001 a OMS desenvolveu a International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF) com o objetivo de descrever a 

funcionalidade e incapacidade. Ela foi traduzida para a língua portuguesa 

em 2003 pelo Centro Colaborador vinculado a Universidade de São Paulo 

(USP) e denominada Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (FARIAS & BUCHALLA, 2005). E, passou por uma 

atualização em 2015.  

A CIF é uma ferramenta de classificação, e é essencial investigar a 

melhora dos resultados obtida através do seu uso (MADDEN & BUNDY, 

2018). É composta por componentes que incluem: funções e estruturas do 

corpo, atividades e participação e fatores ambientais, e segue um modelo 

biopsicossocial (FONTES, FERNANDES, BOTELHO, 2010). 

O objetivo desta classificação é proporcionar uma linguagem 

padronizada e um referencial teórico para descrever todos os aspectos da 

saúde humana (SAMPAIO & LUZ, 2009). Ela vem agregar informações 

sobre o diagnóstico acrescido de dados sobre a funcionalidade, pois sendo a 

CIF e a CID complementares entre si, a necessidade clara de um sistema de 

informação mais completo passa a existir (DE ARAÚJO & BUCHALLA, 

2013). 



D i s c u s s ã o  | 54 

 

 

Apesar de sua crescente utilização, seu modelo completo torna-se 

muitas vezes de difícil aplicabilidade. Nesse sentido, os esforços para 

viabilizar o uso da CIF podem ser evidenciados pelos estudos com o 

propósito de estabelecer versões mais curtas e eficazes (RUARO et al., 

2012). Embora em particular, precisamos de mais aplicações do modelo 

completo da CIF, incluindo aqueles que incorporam fatores ambientais em 

aplicações como pesquisas e instrumentos de medida (MADDEN & 

BUNDY, 2018). 

Uma alternativa prática para seu uso, são os chamados core sets. O 

termo core set, ou “conjunto principal” refere-se ao conjunto de categorias 

da CIF que descreve a funcionalidade em uma determinada condição de 

saúde (RIBERTO, 2011; RUDOLF et al., 2012). Eles podem ser uma 

opção para a realização de estudos com dados disponíveis insuficientes 

para descrever plenamente as consequências de uma condição de saúde 

específica, como a queimadura, levantado por VAN BAAR et al. (2006) e 

sugerido por WASIAK et al. (2011). 

Os core sets resumidos têm um compromisso com a praticidade na 

aplicação e podem ser usados em todos os pacientes incluídos em um 

estudo clínico ou epidemiológico (RIBERTO, 2011). Entretanto, eles não 

são aceitos em sua totalidade pela comunidade científica devido à 

possibilidade de retornar ao modelo biomédico (CASTANEDA et al., 

2014). 

Sendo assim, uma outra alternativa apresentada para investigar a 

funcionalidade é a elaboração de um instrumento de coleta de dados para o 

uso por determinada especialidade, que proporcione um modelo com o uso 

mais simplificado das categorias da CIF, sendo esta uma vantagem sobre os 

core sets (DE ARAÚJO & BUCHALLA, 2013). 
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Apesar da OMS recomendar que a cada categoria da CIF seja 

associado um qualificador que reflita o impacto da condição de saúde sobre 

aquele aspecto específico da funcionalidade (RIBERTO, 2011), para 

facilitar a execução desta classificação, o uso dos qualificadores da CIF, de 

maneira simplificada, como por exemplo o uso do item 8 que representa 

problema não especificado, substituindo os outros graus de magnitude, 

pode ser utilizado, assim como o uso de perguntas que represente as 

categorias pode facilitar ainda mais o uso da ferramenta, aumentando sua 

aceitabilidade (DE ARAÚJO & BUCHALLA, 2013). 

Este modelo de questionamento em formato de perguntas resultou 

em uma ficha de coleta de dados sobre funcionalidade em queimaduras e 

foi o utilizado neste estudo, assim como DE ARAUJO & DE OLIVEIRA 

JÚNIOR (2014) o fizeram através de um formulário que permitiu apenas 

uma resposta direta, positiva ou negativa, sobre cada tema. O questionário 

dos autores teve questões ligadas à algumas categorias relevantes da CIF, 

para aplicação na atenção primária. Quando respondidas, tornam-se 

passíveis de classificação, já que os qualificadores 0 e 8 da CIF, podem 

traduzir, respectivamente, as respostas não e sim. Sendo assim, as respostas 

podem gerar tabulações de dados de funcionalidade e incapacidade. 

Ainda, os resultados desta pesquisa sobre os aspectos importantes da 

funcionalidade foram identificados a partir da perspectiva do paciente 

(RUDOLF et al., 2012; ALFORD et al., 2015), por este modelo ser um 

método reconhecido e padronizado deste relato sobre os benefícios do 

tratamento e poder ser o resultado mais importante para eles (JOHNSON & 

CHUNG, 2017). O intuito da utilização deste modelo foi também não ser 

alvo de uma limitação de estudo igual ocorreu com ELSHERBINY et al. 

(2011) que descreveram que uma limitação do estudo foi o fato do 
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preenchimento dos questionários ter sido realizado pelos estudantes de 

medicina e não pelos próprios pacientes devido ao baixo nível de 

escolaridade, e isso pode ter alterado os resultados pela influência do 

pesquisador. 

Os estudos que abordam o tema em discussão, ou seja, a utilização 

da CIF para pacientes que sofreram queimadura, são relatados desde o ano 

de 2006. Dos nove estudos encontrados na literatura, a maior parte deles 

realizaram estudos de ligação de instrumentos com os componentes da CIF 

(MEIRTE et al., 2014; OSBORNE et al., 2016; JOHNSON & CHUNG, 

2017; MEIRTE et al., 2017; OSBORNE et al., 2017b), três estudos de 

revisões (VAN BAAR et al., 2006; WASIAK et al., 2011; OSBORNE et 

al., 2017a) e somente um relato de caso (GRISBROOK et al., 2012).  

Embora os estudos com estes descritores específicos datam a partir 

de 2006, o resultado funcional após queimaduras tem apresentado um 

crescente interesse em estudos, mais de metade deles (56%) publicados 

desde 1998 (VAN BAAR et al., 2006). Entretanto, atualmente o uso 

especifico da CIF pode fornecer uma compreensão holística e abrangente 

de limitações, deficiências e restrições para pacientes após queimaduras 

(GRISBROOK et al., 2012). 

Parece certo que a utilização de questionários genéricos e específicos 

são necessários para a captura de um amplo conhecimento sobre as 

consequências e tratamento em queimaduras, porém ainda assim, alguns 

domínios relacionados a funcionalidade parecem descobertos (MEIRTE et 

al., 2014; MEIRTE et al., 2017). A CIF se mostrou útil para classificar as 

escalas com o objetivo de identificar áreas sobrepostas e as lacunas em 

relação aos resultados esperados relatados pelos pacientes (MEIRTE et al., 

2017). E, se revelou uma ferramenta muito útil para a obtenção de uma 
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compreensão abrangente em relação a complexidade da capacidade 

funcional após uma queimadura (GRISBROOK et al., 2012). 

A revisão sistemática de WASIAK et al. (2011), identificou que o 

BSHS-B foi o instrumento mais utilizado para avaliar a qualidade de vida 

nesta população, sendo que dos seus 40 itens, 21 estavam relacionados a 

funções do corpo e atividades e participação da CIF. Ainda, o BSHS-B foi 

o único que avaliou sensibilidade ao calor e sexualidade (MEIRTE et al., 

2014). OSBORNE et al. (2016), também identificaram que os componentes 

da CIF funções do corpo e atividades e participação eram os mais 

relacionados ao instrumento utilizado por eles, o Burn Outcomes 

Questionnaires (BOQ), assim como também encontrado no estudo de 

OSBORNE et al. (2017b) que utilizou outro modelo.  

As funções do corpo incluem aspectos relacionados às questões 

mentais e físicas. Com base na CIF, este estudo mostrou que mais da 

metade dos participantes responderam que apresentavam sensação de 

coceira. STAVROU et al. (2014), detectaram o prurido em 87% da 

amostra. Ainda, MARTIN et al. (2017) destacaram que junto ao prurido, 

alterações nas funções também corresponderam a presença de dor, restrição 

de movimento e alteração da funcionalidade. Neste estudo 66% referiram a 

dor e 59% dificuldade em realizar algum movimento.  

O componente atividades e participação se mostrou como um dos 

mais evidenciados nas análises dos estudos que envolvem o assunto em 

discussão, como citado anteriormente. Embora este estudo tenha explorado 

somente adultos, um estudo da literatura procurou identificar questões 

relacionadas ao retorno, medidas de avaliação e comprometimento em 

relação as atividades e participação de uma população pediátrica e 
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encontraram dificuldades em extrair conclusões abrangentes (OSBORNE et 

al., 2017a).  

Pouca atenção é dada as consequências das queimaduras em relação 

as estruturas do corpo mesmo que as estruturas relacionadas ao movimento 

e a pele podem permanecer impedindo o movimento (VAN BAAR et al., 

2006; WASIAK et al., 2011; MEIRTE et al., 2014; OSBORNE et al., 2016; 

OSBORNE et al., 2017b). Neste estudo, com base no questionamento da 

CIF para estas estruturas, 31% relataram apresentar problemas em relação 

as envolvidas com o movimento e igualmente (31%) com a da pele. 

Restrições na amplitude de movimento foram observadas em um quinto 

dos pacientes com até cinco anos de lesão (VAN BAAR et al., 2006). A 

limitação da mobilidade pode estar associada a uma maior dependência de 

outras pessoas e à falta de desamparo e assim impactar na saúde mental 

(RENNEBERG et al., 2014). 

Os problemas relacionados a função mental e psicológica ficou 

evidente nos estudos (VAN BAAR et al., 2006; WASIAK et al., 2011); 

mais frequente (43%) foram os relatos de problema com a aparência 

mesmo em queimaduras leves (VAN BAAR et al., 2006). MARTIN et al. 

(2017), encontraram menores índices encontrados de relacionamento 

interpessoal que representaram desconexão e solidão.  

Assim como as estruturas do corpo, os fatores ambientais também 

foram muito pouco explorados nos resultados da maioria dos estudos 

(WASIAK et al., 2011; MEIRTE et al., 2014; OSBORNE et al., 2016; 

OSBORNE et al., 2017b). Para os resultados deste componente nesta 

pesquisa, a questão foi colocada de duas maneiras para algumas questões: 

se havia a necessidade do uso de materiais, medicamentos e produtos e se 

após positiva esta resposta, se existia o acesso. Dos participantes que 
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necessitavam do uso de medicamentos, 82% destes tinham acesso, porém 

não foi explorado especificamente se eram somente para o tratamento de 

queimaduras. Outro dado que mereceu destaque foi que 83% dos que 

tinham necessidade de apoio familiar ou cuidador tinham este acesso, e isto 

pode demonstrar que estes podem ter sido fatores que colaboraram para um 

score consideravelmente bom em relação à média do BSHS-B-Br (127,12 

± 23,03) para esta população estudada. 

Quando realizada uma correlação entre um instrumento de qualidade 

de vida e o de uma classificação, o resultado esperado é aquele que mostra 

que para uma melhor qualidade de vida, menos problemas serão 

identificados pela classificação. Este estudo apontou o desfecho esperado, 

mostrando que a média total do BSHS-B-Br quando correlacionada aos 

componentes da CIF (funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e 

participação e fatores ambientais) evidenciou que para maiores valores do 

BSHS-B-Br, menores porcentagens de respostas positivas (sim), que 

indicavam um problema do paciente queimado.   

O mesmo foi encontrado por FRÉZ et al. (2014) que com o objetivo 

de propor uma relação entre a qualidade de vida e a CIF em pacientes 

amputados, utilizando o mesmo teste de Coeficiente de Correlação de 

Spearman como utilizado neste estudo, pode concluir que quanto melhor a 

qualidade de vida menor era a magnitude do problema classificável. O 

diferencial dos estudos, é que para a relação neste caso, foram usados os 

qualificadores. 

O presente estudo mostrou resultados quanto à correlação entre as 

variáveis avaliadas, porém o modelo de estudo transversal pode não ser o 

mais adequado para pesquisas com pacientes que sofreram queimaduras, 

como já discutido anteriormente. Entretanto, o acompanhamento dos 



D i s c u s s ã o  | 60 

 

 

mesmos em um estudo longitudinal torna-se um obstáculo pois muitas 

vezes após a alta hospitalar os pacientes não retornam mais para 

acompanhamento (CIOFI-SILVA et al., 2010; FINLAY et al., 2014; 

PICCOLO et al., 2015). Essa questão acaba por ser uma limitação deste 

estudo, assim como também o fato da heterogeneidade apresentada pelos 

pacientes que sofrem queimaduras, e pelo fato da maioria dos pacientes ser 

de menor gravidade, com menor tempo de internação, com provável menor 

número de complicações e incapacidades no seguimento inicial. 

 

PERSPECTIVAS 

 

A realização deste estudo permitiu o aprendizado da utilização do 

BSHS-B-Br para avaliar qualidade de vida dos pacientes que sofreram 

queimaduras e proporcionou a coleta de dados sobre funcionalidade pela 

perspectiva dos mesmos com questionamentos baseados na CIF, com seu 

maior conhecimento, aprendizado, e o mais importante a sua divulgação, 

por ser um instrumento novo e muito pouco conhecido entre médicos e 

profissionais da área da saúde. Consequentemente, os resultados mostraram 

que o uso desta ferramenta pode facilitar a codificação de alteração da 

funcionalidade em pessoas que sofreram queimaduras para melhorar 

estratégias durante todo o processo de recuperação funcional e reabilitação 

e favorecer a melhora no atendimento na fase hospitalar e ambulatorial para 

propiciar um tratamento mais completo para as vítimas de queimaduras. 

Também como a CID que foi assimilada no atendimento da saúde 

complementar, pública e privada, sendo fundamental para custos e questões 

trabalhistas, entre outras questões, a CIF poderá em um futuro próximo 

com sua maior divulgação ser incorporada na rotina da saúde com 

importante função. Ainda, como a CIF aborda questões mais detalhadas 



D i s c u s s ã o  | 61 

 

 

sobre os fatores ambientais, a perspectiva da elaboração de um instrumento 

que contemple os itens complexos do componente fatores ambientais para 

esta população. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

O presente estudo mostrou correlação entre os resultados da CIF 

obtidos pela perspectiva do paciente e o BSHS-B-Br para esta 

população avaliada, demonstrando que o uso desta classificação 

poderá ser incorporado ao atendimento destes pacientes e 

permitirá a obtenção de dados através de um instrumento prático 

para diferentes níveis decisórios na atenção à essa população. 
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Parecer do CEP da Unifesp 
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APÊNDICE 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado para participar como voluntário de uma pesquisa intitulada: 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDE, INCAPACIDADE 

E SAÚDE EM QUEIMADURAS, proposta pela Universidade Federal de São Paulo / 

Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM). 

 

Para decidir se você deve concordar ou não em participar desta pesquisa, leia 

atentamente todos os itens a seguir que irão informá-lo e esclarecê-lo de todos os 

procedimentos, riscos e benefícios pelos quais você passará. 

 

1. Título do projeto: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE EM QUEIMADURAS. 

 

2. Desenho do estudo e Objetivo da pesquisa: As informações deste documento 

estão sendo fornecidas a você para que de forma voluntária, participe desta pesquisa que 

tem como objetivo avaliar suas respostas referentes a como você se sente em relação a 

como a queimadura repercute e influencia sua vida através de questionários respondidos 

por você mesmo. 

 

3. Descrição dos procedimentos realizados: Você está sendo convidado a preencher 

dados que identificam o local em que você está, sua identificação pessoal como nome, 

idade, raça, naturalidade, gênero, opção sexual (opcional), estado civil, grau de 

instrução, religião (opcional) e profissão. Quanto a queimadura, questões em relação a 

data do ocorrido, tempo de internação hospitalar, grau da queimadura, região acometida, 

procedimentos cirúrgicos e se houve seguimento ambulatorial. Na sequência, você 

responderá a três questionários que tem como objetivo verificar qual o impacto da 

queimadura na sua vida. 

 

4. Relação dos procedimentos rotineiros e como serão realizados: Os voluntários 

da pesquisa serão convidados a responder questionários sobre qualidade de vida, 

função, incapacidade e estado de saúde em um único momento. 

 

5. Descrição dos desconfortos e riscos da pesquisa: O desconforto e risco para a 

participação nesta pesquisa são mínimos, pois o seu anonimato será mantido e você 

somente será convidado a preencher quatro questionários que são autoaplicáveis, ou 

seja, você mesmo os preencherá. 

 

6. Benefícios para o participante: Não há benefício direto e imediato para o 

participante deste projeto por ser um estudo epidemiológico, porém haverá futuro 

benefício na avaliação da qualidade de vida de pacientes com queimaduras. 
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7. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais 

o paciente pode optar: Por ser somente uso de questionários, não existem 

procedimentos alternativos já que sua participação não altera o atendimento 

ambulatorial e seu tratamento. 

 

8. Despesas, compensações e indenizações: 

Você não terá despesa e nem compensação financeira relacionada à sua participação 

nessa pesquisa. Você tem garantido pelo pesquisador o acompanhamento e a 

disponibilidade de tratamento médico em caso de danos diretos ou indiretos, imediatos 

ou tardios, sofridos no decorrer da participação do estudo. 

 

9. Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é a Fisioterapeuta Maria Claudia Nehme Passos, que pode ser 

encontrada no endereço: Rua Napoleão de Barros, 737 – 14º andar – Vila Clementino – 

São Paulo, telefone: (11) 55764761 ou no endereço: Av. Dr. Claudio Luís da Costa, 50 

– Ambulatório de Fisioterapia – Jabaquara – Santos, telefone: (13) 32020600. Se tiver 

alguma dúvida ou consideração sobre ética em pesquisa, entre em conato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da UNIFESP/EPM (CEP – UNIFESP/EPM) – Rua Botucatu, 572 

– 1º andar – cj 14, telefone: (11) 55711062 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

 

10. Consentimento: É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do seu 

tratamento na Instituição. 

 

11. Direito de ser mantido atualizado: Você tem direito de ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados 

que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

 

12. Direito de confidencialidade: Você tem assegurado que todas as suas informações 

pessoais obtidas durante a pesquisa serão consideradas estritamente confidenciais e os 

registros e imagens estarão disponíveis apenas para os pesquisadores envolvidos no 

estudo. Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão ser publicados com fins 

científicos, mas sua identidade será mantida em sigilo. 

 

13. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa: Você tem assegurado que os dados coletados serão 

utilizados somente para esta pesquisa. 

 

Fui informado verbalmente e por escrito sobre os dados dessa pesquisa e minhas 

dúvidas com relação a minha participação foram satisfatoriamente respondidas. 

 

Tive tempo suficiente para decidir sobre minha participação e concordo voluntariamente 

em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento a qualquer hora, 

mailto:cepunifesp@unifesp.br


A p ê n d i c e s  | 82 

 

 

antes ou durante a mesma, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido. 

Rubrico todas as folhas e assino o presente documento em duas vias de igual teor e 

forma, ficando uma em minha posse. 

 

Identificação do(a) voluntário(a) da pesquisa: 

Nome:____________________________________________________________ 

Gênero: ___________ 

Identidade: _______________________ Órgão Expedidor: _________________ 

Data de Nascimento: _____/______/______ Naturalidade: __________________ 

Endereço: __________________________________ Nº: ______ Compl: ______ 

CEP: ________-____ Cidade: ________________ Estado: _____  

Telefone: (   ) __________ 

 

_______________________, _____ de ____________ de _______ 

 

 

_________________________________ 

Voluntário 

Representante legal 

__________________________________ 

Pesquisador Responsável: 

Maria Claudia Nehme Passos 

Fisioterapeuta / Crefito 54858F/SP 

Email: passosmcn@gmail.com 

Tel: (13) 991392386 
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APÊNDICE 3 

Ficha de Caracterização Sociodemográfica 

 

LOCAL DA COLETA 

(   ) Santos (   ) São Paulo (Unifesp) (   ) Goiânia  

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL: 

Nome (Opcional) ou Iniciais do nome:  

______________________________________________________________________ 

Idade: ____________ Raça: __________ Natural: ______________________________ 

Gênero: (   ) Masculino (   ) Feminino  

Estado Civil:  

(   ) Solteiro (a) (   ) Casado (a) (   ) Juntado (a) 

(   ) Viúvo (a) (   ) Separado (a) (   ) Divorciado (a) 

Grau de Instrução: (   ) Fundamental 1 (   ) Fundamental 2 (   ) Médio (   ) Superior 

Profissão: ______________________________________________________________ 

Sobre a QUEIMADURA:  

Data do Ocorrido: _____/_____/_____  %SCQ:___________ 

Tempo de internação hospitalar:  

(   ) ≤ 1 mês (   ) ≤ 2 meses (   ) ≤ 3 meses (   ) ≤ 4 meses (   ) ≤ 5 meses (   ) ≤ 6 meses  

(   ) ≥ 6 meses (   ) Outro __________ 

Qual profundidade da queimadura (pode assinalar mais de um): 

(   ) 1º grau (   ) 2º grau (   ) 3º grau 

Qual região acometida pela queimadura (pode assinalar mais de um): 

(   ) Rosto (   ) Cabeça (   ) Pescoço (   ) Tórax (   ) Abdómen (   ) Tórax Post (   ) Mamas 

(   ) Braço ou mão direita (   ) Braço ou mão esquerda (   ) Perna ou pé direito (   ) Perna  

ou pé esquerdo (   ) Períneo, Escroto ou Vulva (   ) Glúteos 

Realizou Procedimento Cirúrgico: (   ) sim (   ) não 

Se sim, qual? (   ) Desbridamento (   ) Enxerto (   ) Para Sequelas (   ) Não sabe informar 
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APÊNDICE 4 

Ficha de coleta de dados sobre Funcionalidade com base na CIF 

 

APÓS A QUEIMADURA, VOCÊ APRESENTA OU SENTE: SIM NÃO

1. Dificuldade em se manter acordado, de compreender, se expressar, se concentrar, 

se lembrar ou de tomar decisões?

2. Dificuldade de enxergar, ouvir, mudar e sentir que posição seu corpo está, se 

equilibrar, de sentir cheiros, sabores, texturas, calor ou frio?

3. Dor?

4. Dificuldade para falar?

5. Algum problema no coração ou na pressão arterial?

6. Algum sangramento ou infecção?

7. Dificuldade para respirar ou falta de ar, de tossir ou espirrar?

8. Enjôos, dores na barriga, dificuldade para mastigar, engolir, de digestão ou 

defecação?

9. Muito frio ou muito calor?

10. Dificuldade para urinar ou segurar a urina?

11. Dificuldade quanto sua relação sexual?

12. Dificuldade quanto ao ciclo menstrual ou de engravidar? (Somente para as 

mulheres)

13. Dificuldade de realizar algum movimento completo de um braço, mão, perna, pé, 

tronco e pescoço?

14. Algum músculo fraco?

15. Dificuldade de realizar algum  movimento, andar ou correr?

16. Alteração na qualidade da sua pele, da sua cicatrização, da sua transpiração ou 

odor?

17. Coceira, sensação de queimadura ou de formigamento?

18. Alteração no crescimento dos pêlos ou das unhas ou perda de pêlos?

APÓS A QUEIMADURA, VOCÊ APRESENTA ALGUMA DEFICIÊNCIA: SIM NÃO

19. No seu olho ou ouvido ou nariz ou boca?

20. No seu coração, veias ou artérias, no seu pulmão, traquéia ou diafragma?

21. Nas suas glândulas salivares, estômago, intestino, pâncreas, fígado, vesícula ou 

tireóide?

22. No rim, ureter, bexiga, uretra (mulher - ovários, útero, mamas, vagina) (homem - 

testículos, pênis ou próstrata)?

23. Na sua cabeça e pescoço, ombro, braços e pernas, pelvis, tronco, nos ossos, 

articulações ou nos músculos?

24. Em alguma região da pele, nas unhas ou nos pelos?

Sobre as Funções do Corpo, responda as questões: 

Sobre as Estruturas do Corpo, responda as questões:

MARQUE SIM OU NÃO PARA CADA PERGUNTA
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APÓS A QUEIMADURA, VOCÊ APRESENTA OU SENTE DIFICULDADE: SIM NÃO

25. Em observar, ouvir, aprender, pensar, ler, escrever, calcular, resolver problemas 

e tomar decisões?

26. Em realizar uma ou mais tarefas, realizar sua rotina diária e de lidar com o 

stress e crises?

27. Em se comunicar, falar, conversar, discutir e de usar telefone e computador para 

se comunicar?

28. Em manter ou mudar a posição do seu corpo e de realizar auto transferência?

29. Em levantar, transportar e mover objetos ou de utilizar e realizar movimentos da 

mão e braço?

30. Em andar e se deslocar sozinho ou com a ajuda de algum equipamento?

31. Em utilizar ou dirigir algum transporte público ou privado, como carro ou 

bicicleta?

32. Em se lavar, cuidar do próprio corpo, de urinar e defecar, de se vestir, comer, 

beber e cuidar da própria saúde?

33. De moradia, de comprar coisas para si, de preparar refeições, de realizar tarefas 

domésticas, de cuidar da casa ou de ajudar os outros?

34. Em se relacionar com estranhos, com pessoas próximas, com amigos, com sua 

família ou com seu esposo (a) / namorado (a)?

35. Com sua educação, trabalho e emprego ou sua vida econômica?

36. De viver em comunidade, de ter recreação e lazer, de participar de atividades 

religiosas ou espirituais?

37. De desfrutar dos seus direitos humanos e de participar como cidadão na 

socidade?

APÓS A QUEIMADURA, VOCÊ TEM: SIM NÃO

38. Necessidade de usar medicamentos?

39. Acesso a estes medicamentos?

40. Necessidade do uso de prótese?

41. Acesso a essa prótese?

42. Necessidade de produtos que facilitam sua mobilidade como veículos motorizados 

ou não, cadeira de rodas e equipamentos adaptados?

43. Acesso a estes produtos que facilitam sua mobilidade como veículos motorizados 

ou não, cadeira de rodas e equipamentos adaptados?

44. Necessidade de produtos, equipamentos ou tecnologia para comunicação, 

educação, trabalho, cultura, esporte, recreação e religião?

45. Acesso a estes produtos, equipamentos ou tecnologia para comunicação, 

educação, trabalho, cultura, esporte, recreação e religião?

46. Necessidade do uso de rampas, elevadores e banheiros adaptados ao usar as ruas, 

edifícios públicos ou particulares?

47. Acesso a rampas, elevadores e banheiros adaptados ao usar as ruas, edifícios 

públicos ou particulares?

48. Necessidade de apoio familiar ou de cuidador?

49. Acesso a esse apoio familiar ou de cuidador?

50. Necessidade de procurar profissionais da saúde e outros profissionais?

51. Acesso a profissionais da saúde e outros profissionais?

52. Alguma dificuldade quanto às atitudes e opiniões de seus familiares?

53. Alguma dificuldade quanto às atitudes e opiniões de seus amigos ou conhecidos?

54. Alguma dificuldade quanto às atitudes e opiniões de prestradores de serviço e 

profissionais, incluindo profissionais da saúde?

55. Alguma dificuldade quanto às atitudes e opiniões estranhos?

Sobre suas Atividades e Participação, responda as questões:

Sobre os Fatores Ambientais, responda as questões:
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ANEXO 1 

Mini Mental 
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ANEXO 2 

Burn Specific Health Scale – Brief – Br (BSHS-B-Br) 

 

Responda se você tem algum problema em relação à pergunta proposta. 

Formas de resposta
Extremo / 

Extremamente
Bastante Moderadamente Um pouco

Nenhum / 

Nenhuma

1. Tomar banho sem ajuda? 0 1 2 3 4

2. Vestir-se sem ajuda? 0 1 2 3 4

3. Sentar-se e levantar-se de uma 

cadeira?
0 1 2 3 4

4. Assinar seu nome? 0 1 2 3 4

5. Comer com talheres? 0 1 2 3 4

6. Amarrar cadarços, laços, etc.? 0 1 2 3 4

7. Pegar moedas de uma superfície 

plana?
0 1 2 3 4

8. Destrancar uma porta? 0 1 2 3 4

9. Trabalhar em seu emprego 

antigo, cumprindo suas antigas 

obrigações?

0 1 2 3 4

10. Eu sou atormentado(a) por 

sentimentos de solidão.
0 1 2 3 4

11. Eu frequentemente me sinto 

triste ou chateado(a).
0 1 2 3 4

12. As vezes eu acho que tenho um 

problema emocional.
0 1 2 3 4

13. Eu não me interesso em fazer 

programas com meus amigos.
0 1 2 3 4

14. Eu não gosto de visitar pessoas. 0 1 2 3 4

15. Eu não tenho ninguém para 

conversar sobre meus problemas.
0 1 2 3 4

16. Eu me sinto aprisionado(a). 0 1 2 3 4

17. Minha lesão me afastou ainda 

mais da minha família.
0 1 2 3 4

18. Eu prefiro ficar sozinho(a) do 

que ficar com a minha família.
0 1 2 3 4

19. Eu não gosto da forma que 

minha família age ao meu redor.
0 1 2 3 4

20. Minha família ficaria melhor 

sem mim.
0 1 2 3 4

Quanta dificuldade você tem para:

Até que ponto as afirmativas a seguir descrevem você:
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Formas de resposta
Extremo / 

Extremamente
Bastante Moderadamente Um pouco

Nenhum / 

Nenhuma

21. Eu me sinto frustrado(a) por 

que não me sinto excitado(a) 

sexualmente da mesma forma que 

sentia antes.

0 1 2 3 4

22. Eu simplesmente não me 

interesso mais por sexo.
0 1 2 3 4

23. Eu já não abraço, agarro ou 

beijo.
0 1 2 3 4

24. Às vezes, eu gostaria de 

esquecer que minha aparência 

mudou.

0 1 2 3 4

25. Eu sinto que minha cicatriz não 

é atraente para os outros.
0 1 2 3 4

26. Minha aparência em geral 

realmente me incomoda.
0 1 2 3 4

27. A aparência das minhas 

cicatrizes me incomoda.
0 1 2 3 4

28. Expor-me ao sol me incomoda. 0 1 2 3 4

29. Clima quente me incomoda. 0 1 2 3 4

30. Eu não posso sair e fazer 

atividades quando o clima está 

quente.

0 1 2 3 4

31. Me incomoda não poder me 

expor ao sol.
0 1 2 3 4

32. Minha pele é mais sensível do 

que era antes.
0 1 2 3 4

33. Cuidar da minha pele é um 

incômodo.
0 1 2 3 4

34. Existem coisas que me 

orientaram fazer para a minha 

queimadura que eu não gosto de 

fazer.

0 1 2 3 4

35. Eu gostaria de não ter que fazer 

tantas coisas para cuidar da minha 

queimadura.

0 1 2 3 4

36. Tenho dificuldades em fazer 

tudo que me orientaram para cuidar 

da minha queimadura.

0 1 2 3 4

37. Cuidar da minha queimadura 

dificulta fazer outras coisas que são 

importantes para mim.

0 1 2 3 4

38. Minha queimadura interfere 

com meu trabalho.
0 1 2 3 4

39. A queimadura que sofri afetou 

minha habilidade de trabalhar.
0 1 2 3 4

40. Minha queimadura causou 

problemas com o meu trabalho.
0 1 2 3 4
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