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O paciente grande queimado torna-se vulnerável a infecções graves, devido à complexidade
da extensão da lesão, podendo resultar em sequelas, estas que podem até ser fatais. Nestes
casos, há necessidade de intervir e tratar o paciente de forma adequada afim de minimizar os
danos.Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva. Foram analisados cinco artigos
na íntegra disponibilizados na PubMed/Medline, Lilacs e na Biblioteca Eletrônica SciELO,
nos anos de 2013 e 2020 a partir dos descritores queimaduras, infecções e cuidados intensivos.
Os acidentes com queimaduras estão associados a uma alta mortalidade em todo o mundo,
principalmente pela infecção que pode repercutir como septicemia. Lesões por queimadura,
especialmente queimaduras graves, são acompanhadas por um sistema imunológico e resposta
inflamatória, alterações metabólicas e choque distributivo que podem ser um desafio para
gerenciar podendo ser fatal. A análise do resultado dessa pesquisa, se deu a partir da
abordagem que considera-se imprescindível para o atendimento e tratamento do paciente
grande queimado. Em queimaduras, deve-se utilizar o tratamento adequado afim de se
produzir cicatrização e formação de granulação em áreas mais profundas. O atendimento deve
ser prestado, obrigatoriamente, em ambiente hospitalar, em quatro estágios, em ordem: o
primeiro, controle da função respiratória (manter vias aéreas permeáveis); o segundo, prover a
reidratação parenteral e vigilância do estado hemodinâmico; o terceiro, tratamento analgésico;
por fim, acondicionamento do paciente para o transporte à unidade de queimados. A
instalação de suporte nutricional é decisiva para uma boa recuperação dos pacientes com
queimaduras, deve ser levado em conta a escolha do metódo de alimentação adequado para
cada paciente. Alimentação exclusiva por via oral pode ser falho, devido as lesões, outras
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opções são via enteral e via pareneral. Diante do que foi exposto, percebe-se que o tratamento
correto para grandes queimaduras é de fundamental importância para uma boa cicatrização e
recuperação do paciente.O manejo correto para evitar infecções devem seguir as quatro etapas
do tratamento proposto, juntamente com o suporte nutricional adequado para assim, obter um
resultado satisfatório nesses pacientes.
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