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REsUmO

Objetiva-se descrever a experiência de vida de pessoas com queimaduras e os sentimentos vivenciados durante a 
internação hospitalar. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório e descritivo, apropriando-
se do aporte teórico e metodológico da História Oral, na modalidade História Oral de Vida, como técnica de apreensão 
e preparo analítico dos relatos. Foram entrevistados 14 sujeitos vítimas de queimaduras que estiverem internados 
no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, no período de março a maio de 2016. As histórias de vidas, 
narradas pelos colaboradores, serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo temática. Com os resultados, 
busca-se identifi car os sentimentos vividos pelos usuários vítimas de queimaduras durante a internação hospitalar, 
refl etindo-se sobre suas experiências de vida em relação ao momento experenciado, evidenciando-se seus anseios 
e necessidades. 
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AbsTRAcT

The aim is to describe the life experience of people with burns and the feelings experienced during hospitalization. 
This is a qualitative study, exploratory and descriptive, appropriating the theoretical and methodological 
contributions of oral history, in the form Oral History of Life, as seizure of technical and analytical preparation 
of reports. We interviewed 14 burn victims who are admitted to the Hospital Complex Monsignor Walfredo 
Gurgel, from March to May 2016. The stories of lives, narrated by employees, will be analyzed by the thematic 
content analysis technique. So expects to identify what are the feelings experienced by burn patients during 
hospitalization, refl ecting their life experiences, highlighting their concerns and need to respect the nursing care 
of these patients. 
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InTRODUçãO

As queimaduras constituem um grave problema de 
saúde pública no Brasil, tanto quanto à gravidade de suas 
lesões e ao grande número de complicações físicas, como 
também quanto aos efeitos psicossociais, que marcam 
o paciente queimado e afetam significativamente as 
possibilidades de usufruírem de seu potencial econômico 
e social. A cada ano, 2 milhões de pessoas sofrem 
queimaduras e o Sistema Único de Saúde (SUS) gasta 
cerca de 55 milhões, anualmente, para o tratamento desses 
pacientes1.

As experiências de vida sobre a doença e os seus 
sintomas, são influenciadas por fatores biológicos, 
psicológicos e sociais2. Cada um desses componentes 
refere-se à percepção do enfretamento à condição de 
usuário com queimadura, ainda durante a hospitalização, 
influenciando o modo como o paciente ajusta-se e lida 
com a queimadura e a situação clínica.

Um estudo desenvolvido no Estado do Ceará, revelou que 
as queimaduras, além de acarretar danos físicos, afetando 
habilidades e capacidade funcional dos indivíduos, podem 
provocar prejuízos emocionais, os quais são expressados 
por sentimentos de depressão, negação, medo, ansiedade, 
bem como, comprometimento da autonomia e da imagem 
corporal3.

Frente ao exposto, questiona-se: (1) Qual é a experiência 
de vida da pessoa com queimadura? (2) Quais os 
sentimentos vivenciados por ela durante a hospitalização 
para tratamento clínico da queimadura? 

Portanto o presente estudo objetiva escrever a 
experiência de vida de pessoas com queimaduras e os 
sentimentos vivenciados durante a internação hospitalar.

mÉTODO

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo 
exploratório e descritivo, que se apropria do aporte teórico 
e metodológico da História Oral, na modalidade História 
Oral de Vida. A história oral se configura como um método 
e técnica que visa a elaboração de estudos referentes à 
experiência social de pessoas ou de grupos, sempre uma 
história do tempo presente e também reconhecida como 
história viva4.

Esta investigação seguiu as seguintes etapas 
processuais da História Oral de Vida: 1) definição do público 
alvo da pesquisa; 2) pré-entrevista; 3) entrevista e; 4) pós-
entrevista. Ao término da quarta etapa, compartilhou-se o 
corpus textual com os colaboradores da pesquisa, que, após 
discussão, as informações coletadas foram legitimadas por 
meio da carta de cessão de direitos4.

Para coleta de dados, utilizou-se como instrumento 
a entrevista semiestruturada, com questões abertas 
aos colaboradores. Foram entrevistados 14 usuários, 
por diversificação amostral, que estiveram internados 
para tratamento clínico no Centro de Tratamento de 

Queimaduras do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo 
Gurgel em Natal/RN, Brasil, durante o período de março 
a maio de 2016, que obedeceram aos seguintes critérios 
de inclusão: ter idade igual ou superior a 18 anos; estar 
consciente e apresentar condições físicas e emocionais 
para participar da pesquisa. Excluiu-se os usuários que 
estavam em isolamento.

As histórias de vidas narradas pelos colaboradores, 
constituindo um corpus textual, serão analisadas pela 
técnica de análise de conteúdo temática, passando pelas 
seguintes etapas: pré-análise, exploração do material 
ou codificação, tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação5.

A investigação em tela trata-se de Trabalho de Conclusão 
de Curso da Graduação em Enfermagem na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFRN, obtendo 
parecer favorável, nº 1.249.870 de 29 de setembro de 2015 
e CAEE 48376215.0.0000.5537, respeitando-se as normas 
e aspectos éticos preconizados pela Resolução 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde.

REsULTADOs EspERADOs

Busca-se identificar os sentimentos vividos pelos 
usuários vítimas de queimaduras durante a internação 
hospitalar, refletindo-se sobre suas experiências de vida, 
evidenciando-se seus anseios e necessidades.
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