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RESUMO

Introdução: As queimaduras autoinfligidas geram
consequências físicas, psicológicas e financeiras não só para
a vítima, mas também para familiares e para sociedade. A
prevalência desse tipo de acidente tem ampla variedade na
literatura. O trabalho tem como objetivo analisar o perfil
epidemiológico, a conduta e a taxa de letalidade dos pacientes
com queimaduras por autoagressão atendidos em centro de
tratamento de queimados, como uma forma de contribuir
para intervenção efetiva em fatores e comportamentos de
risco para tais acidentes. Método: Estudo retrospectivo por
meio da análise dos prontuários de pacientes internados na
Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte,
Brasília - DF, no período de janeiro de 2008 a dezembro de
2012. Resultados: Foram incluídos no estudo 88 pacientes
autoinfligidos, 54,5% do gênero feminino, idade média de 33
anos, média da superfície corporal queimada de 36%. A média
de tempo de internação foi de 23 dias. A chama aberta foi o
agente etiológico das queimaduras em 97,7% dos casos e o
álcool foi o agente acelerador em 68,2%. A taxa de letalidade
foi de 32,9%. Sessenta pacientes apresentavam comorbidades,
sendo os distúrbios psiquiátricos e o etilismo os principais.
Conclusão: As vítimas de queimaduras por autoagressão são
geralmente mulheres, com idade média de 33 anos, utilizando
álcool como agente da queimadura, afetando em média 36%
da superfície corporal, com distúrbios psiquiátricos associados
em 32,9% e com taxa de letalidade de 32,9%. No âmbito social,
deve-se pensar em medidas públicas que detectem os pacientes
em potencial para que seja instituída terapêutica adequada.
Descritores: Queimaduras; Comportamento autodestrutivo;
Suicídio; Unidades de queimados.
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ABSTRACT

Introduction: Self-inflicted burn injuries lead to physical,
psychological, and economic consequences not only to the victims
but also to their families and the society. The prevalence of this
type of accident varies greatly throughout the existing literatures.
This study aimed to analyze the epidemiological profile, behavior,
and lethality rate in patients with self-inflicted burn injuries who
received treatment in a burn unit, as a way to contribute to the
effective intervention to minimize the effects of risk factors and
behaviors associated with this type of accident. Method: We
conducted a retrospective study in which we analyzed medical
records of patients hospitalized in the burn unit of Asa Norte’s
Regional Hospital , DF, Brazil, during the period between January
2008 and December 2012. Results: The study sample consisted
of 88 patients with self-inflicted burn injuries, of whom 54.5%
were female, with a mean age of 33 years and mean burned
body surface area of 36%. The mean hospitalization time was
23 days. Open flame was the etiological agent in 97.7% of the
burn cases, and alcohol was the accelerating agent in 68.2% of
these cases. The lethality rate was 32.9%. Sixty patients had
comorbidities, with psychiatric disorders and alcoholism being
the most common. Conclusion: The patients with self-inflicted
burn injuries were generally women, with a mean age of 33 years,
who used alcohol as accelerating agent. The mean body surface
area affected was 36%. Of the patients, 32.9% had associated
psychiatric disorders. The lethality rate was 32.9%. From a social
perspective, public measures should be established to detect
potential patients in order to administer appropriate therapies.
Keywords: Burn injuries; Self-destructive behavior; Suicide;
Burn units.

INTRODUÇÃO
As lesões por queimaduras são consideradas
problemas de saúde pública no Brasil e no mundo
devido a sua alta incidência, morbidade e letalidade1,2.
Em relatório da Organização Mundial de Saúde
(OMS), observou-se que as queimaduras são a quinta
causa de mortes violentas em todo o mundo, sendo que
mais de 320.000 pessoas morrem anualmente vítimas
das mesmas 3. Um tipo incomum de queimadura,
porém geralmente grave, consiste nas queimaduras
autoinfligidas, as quais constituem uma causa
frequente de internação nas unidades de queimados4-6.
As queimaduras autoinfligidas geram
consequências físicas, psicológicas e financeiras não
só para a vítima, mas também sobre os familiares e
a sociedade7. A prevalência desse tipo de acidente
varia consideravelmente em diversas partes do
mundo, sendo de 1,95% do total de internações por
queimaduras nos Estados Unidos da América, e
chegando a 40,3% em outras partes do mundo, como
o Oriente Médio7-13.
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Este tipo de trauma pode denotar uma tentativa
de suicídio ou autoflagelamento. Vale lembrar que
estas queimaduras estão estreitamente relacionadas
a diversas doenças psiquiátricas e também a aspectos
socioculturais7,14.

OBJETIVO
No Brasil, os dados estatísticos e as ações preventivas
acerca deste assunto ainda são escassos, ficando restritos
a alguns Centros de Tratamento de Queimados6,15.
Este estudo tem como objetivo analisar a prevalência,
as características, a etiologia e a taxa de letalidade de
pacientes com queimaduras por autoagressão de um
centro regional de tratamento de queimaduras no Brasil,
como uma forma de contribuir para intervenção efetiva
em fatores e comportamentos de risco para tais acidentes.

MÉTODO
Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo,
feito por meio da análise dos prontuários de pacientes
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internados na Unidade de Queimados do Hospital
Regional da Asa Norte, Brasília, DF, no período de
janeiro de 2008 a dezembro de 2012.
Os critérios de inclusão foram todos os
pacientes que foram internados na Unidade de
Queimados do Hospital Regional da Asa Norte,
vítimas de queimaduras autoinfligidas, como tentativa
de autoextermínio, registrados em prontuários
devidamente preenchidos. Os critérios de exclusão
foram: os pacientes internados com lesões por
queimadura de causa acidental, os pacientes
atendidos no serviço de emergência do hospital que
foram tratados em nível ambulatorial e os pacientes
que queimaram a si mesmos, mas sem intenção de
cometer suicídio.
As variáveis analisadas foram: a idade, o gênero,
a percentagem de superfície corporal queimada, a
etiologia da queimadura, as complicações infecciosas,
os antecedentes de doenças psiquiátricas, as
intervenções cirúrgicas (desbridamentos e enxertos
de pele), o tempo de internação e a taxa de letalidade.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
da Secretaria de Estado da Saúde de Brasília, DF,
sob o nº 643.696.

RESULTADOS
Foram analisados 1326 prontuários, sendo
selecionados para o estudo os pacientes que foram
vítimas de queimaduras autoinfligidas, totalizando
uma amostra de 88 pacientes, correspondendo a 6,63%
do total de pacientes internados na Unidade durante
o período do estudo, com média de 18 casos por ano,
variando de 13 a 23 casos.
Na amostra estudada, 48 (54,5%) eram do
gênero feminino e 40 (45,5%) do gênero masculino.
A idade variou entre 14 e 73 anos, sendo a média
de 33 anos. A superfície corporal queimada variou
de 3% a 94%, sendo a média de 36% (Tabela 1). Dos
pacientes analisados, 56,8% sofreram queimaduras
de 3º grau, o restante sofreu apenas queimaduras de
segundo e/ou primeiro grau. A média de permanência
na Unidade de Queimados foi de 23 dias, variando
entre 1 e 104 dias. Quanto aos agentes utilizados para
o autoextermínio, verificou-se que a chama aberta
foi a responsável por 97,7% dos casos e o álcool foi o
agente acelerador utilizado por 60 pessoas (68,2%).
Os principais locais atingidos foram tronco (90,9%),
membros superiores (84%), face (68,2%), membros
inferiores (59%) e períneo (7,9%).
A taxa de letalidade foi de 32,9% (Tabela
1). Nesses pacientes, o óbito ocorreu entre o
primeiro e 29º dia de internação, com uma média de
sobrevivência de 8,4 dias.
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Tabela 1. Aspectos epidemiológicos e clínicos dos pacientes
com queimaduras autoinfligidas internados no Hospital
Regional da Asa Norte, Brasília/DF, no período de janeiro de
2008 a dezembro de 2012.
Gênero

n

%

Feminino

48

54,5

Masculino

40

45,5

Idade

n

%

< 30 anos

39

44,3

30-50 anos

42

47,7

> 30 anos

7

7,9

Superfície Corporal Queimada

n

%

≥ 30%

45

51

< 30%

43

49

Taxa de Letalidade

n

%

29

32,9

Na referida amostra, 60 pacientes (68,2%)
apresentavam uma ou mais comorbidades, que figuram
entre: os diagnósticos psiquiátricos presentes em 29
pacientes (32,9%), a história de abuso de álcool em 27
pacientes (30,7%), o tabagismo em 13 pacientes (14,8%),
a história de uso de drogas em oito pacientes (9%), a
epilepsia em quatro pacientes (4,5%), a hipertensão
arterial sistêmica em três pacientes (3,4%), o diabetes
em dois pacientes (2,3%), a asma em dois pacientes
(2,3%), o retardo mental em um paciente (1,1%) e o
vírus da imunodeficiência adquirida em um paciente
(1,1%). De todos os pacientes analisados, apenas
um (1,1%) era morador de rua. Dentre as vítimas de
queimaduras autoinfligidas, 61 (69,3%) apresentaram
complicações infecciosas, destacando-se a infecção da
corrente sanguínea e a infecção da ferida.
Foram submetidos a desbridamento cirúrgico 69
pacientes (78,4%), variando de um a nove procedimentos
por paciente; sendo enxertados 42 pacientes, com a
primeira enxertia acontecendo em média no 17º dia
de internação, variando entre o décimo e o 44º dia de
internação. Em 58 pacientes (65,9%), houve necessidade
de hemotransfusão durante o período de internação.

DISCUSSÃO
A tentativa de suicídio por queimadura está entre
as mais dramáticas de todas as formas de suicídio,
sendo dentre todas as formas de autoagressão a que
tem uma longa história documentada com poderoso
significado cultural e impacto político ao redor do
mundo16,17.
O autoflagelamento, como a mais dolorosa de
todas as formas de suicídios, não é uma forma comum
de suicídio no Brasil e em países da Europa18-20. No
Rev. Bras. Cir. Plást. 2015;30(3):368-373
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entanto, é altamente prevalente em alguns países
em desenvolvimento, particularmente na Ásia e na
África. Alguns estudos indicam uma taxa elevada de
autoflagelamento no Irã, correspondendo a 25-70%
dos suicídios21-23.
A literatura sobre suicídio indica que os homens
são mais propensos a cometer suicídio do que as
mulheres, enquanto as mulheres são mais propensas
a fazer tentativas de suicídio20. Neste estudo, bem
como em outro estudo nacional, observa-se uma
predominância do gênero feminino entre as vítimas6.
Dado que é semelhante a outros estudos feitos no Irã24-27,
no Egito, no Zimbábue e no SriLanka8,28, e discordantes
com dados de países desenvolvidos como Canadá,
Austrália, Inglaterra e País de Gales29,30. Porém, alguns
estudos não mostraram diferenças de gênero em países
como a Rússia e a Itália31,32. Os fatores socioeconômicos,
o protesto político, o casamento forçado e os parceiros
anteriores são razões que poderiam explicar a variação
geográfica e de gênero entre os suicidas25.
A tentativa de autoextermínio representou
6,63% do número total de pacientes internados na
Unidade de Queimados durante o período estudado,
demonstrando similaridade aos dados obtidos de
estudo nacional prévio6. Dado que se aproxima do
encontrado na Itália (4,4%)33, na Irlanda (4,2%), no
Reino Unido (4,9%), na Suíça (6,8%)34 e na Austrália
(4,1%)19. Em discrepância com outras partes do mundo,
em que a tentativa de autoextermínio é a maior causa
de queimaduras extensas, e consequentemente, de
mortes, como na Índia13, no Irã24, no Egito8 e no Sri
Lanka28, correspondendo a 24,8% das internações em
Unidade de Queimados no Irã23.
No nosso estudo, a chama aberta foi o agente
etiológico mais comum nas queimaduras por tentativa
de suicídio, sendo que o agente acelerador mais utilizado
foi o álcool, o que se mantém quando comparado ao
estudo anterior desenvolvido por Macedo et al.6. Difere
de outros países, como no Irã e índia, em que o agente
acelerador desse tipo de queimadura é a gasolina35-37.
As queimaduras autoinflingidas, em contraste
com as queimaduras acidentais, aparentemente
causam danos mais graves. No presente estudo, a
média da superfície corporal queimada foi de 36%,
menor que estudo anterior neste centro que foi de
38%6. O tempo de internação médio foi de 23 dias,
variando de 1 a 104 dias. O tempo de internação é
compatível com a extensão das queimaduras, as
complicações e as dificuldades comportamentais.
Possivelmente, a combinação de todos esses fatores
resulte em um longo período de internação e em uma
lenta recuperação comparada com os pacientes com
queimadura acidental. O tempo médio de internação
em queimaduras acidentais é de 12 dias e a média da
Rev. Bras. Cir. Plást. 2015;30(3):368-373

superfície corporal queimada neste tipo de queimadura
é de 14%38.
A taxa de letalidade de queimaduras por
autoextermínio foi de 75% na Grécia39, enquanto no
Irã foi de 47,9% nas primeiras 48h de internação33.
Neste estudo, observamos uma taxa de letalidade
de 32,9%. As razões para a alta letalidade desses
pacientes foram a extensão da queimadura, a presença
de complicações infecciosas e a resistência desses
pacientes ao tratamento 33,40. O desejo de morrer e
a pouca colaboração tornam o prognóstico pior. Os
suportes psiquiátrico e psicológico ajudam a manter
o paciente colaborativo e assim facilitam o trabalho
realizado pelos médicos e enfermeiros. A tentativa de
autoextermínio por queimadura é um forte preditor
de mortalidade34,41.
A presença de doença psiquiátrica entre os
pacientes de autolesão intencional por queimadura
parece ser comum em países da Europa, América
do Norte e Oriente Médio. A depressão foi o
diagnóstico psiquiátrico mais frequente, seguido
pela esquizofrenia 36 e alcoolismo 19. Os problemas
interpessoais e a desarmonia conjugal parecem ser
a principal razão para autolesão por queimadura no
Brasil6, semelhante à Índia13. O protesto político é o
motivo menos frequente36. No Brasil, a ignorância
sobre as consequências sérias, ou mesmo fatais, de
autoqueimadura intencional leva a uma significativa
proporção dessas lesões, resultando em mortes não
pretendidas 6. Neste estudo, 68,2% dos pacientes
apresentavam comorbidades, sendo que os distúrbios
psiquiátricos figuram entre os mais referidos. Na
Grécia, a história psiquiátrica estava presente em 43%
dos pacientes, sendo que a principal doença verificada
foi a depressão39.

CONCLUSÃO
Os pacientes vítimas de queimaduras por
autoagressão apresentam lesões com características
que denotam maior gravidade, visto tratar-se de
pacientes com maior superfície corporal queimada,
maior período de internação, mais complicações
infecciosas e elevada taxa de letalidade comparada
com os outros tipos de queimaduras. Nos centros de
queimados, o suporte psicológico e psiquiátrico é de
extrema importância para evolução do quadro. Assim
como a reabilitação e a reintegração na comunidade
desses pacientes que sobrevivem, devido à gravidade
das lesões sofridas. No âmbito social, deve-se pensar
em medidas públicas que detectem os pacientes
em potencial para que seja instituída terapêutica
adequada.
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