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Realizando o estágio supervisionado no Hospital geral do Estado em Salvador 
tive a oportunidade de desenvolver o presente estudo como forma de avaliação 
com o objetivo de promover o aumento do conhecimento acerca da lesão causa- 
da por queimadura em idoso, o planejamento e implementação de uma assistên- 
cia adequada voltada para as necessidades específicas do paciente queimado e 
as formas de tratamento adequado ao quadro clínico.As problemáticas levanta- 
das, a assistência de enfermagem e o plano de cuidados traçado para a paciente 
com diagnóstico de queimadura e insuficiência cardíaca congestiva. Tendo em 
vista a preocupação com o bem estar dos pacientes, é que me despertou o inte- 
resse em estudar o caso de dona M. L.B., 92 anos, idosa, aposentada. Vitima de 
queimadura de 1º e 2º grau em MMSS, tórax e região lombar, por ser idosa é con- 
siderada potencialmente grave, em função de sua habilidade metabólica, criando 
condições favoráveis ao desenvolvimento de complicações devido à perda da 
integridade da pele. O Estudo foi construído embasando-se na Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), o qual irá permitir que toda a equipe de enfer- 
magem atue de maneira coerente, podendo ter suas ações assistenciais sistema- 
tizadas e respaldadas em um referencial teórico. O aporte teórico utilizado está 
baseado na estrutura conceitual de Dorothea Orem sobre autocuidado e nos con- 
ceitos de cuidado de si. Utilizei esta fundamentação teórica como ponto de parti- 
da do trabalho, reforçando ao longo do mesmo, a importância da assistência glo- 
bal aos indivíduos, evitando o equívoco de promover a dicotomia no processo 
saúde -doença.Primeiramente foi construído o histórico de enfermagem baseada 
no levantamento de dados colhida e identificados no prontuário da paciente e con- 
sulta à literatura. Em seguida fez- se a identificação e a relação de problemas 
apresentados pela paciente e as necessidades humanas básicas afetadas, onde 
a seguir o diagnóstico de enfermagem para cada problema fundamentado no con- 
texto de CARPENITO (1999).Através dos dados construiu-se um plano de assis- 
tência seguido de um plano de cuidados juntamente com as justificativas que fun- 
damentam suas implementações, finalizando com o quadro comparativo onde 
pode - se conferir e comparar os sintomas apresentados pela paciente e os des- 
critos na literatura. 
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