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As queimaduras são lesões traumáticas que atingem a pele e estruturas adjacentes. A 

extensão e a gravidade da lesão estão diretamente relacionadas às causas das 

queimaduras. Sua consequência leva a complicações como perda de eletrólitos, 

infecções, reações metabólicas, deformidades físicas, transtornos psicológicos e, além 

disso, podendo ocasionar óbito. Essa pesquisa teve como objetivo, descrever o perfil 

sócio demográfico de vítimas de queimaduras e as principais causas em municípios da 

Região Metropolitana de Salvador - Bahia. Trata-se de um estudo descritivo, 

prospectivo de abordagem quantitativa. O local de estudo foi em um hospital público no 

munícipio da Região Metropolitana de Salvador - Bahia. A fonte de dados para 

realização da pesquisa foi através de prontuários de pacientes que estavam internados 

por queimadura. Como critério de inclusão foram analisados os prontuários de pacientes 

de todas as faixas etárias e independente do sexo e como exclusão os prontuários de 

pacientes residentes em municípios que não fazem parte da Região metropolitana de 

Salvador. Os dados foram coletados por meio de investigação de informações contidas 

nos prontuários, para transcrição desses dados utilizou-se uma planilha que foi 

previamente formulada contendo variáveis relevantes para o resultado da pesquisa 

(idade, sexo, procedência, escolaridade, estado civil, profissão, agente causador, área 

lesionada e grau da lesão).  As informações obtidas através da coleta dos dados ainda 

estão sendo analisadas. Espera-se como resultado que o presente estudo proporcione 

conhecimentos sobre a temática, visto que as causas por queimaduras atingem milhares 

de pessoas, que além da lesão sofrem com as sequelas físicas, psicológicas e com as 

consequências sociais por longo tempo ou tempo definitivo e por tratar de um trauma de 

grande complexidade, que na maioria dos casos, poderiam ser evitados com campanhas 

de prevenção e divulgação de informações a população. 
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