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O PACIENTE QUEIMADO E COM SEQÜELAS DE AVC 
HEMORRÁGICO. ¹ 
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O interesse em manter as pessoas saudáveis ,assim como propiciar conforto , cui- 
dado e confiança ao enfermo, tendo como preocupação especial as necessida- 
des do homem para sua proteção e manutenção da saúde e da vida, despertou- 
me o interesse em estudar o caso de L.C.C. S, 14 anos menino de rua e usuário 
de drogas, o qual sofreu atentado de queimadura em membros inferiores (MMII), 
região pélvica e períneo. Tendo em vista que a assistência de enfermagem ao 
grande queimado é complexa, sua qualidade exige abrangência de conhecimen- 
tos técnicos, reciclados na proporção, no avanço da pesquisa e da tecnologia,.Foi 
então ,que aumentou-me o desejo de buscar conhecimento para aprimorar o cui- 
dado ao paciente queimado, sabendo que as queimaduras apresentam um dos 
maiores desafios aos profissionais de saúde junto com alterações fisiológicas e o 
impacto emocional que afeta tanto a vítima quanto a família. A pessoa que sofre 
uma queimadura em especial o adolescente, geralmente vivencia uma interrup- 
ção brusca no curso de sua vida. Um adolescente em perfeito funcionamento físi- 
co e mental e se vê, de repente, enfrentando a hospitalização, a dor e comprome- 
timento de suas funções vitais, passa sentir dores, fica impossibilitado de se movi- 
mentar o corpo fica exposto a outras pessoas, afetando profundamente o psicoló- 
gico deste indivíduo. A experiência educacional acerca do cuidado fornecida pela 
academia e a experiência com o paciente queimado e acamado durante estágio 
supervisionado no hospital geral do estado (HGE) no setor de queimados, insti- 
gou-me a idéia de estudar e aprofundar sobre o paciente já citado, visto que este 
possui uma história social importante e carrega consigo patologias associadas, 
dificultando a sua recuperação. Durante a ação está sendo possível comunicar- 
me com o paciente, através de gestos e palavras, visto que, este se encontra tra- 
queostomizado e passou por um processo cirúrgico de craniotomia descompres- 
siva após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). Enquanto cui- 
dadora é imprescindível desempenhar a ação, levantar questões, hipóteses e 
também avaliar a situação, se os meios estão sendo adequados e modificá-los se 
houver necessidade. Desse modo, ao ser cuidador , é possível perceber que o 
paciente está vivenciando uma experiência única ,refletindo sobre a situação e 
vários questionamentos, dúvidas nem sempre verbalizados. FREIRE (1989) refe- 
re que muitos seres humanos só vivem , não existem, pois não encontram ou não 
conseguem dar um significado a sua vida. Sendo assim, o ser humano vive o sigi- 
ficado de sua vida por meio do cuidado, uma vez que o cuidar é um processo ,de 
ajudar o outro ser a crescer e a se realizar. 
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