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“You know that I would cut off 

My hands to help you 

But if I did I wouldn’t have 

Anything to scratch with 

And then I’d be of 

No use at all.” 

 

(Don McGonigal, “The Itch”, 1991) 

  



 
 

RESUMO 

 

A avaliação do prurido em pacientes queimados através da aplicação de questionários é uma 

importante ferramenta para os profissionais de saúde no cuidado ao paciente, pois auxilia no 

entendimento acerca do sintoma, identificando suas características, e avaliando o tratamento 

utilizado por tais pacientes. Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um formulário 

piloto para avaliar o prurido em pacientes queimados internados em um Hospital Federal do Rio 

de Janeiro, referência no tratamento de queimados. Na internação torna-se importante investigar 

o prurido em pacientes queimados, no entanto não existe um instrumento específico para avaliar 

o sintoma nesse período. Sendo assim, este trabalho buscou instrumentos já publicados em 

relação à avaliação do prurido em pacientes ambulatoriais e foi desenvolvido um formulário para 

avaliação do prurido em pacientes internados. Foram entrevistados 9 pacientes com intervalo de 

7 dias. Foi necessário aprimorar a primeira versão do formulário quanto à ordenação das 

perguntas se havia dificuldade, pelos pacientes, em traduzir a intensidade do prurido. Tal fato 

levou ao desenvolvimento da segunda versão do formulário com as seguintes modificações: 

inclusão de uma Escala Visual Analógica (EVA), mudança na ordenação das perguntas e 

substituição e inclusão de perguntas e itens. Os resultados deste estudo mostram que o 

formulário é uma ferramenta de relevante importância na compreensão do prurido em pacientes 

queimados e que a mesma pode auxiliar os profissionais de saúde em relação à terapia 

medicamentosa antipruriginosa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes queimados. 

 

 

Palavras-chave: prurido, queimaduras, questionários.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The evaluation of pruritus in burn patients through the use of questionnaires is an important tool 

for health professionals in patient care as it assists in understanding the symptom, identifying 

characteristics, and assessing the treatment used by such patients. This study aimed to develop 

a pilot form to evaluate the itching in burn patients hospitalized in a Federal Hospital of Rio de 

Janeiro, reference the treatment of burns. On admission becomes important to investigate the 

itching in burn patients, however there is no specific tool to assess the symptom that period. 

Thus, this study sought to instruments already published regarding the evaluation of pruritus in 

outpatients and developed a form to evaluate pruritus in hospitalized patients. 9 patients were 

interviewed with an interval of 7 days. Was necessary to improve the first version of the form as 

to the ordering of the questions had difficulty, by patients, in translating the intensity of itching. 

This led to the development of the second version of the form with the following modifications: 

inclusion of a Visual Analogue Scale (VAS), change in the ordering of questions and replacement 

and inclusion of questions and items. The results of this study show that the form is a tool of great 

importance in understanding the itching in burn patients and that it can aid health professionals in 

relation to antipruritic drug therapy to improve the quality of life of burn patients. 

 

 

Keywords: itch, burns, questionnaires. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O prurido é um sintoma muito comum em vítimas de queimaduras e, esta sensação 

desagradável interfere na qualidade de vida desses pacientes, prejudicando sua recuperação. É 

uma sensação subjetiva, difícil de ser mensurada, pois sua avaliação não depende só da 

intensidade e sim de características sensoriais, do impacto na qualidade de vida e da própria 

experiência do sintoma pelo paciente. Isto faz com que o prurido seja avaliado de forma 

multidimensional; o que é conseguido através de utilização de questionários. 

 Embora haja até o presente momento uma escala unidimensional (Escala Visual 

Analógica) e quatro escalas/questionários multidimensionais (Leuven Itch Scale, Eppendorf Itch 

Scale, 5-D Itch Questionnaire e Itch Severity Scale) para a avaliação do prurido, somente duas 

multidimensionais são validadas em pacientes queimados e as mesmas não contemplam 

pacientes internados. 

 O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital estudado não possui qualquer 

escala, questionário ou formulário para a avaliação do prurido em seus pacientes. Já que o prurido 

interfere na qualidade de vida dos pacientes queimados e prejudica a recuperação, torna-se 

necessário a criação e posterior validação de uma ferramenta capaz de avaliar o prurido de forma 

multidimensional, a fim de monitorar e auxiliar na avaliação da eficácia dos tratamentos utilizados 

e verificar mudanças daquele sintoma ao longo do tempo. E este formulário pode ser aplicado em 

pacientes com no mínimo na segunda semana de queimadura (fase de epitelização), pois, 

segundo Brooks e colaboradores (2008), foi encontrada forte correlação entre a presença de 

prurido e o tempo de cicatrização desde a injúria, e este tempo seria de pelo menos 3 semanas. 
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2. OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver um formulário piloto multidimensional para avaliação do prurido em 

pacientes adultos queimados internados, que se encontrem em fase de epitelização (segunda 

semana de queimadura). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Traçar o perfil do paciente queimado internado no CTQ/HFA; 

 Identificar as características do prurido nos pacientes do CTQ/HFA; 

 Identificar a terapia farmacológica sistêmica utilizada para o tratamento do prurido; 

 Aplicar as versões dos formulários aos pacientes internados no CTQ/HFA. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 O prurido em pacientes queimados é um sintoma muito comum e angustiante que 

impacta na qualidade de vida das vítimas de queimaduras (Goutos, 2009). 

 A primeira definição de prurido foi proposta por Samuel Hafenreffer, há 340 anos, como 

“uma sensação desagradável que provoca o desejo de coçar” e é ainda amplamente utilizada. 

No entanto, de acordo com Savin (1998), esta é uma definição insatisfatória, pois a palavra 

desagradável é um adjetivo subjetivo e não é um descritor adequado para uma definição precisa 

(Yosipovitch & Greaves, 2004). Savin (1998) sugere a seguinte definição: “coceira é uma 

sensação que, se for suficientemente forte, provocará coceira ou o desejo de coçar”. 

 Segundo o International Forum on the Study of Itch (IFSI), a etiologia do prurido crônico 

é classificada como: dermatológica (I), sistêmica (II), neurológica (III), somatoforme (IV), origem 

mista (V) e outros (VI). Esta classificação inclui uma distinção clínica de pacientes com prurido 

decorrente da pele inflamada, prurido na pele normal e prurido com lesões secundárias crônicas 

(Weisshaar et al., 2012). Estas classificações encontram-se sumarizadas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Classificação etiológica do prurido crônico segundo sua origem. 

Categoria Doenças 

I. Dermatológico Decorrente de “doenças de pele”, tais como psoríase, dermatite atópica, pele 

seca, sarna e urticária. 

II. Sistêmico Decorrente de “doenças dos órgãos”, que não seja a pele, tais como cirrose biliar 

primária, insuficiência renal, doença de Hodgkin e certos estados metabólicos ou 

induzida por fármacos. 

III. Neurológico Decorrente de “doenças ou distúrbios do sistema nervoso periférico", tais como 

danos, compressão e irritação dos nervos. 

IV. Psicogênico/   

    Psicossomático 

Prurido somatoforme com comorbidade de “doenças psiquiátricas e 

psicossomáticas”. 

V. Misto Sobreposição e coexistência de várias doenças. 

VI. Outros Origem indeterminada. 

Fonte: Adaptado de Ständer et al., 2007. 

 

 A cicatrização representa uma série contínua de eventos no sentido de restaurar a 

anatomia e as relações funcionais dos tecidos lesados. Segundo Goutos (2013) três fases de 

cicatrização em resposta ao trauma, incluindo queimaduras, são conhecidas: 

1. Fase inflamatória. Os primeiros dias seguintes às lesões são caracterizadas pela 

vasodilatação (secundária à liberação de histamina) e influxo de neutrófilos atingindo um 

máximo de 24 horas. No período entre 48 a 72 horas pós-injúria, macrófagos tissulares se 



16 
 

 

tornam o tipo predominante de células inflamatórias residentes no leito da ferida e parecem 

atuar como células reguladoras-chave na reparação de tecidos danificados. 

2. Fase proliferativa. Corresponde ao período entre o 4° dia até a 3ª semana pós-injúria e é 

caracterizada pela presença de fibroblastos, ativação e secreção de colágeno, angiogênese e 

epitelização. 

3. Fase de remodelamento. A produção e degradação de colágeno continua por um período de 

6 a 18 meses, durante o qual as fibras se reorganizam ao longo das linhas de tensão. A 

vascularização da ferida aumenta e, fibroblastos juntamente com miofibroblastos causam 

contração da ferida. 

 As lesões por queimaduras causam intenso desconforto e prurido. Embora o prurido 

possa começar desde o início, poucos dias após a queimadura, ele não termina 

necessariamente quando a cicatrização da ferida está completa, podendo persistir por até 2 

anos, em alguns casos (Zachariah et al., 2012a). 

 Evidências recentes sugerem a existência de dois subtipos de prurido: agudo, que afeta 

a maioria dos pacientes e possivelmente relacionado ao período que vai desde a cicatrização da 

ferida até o início da fase de remodelamento; e crônico, que afeta um subgrupo de pacientes 

com queimaduras profundas e sintomas iniciais de Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT) (Goutos et al., 2010).  

 Os fatores que afetam a intensidade do prurido são a área envolvida, a profundidade da 

queimadura e a duração do tempo de cicatrização da ferida. Como a cicatrização de feridas pode 

estar prolongada em queimaduras profundas, requerendo extensa reposição de colágeno, a 

histamina é liberada por longos períodos de tempo, levando ao prurido persistente. A infecção 

também pode prolongar a cicatrização de feridas, e cicatrizes hipertróficas também aumentam os 

níveis de liberação de histamina (Zachariah et al., 2012b; Ahuja et al., 2011). 

 Uma forte correlação foi encontrada entre a presença de prurido e o tempo de 

cicatrização da lesão (mais de 3 semanas), a porcentagem da superfície corporal queimada (> 

40% área de superfície corporal total) e estratégias de enfrentamento adotadas pelo paciente 

(Brooks et al., 2008).  Existem diferentes tratamentos que aliviam efetivamente o prurido. No 

entanto, nenhum deles remove completamente o sintoma (Haest et al., 2011). 
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3.1. Neurofisiologia do prurido 

 A dor e o prurido são duas modalidades básicas que são iniciadas e mediadas por 

neurônios sensoriais primários com corpos celulares no gânglio trigeminal ou gânglio da raiz 

dorsal (DRG). Neurônios do DRG de pequeno diâmetro com axônios não mielinizados (fibras C) 

são os principais tipos neuronais que medeiam a dor e o prurido. As sensações de dor e prurido 

são distintas, e cada uma pode provocar diferentes respostas comportamentais, como a retirada 

(para evitar lesão tecidual) e coceira (para remover irritantes) (Han et al., 2013). 

 O prurido pruriceptivo se origina quando terminações nervosas sensoriais específicas, 

geralmente localizadas na pele, são ativadas. Aquele pode também se originar de certas 

superfícies mucosas; no entanto, a maioria das pesquisas sobre prurido tem focado em fibras 

nervosas sensoriais da pele. A excitação de fibras nervosas sensoriais na pele que levam ao 

prurido pruriceptivo ocorre após a exposição, de certos terminais nervosos sensoriais,à 

substâncias pruriginosas e frequentemente resulta de danos na pele ou inflamação. Fibras 

nervosas sensoriais na pele  se originam de processos distais dos neurônios aferentes dorsais 

do gânglio da raiz primária (Potenzieri & Undem, 2012). 

 A sensibilização periférica é a diminuição do limiar de ativação e o aumento da atividade 

basal dos receptores e fibras nervosas relacionadas ao prurido. A sensibilização central resulta 

da neuroplasticidade que ocorre na medula espinhal e no cérebro de tal forma que os estímulos 

não pruriginosos são percebidos como prurido (Dhand & Aminoff, 2013). 

 A via central que medeia o prurido começa com uma sinapse no corno dorsal do 

neurônio aferente primário para o secundário. Os axônios das células secundárias percorrem 

otrato espinotalâmico contralateral e sinapses em neurônios de terceira ordem no tálamo, a partir 

do qual os axônios se projetam difusamente às regiões corticais e subcorticais (Dhand & 

Aminoff, 2013). 

Várias hipóteses têm sido propostas para explicar a codificação do prurido com as 

teorias da intensidade (intensity theory) e da linha rotulada ou da especificidade (labeled-line 

theory or specificity theory) (Figura 1) (Patel & Dong, 2010). 

A primeira, diferencia a dor e o prurido por meio da intensidade: estímulos de prurido 

geram respostas neuronais mais fracas e ao mesmo tempo estímulos dolorosos produzem 

ativação mais forte dentro da mesma população neuronal. Porém existem evidências contra esta 

teoria: o aumento da frequência de estimulação elétrica produz prurido de intensidade crescente, 

sem transição para a percepção da dor e o estímulo doloroso não é convertido em prurido em 

freqüências mais baixas. A segunda teoria postula que existem diferentes grupos de fibras 

aferentes dedicadas exclusivamente para detectar tanto o prurido quanto a dor sem 
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sobreposição entre as duas populações (Patel & Dong, 2010). No entanto, Schelmz e 

colaboradores (1997) demonstraram que fibras C específicas para o prurido responderam à 

compostos nociceptivos como a capsaicina, o que também foi demonstrado por Johanek e 

colaboradores (2007): a forma não histaminérgica do prurido induzido por Mucuna pruriens 

(cowhage) envolve uma população distinta das fibras ativadas por histamina, mas ainda sim 

responsivas à capsaicina. Isso demonstra que os pruridoceptores também podem detectar 

estímulos nociceptivos, contrariando a teoria da especificidade (Patel & Dong, 2010). 

 

 

Figura 1. Modelos de codificação do prurido. (A) A teoria da intensidade supõe que neurônios 
individuais sinalizam prurido ou dor através de altos e baixos estímulos de intensidade. (B) A teoria da 
linha rotulada postula que existam neurônios totalmente separados e um circuito para detectar dor X 
prurido.   Fonte: Retirado e adaptado de Patel & Dong, 2010. 
 

 O prurido é caracterizado como dependente de histamina (histaminérgico) ou não 

dependende de histamina (não histaminérgico), sendo ambos  transmitidos por subgrupos de 

fibras C e pelos neurônios de segunda ordem que expressam o receptor do peptídeo liberador 

de gastrina (GRPR) e os neurônios do trato espinotalâmico (STT) na medula espinhal de 

roedores (Jeffry et al., 2011). 

 O circuito neural que transmite prurido, e em particular como se relaciona com o que 

transmite a dor, ainda não foi claramente elucidado, embora os componentes críticos da via do 

prurido tenham sido identificados. Também é incerto como o prurido é codificado tanto 

perifericamente quanto centralmente com várias teorias propostas para explicar este processo 

(Patel & Dong, 2010). 

 A nível molecular, a divisão e integração entre as vias do prurido são complexas. Cada 

agente pruridogênico ativa receptores acoplados à proteína G (GPCRs) e segundos 

mensageiros interagem com outros sistemas que sinalizam dor e prurido. Para a histamina, três 

GPCRs (HR1, HR3 e HR4) estão envolvidos em respostas pruriginosas agudas em 

camundongos. Estes receptores ativam a fosfolipase C, fosfolipase A2 e o receptor de potencial 
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transiente vanilóide 1(TPRV1), resultando na elevação do cálcio intracelular no gânglio da raiz 

dorsal dos neurônios sensoriais específicos na pele (Dhand & Aminoff, 2013). 

 Após a ativação de terminações nervosas sensoriais periféricas de neurônios DRG, 

produzindo estímulos pruriginosos, os terminais nervosos centrais destes neurônios formam 

sinapses nos neurônios de segunda ordem localizados no corno dorsal da medula espinhal. 

Estudos em humanos têm sugerido que a produção de estímulos pruriginosos é processada nas 

zonas somatossensorial do cérebro e que ocorre ativação do córtex sensorial primário, córtex 

motor primário, área motora suplementar e córtex pré-motor após a administração de histamina 

na pele (Potenzieri & Undem, 2012). 

  

3.2. Mediadores e receptores envolvidos na via do prurido 

 Histamina 

A histamina, o agente pruridogênico melhor descrito até o momento, é liberada a partir 

de queratinócitos e mastócitos, como resultado de estímulos externos (Benecke et al., 2013).  

O prurido parece ser predominantemente mediado através da interação com o subtipo 

de receptores H1, pois sua afinidade para a histamina é aproximadamente10 vezes maior do que 

a do receptor subtipo H2. Atualmente, os receptores H3 e H4 foram caracterizados, sendo os 

receptores H3 encontrados na periferia e regulando neurônios centrais na liberação de 

substância P (SP) e os receptores H4 encontrados em mastócitos (Goutos et al., 2009). 

O receptor H1 é acoplado à proteína Gq/G11, induzindo a ativação da fosfolipase Cβ3 

(PLCβ3), levando ao aumento de Ca2+ intracelular em neurônios DRG via TRPV1. A histamina 

também ativa a fosfolipase A2 (PLA2), lipoxigenase e TRPV1 em neurônios sensoriais primários 

para induzir o prurido (Liu & Ji, 2013). 

A síntese de histamina é aumentada no tecido de granulação de feridas e é formada 

como um subproduto da produção de colágeno. Esses fenômenos explicam o envolvimento 

desta substância na fisiopatologia do prurido em queimaduras na fase aguda e proliferativa da 

cicatrização de feridas (Goutos et al., 2009). 

 

 Serotonina 

A serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) pode causar prurido por mecanismos centrais e 

periféricos. Perifericamente, ela age indiretamente através da liberação de histamina de 
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mastócitos da pele. O mecanismo central provavelmente envolve o sistema de neurotransmissão 

opióide (Twycross, 2003). 

 

 Substância P (SP) 

A SP estimula a liberação de histamina a partir de mastócitos da pele e o prurido 

evocado pela administração de SP na pele saudável e lesionada é inibido por antagonistas do 

receptor H1 da histamina. A substância P ativa preferencialmente o receptor neurocinina-1 (NK1) 

com potência nano molar. Este receptor é expresso no SNC e na pele, e neurônios, que 

expressam este receptor, do corno dorsal da medula espinhal, estão envolvidos na transmissão 

do prurido em ratos (Potenzieri & Undem, 2012; Tey & Yosipovitch, 2011). 

 

 Receptores ativados por protease (PARs) 

Serino-proteases endógenas tais como a tripsina e triptase evocam o prurido em 

humanos. Após suas ativações, mastócitos liberam triptase, a qual interage com receptores 

ativados por proteinases tipo 2 (PAR-2), localizados em neurônios da fibra C. PAR-2 leva à 

liberação de histamina, SP e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) de fibras C 

nociceptivas. Ambos CGRP e SP potencializam o prurido (Potenzieri & Undem, 2012; Goutos et 

al., 2009; Twycross, 2003). 

 

 Receptores opióides 

É bem conhecido que o sistema opióide tem um papel no processamento do prurido no 

SNC. Acredita-se que o excesso de atividade do receptor opióide mu (MOR) em comparação 

com a atividade de receptores opióides kappa (KOR) resulte em prurido. A ativação dos KOR 

inibe efeitos do receptor mu tanto centralmente quanto perifericamente. Interessantemente, a 

ativação de MOR e KOR, e correspondentemente, suas inibições, causam efeitos opostos em 

relação à indução do prurido (Tey & Yosipovitch, 2011; Benecke et al., 2013). 

 

Outros mediadores e receptores, não menos importantes, envolvidos na via do prurido, 

são: acetilcolina, leucotrienos, bradicinina, interleucinas, ácido lisofosfatídico (LPA), endotelina, 

CGRP, glutamato, peptídeo intestinal vasoativo (VIP), receptor do peptídeo relacionado à 

gastrina (GRPR), prostaglandinas, TRPV-1, receptores canabinóides, fator de crescimento 

neuronal (NGF), bombesina, entre outros. O quadro 2 mostra a resposta ao prurido de diversos 

agentes pruridogênicos. 
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Quadro 2. Injeção intradérmica de mediadores inflamatórios, divididos por mecanismo. 

AGENTE                                             RESPOSTA AO PRURIDO 

 

Estimulação direta de fibras C específicas para o prurido 

Histamina                                                              +++ 

Papaína (triptase)                                                 +++ 

Calicreína                                                              +++ 

Interleucina 2                                                        +++ 

Acetilcolina                                                             +* 

 

Efeito via liberação de histamina 

Cimase (triptase)                                                    +++ 

Tripsina (triptase)                                                   +++ 

VIP                                                                          ++ 

Substância P                                                          ++ 

Serotonina                                                               + 

Bradicinina                                                              (+) 

 

Efeito não pruridogênico ou fracamente pruridogênico; 

potencializado por histamina 

Prostaglandinas                                                      (+) 

*Em atopia; causa dor em indivíduos não atópicos.   
(+) resposta mínima  (++)  resposta mediana   (+++) resposta máxima   

 Fonte: Retirado e adaptado de Twycross, 2003. 

 

 

3.3. Tratamentos farmacológicos sistêmicos anti-pruriginosos 

Embora várias terapias sistêmicas tenham sido utilizadas para tratar o prurido, nenhum 

estudo randomizado controlado tem mostrado que um fármaco seja o mais eficaz e seguro. A 

maioria dos estudos são relatos de casos, séries de casos ou ensaios abertos sem 

acompanhamento a longo prazo (Steinhoffet al., 2011). Os fármacos incluem antihistamínicos 

(H1 e H2), glicocorticóides, talidomida, antagonistas dos receptores opióides, antidepressivos, 

antagonistas dos receptores de serotonina, pregabalina, antagonistas dos receptores de 

leucotrienos, ciclosporina A, rifampicina, colestiramina e andrógenos (Anand, 2013). 

 

 Antihistamínicos 

Durante muito tempo os antihistamínicos eram a única terapia antipruriginosa disponível 

para vários tipos de prurido. Muitos deles são antagonistas de receptores H1. Os 
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antihistamínicos como a clemastina, difenidramina, prometazina e hidroxizine, se ligam aos 

receptores H1 mas também aos muscarínicos, alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos ou 

serotoninérgicos e tem efeitos sedativos centrais. Novos antihistamínicos como a cetirizina, 

levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina tem mínimos efeitos não-histaminérgicos e 

sedativos (Ständer et al., 2007; Ständer& Weisshaar, 2012). 

Não obstante, vários estudos atestaram respostas limitadas obtidas com 

antihistamínicos. Vitale e colaboradores (1991) compararam três diferentes antihistamínicos – 

difenidramina, hidroxizine e clorfeniramina – em 35 pacientes adultos queimados e verificaram 

que o alívio completo do prurido foi alcançado em 20% dos pacientes e que o alívio parcial e 

nenhum alívio foram alcançados em 60% e 20% dos pacientes, respectivamente (Zachariah et 

al., 2011). 

 

 Antagonistas opióides 

Observações clínicas e experimentais têm demonstrado que o prurido pode ser evocado 

ou intensificado por opióides mu endógenos ou exógenos. Este fenômeno pode ser explicado 

pela ativação de receptores opióides espinhais, principalmente receptores opióides kappa. A 

reversão desse efeito com antagonistas opióides mu, leva a uma inibição do prurido.O oposto é 

verdadeiro para opióides kappa. A sua ligação areceptores opióides kappa leva à inibição do 

prurido (Weisshaar et al., 2012). 

Antagonistas dos receptores opióides mu, tais como naloxona, naltrexona e nalmefeno, 

mostraram, em estudos clínicos controlados, serem efetivos no tratamento do prurido associado 

à colestase, uremia e doenças dermatológicas. A nalfurafina, agonista do receptor opióide 

kappa, mostrou reduzir significamente o prurido urêmico e foi aprovado para uso no Japão em 

2009 (Tey & Yosipovitch, 2011). 

 

 Antagonistas dos receptores de serotonina 

Um estudo duplo-cego, randomizado, cruzado comparou uma dose única de 4 mg de 

ondansetrona com 25 mg de difenidramina para o tratamento de prurido em queimaduras. Nos 

17 pacientes que completaram o estudo, ondansetrona foi mais eficaz no alívio dos sintomas do 

que o anti-histamínico testado. O estudo, apesar de seu poder estatístico limitado, levanta o 

possível papel da serotonina como um importante mediador periférico do prurido em pacientes 

queimados e antagonistas da serotonina como abordagens terapêuticas para serem exploradas 

em estudos futuros (Goutos et al., 2009). 
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 Gabapentina 

A gabapentina é um agente central de primeira linha utilizado em pacientes adultos e 

pediátricos com prurido secundário a queimaduras (Anand, 2012). O mecanismo de ação preciso 

não é conhecido, mas várias hipóteses têm sido postuladas (Zachariah et al., 2012). O fármaco 

se liga a um epítopo exofacial pré-sináptico das subunidades auxiliares α2δ1 e α2δ2 dos canais 

de cálcio voltagem-dependentes, o que resulta em diminuição da despolarização induzida pelo 

influxo de cálcio nos terminais nervosos, diminuindo a liberação de neurotransmissores 

excitatórios. Assim, a gabapentina causa estabilização da sinapse nervosa envolvida na via 

aferente do prurido (fibras C, mecanorreceptores e fibras Aδ) (Bergasa & Deewan, 2010; Anand, 

2012). 

Secundariamente, inibe a liberação de CGRP, o qual é um mediador do prurido, de 

neurônios aferentes primários através do aumento de ácido gama-aminobutírico na medula 

espinhal e também modula a percepção central do prurido por agir nos receptores opióides mu 

(Zachariah et al., 2012). 

A gabapentina tem demonstrado ser eficaz inicialmente em crianças e, recentemente, 

provou ser um agente mais eficaz como monoterapia do que a clorfeniramina em pacientes 

adultos e pediátricos agudamente queimados, representando um agente promissor à espera de 

uma maior aceitação de unidades especializadas para o tratamento de prurido pós-queimadura 

(Goutos, 2010). 

 

3.4. Escalas e questionários existentes para medição do prurido 

O prurido, assim como a dor, é um sintoma subjetivo e difícil de ser medido 

objetivamente. A relação de entrelaçamento entre os nervos que conduzem as sensações de 

temperatura, dor, prurido compõem o problema de avaliar com precisão apenas as sensações de 

prurido. Interações entre o sistema nervoso, o sistema imunológico, inflamação, medicamentos, 

neuropatia, e stress psicológico podem ativar um ao outro e podem alterar e / ou aumentar a 

sensação de prurido em simples momentos (Parnell et al., 2012). 

Até agora, a maioria dos estudos forneceram informações apenas sobre a intensidade 

da sensação de prurido, e dados são perdidos na qualidade da sensação, como esta é 

experimentada pelos pacientes, e os efeitos na vida diária. A razão para isso pode, até 

recentemente, ter sido a ausência de instrumentos padronizados para avaliar a severidade 

prurido (Zachariae et al., 2011). 

Quando os pacientes são solicitados a descrever o seu prurido, torna-se claro que o 

mesmo tem várias faces clínicas diferentes: além das diferentes formas de prurido (por exemplo, 
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urticária), muitas vezes os pacientes mencionam formigamento ou picada como sensação. 

Alguns relatam sensações de arrepio, outros que o prurido é localizado profundamente na pele. 

Em alguns pacientes, o prurido se inicia com uma sensação de esfaqueamento, que então se 

desenvolve em prurido (Ständer & Weisshaar, 2012). 

O prurido pode ser medido objetivamente e subjetivamente. Medidas objetivas utilizam 

acelerômetros, actigrafia, a polissonografia ou sistemas de câmeras de infravermelho,  medem o 

comportamento mas não a natureza do próprio prurido. Por outro lado, as ferramentas de 

medição subjetivas medem as várias características da coceira. Portanto, essas ferramentas 

parecem ser mais válidas (Haest et al., 2011). 

 

3.5. Ferramentas de medição subjetivas 

 

3.5.1. Unidimensionais 

 

 Escala Visual Analógica 

A Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo A) é um dos métodos mais utilizados para 

avaliar a gravidade do prurido, uma vez que fornece uma estimativa fácil e rápida da coceira. A 

EVA é uma “régua” de 10 cm, orientada horizontal ou verticalmente, na qual os pacientes 

indicam a intensidade do prurido, marcando uma linha no ponto em que corresponde à 

intensidade, onde o início da escala refere-se a nenhum prurido (0 pontos) e no final da escala 

para o prurido mais severo (10 pontos) (Furue et al., 2012). Ela foi desenvolvida originalmente 

para avaliar a intensidade da dor, mas, posteriormente, também foi adotada para a avaliação do 

prurido, porém até agora não foram realizados estudos para validar esta escala como um 

instrumento para a medição da intensidade do prurido (Reich et al., 2012). 

Embora a EVA forneça um valor numérico para a representação da coceira, informações 

sensoriais ou experiências afetivas associadas ao prurido e a as implicações funcionais e de 

qualidade de vida,não são medidas (Parent-Vachon et al., 2008). 

 

 

 Escala humana de prurido 

A Escala humana de prurido (Itch Man Scale) (Anexo B) é baseada no desenho de um 

“paciente” e seu desconforto. A intensidade do prurido é pontuada de 0-4, com 0 representando 

nenhuma coceira e 4 demonstrando enorme coceira e incapacidade de manter a atenção 

(Ratcliff et al., 2006). 
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3.5.2. Multidimensionais 

 

 Questionário de prurido Eppendorf (Alemanha) 

O Questionário de prurido Eppendorf (Eppendorff Itch Questionnaire (EIQ)) (Anexo C) 

coleta informações sobre a experiência subjetiva do paciente com prurido usando uma lista 

detalhada de descritores sensoriais e afetivos (Elman et al., 2010). Uma folha é preenchida pelo 

investigador e compreende dados de identificação do paciente, medicamentos relevantes, outras 

doenças e descrição das lesões cutâneas (se necessário). O questionário é composto de duas 

páginas que são preenchidas pelo paciente. Itens sensoriais são agrupados no lado esquerdo e 

os itens afetivos e emocionais de valores de diferentes intensidades encontram-se no lado 

direito. Cada item é pontuado dentro do intervalo de zero (não verdadeiro) a quatro (“descreve 

exatamente minha sensação de coceira”).  As intensidades são estimadas estatisticamente a 

partir da forma 1 para cada item. A forma 2 conta com aspectos temporários e topográficos. 

Medidas antiprurido são agrupadas e a intensidade do prurido é classificada em uma escala 

visual analógica. Leva cerca de 30 minutos para se preencher ambas as formas (Darsow et al., 

2001). 

 

 Escala de severidade do prurido (Canadá) 

A Escala de severidade do prurido (Itch Severity Scale (ISS)) (Anexo D) é um 

questionário que quantifica a gravidade global do prurido. Inclui duração, frequência, padrão, 

área de superfície corporal relacionada, intensidade, tratamento e eficácia antiprurítica atual, 

sintomas secundários, descrição da sensação do prurido e descritores afetivos, efeitos nas 

atividades diárias, efeitos sobre o sono, humor, capacidade de concentração, dieta, desejo e 

função sexuais (Majeski et al., 2007). 

 

 Escala de prurido 5-D (Estados Unidos) 

A Escala de prurido 5-D (5-D Itch Scale) (Anexo E) foi especificamente desenvolvida 

para ser uma medida breve da coceira (em uma página), fácil de preencher, fácil de pontuar (ou 

manualmente no leito ou eletronicamente como parte de um grande ensaio clínico), sensível à 

natureza multidimensional do prurido e seu efeito na qualidade de vida, aplicável a várias 

doenças, e é capaz de detectar alterações ao longo do tempo. As cinco dimensões são o grau 

(degree), duração (duration), direção (direction), incapacidade (disability) e distribuição 

(distribution) (Elman et al., 2010). 
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 Escala de prurido Leuven (Bélgica) 

A Escala de prurido Leuven (Leuven Itch Scale - LIS) (Anexo F) é um instrumento para 

medir a coceira em doentes com prurido de diferentes origens. A novidade da LIS, em contraste 

com os instrumentos desenvolvidos anteriormente, é que ela aborda o prurido como um sintoma 

e mede todos os aspectos: frequência, duração, severidade, circunstâncias, tratamento, 

consequências, características sensoriais, aflição e localização. Fornece visão abrangente sobre 

a questão do prurido, e as medidas de coceira nas últimas 4 semanas (Haest et al., 2011). 

 

 

3.6 Considerações sobre as escalas de prurido existentes 

A Escala Visual Analógica (EVA) apesar de ser um método fácil e rápido, só leva em 

consideração a intensidade do prurido e não o impacto do mesmo na qualidade de vida do 

paciente e outras variáveis, como a duração e frequência; além da descrição do prurido. 

A Escala 5-D apesar de ser aplicável ao prurido de várias doenças (HIV, doenças 

dermatológicas, doenças hepáticas e renais, queimaduras) e ser validada em pacientes com 

prurido pós-queimadura, algumas perguntas do formulário não são aplicáveis à pacientes 

internados (impacto do prurido no trabalho, escola, trabalhos domésticos), além de considerar as 

5 variáveis em um período de 2 semanas. Cabe ressaltar também que esta escala é validada em 

pacientes com prurido crônico; sendo que o prurido de pacientes queimados é pruridogênico, 

podendo posteriormente se tornar crônico ou não. Sendo assim esta escala é melhor aplicável à 

pacientes ambulatoriais. 

A ISS é uma escala validada para prurido de pacientes com psoríase crônica e não para 

prurido de outras doenças, como as queimaduras. 

LIS mede prurido de diferentes origens, é um formulário que demanda somente alguns 

minutos e trata o prurido como sintoma. Porém, em relação aos pacientes queimados, foi 

validado em pacientes ambulatoriais ou hospitalizados brevemente. Além disso, as perguntas do 

questionário consideram a vivência do prurido pelo período de 1 mês, os próprios pacientes 

completam o formulário e o mesmo não pode ser utilizado em crianças e em pacientes com 

queimaduras graves. Em relação a esse fato, os participantes do estudo para a validação da 

escala em queimaduras possuíam a média total da área superficial queimada de 2% (Regra de 

Lund-Browder); não considerando assim grandes queimaduras. 

O Questionário Eppendorf considera a intensidade, extensão e desconforto subjetivo do 

prurido. Mede a intensidade individual de cada componente e utiliza itens do Questionário da dor 
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Mc Gill (Mc Gill Pain Questionnaire). Apesar de ser um questionário multidimensional que 

detalha muito bem aspectos descritivos do prurido, tem como desvantagens o preenchimento 

pelo próprio paciente e é validado somente em pacientes com dermatite atópica. 

 

3.7 Desenvolvimento de questionários para avaliação do prurido 

Um questionário estruturado precisa ser fidedigno, validado e com medidas 

multidimensionais com consistência interna para cada dimensão. Um questionário estruturado 

deve considerar a perspectiva dos pacientes e necessidade de várias medições em ensaios 

clínicos. Considerando os pacientes,  um questionário deve ser fácil de entender e  completar e 

ter um tamanho moderado (Weisshaar et al., 2012). 

 

 

 

Figura 2. Resumo dos fatores importantes que um questionário para avaliação do prurido deve conter.  

QoL: qualidade de vida.  Fonte: Retirado e adaptado de Weisshaar et al., 2012. 
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A construção de um questionário é considerada uma “arte imperfeita”, pois  não existem 

procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de medição sejam alcançados com boa 

qualidade. Ainda, fatores como bom senso e experiência do pesquisador podem evitar vários 

tipos de erros em questionários, como por exemplo, as questões ambíguas, potencialmente 

prejudiciais, dada sua influência na amplitude de erros. No entanto, existe uma seqüência de 

etapas lógicas que o pesquisador deve seguir para desenvolver um questionário (Aaker et al.; 

2001 apud “O USO ...”) (Quadro 3): 

 

Quadro 3. Passos para a elaboração de um questionário. 

ETAPA PASSOS 

 
 
 

Planejar o que vai ser mensurado 

Evidenciar os objetivos da pesquisa 

Definir o assunto da pesquisa em seu 
questionário 

Obter informações adicionais sobre o assunto 
da pesquisa a partir de fontes de dados 
secundários e pesquisa exploratória 

Determinar o que vai ser perguntado sobre o 
assunto da pesquisa 

 
Dar forma ao questionário 

Para cada assunto, determinar o conteúdo de 
cada pergunta 

Decidir sobre o formato de cada pergunta 

 
Texto das perguntas 

 
 
 

Determinar como as questões serão redigidas 

Avaliar cada uma das questões em termos de 
sua facilidade de compreensão,conhecimentos 
e habilidades exigidos, e disposição dos 
respondentes 

 
Decisões sobre 

sequenciamento e 
aparência 

Dispor as questões em uma ordem adequada 

Agrupar todas as questões de cada sub-tópico 
para obter um único formulário 

 
 

Pré-Teste e correção de 
problemas 

Ler o formulário inteiro para verificar se faz 
sentido, e se consegue mensurar, o que está 
previsto para ser mensurado 

Verificar possíveis erros no questionário 

Fazer o pré-teste no questionário 

Corrigir o problema 
Fonte: Retirado de www.inf.ufsc.br/.../USO_QUESTIONARIOS_TRABALHOS_CIENTIFICOS.pdf  

 

Para elaborar as perguntas de um questionário é indispensável levar em conta que o 

informante não poderá contar com explicações adicionais do pesquisador. Por este motivo, as 

perguntas devem ser muito claras e objetivas, para evitar interpretações errôneas, e não devem 

ser invasivas (Manzato & Santos, 2012). 

http://www.inf.ufsc.br/.../USO_QUESTIONARIOS_TRABALHOS_CIENTIFICOS.pdf
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Existe muito a ganhar quando se faz uma pesquisa-piloto, para testar o questionário.  

O questionário pode ser respondido por, pelo menos, 20 pessoas com características 

diferentes que, depois de responderem, devem ser reavaliadas para que, com a ajuda delas, 

sejam corrigidas as áreas de ambiguidade. (Manzato & Santos, 2012). 

Estudos-piloto visam identificar quaisquer problemas com o próprio questionário, bem 

como a taxa de resposta e procedimentos de acompanhamento. Elas também podem contribuir 

para avaliação da confiabilidade (Kitchenham & Pfieeger, 2002). 

Do ponto de vista da padronização das perguntas e do potencial para transcrever as 

respostas, a aplicação pessoal de instrumentos é a mais problemática. Além de exigir 

treinamento para os aplicadores e para as pessoas que transcrevem as respostas 

(especialmente a perguntas abertas), é o método mais demorado e mais caro. Sua vantagem é 

permitir acesso a informações mais delicadas, à parte ser indispensável na fase inicial, estudo-

piloto de qualquer tipo de procedimento (Günther, 2003). 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 Local de estudo 

O estudo foi realizado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital 

Federal do Andaraí (HFA) por um profissional farmacêutico com vínculo no HFA pelo programa 

de residência em farmácia hospitalar e por um profissional de enfermagem com vínculo no HFA. 

O Hospital faz parte da Rede de Hospitais Federais do Ministério da Saúde. A unidade 

possui 423 leitos instalados e com destaque em atendimento para pacientes queimados, cujo 

Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do hospital ocupa todo um andar e atende pacientes 

de todas as faixas etárias.  A clínica possui 12 leitos, sendo 4 pediátricos, 4 femininos e 4 

masculinos. Destes 12 leitos, 2 são para pacientes graves independente da faixa etária ou sexo.  

A mesma possui 2 salas de balneoterapia, sendo uma pediátrica e uma adulta. 

O CTQ conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos (cirurgia plástica, 

pediatria, clínica médica e anestesiologistas) e residentes, enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos, assistente social, acadêmicos de Medicina, residentes de Farmácia e terapeuta 

ocupacional. 

 

4.2 Desenvolvimento do Formulário 

Foi desenvolvido um formulário piloto contendo ao todo 5 perguntas, as quais englobam 

perguntas fechadas (múltipla-escolha e dicotômicas), abertas e mistas. A elaboração das 

perguntas foi baseada nos questionário existentes: LIS, EIQ, ISS, Questionário de prurido 5-D e 

Questionário da dor Mc Gill (Haest et al., 2011; Darsow et al., 2001; Majeski et al., 2006; Elman 

et al., 2010; Melzack, 1975). 

Na primeira folha constam dados do paciente (nome, idade, sexo, área de superfície 

corporal queimada, data de internação, agente causador da queimadura, entre outros) e a 

segunda e terceira folhas representam a avaliação do prurido (Apêndice A e B). Os dados a 

serem preenchidos na primeira folha foram retirados dos prontuários dos pacientes pelo 

pesquisador. As perguntas se referiram aos seguintes temas gerais: impacto do prurido na 

qualidade de vida, localização do prurido, aspectos sensoriais e frequência e intensidade do 

prurido. 
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4.3 Aplicação do formulário (Pré-teste) 

Os formulários foram aplicados por um enfermeiro (a) do setor aos pacientes do CTQ. O 

pesquisador acompanhou todas as entrevistas realizadas sem interferir e cronometrou o tempo 

gasto em cada entrevista. 

As entrevistas, com os formulários pré-teste, foram realizadas com 9 pacientes, a cada 7 

dias; sendo o total de 3, em média, o número de entrevistas para cada paciente. Cabe ressaltar 

que alguns pacientes foram entrevistados menos que 3 vezes; já que os mesmos haviam 

recebido alta, não possuíam prurido ou estavam impossibilitados de responder o formulário no 

momento da entrevista. 

O entrevistador foi devidamente treinado para aplicar o formulário com as seguintes 

recomendações: utilizar linguagem simples e palavras conhecidas: substituir as palavras 

“prurido” e “balneoterapia” por “coceira” e “banho”, respectivamente. 

Os pré-testes foram realizados com o intuito de avaliar possíveis ambiguidades, 

omissões e perguntas não compreensíveis; além de verificar a estruturação e layout do 

formulário e a sequência das perguntas; com o principal objetivo de aprimoramento das 

sucessivas versões do formulário. 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão dos pacientes 

 

- Critérios de Inclusão 

Foram incluídos neste estudo pacientes com no mínimo 2 semanas de queimadura. 

 

 - Critérios de Exclusão 

Foram excluídos deste estudo pacientes : 

 com idade abaixo de 18 anos. 

 incapacitados para a comunicação. 

 em prótese ventilatória. 

 que não apresentavam prurido. 

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Após a entrevista realizada com os pacientes, as cópias do formulário foram recolhidas e 

analisadas pelo pesquisador. Comentários sobre compreensão das perguntas, omissões e 
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ambiguidades foram anotadas no momento da entrevista a fim de posteriormente realizar 

possíveis modificações. As modificações que foram necessárias e pertinentes, foram realizadas 

e inseridas na nova versão do formulário e este reaplicado aos pacientes. As modificações só 

foram aplicadas se representassem um certo quantitativo da população estudada, quantitativo 

este que equivale ao número de pacientes internados no setor no momento da entrevista, ou se 

fossem imprescindíveis ao formulário. Foi utilizada estatística descritiva para a análise de dados, 

sendo os parâmetros utilizados, a média e desvio padrão que completaram a avaliação para o 

aprimoramento do questionário. Para o tratamento dos dados obtidos na pesquisa, foi utilizado o 

software Excel ®. 

 

4.6 Questões éticas 

 O trabalho foi realizado de acordo com a Resolução 466/12 (BRASIL, 2012), que dispõe 

sobre a pesquisa envolvendo seres humanos. A aplicação do formulário foi realizada mediante a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense. 

Número do Parecer: 486.338 (Anexo H), de 10/12/2013. Todos os pacientes envolvidos 

receberam o Termo de consentimento livre e esclarecido, os quais foram lidos e assinados pelos 

próprios ou por familiares e estão em posse do pesquisador responsável. 
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5. Resultados e Discussão 

 

Inicialmente foi feita uma adaptação dos questionários existentes para a avaliação do 

prurido de diversas origens em pacientes. Dentre os questionários existentes: LIS, EIQ, ISS e 

Questionário de prurido 5-D (Haest et al., 2011; Darsow et al., 2001; Majeski et al., 2006; Elman 

et al., 2010), nenhum deles é utilizado para a avaliação de prurido em pacientes queimados 

internados. A figura 3 mostra a primeira versão do formulário desenvolvido. 

 O formulário é dividido em duas partes: a primeira descreve os dados paciente 

(identificação, tipo da queimadura, causa e localização da queimadura, presença de distúrbios 

psiquiátricos e alergias). Na segunda parte, encontram-se questionamentos relacionados com o 

prurido: localização, frequência, identidade, sensação, interferência na qualidade de vida do 

paciente. 

 Foram realizadas três entrevistas, sendo duas para a 1ª versão do formulário e uma para 

a 2ª versão. 
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 

Versão: 1 

 

Página: 1/3 

 

PARTE I – DADOS DO PACIENTE 

 

Nome: _______________________________________________ Prontuário: _______________ 

 

Idade: _________________             Sexo: ________________      SCQ *(%): _______________ 

 

Agente causador da queimadura: __________________________________________________ 

 

Data da internação: ____ / ____ / ____                                Dias de CTQ: _________________ 

 

Grau da queimadura:  (   ) 2º grau      (   ) 3º grau 

 

Distúrbios psiquiátricos e/ou psicológicos:  (  ) Sim  (  ) Não  

Se sim, qual (is)?  ______________________________________________________________ 

 

Alergias:   (   ) Sim      (   ) Não 

Se sim, qual (is)? _______________________________________________________________ 

 

Localização da (s) queimadura (s):  
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 
Versão: 1 

 

Página: 2/3 

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DO PRURIDO 

 

Data: ____ / ____ / ____                                 Entrevistador: _____________________________ 

 

1. Você sente prurido ?  (   ) Sim         (   ) Não 

 

2. Em qual período/momento do dia ocorre o prurido e em qual frequência e intensidade? 

 

 

 

 

Frequência: (A) não ocorre  (B) 1 x semana  (C) 3 x semana  (D) 5 x semana (E) todos os dias 

Intensidade: (0) não se aplica (1) fraco (2) moderado  (3) forte  (4) insuportável 

 

 

3. Localização do prurido: 

  

 

PERÍODO / MOMENTO FREQUÊNCIA INTENSIDADE 

Antes da balneoterapia (manhã)   

Após balneoterapia   

Noite   
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 
Versão: 1 

 

Página: 3/3 

 

4. Qual(is) sensação(s) descreve(m) melhor seu prurido? 

(   ) cócegas       (   ) formigamento    (   ) picadas    (   ) latejando    (   ) beliscão    (   ) martelando 

(   ) queimando        (   ) outros (especificar) __________________________________________ 

 

5. No que o prurido prejudica sua qualidade de vida? 

ITENS NUNCA RARAMENTE FREQUENTEMENTE SEMPRE 

Dificuldade para dormir     

Perda de apetite     

Falta de concentração     

Mau-humor     

Ansiedade     

Nervosismo     

     

     

 

6. Observações:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

*SCQ = superfície corporal queimada 

Atenção entrevistador: substitua a palavra “prurido” pela palavra “coceira” ao fazer as 

perguntas aos pacientes. 

 

Figura 3: Primeira versão do Formulário 

 

 

Após o desenvolvimento do formulário, o mesmo foi aplicado a pacientes para que fosse 

avaliada a necessidade da realização de ajustes. Durante o período de teste da 1ª versão do 

formulário, foram avaliados 9 pacientes. As entrevistas foram cronometradas obtendo-se uma 

média de 3,9 minutos de duração (s = 1,32). Dentre os entrevistados, houve um predomínio de 

pacientes do sexo masculino (55,6 %, n = 5), idade média de 52,4 (s = 19,3) e a média da área 

superficial corporal queimada foi de 21,5 % (Quadro 4). 
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Quadro 4. Informações sobre os pacientes entrevistados 

 
PACIENTE 

 
SEXO 

 
IDADE 

AGENTE CAUSADOR 
DA QUEIMADURA 

 
SCQ (%) 

1 F 52 Líquido superaquecido 4 

2 F 71 Chama 15,5 

3 F 67 Líquido superaquecido 17 

4 M 59 Chama 18 

5 M 32 Gasolina 51 

6 M 34 Chama 35,5 

7 M 85 Chama 9 

8 F 40 Folha de figo 22 

9 M 32 Eletricidade 21,5 
SCQ – Superfície Corporal Queimada 

 

Dentre os pacientes entrevistados, 1 paciente (representado pelo número 7 na tabela) 

não apresentou prurido durante o período de estudo, mesmo estando na 2ª semana de 

queimadura. Por este motivo, este paciente foi excluído e o número de pacientes considerados é 

8 (n = 8).  

Em relação ao questionamento sobre o agente causador da queimadura, observou-se 

que na maioria dos pacientes, a chama foi o principal agente causador da queimadura; 

correspondendo a aproximadamente 45% dos pacientes (Figura 4). 

 

 

Figura 4:  Agentes causadores de queimaduras nos pacientes avaliados. (n = 9) 
 

 

 Foi identificado que o grau de queimadura da maioria dos pacientes (n = 9) era de 2º 

grau. Porém, as informações de 3 pacientes sobre este item não constavam no prontuário dos 

mesmos.  
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11%
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Quadro 5: Grau predominante da queimadura nos pacientes avaliados. (n=9) 

 

PACIENTE 

GRAU PREDOMINANTE DA QUEIMADURA 

1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU 

1  X X 

2  X  

3  X  

4  X  

5    

6    

7 X X  

8 X X  

9  X  

 

 Por fim a figura 6 mostra a frequência da localização da queimadura dos pacientes 

avaliados. Cabe informar que para cada localização é atribuído um valor em percentual, de 

acordo com a regra de Lund & Browder, que ao final é somado dando o valor da superfície 

corporal queimada do paciente (Tabela 1). 

 

 

Figura 6: Frequência da localização da queimadura nos pacientes avaliados. (n=9) 
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Tabela 1: Tabela de Lund e Browder. Superfície corporal queimada. 

 

ÁREA 1 ANO 1-4 ANOS 5-9 ANOS 10-16 ANOS ADULTO 

Cabeça 19 17 13 11 7 

Pescoço 2 2 2 2 2 

Tronco anterior 13 13 13 13 13 

Tronco posterior 13 13 13 13 13 

Nádega direita 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nádega esquerda 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Genitália 1 1 1 1 1 

Braço direito 4 4 4 4 4 

Braço esquerdo 4 4 4 4 4 

Antebraço direito 3 3 3 3 3 

Antebraço esquerdo 3 3 3 3 3 

Mão direita 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Mão esquerda 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Coxa direita 5,5 6,5 8 8,5 9,5 

Coxa esquerda 5,5 6,5 8 8,5 9,5 

Perna direita 5 5 5,5 6 7 

Perna esquerda 5 5 5,5 6 7 

Pé direito 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Pé esquerdo 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Fonte: Retirado de Manual de bolso de UTI, 2011. 

 

 

 A figura 7 mostra um modelo de marcação das áreas queimadas nos pacientes 

avaliados. 

 

 

 

Figura 7: Localização da queimadura (1ª versão do formulário – Parte I). 
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Na Parte II do formulário (Avaliação do Prurido), a primeira pergunta questionava se o 

paciente sentia prurido ou não. Caso a resposta fosse negativa, o entrevistador era instruído a 

interromper imediatamente a entrevista.  Como descrito, dentre os pacientes entrevistados 

(Quadro 4), 1 paciente (representado pelo número 7 na tabela) não apresentou prurido durante o 

período de estudo, mesmo estando na 2ª semana de queimadura. 

As perguntas seguintes estavam relacionadas com a localização, características, 

impacto na qualidade de vida, características sensoriais e intensidade e frequência do prurido. 

Durante a aplicação do formulário, verificou-se que ao se iniciar a segunda pergunta 

(frequência e intensidade), os pacientes automaticamente respondiam à terceira questão 

(localização do prurido). Por esse motivo, a ordem dessas duas questões foi invertida na 

segunda versão do formulário. 

 

a                                                                                                  
 
 

 
                            b 

Figura 8: cortes das questões 2 (a) e 3 (b) da 1ª versão do formulário. 

 

Ainda na segunda questão, a grande maioria dos pacientes não transmitiram certeza da 

frequência (Figura 9a) e intensidade (Figura 9b) do prurido em relação à balneoterapia, 

principalmente no item “antes da balneoterapia” (Figura 9a).  
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                     a) 
 

 

                     b) 
 

Figura 9:  a) Frequência do prurido em relação à balneoterapia.   b) Intensidade do prurido em relação à 
balneoterapia. 

 

 

Este fato pode ser devido à administração de anestésicos antes do banho, levando à 

amnésia temporária o que dificultaria a recordação do paciente em relação ao prurido que sentia 

antes do procedimento. O principal anestésico utilizado no procedimento de balneoterapia é a 

cetamina, e esta produz anestesia dissociativa caracterizada por catatonia, amnésia e analgesia 

com ou sem verdadeira perda de consciência (Trevor & White, 2006). Deste modo, a segunda 

questão foi retirada e substituída por outra na segunda versão do formulário, apesar de nenhum 
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dos questionário existentes, validados em pacientes queimados (LIS e 5-D) (Haest et al., 2011; 

Elman et al., 2010), possuir este tipo de questão. Isso é plausível pois os mesmos só foram 

validados em pacientes ambulatoriais (Haest et al., 2011; Elman et al., 2010) e o procedimento 

de balneoterapia só é realizado em pacientes internados. Somente 1 paciente relatou que 

sempre sentia prurido no dia seguinte após o banho. Cabe ressaltar que esse paciente não fazia 

anestesia para o procedimento, o que pode mesmo sugerir que a utilização de anestésicos 

possa estar influenciando na resposta dos pacientes. 

O procedimento de balneoterapia consiste em banho, limpeza das feridas e troca 

concomitante de curativo. Muitas vezes, são realizados pequenos desbridamentos, 

escarotomias, coleta de material para exames, troca de acesso venoso, enfim, diversas condutas 

que são potencialmente dolorosas. A balneoterapia aborda a fase mais longa do tratamento 

internado, pois é diária até que novo epitélio recubra a lesão (Cantinho, 2006). Os procedimentos 

são realizados no período matutino, estando o paciente em jejum desde a noite anterior 

(Cantinho et al; 2004). 

 Na terceira questão (localização do prurido) (Figura 8b) ao serem perguntados sobre a 

intensidade do prurido, 57,1 % dos pacientes não conseguiram traduzir a intensidade do 

sintoma, fato que levou à inclusão de uma Escala Visual Analógica (EVA) na segunda versão do 

formulário, com o intuito de facilitar a interpretação, pelo próprio paciente, da intensidade do 

prurido no local da queimadura. Esta questão foi formulada com o intuito de avaliar se o paciente 

sentia prurido no mesmo local da queimadura. Por este motivo, foi necessário incluir o item 

“localização da queimadura” na Parte I da segunda versão do formulário. Somente 2 pacientes 

relataram sentir prurido em local diferente da queimadura, além do prurido na região queimada. 

 Apesar dos questionários validados em pacientes queimados (LIS e 5-D) (Haest et al., 

2011; Elman et al., 2010), possuírem uma questão relacionada com a localização do prurido, a 

mesma não relaciona a intensidade do sintoma com o local onde o paciente sente o prurido. 

Essa informação é essencial pois é necessário ter o conhecimento se o prurido pode ser de 

causa psicológica ou devido à outras doenças. Portanto, trata-se de um grande diferencial no 

formulário desenvolvido. 

Na quarta questão (características sensoriais) (Figura 10), observou-se que todos os 

pacientes sentiram a necessidade de enquadrar seu sintoma em alguma característica entre as 

fornecidas no formulário. Por isso foi necessário explicar que, caso ele sentisse alguma outra 

sensação que não a existente na questão, ele poderia descrevê-la e esta seria descrita campo 

“outros”. Sendo assim, dois pacientes descreveram as seguintes características: “sensação de 
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formigamento de dormência e não de cãibra e bicho pousando” e “sensação de coceira em si”.  

Outro paciente não soube informar a característica do seu prurido. 

 

4. Qual sensação descreve melhor seu prurido? 

(  ) cócegas     (  ) formigamento    (  ) picadas     (  ) latejando      (  ) beliscão                      

(  )  martelando     (  ) queimando   (  ) outros (especificar) ________________ 

Figura 10: Trecho representativo da questão 4 da 1ª versão do formulário. 

 

Cabe ressaltar que somente 1 paciente manteve o mesmo padrão de resposta com 

relação à sensação durante o estudo, sendo esta a sensação de queimação. A figura 11 mostra 

a proporção das sensações descritas. A característica “formigamento” foi a mais relatada, de 

todas as entrevistas, correspondendo a 27%. As características “martelando” e “beliscão” não 

foram mencionadas por nenhum paciente em nenhuma das entrevistas. Sendo assim, pode ser 

interessante a inserção de mais descritores nesta questão, abrindo um leque maior de opções 

para o paciente.  

 

 

Figura 11. Proporção de sensações descritas pelos pacientes em todas as entrevistas. 

 

 Em relação à quinta questão (impacto na qualidade de vida) (Figura 12), na coluna itens, 

somente 2 pacientes relataram itens não constantes na tabela: tristeza, stress e apetite. Os itens 

stress e apetite não foram adicionados na versão posterior, pois os mesmos não foram mantidos 

como resposta nas entrevistas seguintes, exceto o item tristeza que foi adicionado à versão 
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posterior. Nos itens de frequência, a maioria dos pacientes utilizavam as seguintes 

denominações: “às vezes” e “quase sempre”, o que levou o pesquisador a substituir as palavras 

“raramente” e “frequentemente”, respectivamente, pelas palavras acima, facilitando o 

entendimento. As figuras 13, 14 e 15 representam o número de pacientes que responderam ao 

parâmetro frequência em relação aos itens que interferem na qualidade de vida (QoL), sendo as 

figuras referentes à 1ª entrevista (1ª versão), 2ª entrevista (1ª versão) e 3ª entrevista (2ª versão), 

respectivamente. 

 

 

5. No que o prurido prejudica sua qualidade de vida? 

ITENS NUNCA RARAMENTE FREQUENTEMENTE SEMPRE 

Dificuldade 

para dormir 
    

Perda de 

apetite 
    

Falta de 

concentração 
    

Mau-humor     

Ansiedade     

Nervosismo     

     

     

 

Figura 12: Trecho representativo da questão 5 da 1ª versão do formulário. 

 

 

Figura 13: Frequência de respostas em relação aos itens interferentes na QoL (1ª entrevista). 
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Figura 14: Frequência de respostas em relação aos itens interferentes na QoL (2ª entrevista). 

 

 

Figura 15: Frequência de respostas em relação aos itens interferentes na QoL (3ª entrevista). 

 

Com a realização do teste da primeira versão do formulário, foram feitas muitas 

alterações para a segunda versão, de forma melhorar a eficiência do mesmo. Na segunda 

versão do formulário foram modificados alguns campos relativos à Parte I (Dados do paciente) 

especificados no quadro 5. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dificuldade para
dormir

Perda de apetite Falta de
concentração

Mau-humor Ansiedade Nervosismo

nunca raramente frequentemente sempre

0

1

2

3

4

5

6

Dificuldade para
dormir

Perda de apetite Falta de
concentração

Mau-humor Tristeza Nervosismo

nunca às vezes quase sempre sempre



46 
 

 

Quadro 6. Comparação dos itens presentes na 1ª versão e as modificações realizadas na 2ª versão do 
formulário  

1ª versão Alterações na 2ª versão 

Data da internação Data do acidente 

Grau da queimadura 
(  ) 2º grau    (  ) 3º grau 

Grau predominante da queimadura 
(  ) 1º grau   (  ) 2º grau    (  ) 3º grau 

Distúrbios psiquiátricos e/ou psicológicos Distúrbios neuropsiquiátricos 

Alergias Alergias (alimentares, medicamentosas, outras) 

 

Na segunda parte do formulário, o item “localização do prurido” da primeira versão 

passou a ocupar a posição de segunda questão na segunda versão do formulário, e o quadro de 

descritores de intensidade foi retirado (Figura 13a). Estas modificações foram realizadas pelos 

seguintes motivos: nas entrevistas utilizando a primeira versão, ao iniciar a questão número 2 

(período do dia em que ocorre prurido), automaticamente os pacientes respondiam a questão 

número 3 (localização do prurido) e por isso na segunda versão a questão sobre localização 

ocupou a posição de segunda questão. 

 

 

  a) 

 

 

b)  

Figura 16: Trecho representativo da questão 3 da 1ª versão (a) e da questão 2 da 2ª versão do formulário 
(b). 

 

Além disso, o quadro de descritores de intensidade foi retirado na segunda questão e 

substituído pela EVA inserida ao final do formulário (Itch Man Scale de autoria de Blakeney e 
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Marvin, 2000) numerada de 0 a 4, cada número correspondendo a um boneco em vários níveis 

de coceira (Figura 14).  Esta escala foi desenvolvida para avaliar o prurido especificamente em 

pacientes pediátricos queimados, sendo uma ferramenta com maior facilidade de entendimento, 

já que a mesma utiliza expressões faciais, posicionamento do corpo e a área do corpo coberto 

por pontos vermelhos para transmitir a quantidade de desconforto correspondente à gravidade 

da coceira (Morris et al., 2012).  

Essa substituição foi necessária pois foi observado, na primeira versão, que a grande 

maioria dos pacientes apresentou dificuldade em responder se o prurido era fraco, moderado, 

forte ou insuportável.  A inclusão da EVA foi com o objetivo de facilitar a tradução da intensidade 

do prurido, o que realmente ocorreu durante a entrevista, demonstrando maior confiança, por 

parte dos pacientes, em responder a pergunta. De acordo com a localização do prurido, indicada 

pelo paciente, era feita a marcação no boneco-modelo e inserido em cada parte do corpo o 

número da EVA indicado pelo paciente. 

 

 

  a) 

 

                                     b) 

Figura 17: Trecho representativo da questão 3 da 1ª versão (a) e da questão 3 da 2ª versão do formulário 
(b). 
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Cabe ressaltar que somente as escalas LIS e EIQ (Haest et al., 2011 Darsow et al., 

2001;) possuem em sua composição uma EVA para facilitar a tradução da intensidade do prurido 

pelo paciente. Porém, naquelas a EVA presente não possui numeração e tampouco figuras 

ilustrativas para melhor tradução do sintoma. 

Embora a EVA só leve em consideração a intensidade do prurido e não o impacto do 

mesmo na qualidade de vida do paciente, além da descrição do prurido, ela se torna importante 

e necessária se estiver complementando perguntas relacionadas à intensidade e não utilizada 

individualmente. Além disso, foi possível identificar a intensidade do prurido em cada parte do 

corpo indicada pelo paciente e não de forma generalizada como ocorre quando se utiliza uma 

EVA isoladamente. Sendo assim, a EVA foi inserida na segunda versão do formulário facilitando 

a tradução da intensidade do prurido pelo paciente e agregando maiores informações acerca da 

intensidade em cada parte do corpo. 

A terceira questão (intensidade e frequência em certos períodos/momentos do dia) 

(Figura 15) foi substituída pelos períodos manhã, tarde e noite, com o intuito de melhorar o 

entendimento da pergunta ao paciente e por englobar de maneira mais generalizada o espaço 

de tempo, diminuindo a restrição em relação à balneoterapia. Além disso diminui o risco do 

paciente entender que os períodos antes e depois se refira à um curto espaço de tempo, ou seja, 

imediatamente antes e depois à balneoterapia. 

Ainda, na terceira questão, as opções de frequência foram modificadas para: “nunca, às 

vezes, quase sempre e sempre” em substituição à “uma, três, cinco vezes por semana e todos 

os dias” e as opções de intensidade foram retiradas, pois as mesmas foram substituídas pela 

EVA. 

Apesar da modificação realizada na terceira questão, o resultado da aplicação do 

formulário foi surpreendente, pois 60% dos pacientes entrevistados relataram que não havia um 

período definido (manhã, tarde ou noite) para a ocorrência do prurido. Este achado pode ser 

importante no sentido de retirar ou modificar a questão em uma versão posterior. Cabe ressaltar 

que este tipo de pergunta também está presente nos questionários: LIS, EIQ e ISS (Haest et al., 

2011; Darsow et al., 2001; Majeski et al., 2006). A quarta questão (aspectos sensoriais) foi 

integralmente mantida, pois embora alguns pacientes tenham descrito outras sensações, que 

não as fornecidas pela pergunta, as mesmas eram sensações muito individuais e sem a 

possibilidade de sua inserção como descritor sensorial. 

Na quinta questão as opções de frequência “raramente e frequentemente” foram 

substituídas por “às vezes e quase sempre” respectivamente. Esta modificação foi realizada com 

o intuito de facilitar a compreensão do paciente em uma linguagem mais comum. Além disso, foi 
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substituído o item “ansiedade” por “tristeza” (Figura 16). Esta substituição foi realizada devido à 

não compreensão da palavra ansiedade e ao relato do item tristeza por 2 pacientes. Ainda, 

somente 1 paciente relatou o período madrugada como o período em que ocorre o prurido. 

Sendo assim, pode ser interessante a inclusão deste item em uma possível versão posterior. 

 

 

  a) 

 

 

b) 

Figura 18: Trecho representativo da questão 5 da 1ª versão (a) e da questão 5 da 2ª versão do formulário 
(b). 

 

A sexta e última questão (Figura 17) foi incluída com o intuito de avaliar a terapia 

farmacológica, de uso sistêmico, utilizada para o prurido. Note que no primeiro momento visou-

se somente identificar a terapia farmacológica e não avaliar se o tratamento em questão está 

sendo eficaz ou não. No entanto, seria necessário avaliar esta informação, o que poderia estar 

inserido em uma possível versão posterior mais aprimorada. Ainda, o único questionário que 

menciona o tratamento realizado para o prurido é a LIS (Haest et al., 2011), porém cabe 

relembrar que a LIS é validada para diversas doenças, não só para queimaduras, e cada doença 

pode exigir um tratamento farmacológico diferente. 
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6. Tratamento farmacológico sistêmico utilizado para o prurido (dose e posologia): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Figura 19: Trecho representativo da questão 6 da 2ª versão do formulário. 

 

 Na aplicação da segunda versão do formulário aos 8 pacientes da pesquisa, observou-

se que, em relação ao uso de medicamentos antipruriginosos, 100% dos pacientes que 

apresentaram prurido (n = 8), utilizavam pelo menos um medicamento. Os principais 

medicamentos utilizados foram a dexclorfeniramina, gabapentina e a associação entre eles 

(Figura 18). Outros medicamentos como a carbamazepina e a imipramina foram prescritos para 

alguns pacientes, como anticonvulsivante e antidepressivo respectivamente, embora também 

possam ser utilizados para dor crônica. Porém estes medicamentos possuem atividade 

antipruriginosa contribuindo indiretamente para o alívio do sintoma (Bergasa & Deewan, 2010). 

 

 

Figura 20: Consumo de medicamentos antipruriginosos nos pacientes avaliados, N=8. 

 

 

Ao realizar uma análise comparativa entre as duas versões dos formulários aplicados 

aos pacientes, com relação à sensação de prurido, observa-se uma alteração na descrição dos 

mesmos pelos pacientes (Quadro 6). 

 

12%

25%

63%

Dexclorfeniramina

Gabapentina

Dexclorfeniramina + gabapentina
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   Quadro 7. Sensações de prurido descritas em cada entrevista por paciente. 

 
 Os resultados desse estudo mostram a importância da utilização de uma ferramenta 

multidimensional para avaliar o prurido em pacientes queimados. Apesar de existirem 

questionário para o mesmo fim, destaca-se o valor do formulário piloto desenvolvido pelo fato de 

que o mesmo pode ser utilizado em pacientes internados, o oposto dos existentes. Além disso, 

as versões dos formulários desenvolvidos contêm perguntas importantes que não estão incluídas 

ou que estão pouco adequadas nos formulários existentes. O quadro 7 abaixo fornece 

informações acerca dos itens presentes em cada questionário. 

 

Quadro 8: Comparação entre os formulários existentes e o formulário desenvolvido 

 
Itens 

Escalas e Questionários 

ISS EIQ LIS 5-D Formulário piloto 

Localização + + + + + 

Características 
sensoriais 

+ + + - + 

QoL + - + - + 

Tratamento 
farmacológico 

- - + - + 

Frequência + + + + + 

Intensidade + + + + + 

Referência Majeski, 2006 Darsow et al., 
2001 

Haest et al., 2011 Elman 
et al., 
2010 

 
x 

Legenda: (+) item presente  (-) item ausente;  QoL: Qualidade de vida 

 Após as alterações realizadas a segunda versão do formulário está demonstrada na 

Figura 21. 

Sensação do prurido 
Paciente Entrevista 1 

(1ª versão) 
Entrevista 2 
(1ª versão) 

Entrevista 3 
(2ª versão) 

 
1 

 
queimando 

 
picada 

cócegas 
formigamento 

picada 

2 latejando outros - 

3 - outros - 

 
4 

formigamento 
latejando 

latejando 
queimando 

formigamento  
picada 

latejando 

5 latejando formigamento - 

6 queimando queimando queimando 

 
7 

 
formigamento 

cócegas 
formigamento 

 
outros 

 
8 

 
- 

 
- 

formigamento 
outros 
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 
Versão: 2 

 

Página: 1/3 

 

PARTE I – DADOS DO PACIENTE 

 

Nome: ______________________________________________ Prontuário: ________________ 

 

Idade: ________________              Sexo: ________________           SCQ *(%): _____________ 

 

Agente causador da queimadura: __________________________________________________ 

 

Data do acidente:  ___/___/___                                                Data da internação: ___/___/___ 

 

Grau predominante da queimadura:  (  ) 1º grau   (  ) 2º grau  (  ) 3º grau 

 

Distúrbios neuropsiquiátricos: (  ) Sim  (  ) Não  

Se sim, qual (is)?  ______________________________________________________________ 

 

Alergias (alimentares, medicamentosas, outras):   (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, qual (is)? _______________________________________________________________ 

 

Localização da (s) queimadura (s):  
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 
Versão: 2 

 

Página :    
2/3 

 

PARTE II – AVALIAÇÃO DO PRURIDO 

Data:  ____ / ____ / ____                                              Entrevistador: ______________________ 

 

1. Você sente prurido?   (   ) Sim      (   ) Não     

 

2. Localização e intensidade predominante do prurido: 

 

 

 

 

 

 

3. Em qual período do dia ocorre o prurido? 

PERIODO INTENSIDADE FREQUÊNCIA 

MANHÃ   

TARDE   

NOITE   

Frequência: nunca (0), às vezes (1), quase sempre (2), sempre (3). 

 

Para responder quanto à intensidade, utilize a escala abaixo: 

 

 

Confortável 

Sem coceira 

 

Um pouco de coceira 

Não interfere nas 

atividades 

Mais coceira 

Algumas vezes 

interfere nas 

atividades 

Muita coceira 

Dificuldade de 

concentração e de 

ficar sem se mover 

Coceira insuportável 

Impossível ficar sem 

se mover e se 

concentrar 
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

FORMULÁRIO PILOTO PARA AVALIAÇÃO DO PRURIDO EM 
PACIENTES QUEIMADOS INTERNADOS NO CTQ/HFA  

 
Versão: 2 

 

Página: 3/3 

 

4. Qual(is) sensação(s) descreve(m) melhor seu prurido? 

(   ) cócegas       (   ) formigamento    (   ) picadas    (   ) latejando    (   ) beliscão    (   ) martelando 

(   ) queimando        (   ) outros (especificar) __________________________________________ 

 

5. No que o prurido prejudica sua qualidade de vida? 

ITENS NUNCA ÀS VEZES QUASE SEMPRE SEMPRE 

Dificuldade para dormir     

Perda de apetite     

Falta de concentração     

Mau-humor     

Nervosismo     

Tristeza     

     

 

6. Tratamento farmacológico sistêmico utilizado para o prurido (dose e posologia): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Observações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

*SCQ = superfície corporal queimada 

Atenção entrevistador: substitua a palavra “prurido” pela palavra “coceira” ao fazer as 

perguntas aos pacientes. 

 

Figura 21: Segunda versão do Formulário 

 

 Em relação aos questionários validados em pacientes queimados (LIS e 5-D) (Haest et 

al., 2011; Elman et al., 2010) em comparação com o formulário desenvolvido, a escala 5-D 

(Elman et al., 2010) não possui em sua composição as características sensoriais do prurido 

(descritores), não menciona nada sobre a qualidade de vida do paciente com prurido e tampouco 
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menciona sobre o tratamento farmacológico utilizado pelo paciente. A LIS (Haest et al., 2011) 

apesar de portar todos os itens que o formulário piloto abrange, pode-se notar que ela considera 

a vivência do prurido por um período de 1 mês, período este muito longo para avaliação do 

sintoma. Além disso, a localização do prurido (marcada pelo próprio paciente) não está 

relacionada com nenhuma figura sobre localização da queimadura, o oposto do formulário 

proposto. Esta relação é muito importante para identificar se o prurido está localizado no mesmo 

local de queimadura; pois caso não esteja pode se tratar de prurido somatoforme. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Todos os questionários existentes são validados em pacientes ambulatoriais e, portanto, 

não podem ser utilizados em pacientes internados por conterem perguntas direcionadas às 

atividades diárias, as quais não fazem parte do cotidiano de um paciente internado. Além disso, 

os questionários existentes são preenchidos pelo próprio paciente, havendo possibilidade de 

induzi-lo ao erro, uma vez que o paciente terá maior tempo disponível para refletir sobre seu 

sintoma. Em contrapartida, quando entrevistado, o paciente responderá prontamente o que sente 

no momento. Ainda, o formulário piloto desenvolvido demandou uma média de tempo para 

entrevista de aproximadamente 4 minutos, tempo relativamente curto e suficiente para sua 

aplicação, diminuindo a possibilidade de causar desconforto ao paciente. 

A utilização da Escala Humana de Prurido (Itch Man Scale) se tornou um grande 

diferencial em relação aos questionários já publicados, pois aquela não é aplicada em pacientes 

adultos porque considera-se que os mesmos conseguem traduzir bem o seu sintoma, o oposto 

em pacientes pediátricos, porém o trabalho mostrou que todos os pacientes entrevistados 

obtiveram maior facilidade de tradução da intensidade do sintoma com a inserção da escala, 

principalmente por ser uma ferramenta que contêm ilustrações que mostram as expressões 

faciais e o desconforto do prurido ao inserir certa quantidade de pontos vermelhos de acordo 

com o desconforto. 

A estruturação do questionário, a modificação na ordenação das perguntas e o 

agrupamento das mesmas foi um ponto primordial para a diminuição no tempo de duração das 

entrevistas.  

 O formulário desenvolvido é somente um protótipo, ou seja, não é uma versão final. 

Trata-se de um piloto para avaliar se as perguntas são pertinentes e necessárias. Contudo, 

torna-se essencial o aprimoramento da ferramenta desenvolvida e posterior validação, a fim de 

que o formulário possa ser utilizado pelos profissionais de saúde nas unidades clínicas de 

queimados e assim auxiliar no entendimento do prurido e na verificação do tratamento 

farmacológico utilizado pelo paciente. Além disso, este trabalho contribui para a difusão de 

conhecimento e informações acerca do assunto abordado; já que o mesmo é pouco estudado e 

comentado até mesmo pelos profissionais de saúde envolvidos no cuidado com o paciente 

queimado. 

Por fim, os médicos e enfermeiros do setor consideraram o trabalho interessante e útil, 

por não existir até o momento uma escala/questionário/formulário para avaliação do prurido em 

pacientes queimados internados.  
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Anexo A : Escala Visual Analógica (EVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem prurido 
Pior prurido 

possível 

Exemplo: 
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Anexo B: Escala humana de prurido (Itch Man Scale) 
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Anexo C: Questionário de prurido Eppendorf (Eppendorf Itch Questionnaire) 
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Anexo D: Escala de severidade do prurido (Itch Severity Scale) 
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Anexo E: Escala 5-D (5-D Itch Scale) 
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Anexo F: Escala de prurido de Leuven (Leuven Itch Scale) 
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Anexo G: Questionário da dor Mc Gill (Mc Gill Pain Questionnaire) 
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Anexo H: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICES 
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Apêndice A: 1ª versão do formulário piloto 
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Não utilize esta versão em estudos científicos ou na prática clínica. 
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Apêndice B: 2ª versão do formulário piloto 
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Não utilize esta versão em estudos científicos ou na prática clínica. 
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Apêndice C: Resumo do X Congresso Latino-Americano de Queimaduras da Felaq (Parte I) 

publicado na Revista Brasileira de Queimaduras 
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Apêndice D: Resumo do X Congresso Latino-Americano de Queimaduras da Felaq (Parte II) 

publicado na Revista Brasileira de Queimaduras 

 


