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No paciente queimado, a depressão e a alteração de auto-estima são freqüentes. Entendendo que suas

manifestações podem comprometer o processo de recuperação de pacientes queimados, considera-se importante sua

avaliação e tratamento durante o longo processo de reabilitação.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO 

Identificar os instrumentos de avaliação, genéricos ou específicos, utilizados para avaliar Depressão e

Autoestima em vítimas de queimaduras.

METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, na qual, foram consultadas as bases de dados: PUBMED e

LILACS. Na busca empregaram-se como descritores controlados: self esteem, self concept, depression e burns e como

limites: estudos realizados com seres humanos adultos e publicados em inglês, português ou espanhol.

RESULTADOS

Não foi possível identificar a existência de um instrumento específico para avaliar Autoestima e Depressão

em vítimas de queimaduras. Entretanto, evidencia-se que o Inventário de Beck foi o mais utilizado e que os

instrumentos para avaliar Autoestima foram igualmente utilizados.

CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS

116 artigos
PUBMERD (107)  

LILACS (9)

14 selecionados
PUBMERD (12) 

LILACS (2)

Exclusão de três, 
por duplicidade.

A) avaliação de autoestima: quatro 

estudos;

B) avaliação de depressão: quatro estudos 

;

C) avaliação de outra manifestação, porém 

com aplicação escala de autoestima e/ou 

depressão: três estudos. 

2. Classificação 

Depressão:

•Inventário de Depressão de Beck : 3 estudos;

•HAD: 1 estudo).

3. Identificação dos Instrumentos

1. Etapa percorridas até a inclusão dos estudos
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Autoestima:

•Rosenberg: um estudo;

•Coopersmith: um estudo;

•Body Esteem Scale : um estudo.


