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Ø Esses folhetos contêm informações sobre 
como trabalhar com pessoas com 
queimaduras em áreas de poucos recursos. 

Ø Esses folhetos são feitos para o uso de 
activistas de campo. 

Ø Esses folhetos são baseados nas
informações do RehApp sobre 
queimaduras. 

Índice:
Nota: Esses folhetos contêm informações sobre queimaduras. O 
conteúdo é organizado de acordo com os domínios da CIF. Esses 
folhetos não substituem o conhecimento e habilidades de 
medicos e terapeutas. Nós o aconselhamos a primeiro buscar o 
conselho deles. 
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Os objetivos dos folhetos são:
• Atender as necessidades de pessoas com deficiência e 

de seus familiares. 
• Aprimorar o conhecimento e habilidades dos 

activistas de campo na prestação de serviços básicos 
(funcionais) de reabilitação para pessoas com 
deficiência e seus familiares. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar 
e comunitária. 

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e seus familiares. 

• Apoiar activistas de campo no processo de orientação 
às famílias fornecendo-lhes recursos que podem ser 
guardados no telefone (offline) ou na bolsa.  

Informações sobre queimaduras

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas
Actividades & Participação
Factores pessoais
Factores ambientais

O que você pode fazer com esses folhetos:
• Fornece apoio as suas visitas às famílias que têm um 

membro com queimaduras. 
• Fazer um inventário sobre as necessidades da pessoa 

com queimaduras e de seus familiares. 
• Aprender sobre as implicações de uma pessoa com 

deficiência para a pessoa e sua família. 
• Usá-lo para fazer avaliações.
• Usá-lo para definer metas para uma pessoa com 

queimaduras. 
• Usá-lo como guia para discutir intervenções com a 

família. 
• Usá-lo para lhe ajudar a manter os registros de seus 

clientes. 
• Usá-lo para apoiar o monitoramento do processo.
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Introdução:
q Introdução sobre queimaduras
q Factores de risco para queimaduras
q Consequências de uma queimadura
q Grau das queimaduras

Actividades & Participação: 
q Exercícios
q Actividades quotidianas
q Interacção social
q Intimidade

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Primeiros socorros na fase aguda
q Tratar de queimaduras em casa
q Dor
q Cicatrizes
q Contracturas
q Evitar contracturas

Factores ambientais:
q Atitudes da comunidade
q Rendimento familiar
q Adaptações ambientais
q Dispositivos auxiliares

Factores pessoais:
q Sentimentos pessoais
q Estratégias de adaptação à mudança 



Introdução sobre Queimaduras

Uma queimadura é uma lesão na pele provocada 
por calor proveniente de líquidos quentes, 
objectos quentes ou chamas, ou devido à radiação, 
radioatividade, eletricidade, fricção ou contacto 
com químicos. 

Em países de baixa e média renda, a principal 
causa de acidente com queimadura em casa é o 
escaldão. Esta queimadura é causada por líquidos 
quentes e ocorrem, frequentemente, durante o 
preparo de alimentos, o qual é realizado, 
principalmente, ao nível do solo com uso de 
fogões de cozinha ou fogo aberto. A maioria das 
vítimas são crianças muito pequenas que gatinham 
ou estão a aprender a andar e não estão cientes 
dos perigos na área da cozinha. Além disso, as 
queimaduras por chamas também ocorrem por 
conta da queda de lampiões a óleo parafínico ou 
velas durante a noite, e de incêndio de rede 
mosquiteira, de colchão ou de roupas largas. 

Nota: a maioria das queimaduras pode ser evitada 
ao criar um ambiente (para cozinhar) seguro, se 
informar sobre as medidas de segurança e tratar a 
epilepsia com os medicamentos corretos! 
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Factores de risco para queimaduras
Os factores de risco para queimaduras incluem os seguintes:
• Crianças a brincar com caixas de fósforos ou próximo da área da cozinha e de 
lareiras.        
• Crianças pequenas com a responsabilidade de cozinhar e/ou cuidar dos seus 
irmãos mais novos.
• Profissões que envolvam trabalhar com fogo, eletricidade e gás.
• A utilização de querosene (parafina) para fogões e lâmpadas.
• Medidas de segurança inadequadas ao cozinhar alimentos, utilizar gás e eletricidade.
• Remédios locais para o "tratamento" de fraturas com água quente, ou o "tratamento" de epilepsia 

com água quente.
• Situações clínicas, incluindo: 

o Epilepsia, devido a uma convulsão durante o preparo de alimentos ou ao carregar panelas com 
líquidos quentes. 

o Lepra, devido à perda da sensação nas mãos pode dificultar o transporte de panelas e/ou 
impossibilitar a capacidade de sentir quando uma parte do corpo é queimada.  

o Deficiências físicas, devido à diminuição da mobilidade e/ou equilíbrio.  
o Deficiências intelectuais, devido ao desconhecimento ou falta de familiaridade com possíveis 

perigos. 
• Consumo excessivo de álcool em conjunto com o hábito de fumar.

Nota: a maioria das queimaduras pode ser evitada ao criar um ambiente
(para cozinhar) seguro, se informar sobre as medidas de segurança e tratar
a epilepsia com os medicamentos corretos! Consulte Factores Ambientais 
para mais medidas de segurança no ambiente doméstico. 
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Consequências de queimadura 

Uma pessoa com uma queimadura pode ser 
vítima dos seguintes traumas físicos e/ou 
psicológicos:

• Fraturas (quebra de ossos) devido à 
quedas. 

• Falência dos órgãos, como os rins e 
fígado.

• Problemas respiratórios devido à lesão 
por inalação de fumo. 

• Problemas cardíacos, como baixa pressão 
arterial e aumento do batimento 
cardíaco.

• Desorientação ou, inclusive, choque. 
• Trauma emocional ao ser vítima de uma 

queimadura.
• Menor aceitação do corpo devido a, por 

ex., alterações na aparência física. 

Como activista de campo (atua no local da 
causa) é importante que esteja ciente das 
questões acima mencionadas. Procure o 
apoio e tratamento mais adequados em 
consulta com a pessoa ferida, o cuidador e 
um médico especialista no hospital ou centro 
de saúde.
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Grau das queimaduras
As queimaduras variam em termos de gravidade, desde o primeiro ao quarto grau:
• Queimaduras de primeiro grau: a lesão apenas afecta a camada superficial da pele que vai 
adquirir uma aparência húmida, de rosada a vermelha. As células da pele ainda estão intactas e a 
ferida irá cicatrizar num espaço de 2 a 3 semanas. 
• Queimaduras de segundo grau: a lesão afecta algumas das camadas inferiores da pele. A pele 
adquire uma aparência esbranquiçada e seca. As células da pele ainda estão intactas e a ferida irá 
cicatrizar num espaço de 3 a 4 semanas. 
• Queimaduras de terceiro grau: a lesão afecta todas as camadas da pele. A área queimada 
endurece e adquire uma aparência de cor avermelhada a escura. A pessoa não vai sentir dor. As 
células da pele são destruídas, a cicatrização começa nas extremidades da ferida, o que poderá 
demorar vários meses, dependendo do tamanho da queimadura. Será necessário realizar enxertos 
de pele. 
• Queimaduras de quarto grau: estas envolvem uma lesão em tecidos mais profundos, tais como 
músculo, tendão ou osso. A pele adquire uma aparência escura, semelhante a carvão. A pessoa não 
vai sentir dor. As células da pele são destruídas, a cicatrização começa nas extremidades da ferida, o 
que poderá demorar vários meses, dependendo do tamanho da queimadura. São necessários 
enxertos de pele e, por vezes, a amputação.



Estruturas e funções 
fisiológicas:

Informações e acções a tomar



Primeiros socorros na fase aguda
Quando uma pessoa se queima deve ser imediatamente prestados os primeiros socorros. 
Dependendo da gravidade da queimadura, estes poderão ser acompanhados por cuidados 
médicos no hospital ou no centro de saúde. Os primeiros socorros corretos envolvem os seguintes 
passos:

Estruturas e funções 
fisiológicas
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PASSO 1: Interromper o progresso da 
queimadura 

Acções a tomar

• Auxilie a pessoa a afastar-se da fonte da 
queimadura, isto é, a apagar o incêndio ou 
interromper o contacto com os materiais ou 
líquidos quentes. 

• Se a pessoa ainda estiver a ser afectada pelo 
fogo, ajude a pessoa a: 

A. parar imediatamente (correr apenas vai 
aumentar o tamanho das chamas); 

B. atirar-se para o chão; e 
C. rolar sobre o corpo para apagar as 

chamas. 



PASSO 3: Arrefecer a queimadura
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PASSO 2: Remover itens constritivos

Acções a tomar
• Remova todas as roupas quentes ou 

queimadas. Nota: não remova o tecido que se 
prenda à pele queimada, dado que poderá 
aumentar a gravidade da queimadura. 

• Remova toda a roupa que esteja molhada 
devido a líquidos quentes ou que tenha sido 
afectada por salpicos de substâncias químicas. 
No caso de existirem substâncias químicas, 
utilize luvas para se proteger de um possível 
contacto com a pele!

• Retire anéis, pulseiras, relógios, cintos e roupa 
apertada devido ao risco de inchaço. 

Acções a tomar
• Arrefeça a área ferida sob água corrente fresca 

(não fria) durante 20 minutos.
• Se não houver água corrente disponível, mergulhe 

o membro afectado num balde ou bacia com água 
fria, ou utilize compressas com água fria.

• Mantenha o resto do corpo quente para evitar uma 
situação de hipotermia (temperatura do corpo 
abaixo dos 35oC).

o
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PASSO 4: Proteger a queimadura

Acções a tomar
• Proteja a área queimada de infeções ao 

cobri-la com um pano limpo ou penso 
largo, leve e não adesivo.

• Proteja a pele queimada da luz solar 
direta.

• Nota: nunca coloque gelo, açúcar, pasta 
de dente, ervas locais, óleo alimentar ou 
gordura numa queimadura recente na 
fase aguda imediatamente após o 
incidente. 

Quando deve ir ao médico? 
É recomendado que visite o centro de saúde mais 
próximo se:
• a queimadura for no rosto, nas vias 
respiratórias ou nos genitais;
• a queimadura for de um tamanho superior 
a cinco centímetro;
• a lesão for profunda, estiver aberta ou com 
bolhas;
• a vermelhidão e dor durarem mais do que 
algumas horas;
• a dor aumentar;
• a queimadura atravessar uma articulação 
(joelho, ombro, anca, dedos);
• a queimadura rodear um membro ou parte 
do corpo (queimadura circunferencial);
• existir algum sinal de infeção;
• a pessoa estiver em choque: quando a 
pessoa não responde coerentemente a questões, 
ou não responde de todo (inconsciente).

ÓLEO

CENTRO DE SAÚDE
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Cuidados pós-queimadura 
Uma pessoa com uma queimadura vai precisar de cuidados após os primeiros socorros serem 
prestados. Dependendo da gravidade da queimadura, estes cuidados devem ser prestados durante 
semanas, meses ou, inclusive, anos após a lesão. Determine, sempre que possível, em consulta com 
um perito médico se a pessoa deve ir ao hospital ou pode ser tratada em casa seguindo as devidas 
instruções. 

Tratar de queimaduras em casa
Um médico especialista pode aconselhar a pessoa com queimaduras de menor gravidade 
(queimaduras de primeiro e segundo grau) sobre como tratar a lesão em casa. O papel do médico 
especialista é o de apoiar a pessoa a faze-lo dentro das suas capacidades. Envolva ao máximo o 
cuidados nos cuidados da queimadura, tal como ajudar na mudança do penso. E informá-lo sobre os 
alimentos ideais para fomenter o processo de cicatrização. 

Tratamento de feridas
São sugeridos os seguintes passos para o 
tratamento de queimaduras:

1. Lavar a queimadura com água limpa 
(fervida e arrefecida) 2 a 3 vezes ao dia. 
2. Aplique creme FlammazineÓ
(normalmente disponível numa drogaria, 
farmácia ou centro de saúde local) na 
queimadura, 2 a 3 vezes por dia. Se não 
estiver disponível, utilize mel de abelha. 
Nota: não aplique em feridas abertas! 
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3. Cubra a área queimada com um pano 

limpo ou penso largo, leve e não adesivo 
para evitar infeções. Saiba mais sobre 
outras medidas de proteção >

4. Eleve a parte afectada do corpo, dado que 
uma queimadura pode causar um edema 

(inchaço numa parte do corpo). Um 

edema pode ser perigoso, especialmente 

quando ocorre à volta do pescoço e 
interfere com a respiração. Assegure-se 

que a parte do corpo afectada está 

elevada (a um nível mais alto do que o 

coração) quando a pessoa está deitada na 

cama, utilizando para isso almofadas ou 

toalhas. Além disso, exercitar a parte do 
corpo vai ajudar a evitar um edema. Saiba 
como efetuar exercícios >

5. Mude o penso todos os dias após lavar 
bem as mãos. Nota: se for difícil remover 

o penso, humedeça-o ao verter água 

limpa arrefecida sobre o mesmo. Não 

puxe um penso que esteja preso à 
queimadura, dado que tal irá aumentar a 

ferida.

6. Em caso de dor, deve ser tomado um 

analgésico não sujeito a receita médica. 

Por ex., IbuprofenoÓ, ParacetamolÓ ou 

AspirinaÓ. Caso deva tomar Ibuprofeno, 
é necessário um protetor de estômago 

como o Omeprazol. Consulte um médico 

especialista se a dor aumentar. 

Nota: se possível, mantenha as bolhas 

intactas, não as perfure, dado que estas 

protegem o corpo contra infeções. 
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Medidas de proteção  
São sugeridas as seguintes medidas para proteger a queimadura e estimular o processo de cicatrização:  
• Proteger a pele queimada:
• Evite que a pele seja exposta a luz solar direta.
• Utilize uma rede mosquiteira à volta da cama ou cubra a queimadura com uma gaze leve para proteção 

contra infeções originadas por moscas.
• Mantenha o lençol/cobertor afastado da parte do corpo queimada, por ex., ao cobrir a parte do corpo 

com uma caixa de cartão.
Nota: verifique a queimadura diariamente quanto a sinais de infeção, isto é, se existe aumento da dor, inchaço 
e vermelhidão. Se suspeitar de infeção, dirija-se ao hospital ou centro de saúde mais próximo. 
• Assegure a ingestão suficiente de alimentos e fluidos:
• Encoraje a pessoa a ingerir alimentos ricos em calorias e proteína, dado que estes promovem a 

cicatrização da ferida. Quanto maior for a queimadura, maior deve ser a quantidade de alimentos 
ingeridos. Considere alimentos como peixe, carne, ovos, bananas, melões, ananases, abacates, feijões e 
amendoins. 

• Assegure-se que a pessoa beba fluidos suficientes durante o dia, os quais são necessários para manter a 
produção de urina. Considere fluidos como água, leite, leite de coco e sumos. Os adultos devem beber, 
pelo menos, 2,5 a 3 litros de fluidos por dia. A quantidade para as crianças vai depender da idade e do 
grau da queimadura. 

• Nota: uma dieta equilibrada e a ingestão de fluidos suficientes são tão importantes como o tratamento da 
ferida! 



Tratamento de queimaduras no hospital 
As queimaduras graves (queimaduras de terceiro e quarto grau) devem ser diagnosticadas por um 
médico, preferencialmente, no departamento especializado em queimaduras no hospital central. Estes 
possuem a devida experiência para tratar pessoas com queimaduras graves. Na maioria das vezes, são 
necessários fluidos intravenosos devido à perda de líquidos corporais. Além disso, as pessoas com 
queimaduras graves podem estar em choque e, assim, precisar de tratamento especializado. Além de 
cuidados imediatos, podem ser necessários tratamentos cirúrgicos numa fase posterior, tais como:     

Estruturas e funções 
fisiológicas 
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Enxerto de pele: é removida uma fina 
camada de pele de outra parte do corpo, 
a qual é depois esticada sobre a 
queimadura para formar pele nova. Esta 
técnica pode ajudar no processo de 
cicatrização e reduzir cicatrizes. 

Cirurgia reconstrutiva: para restaurar a aparência e 
função da parte do corpo afectada. Será aplicável nos 
seguintes casos: 
o Quando ocorrem contracturas (mobilidade reduzida 

das articulações devido às cicatrizes). É realizada uma 
libertação da contractura, a qual poderá demorar 
várias cirurgias;

o Quando são perdidos membros. Por ex., quando um 
polegar é perdido devido a uma queimadura, a 
capacidade de utilização da mão pode ser recuperada 
ao coser outro dedo da mão ou do pé ao coto. 
Normalmente, são necessárias várias operações;  

Nota: o tratamento cirúrgico é, frequentemente, muito 
caro e, normalmente, apenas é realizado por cirurgiões 
especializados que trabalham em hospitais (na cidade).  



Dor
As queimaduras são muito dolorosas. Apesar de o descanso ser importante para o processo de 
cicatrização, a dor pode dificultar o sono. A pessoa também pode sentir dor enquanto efetua os 
exercícios e/ou quando o penso deve ser mudado. Se a dor não for devidamente controlada, esta 
pode causar ansiedade e o não cumprimento do tratamento. 
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A dor da queimadura é complexa e exige uma avaliação cuidadosa por 
um técnico médico para encontrar o tratamento adequado. No entanto, 
é importante que o activista possa compreender e monitorizar a dor, 
assim como prestar apoio à pessoa no controlo da dor. 

Tipos de dor 
Uma pessoa com queimadura terá sempre de lidar com a dor. Como tal, 
a dor vai desempenhar um papel importante durante a reabilitação da 
pessoa afectada com queimadura. A gravidade da dor não está sempre 
relacionada com o tamanho ou grau da lesão: as pequenas queimaduras 
podem ser muito dolorosas e o contrário pode ocorrer no caso de 
grandes queimaduras. A intensidade da dor difere de pessoa para 
pessoa e poderá mudar durante o processo de cicatrização.

Os vários tipos de dor que uma pessoa pode sentir:  
• Dor aguda: a dor sentida imediatamente após o acidente ou após uma operação; 
• Dor incidental: dor que piora, apesar da pessoa estar sob o efeito de analgésicos durante o dia, 

devido, por ex., a fazer o curativo, fisioterapia/exercícios, ou à cicatrização da ferida;
• Dor em repouso: dor que está quase sempre presente em "segundo plano"; 
• Dor crónica: dor contínua, que dura um período igual ou superior a 6 meses após uma ferida ter 

cicatrizado;
• Dor neuropática: esta dor é causada por danos ou pelo crescimento de novos nervos dentro da 

pele. 
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Acções a tomar
• Consulte um perito médico sobre a 

possibilidade de tratamento 
medicamentoso para dor. 

• Explore as maneiras como uma pessoa com 
queimadura pode controlar a dor ao alterar 
o seu comportamento, recorrer a 
distrações, entre outras possibilidades.

• Consulte um fisioterapeuta ou terapeuta 
ocupacional para saber quais os exercícios 
que a pessoa pode efetuar e como os 
realizar apesar da dor. 

Intensidade da dor
Uma pessoa pode determinar a intensidade da dor ao utilizar a classificação da Escala Visual 
Analógica (EVA), que varia entre 0 (sem dor) e 10 (dor máxima). Esta escala pode ser utilizada para 
medir alterações na intensidade da dor ao longo do tempo. 

Acções a tomar
• Explore a intensidade da dor que a pessoa está a sentir com a classificação da EVA acima. 
• Se ao longo do tempo a dor aumentar, consulte um médico especialista. 
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Tratar a dor
A maioria das pessoas sente dor durante as mudanças de penso, o que causa stress e ansiedade e, 
por sua vez, piora a dor. Certifique-se de dispor de tempo suficiente para finalizar o tratamento e de 
não puxar os pensos ao retirá-los das feridas. Não se apresse! Humedeça o penso até que este saia 
facilmente e não rasgue os tecidos inferiores em cicatrização. Permita que a pessoa remova o penso 
humedecido por si própria. 
O que se segue poderá ajudar a reduzir a dor:

Tratamento da dor com medicamentos 
Tomar analgésicos meia hora antes do tratamento da ferida pode ajudar a reduzir a dor. Nota: 
consulte sempre um perito médico no hospital ou na farmácia antes de utilizar um dos 
medicamentos abaixo! 

• Comece o tratamento com Acetaminofeno (ParacetamolÓ) 
em conjunto com anti-inflamatórios não esteroides (por 
ex., AspirinaÓ ou IbuprofenoÓ). Estes podem ser utilizados 
numa fase inicial, no entanto, para alívio da dor a longo 
prazo, deve consultar um médico especialista.

• Um médico especialista pode aconselhar opiáceos quando 
uma pessoa sente dor aguda. Nota: os opiáceos criam 
efeitos secundários, tais como a obstipação e a 
possibilidade de dependência. 

• Se a dor estiver a interferir no sono, podem ser tomados 
medicamentos indutores do sono (por ex., MelatoninaÓ). 

• Um médico especialista pode acrescentar antidepressivos 
quando a pessoa estiver deprimida, ou sentir dor nos 
nervos. Se estes forem insuficientes para diminuir a dor nos 
nervos, poderá ser receitado GabapentinaÓ (Lyrica).
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Tratamento não medicamentoso da dor 
Dado que, frequentemente, os medicamentos não são suficientes para tratar a dor, a pessoa com 
uma queimadura pode aprender sobre como corrigir ou mudar o seu comportamento para um 
melhor controle da dor. 

• Preparar a pessoa: explique o que vai acontecer e envolva a pessoa nos cuidados e tratamento. 
Por ex., a pessoa pode remover o curativo sozinha, ao seu próprio ritmo.

• Efetuar exercícios de relaxamento: uma queimadura exige um longo período de recuperação, o 
que coloca o corpo sob stress considerável. Tal pode causar tensões musculares, o que irá, 
possivelmente, agravar a dor. Os exercícios de relaxamento podem minimizar o stress a que o 
corpo é submetido. Alguns exemplos desses exercícios são a meditação, yoga, música, canto e 
ver televisão.

• Actividades passo a passo: para reconstruir a força muscular e aumentar a amplitude de 
movimentos do corpo, as actividades diárias e exercícios regulares são essenciais. Aumente 
gradualmente as actividades diárias ao longo do tempo e monitorize cuidadosamente o grau de 
dor sentida. Por vezes, a dor pode ser necessária para progredir para o nível de mobilidade 
inicial. Nota: consulte sempre um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para estabelecer um 
programa de actividades!
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Sinais de cicatrizes hipertróficas 
• A pele cicatriza de uma forma desorganizada.
• Pele (nova) levantada com uma textura e aparência diferentes. 

• Este tipo de cicatriz pode causar uma diminuição na amplitude de movimentos do corpo, o que se 
denomina contracturas. 

• As cicatrizes ocorrem na área da queimadura original, exceto no caso das cicatrizes queloides, que 
ocorrem fora da área da lesão original.

• Cicatrizes hipertróficas desenvolvem-se no espaço de 4 a 6 meses após a lesão e podem continuar a 
desenvolver-se por um período de até 2 anos após a lesão/intervenção cirúrgica.

• Frequentemente, as cicatrizes adquirem uma cor que varia entre o vermelho-escuro e o violeta, 
apresentando um índice elevado de contração.

• As cicatrizes podem estar quentes, hipersensíveis e provocar prurido.
Nota: as cicatrizes hipertróficas são uma das complicações mais comuns de uma queimadura. As pessoas com 
pele escura, especialmente, têm uma maior probabilidade de desenvolver cicatrizes hipertróficas. 

Cicatrizes
É possível observar cicatrizes nos primeiros 
meses após a queimadura. As cicatrizes 
formam-se quando a camada inferior da 
pele é danificada e o corpo forma uma 

proteína para cicatrizar a área afectada. 
Normalmente, ocorre sem complicações, 
mas, por vezes, este processo de 
cicatrização pode criar cicatrizes 

hipertróficas. 



Estruturas e funções 

fisiológicas 
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Tratamento de cicatrizes 
São sugeridas as seguintes medidas para o tratamento de cicatrizes:

• Aplique hidratantes (por ex., azeite ou VaselinaÓ) para reduzir o prurido provocado pela pele em 
cicatrização, várias vezes ao dia, em cicatrizes que estejam fechadas e cicatrizadas. Nota: volte a 
hidratar devidamente após duchas/banhos, dado que a água quente remove os óleos naturais da 
pele.

• Massageie as cicatrizes enquanto as hidrata, pelo menos, duas vezes por dia, de forma a suavizar a 
pele e possibilitar mais elasticidade e movimento. Tal vai reduzir o risco de contracturas. Poderá 
ser necessário aumentar gradualmente a pressão, dado que inicialmente poderá ser um processo 
doloroso. 

• Não coce a cicatriz, especialmente com as unhas, dado que tal aumenta o risco de infecção! 
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• Aplique ligaduras de compressão ou acessórios de pressão personalizada para aumentar a 
pressão sobre a cicatriz. Estas irão alisar as cicatrizes hipertróficas e reduzir a visibilidade da cor 
enquanto cicatrizam, ao reduzir o fluxo sanguíneo nessa área. O lado negativo dos acessórios de 
compressão é que estes devem ser utilizados ao longo de todo o dia, o que pode ser bastante 
desconfortável.

• Efetue exercícios de alongamento várias vezes ao dia para alongar o tecido da cicatriz enquanto 
esta cicatriza. Estes vão auxiliar na redução de contracturas, melhorar os resultados de 
mobilidade e pode reduzir a necessidade de novas intervenções cirúrgicas no futuro. Nota:
utilize VaselinaÓ ou outras pomadas não perfumadas para hidratar a pele. Saiba como efetuar 
exercícios de alongamento >

• Evite expor a pele em processo de cicatrização à luz solar dado que esta pode queimar 
facilmente e escurecer permanentemente.



Estruturas e funções 
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Contracturas
As deformidades mais comuns resultantes 
de queimaduras graves (queimaduras de 3o e 
4o grau) são as contracturas:  encurtamento 
permanente de um músculo ou articulação. 
As contracturas ocorrem, normalmente, 
quando em casos em que as queimaduras 
atravessam articulações. As contracturas 
reduzem o movimento de uma articulação e 
podem tornar a pessoa deficiente. 

Esta história ilustra como uma contractura pode ocorrer
(A) Um rapaz dormiu demasiado perto de uma fogueira e o seu cobertor incendiou-se, o que resultou em 
queimaduras graves no braço e atrás do joelho. 
(B) Durante a cicatrização, o rapaz manteve o seu braço e perna numa posição curvada, dado que esta lhe 
parecia mais confortável. Era demasiado doloroso alongar os membros ou efetuar exercícios.
(C) A pele desenvolveu cicatrizes e perdeu a elasticidade, o rapaz já não conseguia endireitar o braço, nem 
a perna. Caminhar era agora mais difícil, não conseguia lavar ambas a mãos e tinha dificuldade em vestir-
se. 

(A) (B) (C)
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Evitar contracturas 
São sugeridas as seguintes 
medidas para evitar 
contracturas: 
• Encoraje a pessoa a realizar 

tarefas que possa desfrutar e 
desempenhar por si própria. 
Estas vão ajudar a manter o 
corpo em movimento e 
melhorar a autonomia e 
confiança da pessoa.

• Pratique uma série de exercícios físicos para manter os músculos e as articulações dos membros 
queimados flexíveis e estimular o processo de cicatrização. Primeiro, hidrate as cicatrizes para 
facilitar os movimentos. Se a cicatriz/queimadura rasgar, isto não é necessariamente algo 
negativo. Conclua o tratamento da ferida e mantenha o corpo em movimento para que a pele não 
perca a elasticidade durante a cicatrização! 
Saiba como efetuar exercícios de fortalecimento >



• Efetue exercícios de 
alongamento e continue a 
executá-los até que o 
movimento se torne fácil. Caso 
exista algum branqueamento 
(áreas claras na pele) significa 
que a pele perdeu a elasticidade 
e deve continuar a efetuar 
alongamentos. Saiba como 
efetuar exercícios de 
alongamento >

Estruturas e funções 
fisiológicas 

Folheto 21
• Pode ser usada uma tala para 

manter a pele da cicatriz sobre a 
articulação numa posição 
alongada para evitar contracturas. 
As talas podem ser usadas sobre o 
acessório de pressão. A tala pode 
ser usada em todas as 
circunstâncias, exceto ao executar 
exercícios, ou apenas à noite, 
dependendo da gravidade ou 
localização da queimadura.

• Mantenha os dedos das mãos e os 
dedos dos pés queimados 
separados por um pano, de forma 
a evitar que estes cicatrizem 
unidos.

• Posição da cabeça: para queimaduras no pescoço/queixo 
é de extrema importância que mantenha a cabeça 
inclinada para cima durante a cicatrização da 
queimadura. 



Actividades e 
Participação:

Informações e acções a tomar

CRECHE
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Actividades
Dado que as pessoas com queimaduras não movem as partes do corpo ou extremidades queimadas 
devido à dor, podem começar a ocorrer problemas como contracturas, menos força física e uma má 
condição física. Por conseguinte, é importante que manter-se ativo seja encorajado desde o primeiro 
dia após a queimadura.

Exercícios
Os exercícios são importantes para alongar a pele da ferida da queimadura e evitar contracturas. 
Idealmente, a pessoa deve começar a efetuar exercícios imediatamente após uma queimadura, ou 
quando o cirurgião instrui a pessoa a iniciá-los após a intervenção cirúrgica. Uma pessoa com um 
enxerto de pele vai receber orientações do cirurgião quando começar os exercícios.

Deve ser encorajado o movimento dos braços, pernas e cabeça até ao seu potencial máximo. Tal 
pode ser feito através de:
Movimento ativo: a pessoa utiliza a força dos seus próprios músculos para efetuar o exercício.
Movimento passivo: quando o movimento ativo não é possível (devido à dor, má condição geral, ou 
outros motivos) o exercício deve ser feito com a ajuda de outra pessoa.

Incentive a pessoa a efetuar exercícios algumas vezes por dia e, se necessário, envolva o cuidador. 
Nota: se possível, consulte um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para o guiar ao longo destes 
exercícios! 

Durante os exercícios, tenha em consideração as seguintes questões:
Dor: recorra a acessórios de pressão, distrações, exercícios respiratórios e/ou medicamentos 
aconselhados por um profissional de saúde para diminuir a dor e aumentar a capacidade de exercitar.
Pele seca: esfregue óleo corporal ou azeite na cicatriz para facilitar a execução de alongamentos. 
Nunca realize este procedimento numa queimadura recente. 
Água: beba água suficiente. 



(A) Execício ativo: ex. alongamento do pescoço.

A
ctividades e 
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Nota: 
• Alongue a parte do corpo sempre na direção oposta à da ferida. Por ex.: se a ferida se encontrar na parte 

interior do cotovelo, os exercícios irão focar-se mais em alongar o braço. Se a ferida se encontrar na parte 
exterior do cotovelo, o objetivo será dobrar o braço. O mesmo conceito pode ser aplicado a todas as 
articulações do corpo que estejam afectadas por feridas de queimaduras. 

• Não force a articulação, nem continue o exercício quando a pessoa sentir dores intensas! No entanto, um 
pouco de dor é inevitável. Explique à pessoa que desta forma irá evitar mais dor no futuro.

• Preste especial atenção às articulações com várias direções de movimento (por ex., o ombro, polegar, 
ancas, tornozelos, pescoço), dado que será necessário tratar e esticá-las em várias direções.   

Saiba mais sobre outros exercícios de alongamento após uma queimadura>

Exercícios de alongamento 
O alongamento da articulação afectada aumenta a 
flexibilidade, o que é importante para evitar e/ou 
tratar contracturas. Estes exercícios podem ser feitos 
pelo próprio (exercício ativo), ou com a ajuda de 
outra pessoa (exercício passivo). Envolva a pessoa o 
máximo possível para que efetue o exercício por si 
própria. 

Exercício sugerido
• Mova a articulação até ao ponto onde a pele 

estica. 
• Mantenha o alongamento por um período de 20 

segundos a 2 minutos. 
• Relaxe e repita três vezes.  
• Tente aumentar a amplitude de movimentos 

sempre que fizer o exercício. 

(B) Exercício passivo: ex. alongamento do braço .



Exercícios para aumentar a resistência 
Estes exercícios aumentam a resistência da pessoa, o que poderá tornar o coração, pulmões e vasos 
sanguíneos mais fortes e em forma. Após uma queimadura grave, as pessoas podem ter músculos 
atrofiados e a resistência reduzida devido ao processo de cicatrização e a uma diminuição da 
actividade física. A caminhada é uma opção para aumentar o exercício aeróbico. Andar de bicicleta e 
natação (apenas quando as feridas estão fechadas) também podem ser eficazes. 

Exercício sugerido 
• Caminhe no exterior e comece com passos lentos.
• Aumente o tempo de caminhada 5 minutos sempre que fizer o exercício.
• Procure atingir uma caminhada de 30 minutos a 1 hora, três vezes por semana.
• Assegure-se de que a pessoa ainda consegue falar (que não sente dificuldade a respirar).
• Incentive os cuidadores a acompanhar a pessoa durante as actividades aeróbicas até que esta 

consiga executá-las de forma independente. 
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Exercícios de fortalecimento 
Os exercícios de fortalecimento podem 
aumentar a força dos músculos afectados. Para 
estes exercícios as pessoas podem utilizar o 
seu próprio peso, bandas elásticas ou pesos 
(por ex., um saco de areia). Além disso, outra 
pessoa pode acrescentar peso sobre as suas 
mãos. 

Exercício sugerido
• Sente-se numa cadeira ou deite-se no 

chão/cama. 
• Levante o membro afectado.

o Mantenha a posição durante o 
máximo de tempo possível.

o Relaxe e repita três vezes. 
o Tente aumentar a carga do peso 

sempre que fizer o exercício com 
uma banda elástica ou pesos.  

Actividades e 
participação

Folheto 25
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Actividades Quotidianas 
Dependendo da gravidade, as consequências de uma queimadura no bem-estar de uma pessoa podem ser 
significativas. Essa pessoa pode sentir a perda de um propósito de vida e a incapacidade de participar nas 
actividades do quotidiano. Por ex., o seu papel de pai ou mãe pode ser afectado se deixar de ser capaz de fazer 
as actividades que conseguia fazer antes da lesão. Pode até perder a identidade de figura principal na família. 

Actividades como vestir, comer/beber, cozinhar, ir à casa de banho e tomar banho são muito importantes na 
recuperação bem-sucedida das pessoas com queimaduras. A capacidade de realizarem estas actividades sozinho 
aumenta o seu bem-estar e a sensação de independência. Também estimula a recuperação, uma vez que 
aumenta a força e a resistência da pessoa. 

É fundamental encorajar as pessoas com queimaduras a regressarem às suas actividades habituais o mais 
rapidamente possível e a retomarem os papéis que assumiam na sua vida antes de sofrerem queimaduras. Além 
disso, as crianças com queimaduras devem ser incentivadas a brincar e a participar nas actividades quotidianas 
(como ir à escola) como parte da sua reabilitação. 

Acções a tomar
• Envolva a pessoa no tratamento da própria ferida o máximo possível. 

Por ex., deixe a pessoa mudar o próprio penso. 
• Incentive as crianças a brincar e a participar nas actividades 

quotidianas, como ir à escola. 
• Incentive a pessoa com queimaduras a realizar as suas actividades 

quotidianas de forma autónoma o mais rapidamente possível. 
o Perceba quais as necessidades dessa pessoa para que consiga 

realizar as actividades de forma independente. Por ex. pode 
necessitar de dispositivos auxiliares, como algo para segurar 
nos talheres. 

Nota: tenha em atenção que as pessoas necessitam de mais tempo 
para realizarem as actividades quotidianas. Tal ajuda a planear mais 
tempo para cada actividade e a descansar entre tarefas. 

ESCOLA



Participação
Frequentemente, as pessoas que 
sofreram queimaduras não participam na 
vida social, cultural e religiosa durante 
longos períodos de tempo. Por ex., as 
crianças afectadas não podem ir à escola 
enquanto estão no hospital e os adultos 
não podem trabalhar. Quando regressam 
à vida comunitária, é frequente passarem 
pelas seguintes situações:

• olhares e apontares de dedo por 
terceiros; 

• intimidação e provocação por 
terceiros;

• perguntas e comentários sobre a 
lesão.

Principalmente quando a queimadura é 
visível, actividades diárias simples como ir 
ao mercado ou andar de transportes 
públicos podem ser um problema. Tal 
pode provocar ansiedade social: 
nervosismo ao conhecer pessoas novas ou 
estranhos. Durante as relações íntimas, 
pode existir algum desconforto. 

Actividades e 
participação
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Interacção social 
Pessoas com uma queimadura podem sentir 
nervosismo ao conhecerem pessoas novas ou 
estranhos. Tal pode resultar em ansieddae 
social. Uma pessoa pode sofrer de ansiedade 
social se: 
• evitar situações sociais;
• sentir isolamento e solidão;
• sentir stress emocional, incluindo 

depressão.

Acções a tomar
Tente perceber o que está a impedir que a 
pessoa participe na vida comunitária e ajude-a a 
encontrar formas de ultrapassar estes problemas. 
Podem ser tomadas as seguintes medidas: 
• Preste apoio psicosocial à pessoa afectada 

para ajudá-la a aceitar a sua lesão, a 
melhorar a autoestima e apoiar o seu 
regresso à escola/trabalho. 

• Ajude a pessoa a melhorar a sua interação 
social. Pratique formas de resposta quando 
outros reagem negativamente à queimadura, 
por ex.:
o Quando as pessoas estão a olhar, diga: 

"Olá, tudo bem? Posso ajudar com 
alguma coisa?"

o Quando alguém está a provocar, diga: 
"Quero que pare de fazer isso."  

o Quando alguém perguntar o que 
aconteceu, diga: "Queimei-me 
enquanto estava a cozinhar, mas agora 
estou bem." 

• Informe a comunidade, na escola e/ou no 
trabalho, sobre a queimadura. É uma forma 
de estes melhor compreenderem e aceitarem 
a pessoa com uma queimadura.

• Aconselhe a família a incentivar o processo 
de adaptação na casa.  
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Actividades e 
participação
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Intimidade
Queimaduras de grande gravidade podem alterar o aspeto do corpo, levando a receios em 
termos de imagem corporal. A imagem corporal refere-se ao nível de satisfação, conforto e 
confiança que as pessoas sentem em relação ao seu aspeto. 
Uma pessoa pode ficar receosa pelo facto de ter de mostrar as partes lesionadas do corpo durante 
experiências íntimas. Ajude a pessoa a sentir-se mais confortável e confiante nas relações íntimas. 

Acções a tomar
• Encoraje a pessoa a falar com o respetivo parceiro. Informe-a quanto às diferentes etapas 

emocionais que pode sentir, incluindo retrair-se, evitar ou sentir-se irritada em relação ao 
respetivo parceiro. 

• Encoraje o parceiro a habituar-se à pele/parte do corpo lesionada. Hidratar ou massagear 
as cicatrizes podem ajudar a ultrapassar o medo ou a rejeição. Desta forma, o parceiro 
pode familiarizar-se com a textura diferente da pele. 

• Encoraje a pessoa a continuar 
as actividades de cuidados 
pessoais, como fazer a barba, 
pentear o cabelo ou maquilhar-
se. É um incentivo à 
readaptação à imagem 
corporal.  

• Encoraje a pessoa a tornar-se 
membro de um grupo de apoio 
para trocarem experiências 
sobre as relações íntimas. 



Factores pessoais:
Informações e 
acções a tomar
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Acções a tomar
• Forneça informações sobre o processo de reabilitação. Tal ajuda a reduzir a angústia e a melhorar a 

forma como as pessoas veem o seu corpo. Normalmente, também reduz a ansiedade (social) das 
pessoas.

• Explore a forma como a pessoa pode gerir a dor após o acidente que provocou a queimadura, uma 
vez que pode existir um grande nível de estresse físico e psicológico. Procure encontrar aspetos que 
podem estar sob o controle da própria pessoa. Por ex., uma pessoa não pode mudar o facto de 
sentir dor devido à queimadura, mas pode fazer exercícios físicos diários, tomar os seus 
medicamentos às horas certas, etc.

• Crie um ambiente encorajador, uma vez que a pessoa irá necessitar de sistemas de apoio social 
disponibilizados pela família, amigos e membros da comunidade:
o Promova o apoio em grupo com outras pessoas com deficiências/queimaduras.
o Avalie e promova a inclusão na comunidade e o apoio social. 

Sentimentos pessoais
As queimaduras graves podem 
mudar totalmente a vida de uma 
pessoa. Frequentemente, afectam 
negativamente a mobilidade física 
e a imagem corporal, 
contribuindo para uma baixa 
autoestima e 
(auto)estigmatização. 



Factores pessoais
Folheto 31

Estratégias de adaptação à mudança 
Uma queimadura representa uma mudança 
abrupta que exige muito de uma pessoa em 
termos de adaptação à nova situação. A 
pessoa pode repentinamente ficar (mais) 
dependente dos outros em, por ex., 
actividades quotidianas, tomar conta da 
família e/ou receber um salário. Cada pessoa 
tem as suas próprias estratégias de adaptação 
à mudança: algumas pessoas podem adaptar-
se bem, outras podem ter mais dificuldades. 
A longo prazo, a maioria das pessoas com 
uma queimadura adapta-se bem ao 
quotidiano. 

Acções a tomar
• Incentive a pessoa a envolver-se no tratamento da própria ferida o máximo possível, como ao 

ajudar na mudança de pensos. Quanto mais envolvida a pessoa estiver, maiores serão as 
probabilidades de tratar devidamente a queimadura.  

• Forneça informações sobre como tratar as cicatrizes, para estimular um bom processo de 
cicatrização. 

• Explore formas que possam melhorar a autoimagem da pessoa, por ex., prestando atenção à sua 
aparência. Mas, mais importante: foque-se menos na aparência física e mais nos pontos fortes e 
interesses da própria pessoa que constituem a sua autoimagem.

• Incentive a pessoa a regressar à escola/ao trabalho e a continuar a desempenhar os papéis que 
assumia anteriormente. Apoie o desejo de a pessoa ser independente e tentar manter-se positiva! 



Factores ambientais:
Informações e acções a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

ESCOLA
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Atitudes da comunidade 
As pessoas, e principalmente as crianças, provocam quem tem uma aparência diferente. Podem rir-
se e excluir os outros de, por ex., actividades desportivas e de lazer. A provocação é, 
frequentemente, resultado do não entender a situação ou o motivo para a pessoa parecer 
diferente. As pessoas alvo de provocações podem ficar deprimidas ou ansiosas junto de outras 
(novas) pessoas. 
É importante que os cuidadores e os membros da comunidade estejam cientes da condição da 
pessoa com queimaduras. Além disso, devem procurar formas de melhorar e fortalecer a rede de 
apoio. No caso de crianças com queimaduras, é aconselhável acompanhá-las no regresso à escola 
após a queimadura. Esse acompanhamento irá ajudá-la na transição e a reduzir as situações de 
provocação e intimidação.  

Acções a tomar
• Ajude a pessoa a compreender a diferença entre 

curiosidade e provocação. Muitas vezes as pessoas 
ficam apenas curiosas sobre a aparência da pessoa.

• Forneça informações sobre queimaduras aos 
membros da comunidade. É uma forma de satisfazer 
a sua curiosidade e aumentar o seu nível de 
entendimento.

• Incentive o local de trabalho/escola a implementar 
políticas para minimizar as situações de provocação 
e intimidação e criar um ambiente de 
trabalho/aprendizagem encorajador.

• Crie um ambiente encorajador onde a pessoa possa 
partilhar os seus sentimentos com outros, como 
família e amigos. Fale com os cuidadores sobre 
como podem prestar o apoio adequado.



Factores A
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Rendimento familiar 
A vida familiar pode ser significativamente 
afectada quando há um membro da família com 
queimaduras. Pessoas com queimaduras graves 
costumam  ficam bastante tempo no hospital. 
As pessoas com um rendimento limitado podem 
enfrentar mais problemas ao serem vítimas de 
queimaduras devido a vários motivos:
• Custos (médicos) elevados no tratamento 

de queimaduras por longo período de 
tempo.

• Custos de transporte elevados com as idas e 
voltas do hospital ou centro de saúde.

• Perda de rendimento, uma vez que as 
vítimas de queimaduras e/ou as pessoas 
que têm de tratar do familiar não podem 
trabalhar.

• Perda de trabalho devido a uma ausência 
prolongada durante o período de 
recuperação.

Acções a tomar
• Tente que a permanência no hospital ou centro de saúde seja o mais breve possível.
• Tente que os custos (médicos) sejam o mais baixos possível, procurando alternativas mais 

acessíveis mas igualmente boas.
• Tente que os custos de deslocação sejam o mais baixo possível ficando num hospital ou centro 

de saúde próximo de casa.
• Ajude as pessoas a entrar num programa de transferência monetária para gerar rendimento. 
• Sensibilize o empregador quanto à situação da pessoa/família afectada. 
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Adaptações ambientais
A maioria dos tipos de queimaduras podem ser evitados! Uma vez que a maioria delas acontecem 
em casa, é importante tentar criar um ambiente seguro na casa e ao redor da mesma, 
especialmente para as crianças. Normalmente, é possível efetuar adaptações com materiais locais 
acessíveis. Tente perceber aquilo que é possível fazer e que vai ao encontro das necessidades das 
pessoas. 

• Mantenha as pegas das panelas voltadas para 
a parte de trás do fogão para evitar que as 
crianças puxem as panelas.

• Utilize chaleiras/equipamento seguro para 
preparar bebidas alcoólicas.

• Mantenha as crianças afastadas dos locais 
para cozinhar e de chamas sem proteção.

• Nunca pegue numa criança enquanto estiver 
a beber bebidas quentes ou a comer 
alimentos quentes. 

• Prove as bebidas ou os alimentos aquecidos 
antes de dá-los a uma criança.

Lareiras e locais seguros para cozinhar 
Crie lareiras e locais seguros para cozinhar tendo em consideração os seguintes conselhos:  
• Use Utilize fogões estáveis, como, por ex., um local para cozinhar em barro.
• Proteja ou vede as lareiras e os locais para cozinhar, por ex., com pedras, madeira ou chapas 

de ferro. Faça-o durante e após a utilização, dado que estes se mantêm quentes mesmo ao 
fim de um dia.
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Segurança no ambiente doméstico 
Considere as seguintes medidas de 
segurança no ambiente doméstico: 
• Apague todas as velas antes de ir dormir ou 

de sair da sala ou de casa.
• Utilize lanternas, luzes solares ou luzes 

elétricas seguras em vez de velas, sempre 
que possível.

• Mantenha os cabos dos dispositivos 
elétricos fora do alcance das crianças e 
utilize fios de eletricidade seguros.

• Nunca deixe qualquer tipo de fogo sem 
supervisão.

• Mantenha os fósforos, químicos e explosivos 
fora do alcance das crianças. 

• Utilize redes mosquiteiras impregnadas, 
dado que demoram mais tempo para 
começarem a incendiar-se (e também 
proporcionam uma melhor proteção contra 
a malária!).

• Tenha em atenção os riscos adicionais que 
existem para pessoas que sofrem de 
epilepsia com episódios de 
convulsões/ataques, quando se encontram 
em locais com chamas sem proteção. 
Devem tomar medicamentos regularmente 
para controlarem a sua doença. 

• Tenha sempre cuidado e evite situações 
perigosas.
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Dispositivos auxiliares
Podem ser utilizados dispositivos auxiliares para ajudar uma pessoa com queimaduras que tenha 
dificuldades na realização das actividades quotidianas. Nestas actividades quotidianas estão incluídas 
actividades associadas ao trabalho (como segurar uma ferramenta ou conseguir utilizar uma peça de 
equipamento) e a situação domiciliar (como vestir-se, comer/beber, cozinhar, ir à casa de banho e 
tomar banho). A utilização de dispositivos auxiliares tem como objetivo ajudar a pessoa a tornar-se 
independente. Podem ser utilizados por pessoas com inchaço ou pensos durante as etapas iniciais de 
recuperação. 
As pessoas que participam de actividades diárias vão aumentar a sua força e resistência. 
Consequentemente, a utilização destes dispositivos a longo prazo acaba por não ser necessária. No 
entanto, algumas pessoas com limitações significativas podem necessitar de dispositivos auxiliares 
numa base contínua. Juntamente com a pessoa com a queimadura, explore o que será necessário para 
que a pessoa consiga realizar actividades no cenário doméstico e regressar ao trabalho. 

Exemplos de dispositivos auxiliares
• Assento da sanita levantado: a sanita encontra-

se elevada para ajudar as pessoas que não 
consigam dobrar os joelhos ou ancas o 
suficiente para se sentarem. 

• Cabo revestido: um garfo, colher ou faca é 
revestido por um material suave e almofadado 
para que seja mais fácil de segurar quando uma 
pessoa não consegue dobrar os dedos o 
suficiente. As mesmas modificações podem ser 
efetuadas para escovas de dentes, canetas, 
lâminas de barbear e pentes. 
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