QUEIMADURAS
As queimaduras podem ser provocadas
por qualquer substância quente que entre
em contacto com a pele, tal como
líquidos ou objectos, não esquecendo
o sol, o fogo, a energia eléctrica,
os produtos químicos e o frio.
A gravidade da queimadura depende
de vários factores:
• Da zona atingida pela queimadura.
• Da extensão da pele queimada.
• Da profundidade da queimadura.

SINAIS E SINTOMAS
De acordo com a profundidade atingida,
as queimaduras classificam-se em 3 graus:
Queimadura do 1.º grau
São as queimaduras menos graves; apenas a camada externa da pele (epiderme) é afectada.
A pele fica vermelha e quente e há sensação de calor e dor (queimadura simples).
Curam em 3 a 6 dias e habitualmente não deixam cicatriz.

queimaduras

Queimadura do 2.º grau
Às características da queimadura do 1.º grau junta-se a existência de bolhas
com líquido ou flictenas.
Esta queimadura já atinge a derme e é bastante dolorosa (queimadura mais grave).
Demoram 7 a 21 dias até estarem curadas, podendo deixar cicatriz.
Queimadura do 3.º grau
Às características das queimaduras dos graus 1 e 2 junta-se a destruição de tecidos e
terminações nervosas.
A queimadura atinge tecidos mais profundos, provocando uma lesão grave
e a pele fica carbonizada ou esbranquiçada e edemaciada.
Geralmente não são dolorosas. Necessitam, muitas vezes, de cirurgia para enxertos
de pele e habitualmente deixam cicatriz (queimadura muito grave).
A vítima pode entrar em estado de choque.
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O QUE DEVE FAZER
• Remover a fonte de calor.
• Se a roupa estiver a arder, envolver a vítima numa toalha molhada ou, na sua falta,
fazê-la rolar pelo chão ou envolvê-la num cobertor.
• Retirar a roupa (à excepção de sintéticos, por ex. nylon) que estiver quente, queimada
ou exposta a químicos.
• Se a vítima se queimou com água ou outro líquido a ferver, despi-la imediatamente.
• No caso de queimadura com produtos químicos, deve-se irrigar o local da queimadura
com água para ajudar a diluir o agente responsável, com excepção para os casos
de queimadura com pó. Neste caso, o pó deve ser removido sem molhar.
• Dar água a beber frequentemente.
Se a queimadura for do 1.º grau (queimadura simples)
• Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou,
na sua falta, com água corrente
até a dor acalmar.
Se a queimadura for do 2.º grau (com bolhas)
• Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou,
na sua falta, com água tépida, até a dor acalmar.
• Nunca rebentar as bolhas e cobrir com compressa esterilizada
vaselinada (não aderente).
• Se as bolhas rebentarem, não cortar a pele da bolha esvaziada: tratar como qualquer
outra ferida (ver Feridas, pág. 35). O penso deve manter-se 48 horas (se tiver exsudado
mudar regularmente) e só depois expor a zona queimada ao ar para evitar
o risco de infecção/tétano.
• Se estiver longe do hospital, pode ser usada película aderente a envolver
a área queimada, para isolar do exterior.
Transportar a vítima para o Hospital.
Se a queimadura for do 3.º grau (profunda)
• Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou,
na sua falta, com água corrente.
• Tratar como qualquer outra ferida (ver pág. 35).
• Se a queimadura for muito extensa, envolver a vítima
num lençol lavado e que não largue pêlos, previamente humedecido
com soro fisiológico ou, na sua falta, com água simples.
É uma situação grave que necessita transporte urgente para o Hospital.
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O QUE NÃO DEVE FAZER
•
•
•
•
•

Retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado agarrado à queimadura.
Rebentar as bolhas ou tentar retirar a pele das bolhas que rebentaram.
Aplicar sobre a queimadura outros produtos além dos referidos.
Aplicar gelo directamente na queimadura.
Arrefecer a queimadura por períodos superiores a 10 minutos, especialmente
quando ocupa áreas superiores a 20% do corpo.

queimaduras

Note bem:
– O tratamento das queimaduras deve ser feito no Hospital, sempre que houver dúvidas,
nomeadamente sobre a gravidade, extensão e tratamento a realizar.
– Deve transportar imediatamente a vítima ao Hospital se:
• Considerar que a queimadura pode ser de 2.º ou 3.º grau.
• A zona queimada for grande, ainda que não pareça grave (área do corpo superior a 10%).
• Afectar zonas particularmente sensíveis (mãos, pés, zona genital, rosto ou couro
cabeludo).
• Tiver sido provocada por fogo, electricidade ou substância química.
• A queimadura parecer estar infectada (com pus, inchada ou vermelha).
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