TIPOS DE QUEIMADURAS
1º grau
Causada por queimadura solar, contacto
fugaz com chama ou objeto quente. Pele
avermelhada, seca, dolorosa. Resolve em
3-6 dias e não deixa cicatriz.
2º grau
Causada por líquidos/objetos quentes,
chama ou produtos químicos. Pele
vermelha, húmida com bolhas e muito
dolorosa. Pode deixar a pele
despigmentada e com cicatriz.
– 2º grau superficial – resolve em 7-10
dias
– 2º grau profunda – resolve em >21 dias
3º grau

HIGIENE
Realizar cuidados de
penso conforme indicação médica, que
poderão passar por cremes cicatrizantes
antimicrobianos, pensos impregnados
de prata ou hidrocolóides, entre outros.
Evitar longos banhos de imersão.
Preferir gel de banho de pH neutro (5,5) e
temperatura da água amena.
Após fase aguda, usar creme hidratante
gordo (vaselina), evitando produtos que
contenham lanolina e álcool.

HÁBITOS
Mobilizar músculos e articulações
envolvidas, de forma a prevenir a rigidez
e posições viciosas pela tensão que as
cicatrizes causam, mais evidente após
períodos de inatividade.
Realizar massagem local vigorosa com a
polpa dos dedos, 2-3x/dia, usando creme
gordo, para uma melhor cicatrização.
Se indicado, usar compressão elástica
(pressoterapia) adequada à área
queimada.

Exposição mais intensa a líquidos/objetos
quentes, chama, químicos ou eletricidade.
Aspeto chamuscado ou com manchas
brancas, castanhas ou pretas. Tecido sem
elasticidade. Indolor. Risco de cicatriz
hipertrófica e contratura.

PROTEÇÃO
Preferir sempre roupa de algodão. Evitar
roupa/sapatos apertados que possam
causar pressão/frição excessiva.
Evitar a exposição solar directa. Aplicar
protetor solar com fator de proteção 50,
até pelo menos 1 ano;

A nutrição e hidratação são essenciais na
recuperação. Escolher alimentos ricos
em proteínas e vitamina C.
Evitar exposição ao fumo do cigarro uma
vez que interfere com a cicatrização.

Cumprir a contenção
elástica. Massagem local
vigorosa. Mobilizar as
articulações/músculos.

Cuidados Imediatos
Arrefecer com água fria corrente durante 10
minutos (o arrefecimento é eficaz até 3
horas após a lesão).
No caso de lesão química, lavar com água
durante uma hora, exceto se cal viva (nunca

Em caso de dúvida, não hesite em
contactar-nos.

lavar com água).
Remover anéis, pulseiras e roupa apertada.
Nunca aplicar produtos domésticos na ferida
(manteiga, azeite, dentífrico...).

Consulta externa de Cirurgia Pediátrica
(plástica) às terças-feiras (10h30) e
sextas-feiras (8h30).

Em caso de bolha, não furar.
Proteger as lesões com um pano húmido,

Contactos

limpo, claro e de textura lisa.

Consulta externa (Enf. Alexandra): 239 480 300
Internamento (Enf. Manuela): 239 480 376
intcir@chuc.min-saude.pt

Elevar braços ou pernas se queimados.
Recorrer a uma unidade de saúde.

Serviço de
Cirurgia Pediátrica
e Queimados

QUEIMADURAS
CUIDADOS A TER
HOSPITAL PEDIÁTRICO

HP/215, versão n.º 1 Dez 2020

