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1 RESUMO 

Introdução: Anualmente, são registrados mais de dois milhões de casos de 
queimaduras no mundo todo e mais de 300.000 vão a óbito. No Brasil, 
aproximadamente um milhão de casos são registrados anualmente. 
Aproximadamente 77% dos pacientes queimados sofrem lesões inalatórias. Essas 
alterações podem levar a outros comprometimentos na funcionalidade dos sujeitos, 
sendo o Fisioterapeuta um importante profissional nesse processo de recuperação. 
Objetivo: Promover uma revisão de literautura acerca das alterações funcionais 
relacionadas ao sistema respiratório em pacientes queimados e as intervenções da 
fisioterapêuticas respiratórias nesses casos. Método: Foi realizada uma revisão 
sistemática da literatura, em bases eletrônicas de dados confiáveis, como Scielo, 
Lilacs, Bireme, BVS e outras fontes de informações avulsas online, com artigos, 
monografias, dissertações e teses, entre os meses de março a julho de 2017, dos 
últimos dez anos, na línguas portuguesa, contemplando o tema em destaque, por 
meio de pesquisa com os seguintes descritores: queimaduras, respiratória, tórax e 
fisioterapia. Foram excluídos estudos que não foram encontrados na íntegra. 
Resultados: Foram encontrados 15 artigos, em português, dos últimos 10 anos, 

sendo evidenciadas algumas características, como o tempo de espera entre o 
trauma da queimadura e o início do tratamento pode levar ao acúmulo de secreções 
brônquicas, edema ou congestão pulmonar e anóxia de condução, caracterizando 
mau estado clínico funcional do paciente. Ainda que a intervenção Fisioterapêutica é 
indispensável à vítima de queimadura hospitalizada e deve ser iniciada o mais 
precocemente possível para evitar/ minimizar complicações respiratórias, abreviando 
o tempo de recuperação desse paciente e melhorando sua capacidade e 
desempenho funcional. A maioria dos estudos encontram-se pautados nas 
discussões de lesões dermatológicas e musculoesqueléticas, e seus respectivos 
tratamentos. Considerações Finais: Foi possível verificar que a queimadura pode 

levar à dificuldades da condução do ar e da hematose. O tratamento fisioterapêutico 
visa recuperar a funcionalidade dos indivíduos acometidos por queimaduras e lesões 
inalatórias por fumaça, melhorando o estado da biomecânica torácica e função 
pulmonar. Novos estudos devem ser realizados tendo em vista a escassez de 

discussão na área de queimados e fisioterapia respiratória.  

Palavras-chave: Alterações Respiratórias; Queimaduras; Tórax; Fisioterapia. 

2 INTRODUÇÃO 

Anualmente, são registrados mais de dois milhões de casos de queimaduras 

no mundo todo, sendo que, mais de 300.000 vão a óbito. Somente no Brasil, 

aproximadamente um milhão de casos são registrados anualmente, sendo que 

cerda de 100.000 casos necessitam de hospitalização e mais de 2.500 vão a óbito 

em decorrência de causas diretas, o trauma em si, ou indiretas, complicações 

decorrentes dos traumas. As queimaduras ocorrem geralmente em ambientes 



domésticos, sendo que crianças, com faixa etária até cinco anos de idade, as 

principais vítimas (LIMA; MONTEIRO; IWABE, 2011). 

De acordo com a gravidade, as queimaduras podem ser classificadas em 1º, 

2º, 3º e 4º graus e conforme a superfície corpórea queimada (SCQ): 1º Grau – são 

caracterizados por atingirem somente a epiderme, com presença de eritema e 

alterações celulares microscópicas; 2º Grau - atinge totalmente a epiderme e 

parcialmente a derme, com presença de bolhas; 3º Grau - estende-se por toda a 

derme; e 4º Grau – quando há destruição de todos os elementos epiteliais, podendo 

comprometer parte óssea também (SILVA; CAPARRÓZ; TORQUATO, 2010). 

Aproximadamente 77% dos pacientes queimados sofrem lesões inalatórias, 

sendo esta complicação a principal responsável pelo mau prognóstico do paciente 

(OLIVEIRA et al, 2015). O tratamento Fisioterapêutico Respiratório nesses casos 

visa melhorar a hematose, diminuir o quadro de dispneia e de disfunções físicas dos 

pacientes queimados, diminuir o tempo de internação e a taxa de mortalidade 

(SALES; NUNES, 2015).  

Assim, tendo em vista as alterações funcionais e clínicas desses pacientes e 

pela importância social da temática foi que surgiu o interesse na presente pesquisa. 

3 OBJETIVO  

Realizar uma revisão de literautura acerca das alterações funcionais 

relacionadas ao sistema respiratório em pacientes queimados e as intervenções 

fisioterapêuticas respiratórias nesses casos. 

4 METODOLOGIA 

 Trata-se de uma revisão sistemática da literatura que compreende artigos 

científicos com cronologia de 10 anos, pesquisadas em bases eletrônicas de dados 

confiáveis como: Scielo, Lilacs, Bireme, BVS e outras fontes de informações avulsas 

online, com artigos, monografias, dissertações e teses, entre os meses de março a 

julho de 2017. 

Como critério de inclusão foram utilizados parâmetros como fontes gratuitas, 

artigos encontrados na íntegra, com publicação entre 2007 a 2017, no idioma 

português, com as palavras-chave: queimaduras, respiratória, tórax e fisioterapia; e 



publicações semelhantes ao objetivo proposto este estudo. Por se tratar de revisão 

sistemática, os dados foram analisados e discutidos de forma a apresentar maior 

compreensão sobre as alterações respiratórias a que o paciente queimado está 

sujeito, bem como o tratamento fisioterapêutico adequado a este paciente para 

recuperação e/ou minimização de agravos. 

5 DESENVOLVIMENTO 

A Anatomia da Pele 

 A pele é considerada o maior e o mais pesado órgão do corpo humano, 

correspondendo a aproximadamente a 16% do peso corporal. É constituída por duas 

camadas: a epiderme e a derme. Constitui a pele também vários órgãos anexos 

como os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas e sebáceas, unhas e receptores 

sensoriais. Indiferente à etnia, a constituição da pele é igual em todos os seres 

humanos e suas funções são a termorregulação, a defesa, percepção e proteção 

(TORTORA; DERRICKSON, 2016). 

 A epiderme é a primeira cada constituinte da pele e sua espessura varia de 

acordo com a região do corpo. É composta por células escamosas em várias 

camadas, sendo sua principal célula o queratinócito. A queratina (produzida pelos 

queratinócitos) é um tipo de proteína resistente e impermeável que atua como 

proteção da derme, e não possui vasos sanguíneos (NETTER, 2008). Dentre as 

camadas que a epiderme possui, encontra-se a camada basal – camada mais 

profunda em contato com a derme, aonde as células cúbicas vão se dividindo 

continuamente, originando todas as outras camadas. Como a camada basal possui 

pouca queratina, algumas células divididas diferenciam-se entre si sendo 

empurradas cada vez mais para a periferia. A camada espinhosa são as células 

cúbicas ou achatadas com um pouco mais de queratina que formam junções 

celulares umas com as outras, denominadas desmossomas. A camada granulosa 

são células achatadas com grânulos de queratina e outras proteínas como o 

colágeno. A camada lúcida é composta por células achatadas hialinas eosinófilas, 

sendo responsáveis por liberação de enzimas que as digerem, sendo a maioria de 

suas células sem núcleo (mortas). Estão presentes nas partes da pele ausente de 

folículos pilosos. A camada córnea é constituída por células chatas sem núcleo 



(mortas), apresenta também grande quantidade de filamentos, especialmente a 

queratina (TORTORA; DERRICKSON, 2016).  

 A derme é constituída por um tecido conjuntivo q sustenta a epiderme, sendo 

composta por fibras de colágeno e elastina e outros elementos da matriz extracelular 

(proteínas estruturais, glicosaminoglicanos, íons e água de solvatação) e os 

fibroblastos são responsáveis pela produção dos componentes da matriz 

extracelular. É dividida em duas camadas, sendo a camada papilar e a camada 

reticular. A camada papilar fica em contato com a epiderme e é formada por tecido 

conjuntivo frouxo. A camada reticular é constituída por tecido conjuntivo denso não 

modelado com predominância das fibras de colágeno (NETTER, 2008). Na derme 

estão localizados os vasos sanguíneos que nutrem e irrigam a epiderme, o sistema 

linfático, as terminações nervosas e os órgãos sensoriais anexos a este: Corpúsculo 

de Vater-Pacini (sensores de adaptação rápida), Corpúsculo de Meissner (detecção 

de pressão de frequência diferente), Órgão de Ruffini (sensibilidade ao calor), Célula 

de Merckel (sensibilidade ao tato e à pressão), Folículo Piloso (terminações 

nervosas associadas) e Terminação Nervosa Livre (sensibilidade à dor e 

temperatura) (NETTER, 2008).  

 A hipoderme é um tecido conjuntivo frouxo que não pertence à pele. É 

composta por tecido adiposo e protege contra o frio. É responsável pela conexão da 

derme com a fáscia muscular. Sua função é de isolante térmico, reservatório de 

energia, modelagem corporal, fixação de órgãos e absorção de choques. Também é 

subdivida em camadas, sendo: Areolar (é superficial e há presença de adipócitos 

globulares volumosos e numerosos e delicados vasos sanguíneos), Lâmina Fibrosa 

(separação da camada Areolar da Lamelar) e Lamelar (camada profunda e aumenta 

sua espessura conforme o ganho de peso – hiperplasia) (TORTORA; 

DERRICKSON, 2016).  

A Queimadura 

 A queimadura é uma lesão na pele que tem como causa o calor, ou a 

eletricidade, ou substâncias químicas, ou atrito, ou a radiação. Pode afetar apenas a 

camada superficial da pele, mas também pode estender-se para áreas mais 



profundas como a hipoderme, fáscia muscular e ossos (FRAZÃO; MASSARO; 

OLIVEIRA, 2016).  

 As queimaduras são classificadas em graus, de acordo com a profundidade e 

tecidos comprometidos, conforme demonstrado por Junges (2014), sendo:  

 - 1º Grau – atinge a epiderme, sua aparência é de vermelhidão sem bolhas, 

permanece seca. Geralmente é causada por permanência prolongada à luz solar ou 

atrito da epiderme com superfícies lisas, sua cicatrização é rápida e as queimaduras 

solares repetitivas aumentam a chance do câncer de pele tardio. 

 - 2º Grau – Pode ser superficial (quando o dano se estende à derme 

superficial), há vermelhidão com bolhas e o tecido torna-se branco quando 

pressionado. Apresenta umidade, é muito dolorosa e sua cicatrização ocorre em 

menos de três semanas. Geralmente é causada por atrito prolongado da pele e 

contato com superfícies quentes. Suas complicações incluem possibilidade de 

infecção local/ celulite e geralmente não deixa cicatrizes. Também há a queimadura 

de 2º Grau Profunda (atingindo a derme reticular), possui aparência amarelada ou 

esbranquiçada, pode haver presença de bolhas e é razoavelmente seca. Confere 

desconforto e sensação de pressão a quem a possui, leva até oito semanas para 

cicatrizar e sua principal causa é o contato com líquidos quentes, contato prolongado 

com superfícies quentes, contato rápido direto com fogo ou substâncias corrosivas. 

Sua recuperação deixa cicatrizes e contraturas, e em alguns casos é necessário o 

enxerto ou excisão. 

 - 3º Grau – Atinge toda a extensão da derme, sua aparência é rígida e branca/ 

castanha, sem esbranquiçamento, sua textura é enrijecida/ coriácea e não apresenta 

dor. Sua recuperação é lenta, podendo levar meses e mesmo assim pode ser 

incompleta. É causada por contato com fogo, com substâncias corrosivas fortes, 

contato prolongado com líquidos quentes ou eletrocutamento. Sua recuperação 

deixa cicatrizes, contraturas, amputações e a recomendação é a excisão imediata. 

 4º Grau – Prolonga-se além da derme, atingindo músculos, ossos ou tecidos 

adiposos inferiores, sua aparência é negra e há presença de necrose. Geralmente é 

seca, indolor e requer excisão, seu tempo de cicatrização é longo e impreciso. É 



causada por contato total com fogo, com substâncias corrosivas fortes ou 

eletrocutamento total. Causa amputações, insuficiência motora e pode levar à morte. 

 O processo fisiológico que ocorre na queimadura é que com temperaturas a 

partir de 44°C, as proteínas começam a perder sua forma tridimensional e se 

desintegram, provocando lesões celulares e de tecidos. As consequências diretas da 

queimadura são o resultado de alterações no funcionamento normal da pele, como o 

tato, incapacidade de reter líquidos por evaporação e de controle da temperatura 

corporal. Queimaduras de grande extensão (com mais de 30% de superfície corporal 

danificada) apresentam resposta inflamatória importante, fazendo com que os 

capilares percam fluido em maior quantidade, causando edema, que por sua vez 

leva à diminuição generalizada do sangue em razão do extravazamento de plasma 

pelos capilares danificados. Essa diminuição de plasma faz com que o sangue fique 

mais concentrado (espesso). De um modo geral, a circulação sanguínea aos órgãos 

nobres torna-se prejudicada, podendo chegar ao quadro de insuficiência renal. Esse 

processo também causa um aumento de cortisol e catecolamina levando o indivíduo 

a um estado hipermetabólico que pode levar anos para se corrigir. Associa-se, 

ainda, ao aumento de débito cardíaco, da frequência cardíaca e à diminuição da 

imunidade (JUNGES, 2014; OLIVEIRA; COSTA; BOULHOSA, 2015). 

A extensão da queimadura/ superfície corporal queimada (SCQ) é 

contabilizada em porcentagem da superfície corporal total. A extensão da superfície 

corpórea queimada (SCQ), pode-se classificar em: pequeno queimado, quando 

menor que 10% em crianças e menor que 15% em adultos; médio queimado, 

geralmente são queimaduras de segundo e terceiro graus e atingem de 10 a 20% da 

extensão corpórea, excluindo-se as vias aéreas; e grande queimado, quando há 

repercussões sistêmicas, representando mais que 10% de área atingida em crianças 

e mais que 15% de área atingida em adultos, envolvendo lesões de face, mãos, pés, 

períneo e vias aéreas (SILVA; CAPARRÓZ; TORQUATO, 2010).  

O tratamento das queimaduras varia de acordo com sua classificação e vai 

desde o simples medicamento tópico para conforto da dor no indivíduo e controle de 

infecção até internações em unidades de terapia intensiva em razão da gravidade da 

queimadura (COSTA; SANTOS; SANTOS, 2016). 



Nas emergências em queimaduras, deve iniciar com a estabilização das vias 

respiratórias e circulação do paciente, e em caso de suspeita de lesões que 

impeçam a respiração, a intubação endotraqueal é necessária e após a 

estabilização hemodinâmica do paciente, inicia-se o cuidado propriamente dito com 

a queimadura. Em alguns casos, em razão da formação de crostas, é necessário a 

escarotomia (BRASIL, 2012. OLIVEIRA; COSTA; BOULHOSA, 2015). 

6 RESULTADOS  

Foram encontradas 15 publicações científicas para a realização da revisão 

sistemática literária. Toda a bibliografia pesquisada apresentou correlação entre si 

sobre o tema em questão e sobre os descritores. A pesquisa nas bases de dados 

indexadas trouxeram 86 publicações científicas. Desse montante, 32 publicações 

não eram compatíveis com os critérios cronológicos e 29 artigos não promoviam a 

discussão sobre aspectos respiratórios e/ou intervenção fisioterapêutica respiratória 

em pacientes queimados. A maioria dos artigos abordava as lesões e tratamentos 

dermatofuncionais ou musculoesqueléticos.   

Nos pacientes que sofreram queimaduras, as lesões inalatórias ocorrem 

devido à inalação da fumaça, que é carregada partículas de diversos tipos de 

componentes químicos agressivos que se fixam no epitélio mucociliar, aumentando 

a produção de secreções no trato respiratório como forma de defesa do organismo a 

essas partículas nocivas, provocando debilidades como atelectasias, hiperdistensão 

alveolar, broncoespasmos e desequilíbrio na hematose e perfusão periférica 

(OLIVEIRA et al, 2015).  

Essas lesões podem ser classificadas em irritantes, quando há irritação da 

mucosa pelas partículas suspensas na fumaça, e asfixiante, quando há falta de 

oxigênio no ambiente em razão da combustão. Os sinais clínicos mais comuns 

inicialmente são tosse, dispneia e hipersecreções brônquicas. Os sinais tardios mais 

comuns são edema pulmonar, cianose, broncoespasmos, alterações radiográficas e 

ausculta pulmonar, como exemplo: sibilos. Outros sintomas também podem estar 

associados, como redução da circulação sanguínea e diminuição da hematose, 

cefaleia, tontura, fraqueza, hipotensão arterial e taquicardia (OLIVEIRA et al, 2015).  



Essas alterações podem levar a outros comprometimentos funcionais, sendo 

o Fisioterapeuta um importante profissional nesse processo de recuperação. A 

abordagem do Fisioterapeuta pode ocorrer por meio de manobras motoras e 

respiratórias, iniciando-se na fase aguda do quadro, impedindo complicações 

pulmonares e cardíacas, promover melhora da troca gasosa, dispneia e auxiliar na 

eliminação de secreções da vias aéreas, tendo em vista o tempo de espera entre o 

trauma da queimadura e o início do tratamento pode levar ao acúmulo de secreções 

brônquicas, edemas, congestão pulmonar e anóxia de condução (SILVA, 2011). 

No paciente classificado como grande queimado, a intervenção 

Fisioterapêutica objetiva melhorar a mobilidade, a cicatrização das lesões, reduzir a 

hipoxemia, manter adequados o tônus e resistência muscular, manter a função 

cardiovascular e respiratória adequadas e prevenir as complicações/ sequelas 

pulmonares e/ou minimizá-las, assim auxiliando sempre para a melhoria do bem-

estar e qualidade de vida desses pacientes. O tratamento Fisioterapêutico diminui o 

tempo de internação do paciente e a taxa de mortalidade, pois, quanto mais 

precocemente for iniciado o tratamento, melhor será o prognóstico do paciente 

(SALES; NUNES, 2015).  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível verificar que a queimadura pode levar a algumas alterações do 

sistema respiratório, imputando em dificuldades da condução do ar e da hematose, 

alterando a biomecânica e a função pulmonar. A atuação do Fisioterapeuta e de 

uma equipe multiprofissional se tornam indispensáveis no tratamento de pacientes 

com queimaduras, a fim de proporcionar a minimização dos danos e agravos, maior 

bem-estar, melhor desempenho funcional e melhor qualidade de vida. Novos 

estudos devem ser realizados no Brasil, com as características populacionais e 

ambientais locais, a fim de verificarem as questões da funcionalidade humana e 

aspectos respiratórios em queimados, tendo em vista a escassez de discussão na 

área.  

8 FONTES CONSULTADAS 



1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Cartilha para tratamento de emergência das 

queimaduras. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012; 20 p. 

2. CIVILE VT, FINOTTI CS. Abordagem fisioterapêutica precoce em pacientes 

críticos queimados. Rev Bras Queimaduras, 2012; 11(2): 85-8. 

3. COSTA ACS, SANTOS KA, SANTOS CRV. Intervenção fisioterapêutica no 

paciente queimado: uma abordagem pneumofuncional em estudo piloto. Rev Bras 

Queimaduras, 2016; 15(2): 69-73. 

4. FERREIRA TCR, SILVA LCFS, SANTOS MIG. Abordagem fisioterapêutica em 

queimados: revisão sistemática. Revista Universidade Vale do Rio Verde, Três 

Corações, 2014; 12(2): 821-30. 

5. FRAZÃO IC, MASSARO CS, OLIVEIRA JJ. Queimadura em 60% do corpo em 

paciente do sexo masculino de 13 anos de idade: relato de caso. Rev Bras 

Queimaduras, 2016; 15(2): 122-6. 

6. LIMA ALJ, MONTEIRO PVM, IWABE C. Repercussões no sistema respiratório e 

atuação fisioterapêutica em pacientes queimados: revisão de literatura. Revista 

Multidisciplinar de Saúde, ano III, 2011; 6: 48-60. 

7. JUNGES AV. Centro de tratamento de queimados: práticas recomendadas para 

prevenir a contaminação por bactérias multirresistentes. [Monografia] Santa 

Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, 2014; 29p.  

8. MATEUS NJC. Fisioterapia cardiorrespiratória em pacientes vítimas de 

queimaduras: projeto de intervenção precoce. [mestrado] Instituto Politécnico de 

Lisboa: Escola Superior de Tecnologia em Saúde de Lisboa, 2014; 53p. 

9. NETTER FH. Netter-Atlas de Anatomia Humana. Elsevier Brasil, 2008. 

10. OLIVEIRA TM, COSTA CB, BOULHOSA FJS, et al. Fisioterapia em grande 

queimado: relato de caso em centro de tratamento de queimados na Amazônia 

brasileira Rev Bras Queimaduras, 2015; 14(4): 285-9. 



11. PAIVA CA, MONTEIRO NETO LF. Abordagem fisioterapêutica em UTI com 

pacientes queimados expostos a inalação de fumaça.  

12. SALES MSC, NUNES RD. Abordagem fisioterapêutica em queimados: um 

estudo de revisão no âmbito da terapia intensiva. Revista Amazônia Science & 

Healt, 2015; 3(2): 30-5. 

13. SILVA KP, CAPARRÓZ MR, TORQUATO JA. Prevalência de complicações 

respiratórias em pacientes com queimaduras internados num hospital público 

estadual de São Paulo. Rev Bras Queimaduras, 2010; 9(4): 130-5. 

14. SILVA AJ. Atuação precoce da fisioterapia intensiva na reabilitação do paciente 

queimado. [Monografia] Brasília: Universidade Católica de Brasília – Fisioterapia em 

Terapia Intensiva. 2011; 40 p.  

 

15. TORTORA GJ, DERRICKSON B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016. 

 

 

 


