
PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS NA INFÂNCIA 

 

BURN PREVENTION IN CHILDHOOD 
 

 

Stephanie Aparecida Arruda Rodrigues¹; Silvia Regina Moraes² 

 

¹ Enfermeira, Universidade do Planalto Catarinense. Lages, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 

stephanieaarodrigues@gmail.com 

² Enfermeira, Professora Pós Graduação Enfermagem Pediátrica e Neonatal da Universidade do Planalto 

Catarinense. Lages, Santa Catarina, Brasil. E-mail: silvia.r.moraes@gmail.com 

 

RESUMO 

O presente artigo trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo, o qual foi fundamentado na Pesquisa 

Convergente-Assistencial (TRENTINI; PAIM, 2004), realizado em uma creche localizada na Região da Serra 

Catarinense, na cidade de Lages – SC, onde possuem crianças da faixa etária de 3 a 6 anos de idade. O público 

alvo foram as mães ou responsáveis destas crianças que frequentam esta determinada creche, realizando o 

desenvolvimento da intervenção no período de fevereiro de 2016 com o objetivo de expor os principais aspectos 

relacionados com a prevenção de queimaduras na infância, e a importância que uma orientação adequada possui 

na minimização de possíveis danos futuros. Destaca-se a intenção de demonstrar como a prevenção de 

queimaduras da infância em uma escola pode ser aplicada, e que benefícios pode vir a trazer para a sociedade, 

enfatizando os principais cuidados para que não ocorram acidentes letais, onde as queimaduras são consideradas 

acidentes evitáveis. Juntamente com a problematização sobre queimaduras com mães de alunos de uma creche 

com vistas à prevenção das mesmas, abordando sobre a importância que a prevenção de queimaduras na infância 

possui a fim de minimizar possíveis futuros danos e sequelas. 

 

Palavras-chave: PCA. Queimaduras. Crianças. Prevenção. Acidentes Letais. Acidentes Evitáveis. 

 

ABSTRACT 

This article it is a qualitative descriptive study, which was based on the Convergent-Care Survey  (TRENTINI; 

PAIM, 2004), conducted in a nursery located in the Region of the Sierra Santa Catarina, in the city of Lages - 

SC, where they have children aged 3 6 years old. The target audience were mothers or guardians of these 

children who attend this particular day care, making the development of intervention from February 2016 in 

order to present the main aspects related to the prevention of sunburns in childhood, and the importance of 

guidance It has adequate minimization of possible future damage. There is the intention of demonstrating the 

prevention of childhood burns in school can be applied, and what benefits can come to bring to society, 

emphasizing the main precautions to prevent any fatal accidents where the burns preventable accidents are 

considered.  Along with the questioning of burns with mothers of students in a day care aimed at prevention of 

the addressing of the importance that prevention of sunburns in childhood has to minimize damage and possible 

future sequels. 

 

Keywords: PCA. Burns. Children. Prevention. Lethal accidents. Preventable accidents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em todo mundo as queimaduras são consideradas como um dos principais problemas 

de saúde pública, possuindo altos índices de mortalidade por esse tipo de injúria. Nos casos 

que não resultam em morte, podem resultar em sequelas graves dependendo do nível de 

comprometimento e da gravidade, ou seja, causando consideráveis limitações funcionais, 

psicológicas e de ordem social. 

As queimaduras constituem em todas as idades a terceira causa de óbito por trauma e a 

segunda em menores de quatro anos, tendo na maioria dos casos, uma ocorrência acidental. 

Acredita-se que no Brasil haja anualmente aproximadamente um milhão de acidentes por 

queimaduras, onde apenas 200.000 procuram ajuda médica, evidenciando ainda importante 

subnotificação nacional (VIANA, et al., 2009). 

Entre as formas mais adequadas de realizar a promoção da prevenção de acidentes 

infantis consiste na atuação direta da família e da escola enquanto responsáveis pela formação 

das crianças e dos adolescentes. Então, tem-se a necessidade de que as abordagens e 

comportamentos preventivos sejam iniciados no âmbito familiar e ser extensivo ao contexto 

escolar, devendo promover a participação da criança e de seus responsáveis. 

A queimadura é sempre um trauma avassalador, já que leva à percepção de que, para 

sobreviver, se depende de requisitos mínimos. Em poucos segundos, um trauma desse tipo 

torna uma pessoa, muitas vezes, com a consciência totalmente preservada, completamente 

dependente e com dores terríveis. Quando atinge crianças, idosos e pessoas que têm pouca 

local de ocorrência e presença ou não do responsável no momento do acidente. Poucos 

estudos focalizam a perspectiva dos pais ou responsáveis pela vítima sobre os possíveis 

aspectos que podem ter levado à ocorrência do acidente (ROSSI, et al., 2003). 

 Aproximadamente 90% dos acidentes domésticos poderiam ser evitados se fossem 

seguidas as medidas de prevenção que quase todos os adultos tem conhecimento, porém não a 

colocam em prática. “Queimaduras não são fatalidades, mas eventos que podem ser 

prevenidos”, alerta Maurício Pereima, cirurgião pediátrico e diretor científico da Sociedade 

Brasileira de Queimaduras (SBQ). 

Em relação às crianças, deve-se buscar explicar de maneira educativa, onde apenas 

isolar as tomadas com protetor não é suficiente, pois conforme a criança crescer ela vai dar 

um jeito de tirar, é importância sempre ressaltar à elas o porquê destes cuidados. Explicar tudo 
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detalhadamente à criança é uma forma de ela saber o que fazer caso vá a algum lugar que não 

tem as adaptações feitas na casa dos pais. 

Sendo assim, justifica-se a relevância deste estudo, o qual teve como objetivo expor os 

principais aspectos relacionados com a prevenção de queimaduras na infância, e a importância 

que uma orientação adequada possui na minimização de possíveis danos futuros. 

Então, destaca-se que o artigo irá demonstrar como a prevenção de queimaduras da 

infância em uma escola pode ser aplicada, e que benefícios pode vir a trazer para a sociedade, 

enfatizando os principais cuidados para que não ocorram acidentes letais, onde as 

queimaduras são consideradas acidentes evitáveis. Juntamente com a problematização sobre 

queimaduras com mães de alunos de uma creche com vistas à prevenção das mesmas, 

abordando sobre a importância que a prevenção de queimaduras na infância possui a fim de 

minimizar possíveis futuros danos e sequelas. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, tendo como referencial 

metodológico a Pesquisa Convergente - Assistencial (PCA). A pesquisa convergente 

assistencial é compreendida e realizada em articulação com as ações que envolvem os 

pesquisadores e demais pessoas representativas da situação a ser pesquisada numa relação de 

cooperação mútua (TRENTINI; PAIM, 2004). Ela é utilizada para descobrir realidades, sendo 

um trabalho investigatório, propondo uma reflexão da assistência e futuras e possíveis 

mudanças. Para seu desenvolvimento, é composta de fases que serão descritas a seguir. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma creche localizada na Região da Serra 

Catarinense, na cidade de Lages – SC, onde possuem crianças da faixa etária de 3 a 6 anos de 

idade. O público alvo foram as mães ou responsáveis destas crianças que frequentam esta 

determinada creche, realizando o desenvolvimento da intervenção no período de fevereiro de 

2016.  

Objetivando uma seleção pertinente ao objeto de estudo, buscaram-se alguns critérios 

de inclusão dos sujeitos, como: preferencialmente a mãe das crianças a serem instruídas com a 

intervenção, ou então algum dos responsáveis pela criança, que mantenha contato com a 

mesma, sendo-lhe úteis as instruções de prevenção dos acidentes envolvendo queimaduras. 

Onde através de uma breve análise, concluiu-se que a escolha destes sujeitos seria a mais 
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adequada por se tratarem das pessoas que possuem um maior contato com a criança durante a 

infância. 

Não foram consideradas para a pesquisa as mães que não possuíam muito contato com 

a criança, com, por exemplo, mães que trabalham o dia todo, não sendo responsável pelo 

cuidado que a intervenção requer, sendo este baseado em um maior convívio, onde aplica-se 

as medidas que serão discutidas. Nestes casos, opta-se por quem é responsável por cuidar da 

criança, que seria o caso de babá, pai, avó, entre outros. 

Apresentou-se em grupo o propósito do estudo aos sujeitos, informado lhes os 

objetivos, bem como da apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) utilizado na realização do PCA. 

Realizou-se a abordagem através de rodas de conversa no local mencionado, após o 

período de aula, de forma que as participantes pudessem se sentir mais a vontade para 

questionar o tema proposto, após esta etapa analisou-se os questionamentos, realizando uma 

abordagem para esclarecer e orientar sobre as situações elencadas pelas participantes. Após a 

intervenção, disponibilizou-se um questionário, com perguntas semi estruturadas, no que se 

diz respeito ao debate mencionado anteriormente.  

O questionário teve como objetivo, analisar as duvidas ainda existentes e posterior 

esclarecimento das mesmas com a entrega do folder informativo. Espera-se que com os 

resultados desta pesquisa possamos orientar quanto a prevenção e os primeiros cuidados 

necessários em caso da ocorrência de queimaduras.  

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Planalto Catarinense para ser apreciado, sendo o mesmo aprovado com o número do CAAE 

(Certificado de Apresentação para Apreciação Ética): 53171215.3.0000.5368.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

As informações obtidas durante a coleta de dados através das entrevistas realizadas 

com 5 mães de crianças foram organizadas e categorizadas a partir da leitura e releitura 

destas, com o propósito de destacar os núcleos temáticos representados nas palavras ou frases 

referentes ao objetivo do estudo. Esses dados foram agrupados de acordo com a semelhança 

de significado, formando assim categorias de análise, apresentadas em dois grandes temas: 
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 Para expor os resultados e as considerações fornecidas pelas entrevistadas, optou-se 

pelo uso de um codinome para cada uma delas, sendo eles respectivamente: E01, E02, E03, 

E04 e E05.  

 

Questões 1 e 2 - Inicialmente buscou-se analisar quais as faixas etárias das mães e das 

crianças, bem como a quantidade de filhos que cada uma possuía.  

 

Quadro 1 - Faixa etária mãe e filho e quantidade de filhos. 

 

Codinome Idade da Mãe Quantidade de 

Filhos 

Idade da(s) 

Criança(s) 

E01 25 anos 1 3 anos 

E02 35 anos 3 5 anos; 9 anos; 

12 anos 

E03 27 anos 2 4 anos; 6 anos 

E04 29 anos 1 4 anos 

E05 30 anos 1 3 anos 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

 O aspecto da idade das crianças deve ser o fator de risco mais considerável para inferir 

as medidas de prevenção, considerando-se que estas devem ser cuidadas pelos adultos, tanto 

mais quanto menor for a sua idade, o que, certamente, se reflete também na prevenção de 

acidentes, e que deve ser repassada aos pais através de campanhas educativas. Deve-se 

ressaltar que, em cada faixa etária, a criança apresenta maior suscetibilidade a determinados 

tipos de acidentes, os quais devem ter enfoque específico. Neste aspecto, crianças menores de 

5 anos de idade estão em grande risco de queimaduras, devido à sua pele fina, demora de 

reação, pouca agilidade e grande curiosidade (OLIVEIRA FILHO, 2015). 

 

Questão 3- Quantas pessoas moram na casa? 

 

 Considerou-se este aspecto, a fim de analisar quantas pessoas moram na casa, podendo 

contextualizar que em razão de no Brasil os programas de prevenção desse tipo de acidente 
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serem escassos, os temas enfocados neste estudo são os meios que podem ser usados na 

prevenção desses acidentes tendo em vista as circunstâncias na qual eles ocorreram.  

A família pode ser envolvida nesse processo e assumir um papel importante, pois 

através de relatos de um estudo anterior, nota-se que 80% dos acidentes que vitimaram os 

pacientes internados na Unidade de Queimados do HCFMRP, ocorreram em ambiente 

doméstico, atingindo, principalmente, crianças, 8% dos acidentes ocorreram no trabalho, 

atingindo pacientes adultos do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos, 7% dos 

pacientes foram vítimas de tentativas de suicídio, 3% de acidentes automobilísticos e 2% 

foram vítimas de agressões (ROSSI; GARCIA; CHIANCA, et al., 1998). Esses resultados 

confirmam a necessidade de implementação de programas de prevenção de acidentes por 

queimaduras, que enfoquem, principalmente, o ambiente doméstico e os riscos a que as 

pessoas estão expostas. 

 

Quadro 2 – Quantidade de pessoas que moram na casa. 

 

Codinome Nº de Pessoas Quem são 

E01 3 Pai, Mãe, 1 Filho 

E02 5 Pai, Mãe, 3 Filhos 

E03 5 Pai, Mãe, 2 filhos, 1 Vó 

E04 3 Pai, Mãe, 1 Filho 

E05 3 Mãe, Pai, 1 Filho 

Fonte: Do autor, 2016. 

 

 

Questão 04 - Quem fica maior parte do tempo com a(s) criança(s)? 

 

 

 Como já mencionado anteriormente, seriam alvos do estudo apenas as mães que 

fossem responsáveis por ficar maior tempo com a criança, então, como durante alguns dos 

períodos do dia as crianças estão na creche, são as mães as responsáveis por cuidarem das 

crianças no restante dos períodos, sendo este 100% as mães que ficam a maior parte do tempo 

com as crianças. Mas vale lembrar que também há presença do pai, e irmãos (E02 e E03), e da 

vó (E03).  
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 Nota-se que ao ser observado o ambiente doméstico em questão, falta de atenção e a 

realização de atividades de risco são situações que mais contribuem para a ocorrência de 

grande parte dos acidentes. No ambiente doméstico, um fator que contribui para a ocorrência 

de acidentes é o desconhecimento quanto às situações de riscos para acidentes e a negligência 

(DUGGAN & QUINE, 1995). 

 Apesar de o aspecto aqui considerado, ser a mãe como principal responsável pela 

criança, ressalta-se que todos os responsáveis pela criança, sejam eles os pais ou cuidadores, 

devem estar sempre atentos para evitar que esta inquietação natural se transforme em um 

acidente que coloque em risco a saúde da criança e de sua família. O Sistema Único de Saúde 

(SUS), no período entre 2013 e 2014, registrou mais de 15 mil casos de internações por 

queimadura em crianças com idade entre 0 e 10 anos (BRASIL, 2015). 

 Destaca-se que há muitas medidas simples na rotina da criança e de quem está perto 

dela podem ser usadas para aumentar a proteção da criança contra acidentes com 

queimaduras. Como, por exemplo, ao cozinhar o ideal é manter as crianças em outro cômodo 

sob o cuidado de outro adulto. Fósforos, isqueiros e álcool não devem ficar ao alcance delas. 

Os alimentos e bebidas quentes devem ser provados antes para serem servidos na temperatura 

adequada e colocados longe de crianças para evitar situações de escaldamento na hora das 

refeições, dentre outros vários fatores que podem ser mencionados e que serão elencados mais 

a seguir (BRASIL, 2015). 

 

 

Questão 05- Seu filho já sofreu algum tipo de queimadura? Se sim, qual tipo e 

como procedeu quando isso ocorreu? 

 

 

 Neste aspecto, todas as mães relataram que os filhos já sofreram algum tipo de 

queimadura. Entre os motivos desencadeadores do acidente no ambiente doméstico, destaca-

se que como se tratam de crianças menores de 5 anos de idades, todos ao acidentes estão 

associados ao ambiente da cozinha, já que até essa idade as crianças ainda não possuem 

discernimento para “brincar” com líquido inflamáveis, por exemplo. Então, além da falta de 

atenção como fator predominante, todos os acidentes foram ocasionados em proximidades de 

zonas de risco (próximos ao fogão, churrasqueira, etc.) 
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O instrumento no ambiente doméstico que mais freqüentemente ocasiona as lesões de 

queimaduras são os líquidos quentes (E01, E02, E03) seguidos pela chama de fogo (E04, 

E05). Cabe salientar novamente que os dados coletados nas entrevistas apontam para a 

”cozinha” como o principal local das ocorrências. 

 

“Pedi para o pai dele aquecer a mamadeira, e não lembrei de verificar se estava 

muito quente (pensando que o pai já havia feito), então quando ele tomou já logo 

começou a chorar e percebi que estava quente, não sabia bem o que fazer, então dei 

um pouco de água até que aliviasse a dor”. (E01)  

 

“Foi um momento de descuido, estava preparando o almoço, fui ao banheiro e 

quando voltei estava chorando porque havia mexido na panela que estava no fogão 

a lenha, onde estava ao seu alcance. Lavei por uns cinco minutos com água 

corrente, passei uma pomada, e deixei ele um pouco próximo do ventilador porque 

parecia amenizar a dor. Foi a única vez que ocorreu, depois disso não deixamos 

mais ele sozinho por nenhum instante”. (E02) 

 

“Estava fazendo um café e deixei a chaleira no fogão, e fui recolher a roupa em um 

instante, quando o ouvi já estava chorando, tentei entender o que havia acontecido e 

percebi que ele havia tentado por a mão no fogão com a chama ligada. Lavei com 

água corrente e gelada, para amenizar um pouco a dor, e fiz um curativo nele. Não 

levei no pronto socorro porque entendi que não havia necessidade.” (E04) 

 

 

Vários estudos apontam para os principais instrumentos causadores das queimaduras 

em crianças. LEONARDI e col. (1996) e KLIEMANN e col. (1990) realizaram estudos sobre 

queimaduras em crianças, identificando o predomínio dos líquidos quentes como causa das 

queimaduras. 

SAMPAIO (l999) igualmente identificou como principal causa dos acidentes por 

queimaduras os líquidos quentes, como sopa, chá, café, mingau, alimentos quentes, entre 

outros O segundo maior instrumento que acarreta as queimaduras, identificado na tabela 

acima é representado pela chama de fogo (como candeeiro, vela, incêndio etc.), 

correspondendo a 11,5% dos casos. No estudo de PAIVA (1997), contudo, o contato direto 

com a chama foi a principal causa da queimadura (50%).  
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Questão 06- Você saberia como reagir em casos de queimaduras de graus mais 

intensos? 

 

 

 Pode-se observar durante as entrevistas que todas as mães possuem a mesma linha de 

conhecimento sobre a reação em caso de queimaduras, todas relataram que a primeira medida 

(e a correta), que tomam é colocar a área queimada em água corrente para aliviar a dor. 

Apesar de não haver nenhum programa que as instrua em relação aos procedimentos, 

observou-se que já é de conhecimento das cinco mães entrevistadas que não se deve adotar 

métodos caseiros como colocar pasta de dente ou margarina no ferimento, porém achou-se de 

importância destacar para estas mães que esses tipos de procedimentos não devem ser 

realizados porque aumentam o risco de infecção e prejudicam na cicatrização da queimadura. 

Destacou-se ainda para estas, que a água corrente serve para além de aliviar a dor da criança, 

limpar o local do ferimento.   

 Nenhuma delas mencionou o fato de levar a criança no pronto-atendimento, ou 

solicitar ajuda de algum profissional para auxiliar no atendimento. Mas, algumas destacaram 

que se a queimadura fosse visivelmente grave, buscariam levá-las no hospital imediatamente. 

Tendo isto como exposto, destacou-se para estas mães, que apenas em queimaduras de 

primeiro grau, em que há vermelhidão em uma pequena área do corpo, não é necessário a 

procura por ajuda médica. Basta hidratar com um creme apropriado, como de aloe vera ou 

camomila. Quando há reclamação de dor, aí sim se deve ligar para o pediatra e pedir a 

recomendação de um analgésico para aliviar o desconforto. 

 Quando houver aparecimento de bolhas na pele ou a área afetada for maior que o 

tamanho da palma da criança (queimadura de segundo grau), deve-se procurar o pronto-

socorro para analisar a extensão da lesão. O mesmo cuidado deve ser tomado quando rosto, 

mãos e região genital forem feridos. Caso a  roupa grude na pele, a mãe não deve mexer, nem 

puxar, pois apenas o médico ou enfermeiro removerá o tecido corretamente. Nos casos mais 

graves, a profundidade da queimadura é maior e a criança precisa ser internada (BRASIL, 

2015). 

Para alguns estudiosos (MENESES & SILVA, 1988) a gravidade da queimadura é 

determinada principalmente pela extensão da superfície corpórea queimada (SCQ) e pela sua 

profundidade, onde também são considerados agente causal, idade, presença de problemas 

clínicos ou cirúrgicos simultâneos e complicações que acompanham as queimaduras de áreas 

especiais como face mãos e genitália. 
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Nesse sentido, a extensão de uma queimadura em conjunto com a avaliação de 

profundidade indicará o procedimento terapêutico e, a classificação será leve ou pequeno 

queimado, médio ou médio queimado e grave ou grande queimado, onde os métodos 

utilizados para identificação da área queimada são: regra dos nove, regra da palma da mão e o 

método de Lund e Browder (MORTON, 2007). 

 
 

Questão 07- Quais as medidas você acha que poderiam ser tomadas para evitar 

acidentes futuro em sua casa? 

 

 Neste aspecto, também houve um consenso entre as cinco mães entrevistadas, toda 

elas concordam que o simples fato de tomar mais atenção e precaução já poderia ser crucial 

para evitar os acidentes que ocorreram. Todas possuem conhecimento que apesar de nenhum 

de seus filhos ter tido algo mais grave como consequência, um pequeno ferimento associado a 

queimadura por falta de atenção já é suficiente para que todas prestem mais atenção nestes 

aspectos.  

 Tendo isto por exposto, demonstrou-se as mães que não basta apenas ter mais cuidado 

em relação a criança, e sim com todo o ambiente a sua volta. Encontrou-se em algumas bases 

de dados, recomendações do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, que se notaram 

como fundamentais para a prevenção de queimaduras com crianças, para tal, foi entregue a 

cada uma das mães, uma folha com as principais formas de evitar queimaduras, para que estas 

além de estarem mais bem instruídas também possam auxiliar suas amigas e colegas para que 

não ocorram com seus filhos também, sejam acidentes com queimadura de primeiro grau ou 

até graus mais extremos.  

 BRASIL (2012): As crianças menores de cinco (5) anos correm mais riscos devido a 

vários fatores como possuírem pele mais fina, tempo de reação, pouca agilidade e 

principalmente a curiosidade. Por isso, alguns cuidados devem ser observados: 

 Não prepare alimentos quentes com a criança nos braços ou no colo 

 Mantenha as crianças longe da cozinha, principalmente na hora do preparo das 

refeições. A maior parte das queimaduras causadas por líquidos superaquecidos 

ocorrem nesse intervalo de tempo 

 Não deixe ao alcance das crianças substâncias inflamáveis utilizadas para limpeza, 

como o álcool. Guarde-as em local seguro. Por produzirem chama, quando em 



11 
 

combustão, essas substâncias servem de atrativo para as crianças, especialmente na 

época das festas juninas 

 Não deixe crianças soltar fogos de artifício às crianças, principalmente do tipo 

explosivo. Além das queimaduras, eles causam lesões graves nas mãos, nem sempre 

passíveis de recuperação 

 Não deixe fios e tomadas descobertos porque podem causar lesões graves nas mãos e 

boca das crianças 

 Não exponha a criança ao sol por muito tempo, principalmente entre 10h e 15 horas.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As queimaduras estão classificadas entre um dos principais acidentes domésticos que 

mais requerem atenção especial, ocorrem normalmente ao lado do fogão, quando crianças 

derrubam panelas e seu conteúdo sobre o corpo. Deve-se evitar cabo de panela voltado para 

fora do fogão, brincadeiras com álcool e fogo e também o uso de fogos de artifício. 

A prevenção é menos trabalhosa do que se possa imaginar, porém a decisão mais 

importante tem que partir dos pais, onde uma reunião com o cuidador ou babá da criança 

realizando a transmissão das orientações de forma clara para todos é um grande avanço.   

A média de idade das mães ficou em cerca de 29.2 anos, onde foi considerado no 

estudo as mães que passassem mais tempo com o filho, ao passo que todas relataram já ter 

tido algum tipo de experiência relacionado a queimadura com os filhos menores de 5 anos, 

onde todos ao acidentes estiverem associados ao ambiente da cozinha.  

Notou-se que apesar de não haver nenhum programa que as instrua as mães relação 

aos procedimentos que devem ser adotados em casos de queimaduras, todas elas relataram 

agir de maneira certa a um primeiro momento, que seria colocar a área queimada em água 

corrente para aliviar a dor, relataram ainda que dificilmente procurariam de levar a criança no 

pronto-atendimento, ou solicitar ajuda de algum profissional para auxiliar no atendimento, 

mas enfatizam que se a queimadura fosse visivelmente grave, iriam fazê-lo. 

Em relação às crianças, deve-se buscar explicar de maneira educativa, onde apenas 

isolar as tomadas com protetor não é suficiente, pois conforme a criança crescer ela vai dar 

um jeito de tirar, é importância sempre ressaltar à elas o porquê destes cuidados. Explicar tudo 
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detalhadamente à criança é uma forma de ela saber o que fazer caso vá a algum lugar que não 

tem as adaptações feitas na casa dos pais. 

Através de dados que mencionam que as queimaduras são mundialmente um dos 

principais problemas de saúde pública, sendo considerada a segunda maior causa de óbito por 

trauma em crianças menores de quatro anos, nota-se que a principal forma e a mais adequada 

de prevenir estes acidentes, são através da atuação direta da família e da escola enquanto 

responsáveis pela formação das crianças e dos adolescentes. Então, há a carência de que as 

intervenções e ações preventivas tenham inicio no âmbito familiar e ser extensivo ao contexto 

escolar, devendo promover a participação da criança e de seus responsáveis. 

Acredita-se que em o ambiente escolhido para a intervenção com as mães ou 

responsáveis que mantenham um contato maior com a criança, é extremamente importante 

por se tratar da fase inicial da criança, onde ela começa a despertar interesse pelos objetos, 

onde nem sempre as mães e/ou responsáveis estão cientes dos perigos que cercam no seu 

meio. 
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