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Introdução: Queimadura é um trauma de origem térmica capaz de ocasionar variadas lesões que, de acordo com o 
nível, pode levar o paciente a óbito. A área queimada, sofre algumas alterações celulares e imunológicas decorrentes 
da queimadura, há também o envolvimento das vias respiratórias decorrente de inalação da fumaça. As queima-
duras se classificam em primeiro, segundo e terceiro graus. Quando acometem a epiderme e/ou derme constituem o 
primeiro e segundo graus, já no terceiro grau, a hipoderme é atingida, afetando o tecido celular subcutâneo e ósseo. A 
rotina da pessoa acometida por esse tipo de acidente é reconfigurada mediante sua condição física atual, tornando-se 
um obstáculo para a retomada de seus afazeres tradicionais, o que implica diretamente no envolvimento familiar, vida 
sexual e rotina profissional, sendo necessária a reconstrução de sua autoestima e adaptação de rotinas que as vezes 
o psicológico interfere um pouco. Por isso a fisioterapia deve exercer um papel primordialmente preventivo, caso 
contrário, o paciente poderá desenvolver sequelas que poderão não se regenerar e principalmente haver uma imobi-
lização pela posição antálgica que exerce o ferimento podendo até atrofiar e comprometer algum membro lesionado. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo abordar a assistência fisioterapêutica no processo de reabilitação 
de pacientes queimados. Metodologia: Para isso, realizou-se uma revisão sistemática de artigos em bases cientí-
ficas internacionais e nacionais após leitura e interpretação foram selecionados 10 artigos. Resultados: Após 
análise dos estudos, observamos que existe comprovação da eficácia do tratamento fisioterapêutico em queimados. 
Quanto mais precoce for iniciada a fisioterapia, melhores serão os resultados futuros havendo uma possibilidade de 
reabilitação do segmento acometido de lesão. A presença do fisioterapeuta na unidade de queimados pode se fazer 
necessária, uma vez que este tem o conhecimento das sequelas sistêmicas e suas complicações, podendo acompa-
nhar os objetivos clínicos e realizar as respectivas modalidades para um tratamento adequado, minimizando o quadro 
clínico e, consequentemente, o alívio da queixa principal do paciente, principalmente em crianças e idosos que tem 
se mostrado a maioria do público de pacientes queimados. Conclusão: Assim, pode-se concluir que a fisioterapia 
minimiza a sensação de sofrimento, aumentando a percepção de boa qualidade de vida pelos pacientes lesionados 
por queimaduras, com isso a eficiência e a rapidez da recuperação dos pacientes é positiva.
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