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Introdução: As queimaduras caracterizam-se por lesões orgânicas graves de origem térmica, nas quais há destru-
ição da integridade capilar e vascular e o comprometimento tecidual depende do tempo de exposição térmica das 
áreas queimadas e das reações locais ao trauma. São lesões graves que se não forem tratadas deixam sequelas que 
atingem a estética e a funcionalidade do paciente. Objetivo: Verificar o nível de independência funcional em crian-
ças e adolescentes queimados hospitalizados em um centro de tratamento de queimados de um hospital público da 
cidade do Recife. Método: O presente estudo faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado “Atenção Fisioterapêutica 
no sistema tegumentar – avaliação e intervenção” – CAAE nº 09971013.21001.5206 e foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEP/UNICAP) em 23 de março de 2013 – Parecer nº 226.776. Desenvolvido no 
Centro de Tratamento de Queimados de um hospital público, no período de maio a julho de 2014, este estudo de corte 
transversal contou com uma amostra de 19 crianças e adolescentes hospitalizados. Foram aplicados um questionário 
sócio demográfico elaborado pelas pesquisadoras, a escala de dor de faces, a goniometria e o instrumento WeeFIM. 
Os resultados foram apresentados a partir da análise descritiva das variáveis categóricas e os testes utilizados na 
comparação das distribuições de frequência, segundo o nível de independência funcional e as variáveis relacionadas 
ao paciente e a lesão, foram o teste de Qui-Quadrado de Pearson e o teste exato de Fischer. A significância estatís-
tica adotada no estudo foi de 5% (p < 0,05). O software utilizado na análise foi o STATA versão 12.0. Resultados: 
68,4% da amostra tinha menos de 10 anos de idade, um pouco mais da metade era do sexo masculino e em 78,9%, 
as lesões eram de espessura parcial. Quanto a dor 57,9% não referiam, quanto a limitação do  movimento articular 
segundo a área lesionada, observa-se que as lesões de punho e dedos foram as que apresentaram maior percentual de 
lesões graves. No domínio auto cuidado 31,6% apresentavam necessidade de supervisão na realização das atividades, 
no domínio mobilidade 89,4% eram independentes, no domínio cognição todos eram independentes. Conclusão: 
Nesse estudo foi registrado um comprometimento leve no nível de independência funcional das crianças e adolescentes 
avaliados. As limitações foram detectadas nos domínios de auto cuidado e mobilidade e observou-se que as restrições 
de amplitude de movimento, a maior profundidade das lesões e a presença de dor parecem ter sido os motivos de tal 
comprometimento. 
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