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 Introdução. A queimadura é uma lesão tecidual gerada por agentes térmicos, químicos, elétricos, entre outros, 
podendo resultar na formação de cicatrizes patológicas e alterações do aparelho locomotor. Na faixa etária de 15 a 
24 anos que, segundo o ministério da saúde, inclui adolescentes e adultos jovens, os indivíduos queimados se de-
param com alterações fisiológicas próprias da idade, além de limitações físicas e funcionais geradas pela queimadura 
e que irão influenciar diretamente na realização das suas atividades diárias. Objetivo. Verificar o perfil funcional de 
adolescentes e adultos jovens queimados em tratamento no ambulatório de Fisioterapia de um hospital público do 
Recife- PE. 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. Foi realizado um estudo 
exploratório de corte transversal, descritivo. Fizeram parte do estudo 10 indivíduos queimados, de ambos os sexos, na 
faixa etária de 15 a 25 anos, em atendimento no ambulatório de Fisioterapia de um hospital da rede pública, em Recife-
PE. Para caracterização da amostra, foi utilizado um questionário para coleta de dados pessoais e dados referentes à 
lesão e ao processo de cicatrização. Para avaliação funcional, foi aplicado o checklist da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em sua versão para crianças e jovens (CIF- cj) e a CIF, além de um exame 
físico contendo inspeção, avaliação da amplitude de movimentos e da força muscular. Resultados. No que se refere 
ao componente ‘Funções do corpo’ observou-se graus variados de deficiência, tanto na subcategoria mobilidade como 
na subcategoria força muscular; no componente ‘Estruturas do corpo’, verificou-se a presença de deficiência estrutural 
em MMSS nos 2 qualificadores; e no componente ‘Atividade e Participação’ prevaleceram as dificuldades na realização 
das atividades relacionadas aos cuidados pessoais, com pequeno percentual de dificuldade nas atividades de mobi-
lidade. Conclusão. A queimadura profunda em adolescentes e adultos jovens pode provocar deficiências variadas 
nos componentes de Funções e Estruturas do corpo e pode gerar dificuldades no desempenho e capacidade de realizar 
tarefas inerentes à mobilidade e cuidados pessoais. Sugerem-se novos estudos para que os resultados possam ser 
generalizados.
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