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EDITORIAL
VIII Jornadas de Enfermagem de Queimados
Mais uma vez a Folha dos Queimados chega às vossas mãos, trazendo informações sobre as actividades da nossa
Associação e procurando dar uma palavra de alento e esperança a todas as vítimas das queimaduras, às suas famílias
e a todos aqueles que se preocupam com o seu tratamento.
Entre vários outros assuntos, dá-nos particular satisfação referir a realização de mais um Campo de Férias das
nossas crianças, desta vez realizado no Algarve em paralelo com o nosso último Congresso de Queimados. O saldo
foi francamente positivo, como documentamos em texto e imagens, pelo que se impõe um voto de louvor a todos os
envolvidos na sua organização que, como habitualmente, primou pela qualidade.
E por falar em Campo de Férias, a AAQ tem em fase adiantada a organização de um Campo para Queimados
Adultos, aliando as vantagens do convívio entre todos os participantes com os benefícios reais das águas termais.
O Campo de Adultos, de que damos as primeiras informações nesta Folha, terá lugar nas Termas de Monfortinho,
que, devido ao seu alto teor em sílica, estão particularmente indicadas para o tratamento das lesões da pele, nomeadamente das cicatrizes resultantes das queimaduras, como nos informa o seu Director Clínico, Dr. Licínio Poças no
seu interessante artigo. A AAQ, em colaboração com a Direcção das Termas de Monfortinho, conseguiu obter preços
acessíveis para os nossos associados, quer para a frequência dos tratamentos termais quer para o alojamento.
Entretanto, perfilam-se já no horizonte outras iniciativas da AAQ, a começar por uma grandiosa Festa Revivalista
de arrecadação de fundos, que terá lugar na noite de 18 de Maio de 2012, no Centro de Eventos Valle de Canas, em
Coimbra, e para a qual convidamos entusiasticamente todos os nossos associados, amigos e familiares a estarem
presentes e que certamente nos proporcionará momentos de agradável convívio e franca diversão.
Está também prevista a realização das Jornadas de Enfermagem de Queimaduras no próximo mês de Outubro e
que terão a particularidade de este se realizarem no Porto, em simultâneo com o Congresso da Associação Portuguesa para o Tratamento de Feridas, o que permitirá uma maior audiência e divulgação das mais modernas práticas de
Enfermagem em doentes queimados,
Foi com agrado que recebemos também cartas dos nossos leitores relatando as suas dificuldades e também as suas
vitórias. Temos neste número dois textos de doentes ex-queimadas, a Susana e a Andreia, para os quais chamamos a
vossa particular atenção, uma vez que dão uma imagem das suas vivências durante e após o Internamento nas Unidades de Queimados e da força de vontade que é necessária para retomar uma vida activa e feliz.
Apraz-nos também agradecer penhoradamente à actriz Sónia Brazão, nossa
associada e amiga, a amável oferta que fez à AAQ de um prémio arrecadado no
concurso televisivo “A tua cara não me é estranha”, da TVI, no valor de 5.000€.
Ficha Técnica
Bem haja pela sua generosidade e as que alcance as maiores felicidades pessoais e
Editor:
profissionais!
Luis Cabral
Por último, gostaríamos de relembrar o papel fundamental que as Associações
Director:
de Doentes e de Profissionais de Saúde devem ter na defesa do Sistema Nacional de
Carlos Canais
Saúde, que até hoje, de uma forma mais ou menos conseguida, tem vindo a garantir
Comissão Redactorial:
Diana Afonso
uma melhoria sustentada dos cuidados prestados a todos os doentes, independenTânia Meneses
temente da sua classe social, religião, raça ou opção política. É preciso que, em
Lurdes Miranda
conjunto, envidemos todos os esforços para a sua manutenção e optimização, contra
Carlos Canais
os desejos obscuros de quem pretende extingui-lo para o substituir por cuidados
Cláudia Couceiro
elitistas, com alta rentabilidade para os que pretendem fazer negócio com a saúde
Aldina Lucena
Carina Duarte
dos portugueses e com um enorme prejuízo na qualidade da assistência aos mais
Composição:
carenciados. Em tempo de crise, é urgente concentrar a atenção naquilo que é um
PMP
dos nossos direitos mais fundamentais, a nossa saúde, e lutar pela sua qualidade e
Impressão:
abrangência!
FIG
Indústrias Gráficas, SA.

A Direcção
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Caros Amigos e Associados
Enfº Luis Simões

Unidade de Queimados dos CHUC

Em primeiro lugar gostaríamos de referir a satisfação que sentimos ao ver que cada vez
mais os problemas dos queimados, do seu tratamento e reintegração na vida activa, têm sido
abordados na Comunicação Social, e que pouco a pouco as vítimas das queimaduras têm-se
consciencializado dos seus direitos enquanto cidadãos iguais a todos os outros, e que progressivamente deixam de ser vistos como os “coitadinhos” do sistema de saúde, passando a ser
encarados como Pessoas que, apesar de todo o sofrimento que sofreram e de eventuais limitações com que possam ter ficado, continuam a ser elementos válidos da sociedade, merecedores
do seu respeito e consideração.

Importa ainda que se pugne por uma melhoria
continua na qualidade dos cuidados prestados aos
doentes vitimas de queimaduras, uma das finalidades da AAQ.
Na sequência da programação habitual das suas
actividades formativas, a AAQ irá realizar as próximas Jornadas de Enfermagem de Queimados em
Outubro de 2012. Este ano, as Jornadas vão ser realizadas em parceria com APTF - Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas. Isto deve-se a uma
colaboração já iniciada entre as duas Associações, e
que se baseia em duas razões principais: apesar do
tratamento das queimaduras não se resumir apenas
e só à lesão cutânea, esse é um dos seus aspectos essenciais, para além de que deste modo, conseguiremos fazer chegar a nossa mensagem a uma população muito maior dada a maior mobilização inerente
as iniciativas da APTF, permitindo-nos chegar aos

profissionais dos Cuidados de Saúde Primários que
cuidam de 90% de todos os queimados. Estamos
ainda na fase de definição dos conteúdos a abordar,
mas os mesmos irão incluir não só palestrantes nacionais de reconhecida competência, como alguns
internacionais, que certamente nos trarão novidades
na abordagem desta patologia.
Temas como “Queimadura abordagem local da
lesão - fundamentos”; “Opções terapêuticas para
queimaduras”, “Nutrição e tratamento da queimadura”, Hidratação e tratamento de queimadura”,
serão certamente debatidos, dada a sua importância
e interdependência para a boa evolução do quadro
clinico do doente.
Certo de que a adesão esta garantida, a qualidade
é uma premissa da qual não abdicamos, espero pela
participação de todos os que de algum modo se interessem por estas temáticas.
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Eu, Susana Coelho
Susana Coelho
Em Junho de 2001, sofri graves queimaduras com
ácido sulfúrico, afectando-me 42% do corpo incluindo
braços, pernas e face. Estive três meses internada na Unidade de Queimados do Hospital de Coimbra na qual fui
sujeita a várias intervenções cirúrgicas. Foram três meses
de luta interna, vividos com muito sofrimento, partilhado por todos que me eram próximos e queridos, foi uma
experiência violenta, com tratamentos muito dolorosos.
A minha mãe… O meu grande pilar, sem ela não teria vencido jamais esta batalha, sinto-me capaz de dizer
que venci por ela, nos momentos mais difíceis ela esteve
sempre lá a apoiar-me, a acarinhar-me… não podia vê-la
a sofrer mais ou tanto do que eu, por isso tornei-me na
pessoa que sou hoje, forte e lutadora.
Não querendo menosprezar todas as outras pessoas
que me ajudaram, pai e irmã, família, amigas, médicos,
enfermeiros, auxiliares, conhecidos e até mesmo desconhecidos, sim porque estes “desconhecidos” tiveram um
grande papel na minha readaptação, quando saía à rua
vinham ter comigo para me felicitar, dar força, coragem,
pedir beijinhos… Fiquei conhecida como “a menina
queimada com ácido”.
O pior foi quando me disseram: “este braço já está
bom” e, depois mo mostraram. Aquilo é que era já estar
bom? Chorei muito e as enfermeiras diziam: “não chores,
olha que os médicos fizeram um bom trabalho”. Foi uma
sensação muito estranha, a primeira impressão é de não
acreditar na imagem que se está a ver, que não é a nossa
própria pele, o reflexo de algo que não nos pertence…
Depois de ter consciência que o que estou a ver é real,
não é um reflexo de nada, sou eu própria, o meu novo
eu… surge a aceitação de uma nova pele transformada.
A primeira vez que me vi ao espelho não foi fácil,
nada agradável, foi bastante difícil, recordo-me de não
ter vontade própria de o fazer, o não querer ver-me ao
espelho. Hoje depois de dez anos e meio, ainda não tenho
palavras nem me sinto capaz de vasculhar na memória à
procura de facto. Por vezes, à força de querermos esquecer, acabamos por esquecer.
Quando saí do hospital ainda estava muito frágil, a
minha pele necessitava de cuidados para a tornar flexível
e hidratada, necessitava de pôr cremes diariamente, mas
eu não conseguia, tinham que ser a minha mãe ou irmã a
fazê-lo. Agora não me custa, não tenho dificuldades em
tocar, em sentir, mas foram precisos seis meses para o
conseguir.
As dificuldades foram muitas, primeiro a rejeição e
aos poucos a aceitação. Havia dias que me olhava no esFolha dos Queimados n.º 24 - Janeiro/Junho de 2012

pelho e só chorava: a pessoa que aparecia no espelho não
era eu, mas com o tempo foram surgindo traços, expressões, até que já olhava e dizia “sou eu”.
Tudo mudou, tinha uma perspectiva de vida que de
um dia para o outro mudou, fiquei desfigurada, perdi movimentos, perdi a auto estima, mas nunca a vontade de
viver e lutar, confesso que o meu maior medo na altura
era morrer.
Os primeiros anos após a queimadura foram essencialmente vividos em função da minha recuperação, recuperar o que tinha perdido, alternando sessões de fisioterapia diárias e cirurgias de reconstrução sucessivas.
Com o tempo tive que adquirir a motivação suficiente
para melhorar a imagem que herdei involuntariamente.
Mais tarde comecei a usar a maquilhagem correctiva
para dissimular as cicatrizes, o que reforçou muito a minha auto estima/ confiança.
Hoje em dia não me sinto diferente de nada nem ninguém, isto porque continuo a ser a Susana de sempre,
com uma grande alteração, mas muito mais rica interiormente porque passei a dar valor a muita coisa que até
aqui não tinha descoberto.
Depois de tudo isto vem a parte exterior, a pele, a
transformação, as marcas, as cicatrizes, o que nada de
belo aparenta mas que com o peso de tudo o que adquiri
interiormente, esta parte passa para segundo plano... acaba por ser dominada pelo que nos faz realmente ser feliz
na vida: aquilo que somos, o que podemos ser como pessoas! Sermos nós próprios com o que de melhor temos e
olharmos para o mundo com um sorriso por tudo aquilo
que somos!
O meu corpo mudou, é verdade, mas continuo a ser
uma pessoa, uma pessoa com personalidade que ama,
que sofre e ri… O que passou, passou! Nada pode alterar
o passado, mas o futuro sim, este ainda se pode construir, talvez com mais sacrifício, é verdade, mas o futuro
constrói-se no dia a dia.
A parte física não está ao alcance de qualquer um,
mas a parte psicológica depende da nossa atitude, da maneira de reagir de cada um, o meu lema de vida é: se
eu não gostar de mim, quem gostará?! Eu já me aceitei
como sou! E isto sim, é fundamental "Aceite-se para ser
aceite".
E é aqui que entra o Fernando, o meu namorado, a
pessoa que me fez acreditar ainda mais em tudo o que já
acreditava, mostrou-me que a beleza interior prevalece
acima de muitas outras coisas.
Passados quatro anos do “acidente” nasceu a minha
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meus olhos que hoje tem 6 anos e meio, e sabe que a
tia tem muitos dói-dóis causados por um menino muito
mau…
Emigrei há três anos para a Suíça juntamente com o
Fernando, o meu namorado. No início foi muito difícil
separar-me, estar longe das pessoas que amo, um pais
novo, uma nova língua e cultura Mas adaptei-me muito bem e hoje posso dizer que só não estou no auge da
felicidade porque a distância separa-me das pessoas que
amo.
Um país com mentalidade muito diferente, vou contar
a minha primeira ida a um trabalho, com uma amiga, estava nervosíssima por tudo e mais alguma coisa:
Eu: Já falaste com a senhora, disseste-lhe alguma coisa acerca da minha queimadura?
Amiga: Ahh!!! Não, porque havia de dizer? És uma
pessoa como eu e muitas outras…

Foi a frase melhor que podia ouvir naquele momento.
Fiquei com o trabalho, a senhora não mencionou nada
acerca da minha queimadura e só falei no assunto mais
tarde porque assim o achei e não porque me perguntasse
algo, assim como também fiquei a saber que a senhora
era Dermatologista e explicou-me que as pessoas aqui
não são curiosas ao ponto de querer vasculhar a vida dos
outros e sim dão a liberdade para falarmos se acharmos
que queremos e acima de tudo se isso não nos fizer mal.
Para concluir, vão existir sempre sentimentos de revolta, de mágoa, face ao que me aconteceu, sentimentos
que me irão acompanhar ao longo da vida, mas sei que
além de tudo por que passei e poderei ainda vir a passar,
a vida é bela, e não só é preciso viver, como também
aprender a viver.
"Sorrir não mata. Viver não dói. Abraçar não arde.
Beijar não fere. Rir não magoa. Por isso não tens motivos para não tentares ser feliz".

Um grande OBRIGADA
Andreia Tavares

Há gestos que nos ficam registados profundamente na
memória. Naquele dia eu tinha aquele nervoso miudinho
de quem está à espera de que aconteça uma coisa importante. Naquele dia eu estava de rosto, orelha e pescoço
queimado, parte da cabeça rapada e preparava-me para
mais uma anestesia. Mas, apesar de não ser a primeira
vez, naquele dia eu estava especialmente nervosa. Não
porque não soubesse o que me esperava (os banhos para
limpeza profunda da pele são uma pratica corrente de
quem está internado nos queimados), mas porque sabia
que ao acordar ia sentir uma dor intensa, de quem tinha
sido acabado de “esfolar” a cara.
E naquele dia, ao ver a minha inquietude, o meu desassossego, o meu nervoso, uma mão agarrou na minha e
apertou com força. Ali ficou até eu adormecer.
O gesto, simples, é apenas um dos exemplos do calor
humano, dedicado, fraterno que se vive no interior da
Unidade de Queimados dos Hospitais da Universidade
de Coimbra. Porque se os meios de diagnósticos, técnicos e de apoio aos doentes são importantes, nada disso
teria valor se o calor humano não existisse.
Estive duas semanas e um dia encerrada entre quatro paredes. Os auxiliares, enfermeiros, anestesistas e
médicos passam a fazer parte da nossa rotina e é neles

que procuramos todos os olhares de conforto e esperança
numa rápida recuperação. Também é a eles que confiamos os nossos medos, que acalentamos as nossas esperanças e é com eles que partilhamos os nossos sonhos.
Porque lá dentro temos que sonhar a dobrar. Porque
entre quatro paredes temos que ser mais fortes que nós
próprios e mostrar aos outros, que nos vêem através de
uma janela, de que estamos cada dia melhores, de que
tudo vai correr muito bem. E essa força vamos buscar a
quem nos rodeia. A quem carinhosamente nos limpa o
quarto, nos traz as refeições, nos obriga a fazer fisioterapia nos cuida do rosto, da saúde, da pele e muitas vezes
da alma.
Em duas semanas percebi que só quem ama o que faz
consegue ter um coração imenso para tratar queimados.
Pessoas que vêem abruptamente o seu aspecto mudar,
que não sabem se vão ficar com marcas para toda a vida,
só nos que as rodeiam buscam amparo nessas horas.
E o carinho é imenso, a dedicação também.
A todos eles só podemos dizer muito obrigada, pelo
coração grande que têm e pelos abraços (embora sem
contacto físico) que nos embalam nos momentos difíceis
que lá passamos.
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Técnicas de reabilitação na fase
pós-epitelização
Algumas considerações
Lurdes Miranda

Unidade de Queimados dos CHUC

O doente queimado quando tem alta hospitalar, necessita de manter cuidados de hidratação e de protecção
à pele, porque as queimaduras são lesões que requerem
muitos cuidados mesmo depois de cicatrizadas, devido
aos riscos que incorrem, nomeadamente de desidratação,
formação de cicatrizes hipertróficas e de retracções.
É fundamental realizar o acompanhamento e tratamento cicatricial até a maturação total da lesão, por um
período de tempo variável, uma vez que depende da profundidade, extensão da lesão e do tempo de recuperação.
Lesões que epitelizam num prazo de 14 dias geralmente não deixam cicatrizes hipertróficas mas quanto
maior for o tempo decorrido no processo de epitelização
maior é o risco destas se formarem
Há autores que defendem que em doentes com lesões
que demoram mais de 21 dias a cicatrizar se deve instituir o tratamento preventivo da formação de cicatrizes
hipertróficas o quanto antes, isto porque as cicatrizes
podem trazer consequências estéticas e/ ou funcionais
indesejáveis, se não forem tratadas da forma adequada.
Para prevenir ou minimizar o desenvolvimento de cicatrizes hipertróficas dispomos de alguns recursos, tais
como: compressão (pressoterapia), massoterapia e exercícios de alongamento
A terapia compressiva
O tratamento compressivo vem sendo utilizado
desde a década de 70. Tem
sido o padrão de tratamento
para cicatrizes hipertróficas
e ainda é opção de primeira
linha em muitos casos.
A técnica de compressão, ou pressoterapia como também é designada, consiste no uso de malhas compressivas
confeccionadas sob medida, com capacidade de pressão
recomendada entre 24 a 30 mmHg e que devem ser usadas
pelo doente logo que a epitelização esteja completa durante 23h/dia (retirada apenas para higiene pessoal) durante
um período prolongado, que em média é de 6 a 24 meses.
Folha dos Queimados n.º 24 - Janeiro/Junho de 2012

Apesar de ser um tratamento bastante controverso, os
resultados da compressão sobre a cicatriz são de facto
visíveis e o seu mecanismo de acção está relacionado
com a oclusão de pequenos vasos dentro da cicatriz, originando isquemia e reduzindo o número de fibroblastos
e a formação de colagénio, ao mesmo tempo que facilita
na drenagem linfática.
De um modo geral, nota-se que o uso adequado da
malha compressiva, diminui o prurido e a sensação de picada, favorece o turgor e a elasticidade da pele, trazendo
benefício funcional e estético à pele lesada.
A própria malha compressiva requer alguns cuidados
como, ser lavada à mão com água fria, sabão neutro, não
podendo ser torcida e devendo secar à sombra. Deve ainda ser mantida íntegra para garantir a pressão desejada e
sempre que haja alterações de peso ou crescimento deve
ser reajustada, pelo que é muito importante o acompanhamento do doente em consulta externa
Aplicação de creme hidratante
Um dos cuidados recomendados ao doente queimado após a
alta é a aplicação de creme hidratante porque o creme “reconstró”
a barreira da pele e reduz a vermelhidão, estimula a regeneração
da pele, hidrata e amacia a pele regenerada, melhora o
aspecto de cicatrizes e facilita a reabilitação funcional e
o processo de inserção de vestes compressivas (se for o
caso).
Proteção solar
O doente é instruído no sentido de evitar a exposição ao sol durante o período de maturação da
ferida, pois esta pode tornar-se
hiperpigmentada (acentuação da
coloração da pele) de forma definitiva, para além de existir um risco acrescido de contrair
cancro de pele.
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todos os dias, mesmo para as áreas cicatrizadas que não
ficam expostas à luz solar directa.
Massoterapia
A massagem estimula os tecidos por aplicação rítmica de pressão e estiramento, comprimindo e traccionando os tecidos moles, estimulando as redes de receptores
nervosos, fazendo com que haja aumento da perfusão e
metabolismo dos tecidos, mobilização dos líquidos teciduais, vasodilatação, analgesia, etc.
A técnica de massoterapia deve ser aplicada após
a cicatrização completa da lesão e de forma prudente
pelo risco de provocar novas lesões. É uma técnica
importante para hidratar, relaxar, reduzir o edema,
melhorar a extensibilidade e elasticidade do tecido
cicatricial favorecendo o deslizamento dos planos superficiais em relação aos profundos, prevenindo ou
minimizando as retracções cicatriciais e melhorando
a aparência da lesão.
À massagem associa-se um creme hidratante hipoalergénico, sem perfume, de modo a promover a hidratação cutânea e diminuir o prurido.
Actividade motora
Todo o movimento produzido pela contracção muscular é fundamental para a recuperação activa da área
lesada. Não nos podemos esquecer que a queimadura
pode evoluir com deformidades articulares gravíssimas
que devem ser evitadas a todo o custo, para que a vitima
não fique incapacitada e socialmente rejeitada.
A actividade motora, resultante de qualquer terapia,
quer seja de programas de exercícios de reabilitação, actividades lúdicas ou actividades de vida diária, é sempre

uma mais-valia no processo de recuperação da
pessoa queimada.
Sempre que possível
deve-se motivar o doente
a utilizar recursos lúdicos, recreativos ou relativos a actividades de vida
diária como estímulos à
realização do movimento,
com o objectivo de prevenir a retracção cicatricial
e favorecer uma maior
amplitude de movimento e consequentemente
maior funcionalidade.
Perante uma situação
clínica de retracção, o movimento de alongamento
da área lesada é o mais
aconselhado, porque promove o estiramento completo das fibras musculares diminuindo a tensão e aumentando a capacidade de mobilidade
articular.
Conclusão
O tratamento das cicatrizes pós queimadura é extremamente complexo e ainda repleto de questões. Sem
dúvida que, como em toda a área médica, a prevenção
é mais importante do que o tratamento propriamente
dito. Mas pela impossibilidade de se prevenir todos os
casos, as diferentes formas de tratamento devem ser
amplamente conhecidas, bem indicadas e melhor aplicadas.

A AAQ preciso da ajuda de todos os seus associados.
Colaborem connosco enviando os vossos artigos, opiniões e críticas,
para podermos melhorar cada vez mais.
Contamos Convosco!
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Termalismo nas Sequelas
de Queimaduras
Licínio Poças

Director Clínico das Termas de Monfortinho
Médico Especialista em Medicina Interna e Reumatologia

Como é do conhecimento geral, as queimaduras podem
ser classificadas em três grupos conforme as estruturas atingidas são a epiderme (1º grau); a epiderme e a derme (2º
grau) ou estas duas camadas da pele juntamente com tecidos
mais profundos (3ºgrau). Para o seu correcto diagnóstico, é
necessário conhecer o agente causal e a extensão e profundidade da lesão; o tempo de espera entre o acidente e o internamento hospitalar; a afetação de outras estruturas além da
pele, particularmente o aparelho respiratório; a presença de
doenças (comorbidades) que possam dificultar o tratamento
e recuperação, tais como a diabetes, a insuficiência renal ou
cardiopulmonar, etc. São factores de mau prognóstico a idade muito jovem (inferior a três anos) ou avançada da vítima.
O processo fisiopatológico da queimadura passa por
três fases: a inicial (inflamatória), seguida de evolução
proliferativo-regeneradora, terminando em evolução para
a maturação com recuperação, que pode ser total ou então
acompanhar-se da formação de sequelas. ”Sequela” (que
quer dizer consequência), é uma complicação mais ou menos tardia de uma doença. Em relação às queimaduras, as
sequelas podem situar-se na pele e aparelho locomotor (cicatrizes, quelóides, contracturas, atrofias) mas podem envolver também os órgãos dos sentidos, o sistema nervoso,
os aparelhos respiratório, cardiovascular, renal ou digestivo, não sendo negligenciáveis as consequências estéticas,
psicológicas e sociais.
Nas queimaduras do 3º grau, e em algumas do 2º grau, o
internamento hospitalar num Serviço especializado (Unidade
de Queimados) é obrigatório devido à premência da intervenção imediata de especialidades médicas ou paramédicas
como a Medicina Interna, a Anestesiologia, a Cirurgia Plástica, O Nutricionismo, a Fisioterapia, A Psicoterapia e a Enfermagem. Após a lata hospitalar, o processo de recuperação
continuará em regime ambulatório, a partir do qual o recurso
ao tratamento termal com água minero-medicinal apropriada
poderá desempenhar um importante apoio complementar.
O Termalismo é o acto médico em local próprio (balneário) em que se utiliza para efeitos de tratamento, prevenção
ou bem-estar uma água minero-medicinal adequada. Esta
terá de ser de localização e colheita profundas, para garantir
a sua pureza, com características físico-químicas e composição estáveis e sanitarismo regulamentado. A sua composição
físico-química e a presença de determinados oligoelementos
minerais permitem conferir às águas termais qualidades que
podemos considerar como farmacológicas.
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A Geologia Médica, nova ciência em franco desenvolvimento, veio validar de modo científico o conhecimento
empírico das águas termais quanto aos seus benefícios na
manutenção da saúde ou no tratamento da doença. Sabemos
que no “ciclo da água” (ciclo hidrológico), parte da água
que cai na Terra através das chuvas é absorvida para o seu
interior, atravessa diferentes camadas geológicas e deposita-se em enormes depósitos, os aquíferos, ou mobiliza-se
em verdadeiros rios interiores, os lençóis freáticos. Como
curiosidade, pode-se referir que a idade médias da água
minero-medicinal das Termas de Monfortinho rondará os
cem ou duzentos anos após a chuva que esteve na sua origem. Na sua viagem através da costa terrestre, e conforme
as camadas geológicas que atravesse, a água vai formando
a sua composição de modo a adquirir as suas características específicas (águas sulfatadas, carbonatadas, cloretadas,
carbogasosas, sódicas, cálcicas, ferruginosas, etc.), especificidades que são reforçadas com o seu enriquecimento por
oligoelementos (selénio, sílica, cobalto, estrôncio, zinco,
cobre, magnésio, etc.) que lhe permitem adquirir a possibilidade de acção farmacológica.
A água minero-medicinal das Termas de Monfortinho
tem, como vimos, cerca de 150 anos de idade, é colhida a
240 metros de profundidade e a sua temperatura na emergência no balneário é de 28 graus. São águas bicarbonatadas sódicas, com um pH de 5,6 e altamente ricas em sílica,
pelo facto de o seu aquífero se situar numa região essencialmente quartzítica. A sílica (dióxido de silício) é um oligoelemento mineral indispensável à vida, presente em todas
as células do organismo, em maior quantidade naquelas de
metabolismo mais rápido (pele, mucosas, cabelo, unhas,
cartilagem, osso); reforça a adesividade da água à pele (o
que vai conferir uma sensação aveludada ao tacto) e é importante na neoformação do colagénio (constituinte fundamental da pele). Tem também uma acção decapante pelo
seu efeito queratolítico e uma acção antioxidante e regeneradora celular mediante a sua actividade anti-inflamatória,
com inibição das interleucinas 1 e 6 e do factor de necrose
tumoral alfa.
As qualidades físico-químicas e farmacológicas das
suas águas, permitem admitir como aconselhável o tratamento das sequelas de queimaduras nas Termas de Monfortinho, fazendo-o de modo complementar ao apoio fisioterapêutico, psicológico e social indispensável à melhoria da
qualidade de vida das vítimas das queimaduras.
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Campo de Férias 2012
Coordenadoras:
Cláudia Couceiro
Aldina Lucena
Em Setembro de 2011, a A.A.Q realizou mais um Campo de Férias para crianças queimadas, desta vez em Ferragudo.
A ideia de acontecer no Algarve partiu do Presidente da
A.A.Q. - Dr. Celso Cruzeiro, no sentido de aproximar este
projecto do Congresso Nacional de Queimados que decorreu no mesmo local, procurando criar uma ponte e promover um maior convívio entre os participantes do congresso
e as crianças do campo de férias.
Para começar, não foi nada fácil encontrar um espaço
compatível com as características próprias deste evento e
dado que o Algarve é, por excelência, uma região vocacionada para o turismo. Após várias tentativas, batemos à porta
do Centro Paroquial de Ferragudo, que viabilizou a nossa
estadia e realização do 11º Campo de Férias para crianças
queimadas de 5 a 10 de Setembro.
Tornou-se assim possível concretizar esta ideia de convívio entre os participantes do congresso e as crianças do
campo, o que acabou por acontecer essencialmente durante
o jantar no Hotel Tivoli na Praia do Carvoeiro. Foi uma forma muito interessante de divulgar esta actividade junto de
profissionais de saúde que trabalham maioritariamente em
contexto hospitalar por todo o País.
Foi muito importante a vários níveis, mesmo até nos
pormenores, tais como aprender a “estar” à mesa, com
tanta gente estranha. Apesar de algum nervosismo inicial
por parte dos mais novos, o jantar acabou por decorrer com
muita alegria e boa disposição proporcionando a todos os
presentes um serão divertido e cheio de emoções!
Durante o jantar, para dar a conhecer o campo de férias,
foi apresentado um filme realizado ao longo de toda a semana onde também se apresentava cada uma das crianças envolvidas; houve a interpretação de canções cuidadosamente
seleccionadas e ensaiadas; e por fim a interpretação de uma
pequena peça de teatro sem palavras dando um maior enfâse à linguagem não-verbal e ao olhar.
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Estas actividades resultaram do trabalho desenvolvido
pela equipa no campo durante a semana, sobre o tema: “
OLHARES”
A escolha deste tema surgiu após alguma reflexão dos
elementos da Organização, acerca dos diferentes testemunhos das nossas crianças. O olhar das outras pessoas é um
dos aspectos que mais as incomoda quanto à sua condição
de queimadas.
Durante todo o Campo constroem-se e desenvolvem-se
estratégias de protecção para este tipo de agressão. Foram
muitas as “troca de olhares”, que aumentaram mais ainda a
compreensão e a cumplicidade já existente entre nós.
Consideramos que esta partilha de experiências, emoções e sentimentos vividos e sentidos por todos, onde o papel da psicóloga foi fundamental, nos enriquece e nos torna
mais fortes, para enfrentar situações que nos fragilizam e
nos tornam inseguros. Aprendemos que nem tudo é igualmente importante na vida “as coisas só têm a importância
que cada um de nós lhes dá! “
Terminamos com um agradecimento a todos quantos
colaboram connosco e que tornam possível a continuidade
deste projecto.
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Estimado Associado
A Direcção da Associação Amigos dos Queimados vem pedir o Vosso contributo, solicitando a liquidação da quota de associado referente ao ano 2012, que se encontra já pagamento.
Este pagamento poderá ser efectuado por transferência bancária por vale postal, dinheiro ou por cheque
bancário em nome da Associação Amigos dos Queimados ou ainda directamente na nossa sede social, todas
as terças-feiras, entre as 16 h e as 20 h.
Caso já tenha efectuado a liquidação da sua quota, agradecemos que ignore esta solicitação e aproveitamos para agradecer toda disponibilidade e colaboração que tão graciosamente sempre nos têm sido dispensadas.
Para maior comodidade na cobrança de futuras quotas, e caso deseje aderir a esta modalidade, propomos
o pagamento por transferência bancária, bastando para tal que nos devolva devidamente preenchido o impresso que juntamos abaixo para o efeito.
Na expectativa do melhor acolhimento por parte de V. Exa. para estas nossas solicitações, apresentamos
os nossos respeitosos cumprimentos
A Direcção

Quer ser Sócio da AAQ? Preencha e envie-nos esta folha!
Autorização de Débito Directo

(a preencher pela AAQ)

(a preencher pela AAQ)

Nome:___________________________________________________________________________________________
Morada:__________________________________________________________________________________________
Código Postal:_______________________________Localidade:_____________________________________________
Telem.:_____________________Telf.:________________________Email:_____________________________________
Profissão:________________________________LocalTrabalho:_____________________________________________
Instituição:________________________________________________________________________________________
Por débito da minha conta abaixo indicada queiram proceder ao pagamento das importâncias que lhes forem apresentadas
pela Associação Amigos dos Queimados,
Banco__________________________________________ Agência:___________________________________________
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