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EDITORIAL
Passado mais um ciclo eleitoral, e com a mudança dos partidos no poder, voltam as
promessas de mais atenção aos problemas da saúde dos portugueses e de um maior
empenho na manutenção de um Serviço Nacional de Saúde acessível a todos e dotado
de profissionais competentes e em número suficiente. Esperemos que essas promessas
não caiam em saco roto, pois é por demais evidente que a situação actual atingiu já um
ponto de ruptura, veja-se o caos existente nas Urgências face aos previsíveis surtos
de infecções respiratórias no Inverno, a falta de Especialistas para assegurarem as escalas de Urgência em muitas
Especialidades mesmo nos grandes Hospitais, a falta de meios e materiais por não existir dotação orçamental, e, de
extrema gravidade, a falta de motivação e reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde que tem levado à
sua saída em massa para os hospitais privados ou para a emigração para países onde a sua actividade é devidamente
valorizada!
Esta Folha dos Queimados sai com muito atraso, motivado por vicissitudes de vária ordem, mas esperamos que seja
do vosso agrado e renovamos o nosso pedido de nos enviarem também as vossas contribuições para que cada vez
mais se transforme no meio de comunicação entre todos os doentes queimados, os seus familiares e aqueles que, de
uma forma ou outra, se dedicam ao seu tratamento e se interessam pela melhoria das suas condições de vida.
No passado mês de Maio de 2015, decorreu em Tróia o IX Congresso Nacional de Queimados, com a participação de
destacados palestrantes nacionais e estrangeiros e do qual vos damos conta nestas páginas.
No dia 2 de Julho de 2015, no belíssimo Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, teve
lugar mais uma Grande Gala da AAQ, que desta vez contou com a presença do cantor Jorge Palma, numa noite inesquecível que ficará na memória de todos os que puderam estar presentes.
Damos conta também do Campo Termal de Adultos Queimados, que, como habitualmente, se realizou nas Termas de
Monfortinho e, naturalmente também do Campo de Férias das nossas crianças, uma das iniciativas que mais enchem
o nosso coração. Este ano, pela primeira vez, teremos também um encontro, que designamos por Fim-de-Semana
Terapêutico, dirigido a adultos queimados entre os 20 e os 35 anos de idade, entre os dias 23 e 25 de Setembro, no
Aldeamento ZéMar na formosa Costa Alentejana, e que promete muita animação.
Agradecer a todos os que nos tem vindo a apoiar é, mais que uma obrigação, um sinal de gratidão e apreço pela
generosidade por tantos demonstrada. Aqui, fica bem uma palavra especial para o substancial contributo dado pelos
Laboratórios Roche-Posay, que, em conjunto com a AAQ vão lançar ainda este ano uma Campanha Nacional de
Prevenção das Queimaduras Pediátricas, que abordamos mais em pormenor neste
número da FQ.
Por se tratar de um assunto relativamente pouco abordado, incluímos neste núFicha Técnica
mero um trabalho científico sobre a evidência das vantagens da massagem no
Editor:
tratamento do doente queimado, apresentado no último Congresso, e que nos
Carlos Simões
suscitou bastante interesse.
Porque estamos em tempo de Inverno, gostaríamos de chamar a atenção para
Director:
os potenciais perigos com o uso das lareiras. Se por um lado, nos proporcionam
Luís Cabral
calor e bem-estar, constituem um grande risco para doentes idosos ou incapaciComissão Redactorial:
tados que, muitas vezes sozinhos em suas casas, na sequência de quedas sobre o
Diana Afonso
fogo ou incêndio do vestuário podem sofrer queimaduras de extrema gravidade,
Tânia Meneses
potencialmente fatais em doentes já por si debilitados e com múltiplas patoloLurdes Miranda
Carlos Canais
gias associadas. Quando possível, a utilização de recuperadores de calor pode
Cláudia Couceiro
diminuir a ocorrência deste tipo de acidente de consequências trágicas.
Aldina Lucena
Por último, e com toda a sinceridade, queremos desejar a todos os nossos amigos
Carina Duarte
e associados, um Ano Novo cheio de Saúde, Paz, Amor e Alegria!
Composição e Impressão:
FIG - Indústrias Gráficas, S.A.
www.fig.pt
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IX Congresso Nacional
de Queimados – Tróia 2015

No passado mês de maio de 2015, a Associação Amigos
dos Queimados e a Sociedade Portuguesa de Queimaduras organizaram conjuntamente o IX Congresso Nacional de Queimados, a grande reunião nacional de todos
aqueles que se interessam pelas vítimas das queimaduras,
pelo seu tratamento e pela sua reinserção sócio-profissional. Este encontro que decorreu entre os dias 14 e 16,
teve um componente científico relevante, contando com
a participação de convidados de inquestionável renome
internacional, como é o caso do Prof. Doutor José Artur
Paiva, uma das grandes referências nos Cuidados Intensivos na Europa, com trabalho reconhecido no controlo da
infecção e no tratamento da sepsis, sendo o actual Diretor
do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção e de Resistências aos Antimicrobianos, e também do
Prof. Doutor Bechara Atieh, Presidente do Euro-Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters (MBC),
editor das revistas “Annals of Burns and Fire Disaster”
e “Aesthetic Plastic Surgery”, para além de prestigiados
elementos das várias Unidades de Queimados nacionais,
das várias disciplinas e categorias profissionais ligadas
ao tratamento das queimaduras. A conferência do Prof.
Doutor José Artur Paiva foi dedicada à importância do

controlo e tratamento da infecção no doente crítico e às
últimas actualizações neste campo. O Prof. Doutor Bechara Atieh proferiu duas conferencias, uma versando os
problemas do tratamento das queimaduras nos países de
baixo e médio rendimentos, com todas as dificuldades
resultantes da escassez de meios financeiros e das estratégias para tentar ultrapassar essa situação, e a segunda
abordando os métodos actuais de fluidoterapia, nutrição e
analgesia nas vítimas de queimaduras extensas.
Uma das sessões mais concorridas desta reunião foi
dedicada à apresentação de cada uma das Unidades de
Queimados nacionais, com recurso a trabalhos em vídeo, permitindo conhecer de uma forma mais próxima
as diversas realidades existentes, com os olhos postos na
partilha de conhecimentos e numa normalização e optimização dos cuidados prestados.
Foram atribuídos ainda prémios para a melhor comunicação livre: “Utilização de Escalas de Prognóstico na Unidade de Queimados – Estudo Comparativo”, da autoria
de Íris Brito, Miguel Vaz, Carla Brandão, Luís Cabral,
Fernanda Sanches e Jorge Lima, e para o melhor poster:
“Retalho em Ventoinha baseado em Perfurante do Ramo
Posterior da Artéria Colateral Radia na Cobertura de De-
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feito do Cotovelo”, da autoria de Juliana Cláudia Neves
Martins de Sousa, Luís Ribeiro e Diogo Casal.
Não menos importante, este Congresso permitiu também, como é tradicional nas nossas reuniões, um saudável convívio e partilha de experiências da “grande família dos Queimados”, em meio da paisagem idílica da
península de Tróia, das suas praias e do estuário do Sado,
proporcionando a todos os participantes a oportunidade
de desfrutar de alguns dias de uma agradável fusão entre
trabalho científico e confraternização.
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Evidências da massagem
no doente queimado
A massagem é uma técnica frequentemente utilizada na reabilitação do doente queimado, incorporada
no protocolo de várias Unidades de Queimados de referência nacionais e internacionais. Tem como principais objetivos facilitar a cicatrização, diminuir a dor
e o prurido, minimizar o impacto psicológico e estético e proporcionar um efeito sedativo e miorrelaxante.
No entanto, o conhecimento atual acerca dos seus benefícios e riscos, do tempo óptimo para intervenção, tipos de massagem mais indicados, duração, frequência e
intensidade, é limitado, não existindo consenso na sua
prescrição. Segundo Serghiou (2009), a massagem deve
ser inicialmente suave, progredindo para uma massagem
profunda de fricção (pinch and roll) nas fases mais avançadas da cicatrização1. Porém, introduzir precocemente a
massagem parece ser prejudicial à cicatrização; segundo
Aarabi (2007), o efeito mecânico da massagem na fase
inicial de cicatrização de feridas promove a formação de
cicatrizes hipertróficas em ratos2.
Os autores procuraram estudar o papel da massagem na
reabilitação de doentes queimados, e mais concretamente
o seu efeito nas cicatrizes hipertróficas, através de uma
pesquisa sistemática da literatura entre 2000 e 2014, em
inglês, português e francês, nas bases de dados MEDLINE e EMBASE, usando os termos MeSH “burn”, “massage therapy”, “rehabilitation” e hypertrophic scars”.
Foram selecionados apenas estudos prospectivos controlados e randomizados para sustentar esta revisão.
Verificou-se que a massagem terapêutica diminui de forma significativa a dor e o prurido, avaliados por escalas
subjetivas.3,4,5 Também são evidentes efeitos benéficos no
humor e níveis de ansiedade do doente, sobretudo a curto
prazo e em relação com a evolução das características da
cicatriz.3,5 Roh (2007) descreve uma melhoria nas características da cicatriz, avaliadas de uma forma global pela
Vancouver Scar Scale após 3 meses de massagem diária5.
Cho (2014), através de medições objetivas das características da cicatriz, demonstrou uma evolução favorável
e estatisticamente significativa na espessura da cicatriz,
percentagem de melanina, eritema, perda de água tran-

Autores:
Joana Santos Costa, MD; Maria
Joaquim Tão, MD
Serviço de Medicina Física e de
Reabilitação do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra

Capítulo II

sepitelial e distensibilidade imediata da cicatriz4. Roh
(2010) sugere ainda que a massagem previne o aumento
da espessura da cicatriz ao longo do tempo6. De uma forma geral, é também referida por vários autores a noção
subjetiva (por parte do doente e do terapeuta) de bemestar geral do doente após a massagem.
Na maioria dos estudos, a massagem foi introduzida, em
média, 115 dias após as queimaduras e a duração do tratamento foi de 1 a 3 meses; no entanto a grande heterogeneidade no tempo, tipo e frequência da massagem e
na seleção de doentes não permite inferir relativamente a
estes parâmetros.
Os autores concluem que, apesar da informação disponível atualmente ser limitada e inconsistente, a prescrição da massagem terapêutica tem lugar na reabilitação
de doentes queimados com vista a controlar sintomas
locais e melhorar as características da cicatriz. No entanto, salvaguarda-se a necessidade de ensaios clínicos
bem desenhados que usem critérios objetivos para definir
recomendações específicas para a massagem terapêutica
baseada na evidência a incorporar no protocolo de reabilitação do doente queimado.
Bibliografia:
1) Aarabi S et al. Mechanical load initiates hypertrophic scar
formation through decreased cellular apoptosis: FASEB K 2007
2) Serghiou M, Cowan A, Whitehead C. Rehabilitation after
burn injury. Clin Plastic Surg 2009;36:635-686
3) Field T, Peck M, Hernandez-Reif M, Krugman S. Postburn
itching, pain, and psychological symptoms are reduced with
massage therapy. J Burn Care Rehabil. 2000
4) Cho YS, Jeon JH, Hong A, Yang HT, Yim H, Cho YS, et al.
The effect of burn rehabilitation massage therapy on hypertrophic scar after burn: a randomized controlled trial. Burns. 2014;
4298
5) Roh YS, Cho H, Oh JO, Yoon CJ. Effects of skin rehabilitation massage therapy on pruritus, skin status, and depression in
burn survivors. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2007;37(2):221-6.
6) Roh YS, Seo CH, Jang KU. Effects of a skin rehabilitation
nursing program on skin status, depression, and burn-specific
health in burn survivors. Rehabil Nurs. 2010;35(2):65-9.
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Contributos para a história
das queimaduras e seu tratamento
Capítulo II
Celso Cruzeiro
Presidente AAQ

No último capítulo da história das queimaduras, tínhamos chegado ao século XVI , sublinhando o ensinamento
importante dado pelo médico árabe Rhases que aconselhava a aplicação de água fria para aliviar a dor e minimizar o efeito nos tecidos do calor.
A partir daí, novos conceitos surgiram e, com particular
interesse, é publicada na Inglaterra a primeira monografia
escrita sobre queimaduras, da autoria de William Clowes,
em que se assinalava já a diferença entre queimaduras superficiais com bolhas (flictenas) e as queimaduras mais

Queimadura do 2º grau com flictenas

Queimadura do 3ª grau com escara
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profundas que não provocavam dores, mas cuja evolução
levava ao aparecimento de cicatrizes deformantes devido
à contracção das mesmas.
É assim que, pela primeira vez nos aparece a distinção
entre queimaduras do 2º grau que produzem flictenas e
dor e as mais profundas do 3º grau que produzem escara
e que são indolores.
Mais tarde por volta de 1607, já no séc. XVII, foi publicado na Bélgica o livro “De combustionibus” em que se
dividem as queimaduras em três graus e se recomenda o
uso de tensões por cordas de maneira a evitar as contrações da cicatrização.
Durante largo tempo não houve grande evolução nos
conceitos e tratamentos das queimaduras até que, em
1797, Edward Kentish de Edimburgo publica o livro Ensaio sobre queimaduras em que se estabeleciam normas
para o seu tratamento e em que fazia referência ao método aberto para a cicatrização, mas também era descrita a
técnica de realização de pensos oclusivos.
A partir desta data foram várias as publicações preconizando diversas formas de tratamento. Em 1799, H. Earle
defendia o uso de água gelada para diminuir os efeitos do
calor, ao mesmo tempo Thomas Parkinson aconselhava o
uso de álcool ou vinho retificado. Em 1823, Swann descreveu as úlceras gástricas decorrentes de queimaduras

Exemplo de contracção por cicatrização de queimadura
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graves hoje em dia conhecidas por úlceras de Curling, assim denominadas em homenagem a um este autor que se
debruçou mais tarde (1842) sobre esta mesma patologia,
referenciando o aparecimento de hemorragias graves nos
grandes queimados devido ao desenvolvimento destas úlceras no seu estômago. Foi em 1832 que Dupuytren classificou as queimaduras em seis graus de acordo com a sua
profundidade e ainda dividiu em quatro fases ou períodos
a evolução das mesmas: irritação, inflamação, supuração
e exaustão. Também chamou a atenção para a importância das hemorragias gástricas nos doentes queimados. No
tratamento local este autor usava uma mistura de cloreto
de mercúrio, água e sal.
Em 1833, George Ballingal, escreveu um tratado sobre
queimaduras, mostrando a trágica evolução dos pacientes graves, que morriam num estado de grande debilidade, esgotados pela progressiva perda de líquidos e
de tecidos ao longo de toda a área de supuração. Nesta
data, e acreditando-se que as queimaduras produziam
toxinas, continuavam-se a fazer sangrias e purgantes
enfraquecendo ainda mais os doentes. É só em 1844
que Parker descreve pela primeira vez o choque em doentes queimados e aponta medidas para o seu tratamento.
Com a cada vez maior divulgação destes novos conhecimentos na comunidade médica, é fundado em Edimburgo, no ano de 1850, o primeiro hospital para doentes
queimados em Edimburgo, iniciando uma nova era do
tratamento das queimaduras e que abordaremos nos capítulos seguintes.

Hospital de Edimburgo onde foi criado o primeiro Centro de Tratamento
de doentes queimados por James Syme

Grande Gala AAQ com Jorge Palma – Quinta
das Lágrimas 2.07.2015
Reza a lenda que era nos Jardins da Quinta das Lágrimas,
perto do Mondego, na cidade de Coimbra, que se encontravam o Rei D. Pedro e a sua amada Inês de Castro,
num ambiente romântico e aprazível, deixando para todo
o sempre a recordação dos seus amores. Muitos séculos
depois seria aí construído um belíssimo anfiteatro dito
Colina de Camões, e foi nesse local que, com o apoio generoso da Fundação Inês de Castro, a Associação Amigos
dos Queimados organizou mais uma Grande Gala para
angariação de fundos, desta vez tendo como convidado
principal Jorge Palma, figura cimeira da música portuguesa. Na noite de 2 de julho, sob um céu estrelado e com
uma temperatura amena, todos os presentes, sentados nos

degraus do anfiteatro ou na viçosa relva dos jardins frente ao palco, puderam deliciar-se com a interpretação dos
grandes êxitos daquele artista que fazem hoje parte do
melhor da nossa memória musical.
Antes de Jorge Palma, a primeira parte esteve a cargo
de João Queirós, que interpretou brilhantemente alguns
temas de Zeca Afonso, e do animado grupo Ginga, que
apresentou o seu trabalho, numa reinterpretação bem animada da música tradicional.
Foi um serão muito agradável, e encontrando-se já em
preparação a Grande Gala de 2016, para a qual estão
previstas grandes surpresas, que aguardamos com muita
expectativa.
Folha dos Queimados n.º 29 - Março/Abril de 2016
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Campo de Férias 2015

Este ano, o Campo de Férias para crianças queimadas
realizou-se na Roda Viva, junto à Praia Grande, muito
perto de Sintra e de Cascais. O tema do Campo foi “A
família e os sentimentos”.
Não nos queremos repetir, mas a verdade é que cada
campo tem características muito particulares, colocando, por isso, desafios muito diversos à equipa de
profissionais envolvida.
O facto de recebermos crianças queimadas de todo
o país, com idades compreendidas entre os 6 e os 18
anos, apresenta um vasto leque de probabilidades de
nos depararmos com grupos extremamente heterogéneos e por vezes muito exigentes quanto aos problemas que nos apresentam.
Se é verdade que existe um grande trabalho de preparação, na tentativa de conhecer um pouco da história
individual e familiar de cada uma das crianças que
integra o campo, também é verdade que há muita informação que só conseguimos recolher ao longo da
nossa relação e proximidade durante esta semana.
É uma das grandes mais-valias destes campos, estar
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Aldina Lucena
Cláudia Couceiro

uma semana a tempo inteiro. Ter a oportunidade de
compreender melhor as dificuldades, os medos e os
pesadelos. Mas ter também o privilégio de partilhar
os sorrisos, os sonhos e objetivos para o futuro.
Este campo, em particular, recebeu crianças/adolescentes de Bragança, Braga, Viseu, Satão, Coimbra,
Lisboa, Almada, Setúbal e Pias. A média de idades
foi de 16 anos sendo que o mais novo tinha 13 e os
mais velhos tinham 18 anos (54 % de rapazes e 46%
de raparigas).
Para além destes, há ainda outros aspetos que influenciaram as estratégias utilizadas para atingir os objectivos que definimos para este campo.
Liderar, cativar e surpreender um grupo com estas características, não foi tarefa fácil. (Quem tem filhos adolescentes poderá compreender melhor este desabafo).
A luta, dos 2 primeiros dias, contra a “dependência”
do telemóvel, dos tablets e da internet para se ligarem
às redes sociais constantemente, exige uma grande
habilidade para encontrar alternativas atraentes para
que possamos funcionar enquanto grupo ouvindo-nos
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uns aos outros. Consideramos que foi uma prova superada.
De entre as atividades realizadas, destacamos 3, por
considerarmos que foram as mais marcantes, designadamente o campeonato de voleibol, uma peça de teatro
e o primeiro congresso para crianças queimadas.
Campeonato de voleibol ao ar livre – este campeonato foi muito útil para nos conhecermos uns aos
outros, para avaliar algumas dificuldades psicomotoras decorrentes das queimaduras, para desenvolver a
capacidade de trabalharem em equipa e o espírito de
inter-ajuda, para desenvolver a força de lutar pela vitória mas também para demonstrar fair-play quando
as coisas não correm bem.
Peça de teatro “bulling” na escola - esta peça foi
apresentada na festa final, para todos os convidados
que se juntaram a nós e que este ano encheram a sala,
o que foi muito apreciado aumentando a responsabilidade na representação. Consideramos que o mais
relevante foi todo o trabalho anterior para a escolha
do tema. Não surgiu por acaso. Ao longo da semana,
foi criada a oportunidade de falarem sobre este assunto e sempre que possível, encontrar algumas estratégias de defesa para lidar com situações semelhantes.
Pretendeu-se desenvolver a auto-estima e o auto-conceito. Encontraram-se diferentes papéis para cada um
procurando caracterizar os diferentes tipos de colegas
que têm na turma: O “nerd”, as vaidosas, o palhaço,
os betinhos, o “bully”, os baldas, o engraxador e as
chicas-espertas.
Encarnaram o seu papel na perfeição e a representação foi fantástica. O palco representava uma sala
de aula cuja lição dizia respeito aos sentimentos e à
família, uma vez que foi este o tema do Campo.
O I Congresso Nacional para Crianças Queimadas
– este congresso foi a forma que se encontrou para
esclarecer as muitas dúvidas que existiam na cabeça

destes jovens, relativamente às queimaduras. Depois
de fazerem todas as perguntas que entenderam, por
escrito, anónimas ou não, colocaram-nas numa caixa
preparada para o efeito.
Surgiram questões como por exemplo: O que acontece no bloco operatório, quando estamos anestesiados? Porque é que a pele queimada fica com um aspecto tão diferente? Porque é que umas queimaduras
deixam mais marcas do que outras? Quanto tempo
é que uma queimadura demora a cicatrizar? O que
se deve fazer quando nos queimamos? O médico só
falava com os meus pais, a mim nunca me explicou
nada. Porquê? O que é um enxerto e como é que funciona? Porque é que temos tantas dores depois do bloco? Quanto tempo tenho que vestir o fato?
Este congresso respeitou as regras para garantir o rigor e a qualidade científica dos temas apresentados e
que pretendiam dar resposta às necessidades tão específicas da população alvo.
Foi a oportunidade para desmistificar ideias e de desmontar representações e crenças associadas ao internamento hospitalar e para aumentar o conhecimento
acerca das queimaduras e de todos os procedimentos
inerentes à reabilitação da funcionalidade e autonomia.
Talvez tenhamos diminuído o pânico e a ansiedade
de voltar a entrar no bloco operatório e as incertezas
relativamente ao futuro das queimaduras.
Falta referir que tudo isto decorreu num ambiente
de muita alegria, com passeios divertidos por Sintra
e Cascais, com atividades de aventura e com praia à
mistura.
Foi mais uma semana de tirar o fôlego mas com muita
satisfação.
A todos quantos tornaram possível a implementação
deste projeto (salientamos o patrocínio da Autoeuropa,
do Dolce Vita e da Barloworld STET) o nosso MUITO
OBRIGADO!
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A minha experiência
nas Termas de Monfortinho

grado com a natureza; as pessoas que
são muito simpáticas e amigas; o tratamento que é muito eficiente (numa
semana de tratamento vemos muitas
diferenças significativas em relação
Hugo Sousa
à nossa pele) e o que gostei mesmo
muito, mas mesmo muito, foi o contacto com outras
pessoas que tiveram também acidentes como eu. Termos em comum este problema e podermos falar sobre
todo o tipo de acidentes como queimaduras elétricas,
fogo, àgua, combustíveis... Com estas pessoas fiquei
a conhecer outros casos, o que me fez sentir melhor
ao poder falar abertamente neste assunto tão penoso.
Olá, Amigos da Associaçao de Amigos dos Queimados! Queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaSou o Hugo e há algum tempo tive um acidente de traba- ram nesta caminhada que nunca acabará, que esta
lho, sofrendo queimaduras elétricas graves, tendo estado experiência ajude muitas pessoas com todo o tipo de
problemas e um grande obrigado à Associaçao Amiinternado na Unidade de Queimados de Coimbra.
Conheci muitos amigos e amigas nas Termas de Mon- gos dos Queimados por esta iniciativa e por nunca
fortinho; este é já é o segundo ano em que partici- deixarem de tentar fazer o melhor por mim e pelos
po no Campo Termal e não me arrependo de nada, outros doentes queimados.
porque das duas vezes, simplesmente adorei a expe- Obrigado, um abraço e um beijinho aos meus amiriência. Tanto o local que é muito relaxante e inte- gos e amigas.

Fim de semana terapêutico
Porque um ano novo requer novos desafios, o ano
de 2016 trouxe um novo projeto para surpreender
os nossos amigos e associados.
O novo projeto é o concretizar de muitas vontades
antigas, é um projeto que era pedido por todos os
jovens adultos que cresceram nos campos de férias das crianças queimadas.
Este ano pela primeira vez vai realizar-se o fimde-semana terapêutico para queimados, este projeto tem como principais objectivos dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos técnicos nos
campos de férias para crianças queimadas. Isto
porque um corpo queimado é uma alma marcada
que requer continuação na dinâmica da aceitação
do novo eu, com a finalidade de aumentar a auto
estima dos jovens adultos e servir de suporte para
a aceitação e construção da sua imagem corpo-
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ral. Arranjar estratégias para saber lidar com os
olhares da diferença, reencontrar e rever amizades, quinhoar experiências e partilhar estratégias
de superação.
A atividade terá a duração de 3 dias, vai ser repleta de actividades culturais e recreativas e terá
também os momentos de terapia acompanhados
de uma equipa multidisciplinar.
O fim-de-semana terapêutico destina-se a jovens
adultos que apresentem sequelas de queimaduras,
com idades compreendidas entre os 20 e os 35
anos. Realizar-se-á num local paradisíaco, onde
o sossego e a tranquilidade reinam, está prevista
para o fim-de-semana de 23 a 25 de setembro.
Já decorrem os preparativos para que seja um
acontecimento memorável e inesquecível.
Aguardem as novidades!
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La Roche-Posay
Há 40 anos que a marca La Roche-Posay trabalha
em conjunto com os seus principais parceiros, dermatologistas e farmácias, na sua missão: melhorar a
vida da pele sensível.
Para além dos seus produtos de elevada eficácia e
tolerância, que melhoram diariamente a vida da pele
sensível de muitos consumidores, a La Roche-Posay
desafia-se todos os anos a encontrar novas formas
de acompanhamento dos doentes afectados por afetações cutâneas e a desenhar novos programas de
educação e rastreio das famílias portuguesas.
Através do contacto com a AAQ, tomámos conhecimento da problemática das queimaduras pediátricas,
que continua a ser a causa mais comum de internamento de crianças dos 0 aos 18 anos. Pretendemos
ser parceiros da AAQ no objectivo de promover a
educação para a prevenção junto das crianças, familiares e outros cuidadores, de modo a evitar os
acidentes domésticos que resultam em queimaduras
pediátricas.

Assim desafiámos os nossos consumidores a juntarse a nós nesta causa. Entre 15 e 29 de fevereiro, na
compra de cada um dos seus produtos, a La RochePosay doou 1€ para que a AAQ possa realizar a 1ª
Campanha de Prevenção de Queimaduras Pediátricas, e comprar ainda vestes compressivas utilizadas
no tratamento das crianças com queimaduras, fundamentais para a correcta cicatrização das mesmas.
Estamos solidários com o objectivo da AAQ e agradecemos a oportunidade de promover a prevenção
das queimaduras pediátricas e ajudar a melhorar a
vida das crianças com queimaduras. Porque Ajudar
está-nos na pele!

Agradecimentos de Donativos
recebidos pela AAQ
Mantendo em constante desenvolvimento as suas
actividades em prol dos doentes queimados, a Associação Amigos dos Queimados, sendo um Instituição Particular de Solidariedade Social, tem
apenas como fundos próprios as quotas dos seus
associados, pelo que se tornam muito importante
a realização de iniciativas para angariação de fundos, bem como os muitos donativos, individuais
ou colectivos, que de uma forma amável e solidária nos tem vindo a chegar de vários quadrantes e
que têm contribuído de forma significativa para
prosseguirmos a nossa missão.
De entre os últimos donativos recebidos, e pedindo desde já as maiores desculpas por alguma
omissão involuntária, não podemos deixar de
agradecer reconhecidamente a generosidade de
alguns amigos:

•
•
•
•
•
•
•

VOLKSVAGEN AUTO-EUROPA, LDA
MONITORES DE CAMPO DE FÉRIAS
STETT CATERPILLAR
PAULO CACHUDO
DOLCE VITA
PINGO DOCE
LA ROCHE-POSAY, PELA DRA.
PATRICIA CALINAS

Fica aqui manifestada a nossa gratidão pela atenção e carinho de todos os que de forma abnegada
e discreta tem colaborado continuadamente com a
AAQ, neste esforço conjunto que tem permitido
apoiar e fazer sorrir muitas vítimas de queimaduras, em especial, as “nossas” crianças.
Bem hajam!
“ O reconhecimento é a memória do coração...”
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Termas de Monfortinho 2016
À semelhança de ano anterior a Associação Amigos Queimados vai
realizar - O Campo de Adultos “terapia para doentes queimados”,
de 13 a 18 de Junho nas Termas de Monfortinho.
Relembramos que a Associação Amigos dos Queimados fica responsável pelo pagamento dos tratamentos termais aos nossos sócios, mas o alojamento é da responsabilidade de cada sócio.
Quem estiver interessado deverá enviar para a Associação Amigos
dos Queimados, por email ou por carta a sua ficha de inscrição. A
morada e o email encontra-se em rodapé.
A Associação Amigos dos Queimados realizou um protocolo com
uma entidade hoteleira, que realizou preços mais em conta para essa
época. Enviamos em anexo os preços e contactos da entidade hoteleira, caso estejam interessados.
( Aos interessados em participar recomendamos que preencham devidamente a ficha de inscrição que segue em anexo junto com a
revista e que a mesma seja enviada para a associação.)

Pensão Residência Portuguesa
Rua Doutor Samuel Diniz, 1
Monfortinho – Idanha a Nova
Telefone – 277434218
Quarto Duplo
Alojamento c/ pequeno almoço
Meia Pensão
Pensão Completa
Quarto Individual
Alojamento c/ pequeno almoço
Meia Pensão
Pensão Completa

30,00€
50,00€
70,00€
23,00€
33,00€
43,00€
.

Colabore com a AAQ – para isso consulte o nosso site: www.aaq.pt
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