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Editorial
Caros Amigos e Associados

Em qualquer área de actividade, prevenir é sempre melhor – 
mais seguro, mais eficaz e até mais económico – que remediar. 
Infelizmente, a obsessão com a necessidade de resultados ime-
diatos faz com que muitas vezes a planificação e o pensamen-
to a longo prazo fiquem em segundo plano, apenas se dando 
atenção ao que está a acontecer neste preciso momento. E só 
quando as coisas descarrilam, quando surgem problemas ou 
tragédias que poderiam ter sido facilmente evitáveis, é que as 
pessoas se dão conta do enorme valor que a prevenção e uma 
adequada e atempada planificação deveriam ter nas nossas vi-
das, bem como dos incomensuráveis custos, humanos, sociais 
e económicos que a sua inexistência acaba sempre por acar-
retar. “Correr atrás do prejuízo”, como dizem os nossos irmãos 
do Brasil, sai sempre muito, mas muito, mais caro e com piores 
resultados. Vem isto a propósito dos incêndios de 2017, em que 
a incúria e a incompetência de sucessivos governos, de dife-
rentes quadrantes políticos, proporcionaram as condições para 
que se desse uma das maiores catástrofes que Portugal sofreu 
nas últimas décadas, com mais de 100 vítimas mortais, várias 
centenas de sobreviventes com graves sequelas físicas e emo-
cionais, danos patrimoniais incomensuráveis, além da maior 
área florestal ardida na Europa. E só não houve mais vítimas 
porque os profissionais de saúde, tantas vezes esquecidos ou 
até mal tratados pela Comunicação Social, deram o seu me-
lhor, fazendo os impossíveis, sem qualquer consideração por 
horários ou vida pessoal, para evitar uma tragédia ainda mais 
alargada. É preciso dizer que o fizeram sem ter as estruturas e 
os meios necessários para um tratamento correcto e, pior ainda, 
com extrema insuficiência de recursos humanos, tudo dados 
conhecidos das entidades governamentais e das administra-
ções hospitalares que nunca se deram ao trabalho de olhar 
com um mínimo de atenção para as reivindicações e pedidos 
que há anos lhes têm sido enviados por aqueles que se dedi-
cam à saúde dos portugueses de todas as classes sociais.
De um momento para o outro surgiram romarias de altas in-
dividualidades a visitar os doentes e a prometer a resolução 
imediata de todos os problemas, como se não tivessem a cons-
ciência pesada face à tragédia que vivemos e a plena consciên-
cia da grave situação em que se encontra o Serviço Nacional de 
Saúde. Como seria de esperar, além da resolução de situações 
pontuais relativamente simples, as promessas vão sendo pouco 
a pouco sendo, ao mesmo tempo que o foco dos noticiários se 
vira para o ciclo eleitoral que se avizinha e para as lamentáveis 
confusões futebolísticas, muito mais rentáveis em termos de 
audiências…
Para que o que se passou sirva pelo menos de lição para o futu-
ro e não se repitam as irreparáveis perdas humanas que o País 
sofreu, a Associação Amigos dos Queimados vai continuar a sua 

luta em prol de todas as vítimas das queimaduras e suas famí-
lias, pressionando quem tem o dever de garantir a segurança, a 
saúde e o bem-estar de todos os cidadãos. Nos próximos dias 
16 e 17 de Junho, altura em que se assinala a passagem de um 
ano dos incêndios, decorrerá num dos municípios mais atingi-
dos, Pedrogão Grande, o XI Congresso Nacional dos Queimados, 
para o qual foram convidadas as entidades políticas e gover-
namentais ao mais alto nível, bem como representantes das 
associações de doentes e das organizações dos profissionais de 
saúde ligados ao seu tratamento. Pretende-se com esta iniciati-
va chamar a atenção para a necessidade premente de prevenir 
as queimaduras, as devidas a incêndios e todas as outras, bem 
como assegurar as condições legais, burocráticas e assistenciais 
que permitam uma reintegração social e laboral dos doentes 
queimados, tão completa e tão rápida quanto possível. Desde já 
convidamos todos os Associados a estarem presentes e a divul-
gar este Congresso que esperamos possa contribuir para uma 
mudança de mentalidades e para uma maior solidariedade ins-
titucional e social com as vítimas das queimaduras.
E neste número da Folha dos Queimados, entre outros artigos 
de grande interesse, vamos ter dois textos, da autoria de duas 
Associadas e também vítimas de queimaduras, que não pode-
mos deixar de referir. O primeiro é da Sílvia Carrasco que nos dá 
conta do que tem representado para si participar nos Campos 
de Férias para Crianças Queimadas que a AAQ organiza anual-
mente e que lhe tem dado forças para conviver com as dificul-
dades com que se deparam as crianças queimadas (e aqui fica 
mais uma vez o nosso agradecimento a toda a equipa que tem 
permitido a sua concretização). O outro texto é também de uma 
sua amiga, uma das primeiras crianças a frequentar o Campo 
de Férias, a “nossa” Tatiana que entretanto foi crescendo e aqui 
expõe as suas vivências, as suas reflexões e a sua força, com 
que todos os dias se levantava para enfrentar os olhares dos 
outros e lutar pelos seus direitos, pelo seu lugar na sociedade. 
A Tatiana faleceu pouco após ter escrito este texto, vítima de 
um lamentável acidente de viação, mas permanecerá sempre 
dentro de nós com a sua ternura e com o carinho que votava 
a todos os que a conheceram, incentivando-nos a não desis-
tirmos nunca de ajudar outras crianças como ela. Até sempre, 
querida Tatiana!
Por último, não podemos deixar de alertar todos os Associados 
para os cuidados a ter nesta época estival: protector solar sem-
pre (índice 50 ou mais); beber muita água; usar roupas leves, 
preferencialmente de algodão; evitar a exposição solar nas ho-
ras de maior calor e, por todas as razões e mais algumas, evitar 
acender fogueiras ou fumar em zonas de floresta.
Bem hajam!

Luís Cabral
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Testemunho

Com este meu testemunho, pretendo 
deixar uma pequena ideia da importân-
cia que o Campo de férias teve, tem e 
sempre terá no meu desenvolvimento e 
crescimento.
Quando soube que ia frequentar o Cam-
po de Férias para Crianças Queimadas, 
nunca me passou pela cabeça que se-
ria apenas o início do maior banho de 
auto-estima e compreensão que uma 
criança queimada pode ter. Desde o meu 
primeiro campo, voltei todos os anos e 
hoje (passados onze anos), posso dizer 
que foi sem dúvida a melhor coisa que 
a queimadura me trouxe. Falo de coisas 
simples, mas fundamentais tais como a 
convivência com outros que partilham as 
mesmas angústias, o apoio e dedicação 
de profissionais divertidos e até a me-
mória da música “ná-ri-ná” (a música do 
despertar matinal). 
Muitas vezes não conhecemos ninguém 
que tenha passado por uma situação 
parecida com a nossa e isso pode pro-
vocar uma certa revolta, dificuldade em 
sociabilizar, em sair de casa, levando a 
uma baixa auto-estima pois, e sejamos 
sinceros, somos olhados de lado porque 
tudo o que foge à norma, como sejam as 
nossas marcas e as cicatrizes resultantes 
da queimadura, incomoda. Sabemos que 
dificilmente seremos aceites pela socie-
dade de uma forma natural. Penso que 
há ainda um longo caminho a percorrer 
para que isso aconteça. 
Este projeto permite, em apenas numa 
semana, ganhar ânimo e força para lu-
tarmos o resto do ano, para encararmos, 
com um sorriso, todos os olhares e as pa-
lavras mais dolorosas que tanto nos mar-
cam e magoam. Adicionalmente, dá-nos 
coragem para enfrentarmos, com a força 
necessária, todas as cirurgias e tratamen-
tos de fisioterapia a que constantemente 
somos sujeitos. 
Nessa semana somos todos iguais pelo 
que não precisamos de nos preocupar 
em esconder por de baixo da roupa as 
marcas resultantes de um trágico aci-
dente. Aqui as dificuldades são ultrapas-
sadas e aprendemos que cada um é es-
pecial à sua maneira. O Campo torna-se 
a semana mais esperada do ano inteiro e, 

apesar de nos despedirmos sempre com 
lágrimas, levo comigo cada um dos meus 
amigos pois fazem parte do meu de-
senvolvimento. Aprendemos muito uns 
com os outros e o espirito de entreajuda 
que vivemos fez com que me levantas-
se quando caí e fez-me acreditar que a 
vida vale apena porque “O normal é ser 
diferente”. 
Para além de tudo isto, ainda nos pro-
porciona aventuras não só incríveis, mas 
também completamente inesquecíveis 
como canoagem, slide, rapel, caça ao te-
souro, jogos diversos, escalada, passeios 
de barco, observar golfinhos, entre tantas 
outras. Atividades cujo nome pode não 
vos impressionar, mas a questão é que 
TODAS as crianças, independentemente 
das dificuldades e constrangimentos que 
apresentem, as realizam. Com mais ou 
menos facilidade, demorando o tempo 
necessário, o importante é que ninguém 
fica de fora. 
Guardo com um carinho enorme cada 
conversa depois de jantar, nas quais to-
dos juntos nos deixamos guiar pelas 
perguntas ou afirmações da psicóloga, 
cada surpresa que todos preparam com 
a maior afeto, cada festa final e cada laço 
constituído. 
Começo a não ter mais palavras para 
descrever este que é um amor eterno, 
mas acreditem que tudo o que eu possa 
escrever não chega para descrever nem 
metade do que o campo nos transmite. 
Um grande, grande, OBRIGADA à Asso-
ciação Amigos dos Queimados, a todos 
os que contribuem para que este que é 
para nós o melhor evento do ano se pos-
sa continuar a realizar. Obrigada também 
a todas as crianças que cresceram comi-
go e aos monitores que desde sempre 
têm feito um trabalho extraordinário. 
Entristece-me pensar que este ano foi o 
meu último Campo de Férias mas sinto 
que o caminho é para a frente e estou 
disposta a aceitar o novo desafio que 
representa ter entrado na Universidade 
e não duvido que parte do que sou hoje 
deve-se ao Campo de Férias para Crian-
ças Queimadas.

Sílvia Carrasco

Nova Direção
da Sociedade
Portuguesa
de Queimaduras

No dia 15 de Outubro de 2016, durante a 
XIII Reunião Científica da Sociedade Por-
tuguesa de Queimaduras, nossa “irmã” 
da área médica, que decorreu em Évora 
no Hotel Vila Galé, foi eleita a sua nova 
Direcção, tendo como Presidente a Dr.ª 
Luzalba Krebs, anestesista no Hospital 
de Santa Maria, em Lisboa. Infelizmente, 
poucos meses decorridos, por motivos 
de ordem pessoal, e confrontada com 
manifesta falta de disponibilidade para 
exercer de forma leal o cargo para o qual 
tinha sido eleita, a Dr.ª Luzalba sentiu a 
necessidade de pedir a sua demissão do 
mesmo. 
Para a sua substituição, foi designada, 
por consenso entre os restantes ele-
mentos da Direcção, a Dr.ª Sara Ramos, 
cirurgiã plástica do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, que assumiu 
assim cargo de Presidente da SPQ até às 
próximas eleições, e a quem desejamos 
as maiores felicidades. Na sequência 
desta alteração foi ainda nomeada como 
Vice-Presidente pela Zona Centro a Dr.ª 
Isabel Tourais, anestesista do CHUC.

A composição actualizada da Direcção da 
SPQ é a seguinte:

Presidente: Sara Ramos
Vice-Presidente (Norte): Paula Egipto
Vice-Presidente (Centro): Isabel Tourais
Vice-Presidente (Sul): Fátima Xambre
Tesoureiro: Ricardo Carvalho
Secretário-Geral: Luís Cabral
Secretário-Adjunto: Hélder Morgado
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Desistir? Nunca!

Desistir??? Nunca!!!
Lutar??? Sempre que as minhas forças o permitirem assim o farei sempre e para sem-
pre. Conseguir??? A vida é feita de conquistas. Perder??? Nunca fez parte de mim. For-
ça??? Sempre fui forte e batalhadora durante 18 anos e não é agora que vou deixar 
de ser. Fraqueza??? Não conheço essa palavra. Amiga??? Do meu jeito mas sempre fui. 
Olhares de canto??? Sempre me olharam e muitas vezes eu perguntava e pergunto 
a essa gente se quer um bilhete (bilhete de circo). Críticas??? Sempre as recebi, mas 
isso fez de mim mais forte. Pergunto a essa gente se quer um bilhete (bilhete de circo). 
Elogios??? Sempre os recebi, mas isso não faz de mim convencida. Pareço forte por 
fora, mas muitas vezes dá-me uma “espécie de ataque”, em que penso que não tenho 
mais forças para lutar contra as minhas limitações, contra os meus defeitos físicos. 
Mas lá no fundo há sempre uma força que me faz reatar a esperança e que me diz que 
para a frente é que é o caminho. O tempo passa, mas acredito que esse dia irá chegar, 
o dia em que o meu maior sonho se concretizará, o dia em conseguirei fazer com que 
todos olhem para mim de 
maneira igual. Muitas vezes escondia-me debaixo dos lençóis e 
cobertores da cama para não sair de casa, muitas vezes a minha mãe dizia para eu ir 
espairecer um pouco, dar um passeio pela 
vila e eu simplesmente dizia que não queria. Muitas vezes os meus irmãos me apa-
nhavam triste no quarto e não sabiam o porquê de eu estar assim (principalmente a 
Irina). Várias vezes não saía à rua por medo de olhares e críticas de desconhecidos, 
simples idosos e idosas que quando passavam por mim e olhavam, eu passava-me 
completamente, simples crianças que jogavam à bola, mas que quando eu passava 
paravam. São simples coisas das quais eu ainda não me desfiz e de que não me des-
faço facilmente, coisas embaraçosas que nunca se esquecem, coisas que magoam 
psicologicamente, coisas que irritam, comentários como, por exemplo, “olha aquela 
menina sem mão” ou “olha aquela queimadinha” ou “olha, aquela miúda é diferen-
te”. Em Janeiro, também fui à escola de condução ver se conseguiria tirar a carta de 
condução de alguma maneira e quando o homem me viu disse logo “ela não vai con-
seguir” e naquele momento só me apetecia pegar na cabeça dele e espetá-la contra 
a parede. São simples comentários que independentemente de serem pequenos ou 
grandes afectam bastante o individuo que os ouve e certas pessoas que os fazem não 
se apercebem disso. 
A insensibilidade dos outros em relação às pessoas portadoras de deficiências e 
queimaduras em certas partes do corpo é muita hoje em dia. Muita gente nos tenta 
rebaixar, só que quem é forte tropeça mas não cai, dependendo de quantas pedras 
poderemos apanhar no percurso que fazemos. Tenho defeitos físicos e é só isso que 
tenho de diferente, de resto tenho olhos, nariz e boca como toda a gente tem. Não sou 
“anormal” como várias pessoas pensam…

Tatiana Caridade

Cantinho da Saudade
Tatiana Caridade

Faleceu em 2017 a Tatiana Caridade, uma 
menina que cresceu connosco, desde 
criança no nosso Campo de Férias para 
Crianças Queimadas e por quem todos 
nutriam um carinho especial, porque es-
pecial era ela também. Foi muito como-
vente a última homenagem que todos os 
seus amigos lhe prestaram com o bran-
co a predominar nos fatos e nas flores. 
Também a Associação Amigos dos Quei-
mados (AAQ) esteve presente com uma 
delegação presidida pelo seu presidente 
representando todos e apresentando as 
condolências à família.

Sr. Amador

Recentemente deixou-nos o nosso Sócio 
Nº 268 António Amador Moreira, sócio da 
AAQ de longa data. Todos os que de per-
to lidaram com o Sr. Amador, como era 
chamado, conhecerem o seu espírito ale-
gre. Animador do grupo e uma presença 
assídua em todas as realizações da AAQ. 
Tinha pela nossa AAQ um carinho espe-
cial e dizia amiúde que a AAQ o tinha 
ajudado muito em momentos difíceis. 
Também damos o testemunho que muito 
ele nos ajudou e fez crescer esta cadeia 
de boas-vontades.
A AAQ esteve presente no seu funeral, 
através do seu Presidente tendo entre-
gue as condolências à sua esposa, tam-
bém nossa habitual companhia em todas 
as nossas realizações.  

Dr. José Eduardo Santos

Faleceu no passado dia 2 de Maio o Dr. 
José Eduardo Santos de Almeida, médico, 
cirurgião plástico, ex-director do Servi-
ço de Cirurgia Plástica e da Unidade de 
Queimados de Coimbra.
Foi o primeiro Presidente da AAQ e nos-
so colaborador em diversas actividades. 
Numerosa delegação da AAQ esteve pre-
sente nas cerimónias fúnebres que de-
correram na cidade de Coimbra.
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Convívio de Natal da AAQ 2017 Seminário do Vilar - Porto
Decorreu no dia de 16 de dezembro de 2017 o Convívio de Na-
tal da AAQ. Num sábado de dezembro reuniu-se no seminário 
de Vilar no Porto um numeroso grupo de sócios da Associa-
ção Amigos dos Queimados, profissionais de saúde, crianças do 
nosso Campo de Férias e outros amigos.
Sob o lema “ conhecer, confraternizar, unir e divulgar”, durante 
esse dia tiveram lugar várias sessões de trabalho com a partici-
pação de todos os presentes. Foi particularmente interessante 
a intervenção de alguns doentes queimados que nos motiva-
ram para novos trabalhos, granjeando novas amizades e des-
cobrindo novos caminhos. De todas as intervenções lembramos 
a do Sr. Amador, que nos deixou recentemente, e que mesmo 
já muito doente não deixou de estar connosco e nos dar o seu 

contributo sincero e comovente. Durante este encontro foi ain-
da entregue pelo Sr. Victor Rodrigues, em representação da em-
presa Lineamédica, um generoso donativo para o Campo de 
Férias das Crianças.
Para encerrar em beleza este convívio, houve um recital pela 
cantora Sandra Peres acompanhada pelo músico Pedro Baro-
sa e, como já é habitual, a “malta” do Campo de Férias entoou 
com galhardia o seu hino de guerra, acompanhada por toda a 
assistência, culminando mais uma salutar jornada de confrater-
nização da AAQ.

A todos os que tornaram possível este convívio e a todos os que 
participaram o nosso muito obrigado.
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Eleição dos Corpos Sociais da AAQ (2017-2019)
Na última Assembleia-Geral da Associação Amigos dos Quei-
mados, que teve lugar em Lisboa no dia 27 de Maio de 2017, 
nas instalações do Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ri-
cardo Jorge, imediatamente após a Cerimónia de Encerramento 
do X Congresso Nacional de Queimados, precedeu-se à eleição 
dos novos Corpos Sociais da AAQ para o triénio 2017-2019. Foi 
apresentada uma única lista, eleita por unanimidade e aclama-

ção pelos associados presentes. Como Presidente, e para dar 
continuidade ao profícuo trabalho já realizado, mantém-se o 
Dr. Celso Cruzeiro, a quem a FQ apresenta as suas felicitações, 
bem com a todos os outros elementos eleitos para dirigir as 
actividades da nossa Associação em prol de todos os doentes 
queimados e de todos os Associados.

Direcção

Efectivos:

Presidente: Celso Cruzeiro
Vice - Presidente: Diana Afonso
Secretário: Humberto Angélico
Tesoureiro: Carlos Simões
Vogal: Inês Pessanha

Conselho Fiscal:

Presidente: Maria João Oliveira
Vice - Presidente: Hélder Morgado
Secretário: Sara Pereira

Efectivos:

Presidente: Zínia Serafim
Primeira Secretária: Aldina Lucena
Primeira Secretária: Cláudia Couceiro

Decorreu no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge nos dias 
26 e 27 de Maio de 2017 o X Congresso Nacional de Queima-
dos em instalações gentilmente cedidas por aquela Instituição 
à qual aproveitamos para expressar o nosso reconhecido agra-
decimento, na pessoa do seu Presidente Dr. Fernando Almeida, 
que tão amavelmente correspondeu ao nosso pedido de apoio.
Este evento teve como Presidente o Dr. Manuel Maia, Director 
do Serviço de Cirurgia Plástica e da Unidade de Queimados 
do Hospital da Prelada – Porto, e como Vice-Presidentes a Dra 
Luzalba Krebs, então Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Queimaduras e o Dr. Celso Cruzeiro, Presidente da nossa AAQ.
Além dos numerosos convidados nacionais tivemos também a 
prestigiosa presença da Dr.ª Maria Dolores Pérez, da Unidade 
de Queimados de Valência, Espanha; do Dr. Clemens Schiestl, 
da Unidade de Queimaduras Pediátricas do Hospital de Zuri-

que, Suiça,  e do Dr. Marco Aurélio Pellon do Hospital Andaraí 
do Rio de Janeiro, Brasil. 
Foram muitas as comunicações e de elevada qualidade cien-
tífica, tendo estado representadas ao mais alto nível todas as 
Unidades de Queimados do país além de outros Serviços que 
tratam também estes doentes.
Simultaneamente, decorreu em Lisboa um encontro das Crian-
ças do Campo de Férias, que participariam também numa reu-
nião alargada do Congresso onde as organizadoras Profª. Aldina 
Lucena e a Ft. Cláudia Couceiro, apresentaram o Campo e o seu 
trabalho o que, juntamente com o depoimento da nossa queri-
da Sílvia, participante assídua, serviu para demonstrar porque 
vale a pena continuar a lutar para que as nossas crianças conti-
nuem a ter sempre o seu Campo.

X Congresso Nacional de Queimados - Lisboa

Suplentes:

Álvaro Silva
Luís Simões
Luís Cabral
Pedro Carvalho
Paulo Fontes
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Núcleo do Porto da AAQ

No seguimento dos contactos estabelecidos pela nossa ami-
ga “do NORTE”, Sara Ribeiro, no passado mês de Março, uma 
delegação da AAQ deslocou-se ao Hospital de São João no 
sentido de solicitar um a disponibilização de um espaço onde 
pudéssemos instalar o Núcleo do Norte da nossa Associação. 
Fomos recebidos pelo vogal do Conselho de Administração, 
Dr. Renato Garrido Matos, que após uma esclarecedora troca 
de ideias, nos garantiu que o nosso pedido iria merecer a me-
lhor atenção na  reunião do dia seguinte do referido Conselho. 

Agradecimentos

Mesmo tendo a noção de que é impossível agradecer a todos 
os que das mais variadas formas têm ajudado a Associação a 
levar a cabo as suas iniciativas, não podíamos deixar de ma-
nifestar nesta Folha o nosso profundo reconhecimento por al-
guns apoios recebidos recentemente. A todos, em nome da AAQ, 
dos seus Associados e de todos os doentes queimados e suas 
famílias, o nosso sincero bem hajam!

À Fundação Benfica
No ano de 2017 a AAQ realizou o seu XVIII Campo de Férias, 
com o patrocínio quase em exclusivo da Fundação Benfica. 
Mais ainda, para 2018, a Fundação Benfica já nos garantiu a 
renovação do seu apoio! 
Aos Bombeiros Sapadores de Setúbal
Pela generosidade com que nos bridaram ao oferecer como 
apoio às actividades da AAQ os proventos resultantes das ven-
das do seu Calendário de 2018
À STET
Também pelo amável apoio recebido para a logística do Campo 
de Férias.
Ao Dolce Vita
Pela oferta de mochilas e material didáctico também para o 
Campo de Férias.

Assim foi e, efectivamente, dias depois foi-nos comunicado que 
seria cedido um espaço dentro do Campus Hospitalar para a 
Associação Amigos dos Queimados poder fazer o seu trabalho 
em prol das vítimas das queimaduras.
Parabéns a todos os nossos amigos do Porto que empenhada-
mente colaboraram e conseguiram esta vitória! Estamos agora 
mais perto dos nossos doentes do Norte e com mais força para 
lutar pela criação da Unidade de Queimados Pediátrica, tantas 
vezes prometida e sempre adiada.

À Lineamédica
Pelo patrocínio destinado a concluir o folheto pedido pelas 
Crianças do Campo, com o qual pretendem tornar mais claro 
para outras crianças o que é e como funciona o Campo.
À Auto-Europa
Pela cedência de uma carrinha para o transporte das nossas 
crianças durante a semana do Campo de Férias. 
À Pierre Fabre, Portugal
Pela organização do workshop de maquilhagem para ex-quei-
mados durante o nosso Convívio de Natal e também pela oferta 
de cremes hidratantes e protectores solares aos doentes quei-
mados carenciados e às crianças do Campo de Férias.

E ainda a várias empresas que ao longo do tempo nos tem 
dado o seu apoio desinteressado e sempre bem-vindo: Ange-
lini, Astellas, Ávene, Baxter, B. Braun, Continente, Cormédica, Ex-
pomédica, Esfera Design, Hospitex, JMV, Pfizer, Sanofi, Socime, 
Uriage, Vifor e Pharma. Por último, e merecendo o maior relevo, 
queremos agradecemos de forma particular a todos os nossos 
Amigos que, através da Consignação Fiscal destinada à AAQ na 
altura do preenchimento do seu IRS, contribuíram de forma de-
cisiva para que a nossa Associação dispusesse de meios para 
poder auxiliar os doentes queimados e suas famílias.

Soldados da Paz
Caríssimos amigos

Vimos por este meio agradecer penhora-
damente o vosso contributo para a Asso-
ciação Amigos dos Queimados, angaria-
do com a venda do Calendário Solidário.
Efetivamente nunca como hoje é neces-
sária uma atenção especial para este tipo 
de doentes, os trágicos acontecimentos 
do Verão passado deixaram imensas 
pessoas e famílias com necessidade de 
apoio e assim este vosso incentivo chega 
na altura mais oportuna. 
A vossa solidariedade além do contribu-
to material toca-nos fundo pela vossa 
profunda credibilidade de processos e 
pelo profissionalismo que colocam nesta 
iniciativa provando que com coisas sim-
ples se fazem grandes obras. Irmãos que 
somos pelo combate às tragédias vimos 
transmitir-vos a vocês e a todos os bom-

beiros em geral o nosso mais profundo 
reconhecimento pelo vosso contributo 
para a sociedade civil bem representado 
no epíteto que vos dão de SOLDADOS DA 
PAZ.
Vamos fazer em 16 e 17 de Junho em 
Pedrógão Grande um ano após o gran-
de incêndio que devastou a região um 
Congresso sobre o lema Renascer, estão 
desde já convidados a participar nesta 
nossa iniciativa o que nos daria imensa 
satisfação.
Um abraço solidário para todos vós e 
Bem Hajam pelo vosso trabalho e pelo 
apoio que deram à Associação Amigos 
dos Queimados.

Celso Cruzeiro
Presidente da AAQ
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Av. Bissaya Barreto 3000-075 Coimbra

+351 962 391 431

geral.aaq@gmail.com
www.aaq.pt

Os nossos próximos

Eventos
AAQ 2018

Campo de Férias
para Crianças Queimadas
De 26 de Agosto a 1 de Setembro 2018

Passeio AAQ
Setembro 2018

Termas de Monfortinho
De 15 a 20 de Outubro 2018

Festa de Natal
Dezembro 2018
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Tal como acontece todos os anos, desde 
1998, em setembro último decorreu mais 
um campo de férias para Crianças Quei-
madas com a participação de crianças e 
jovens dos 7 aos 18 anos.
A equipa de profissionais envolvida na 
organização deste evento, ao longo des-
tes anos mantém o objetivo de corres-
ponder às expectativas destas crianças/
jovens. Por essa razão, muitas das estra-
tégias utilizadas assentam numa avalia-
ção prévia e são planeadas e desenvolvi-
das em função das necessidades que as 
crianças de cada campo apresentam.   
Pode-se afirmar que não é tarefa fácil, 
pois quando se pergunta o que esperam 

do campo, as respostas são diversas e 
envolvem, inevitavelmente, sentimentos 
e emoções. São expectativas para a se-
mana em que decorre o campo de férias, 
mas maioritariamente expectativas para 
a vida e para o futuro:

“Sair do campo com muita autoconfiança 
para ultrapassar algumas inseguranças;  
Ser tratado com igualdade; Receber muitos 
sorrisos; Obter Paz interior;  Que me olhem 
com respeito; Muita diversão, alegria e ex-
periências novas; Carinho, amor e amizade 
dos colegas e dos adultos; Ganhar amigos
Não espero receber nada, mas se quiserem 
oferecer alguma coisa, peço miminhos”

Para além da AAQ e da equipa de profis-
sionais habitual que, mais uma vez, es-
teve a tempo inteiro no campo de férias 
que este ano se realizou no Sírius Park 
– Montijo (fisioterapeutas, enfermeiros, 
psicóloga, animadores-aventura); há um 
conjunto de outras instituições e amigos 
que tornam possível a continuidade des-
te projeto. Tornam possível que aprenda-
mos uns com os outros e que concentre-
mos muita energia a tentar corresponder 
às necessidades das nossas crianças.

Muito obrigada a todos.

À semelhança do ano passado, a Associa-
ção Amigos dos Queimados vai realizar 
novamente o seu Campo de Adultos “Te-
rapia para Doentes Queimados”, de 15 a 
20 de Outubro nas Termas de Monforti-
nho. A Associação continua a responsa-
bilizar-se pelo pagamento integral dos 
tratamentos termais a 10 associados, 
cabendo a estes apenas a despesa res-
peitante ao seu alojamento.

Os interessados deverão fazer atempa-
damente a sua inscrição por e-mail ou 
através de carta enviada ao nosso Secre-
tariado.

Associação Amigos dos Queimados
Av. Bissaya Barreto s/n,

3000-075 Coimbra

geral.aaq@gmail.com

Campo de Férias

Campo de Adultos - Termas de Monfortinho

TERAPIA
PARA

DOENTES
QUEIMADOS

Protocolo AAQ
Termas de Monfortinho

CLÁSSICO

ConsultasInscrições Tratamentos Programas Avulso

Termas Monfortinho
Sujeito à abertura

do estabelecimento termal
e para época baixa

(1 Jan. a 30 Jun.
e 16 Out. a 31 Dez.)

Termas Monfortinho
Sujeito à abertura

do estabelecimento termal
e para época alta
(1 Jul. e 15 Out. )

40 %

25 %

0 %

0 % 10 %

10 %

20 % 15 %

15 %

BEM-ESTAR

40 %

Este protocolo tem como objectivo, criar condições mais apelativas
nas Termas do Monfortinho aos associadoss AAQ

e respetivos familiares directos.

Os descontos mencionados não são acumuláveis
com outras condições, descontos ou promoções.

Para mais informações, contacte a AAQ.
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Nos dias 16 e 17 de Junho de 2018, subordinado ao tema Re-
nascer, terá lugar em Pedrogão Grande, no Hotel da Monta-
nha, precisamente uma ano após a tragédia provocada pelos 
incêndios florestais que ao longo dos trágicos Verão e Outono 
de 2017 atingiram o nosso País. Para que as catástrofes não se 

voltem a repetir e para que a o futuro seja melhor, é preciso 
renascer! Renascer para a vida e para a família, para a escola 
e para o trabalho, por nós e pelos que partiram. Será o mote 
desta nossa Reunião onde contamos com a presença de todos 
os nossos Amigos e Associados.

Programa do XI Congresso Nacional de Queimados

DIA 16 . JUNHO . SÁBADO
08h30 ABERTURA DO SECRETARIADO 
09h00 Workshop - Curso Teórico Prático dos Primeiros Cuidados no Tratamento de Queimaduras
 Coordenador:  Enfº. Luís Simões (Unidade de Queimados dos CHUC) 
10h30 Conferência – Algumas Lições dos Incêndios de 2017
 Conferencista: Prof. Doutor. Xavier Viegas (Diretor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais)
 Chairman:  Dr. Luís Cabral (Unidade de Queimados dos CHUC)
11h00 COFFEE BREAK
11h30 Mesa Redonda - Prevenção das Queimaduras
 Moderador : Dr. Ricardo Mexia (Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública)
 - Enfª. Maria Manuela Carlos (Hospital Pediátrico de Coimbra)
 - Profª. Aldina Lucena (Escola Superior de Saúde / Instituto Politécnico de Setúbal / AAQ)
 - Drª. Sara Ramos (Presidente da SPQ - Sociedade Portuguesa de Queimaduras)
 - Drª. Sandra Nascimento (Associação Portuguesa de Saúde Infantil)
12h30 ALMOÇO
14h00 CERIMÓNIA DE ABERTURA
14h15 Palestra – História do Tratamento de Queimados em Portugal 
 - Dr. Celso Cruzeiro (Presidente da Associação Amigos dos Queimados)
14h30 Conferência – Para Além do Curar. A Intervenção Reparadora do Direito  
 Conferencista: Prof. Doutor Joaquim Sousa Ribeiro (Presid. do Conselho para Indemnização das Vítimas de Incêndios)
 Chairman: Prof. Doutor Manuel Caneira (Presidente da Soc. Portuguesa de Cir. Plástica Reconstrutiva e Estética)
15h00 Mesa Redonda – Reinserção Social da Pessoa Vítima de Queimadura 
 Moderadora: Drª. Paula Egipto (Unidade de Queimados do Hospital S.João)
 - Dr. Alberto Costa (Delegado Regional do IEFP – Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional)
 - Ftª. Cláudia Couceiro (Hospital S.José / Associação Amigos dos Queimados)
 - Eng. Pedro Sousa (Vítima de Queimaduras)
 - Drª. Sandra Besteiro (Associação Amigos dos Queimados)
16h00 COFFEE BREAK
16h30 Conferência - Deficiência e Trabalho nas Trajetórias da Inclusão/Exclusão Social
 Conferencista: Prof. Doutor Jorge Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)
 Chairman: Dr. Celso Cruzeiro (Presidente da Associação Amigos dos Queimados)
17h00 Mesa de Comunicações Livres
 Presidente: Drª Sara Ramos (Presidente da Sociedade Portuguesa de Queimaduras)
 Secretária: Enfª. Chefe Madalena Amorim (Unidade de Queimados do Hospital S.José)
 - “Influência das Comorbilidades na Predição do Risco de Mortalidade em Doentes Queimados”
 Luís Filipe Ribeiro Claro
 - “O Processo de Aprendizagem do Cuidador Informal do Doente Queimado - Implicações educativas no  
 planeamento da alta e na continuidade dos cuidados”
     Mónica Gomes 
 - “12 anos de Síndroma de Leyll na Unidade de Queimados do Centro Hospitalar São João”
 Diogo Barreiro, Vitor Alvarenga, Diana Monteiro, Isabel Oliveira, Paula Egipto, Álvaro Silva
 - “Caso Clínico: Quando o magma cicatricial impede a correcção de Microtia com tecidos autólogos”
 Rúben Malcata Nogueira, Marta Serra, Carolina Vasconcelos, Leonor do Carmo, Francisco Costa Domingues
 - “De Caxemira a China: Rebentamento de Sacos de Água Quente Eléctricos”
 L.M.P. Veríssimo, D. Afonso, A.C.F. Ribeiro, V.M.M. Lobo 
22h00  Sarau Solidário no Auditório da Câmara Municipal de Pedrógão Grande 
 - Coro Sinfónico Inês de Castro (Coimbra)

DIA 17 . JUNHO . DOMINGO
10h00 Debate – Renascer Um Ano Depois
 Moderador: José Alberto Carvalho (Jornalista da TVI)

 - Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente da República)

 - Enf. Bráulio Soares (Vogal do Conselho Fiscal Regional Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros)
 - Drª. Sandra Besteiro (Associação Amigos dos Queimados)
 - Dr. Celso Cruzeiro (Presidente da Associação Amigos dos Queimados)
 - Comte. Carlos Luís Tavares (Comandante Operacional Distrital Autoridade Nacional de Proteção Civil)
 - Comte. Jaime Marta Soares (Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses)
 - Dr. João Pedro Pimentel (Delegado de Saúde Regional do Centro)
 - Prof. Doutor Jorge Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)
 - Dr. José Miguel Guimarães (Bastonário da Ordem dos Médicos)
 - Dr. José Tereso (Consultor da Administração Regional de Saúde do Centro para as Catástrofes)
 - Drª. Nádia Piazza (Associação de Vítimas de Pedrogão Grande)
 - Dr. Pedro Siza Vieira (Ministro Adjunto)
 - Drª. Rosa Reis Marques (Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro)
 - Dr. Valdemar Alves (Presidente da Câmara Municipal de Pedrogão Grande)
 - Prof. Doutor. Xavier Viegas (Diretor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais)
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C O N G R E S S O
N A C I O N A L
D E  Q U E I M A D O S
16 . 17 JUNHO’18

Renascer
PEDRÓGÃO GRANDE

1  a n o  d e p o i s Pedrógão Pequeno

www.aaq.pt

 POSTERS

“Queimadura no Pé Diabético: Caso Clinico”
Sérgio Teixeira; Inês Sá; Diogo Barreiro; Bernardo Correia; Paula Egipto; Álvaro Silva

“Doentes Diabéticos na Unidade de Queimados: Epidemiologia e Prognóstico”
Mendes Alvarenga, Diogo Barreiro, Bernardo Correia, Pedro Silva, Paula Egipto,
Álvaro Silva.

“Utilização de Integra® no tratamento de sequelas de queimaduras das mãos em idade 
pediátrica”
Tiago Guedes, Carolina Gaspar, Horácio Zenha, João Guimarães, Horácio Costa

“Reconstrução Cirúrgica de Defeito Pós-Queimadura no Maléolo Externo.” 
Rafaela Pais Serras, Luís Ribeiro, Manuel Vilela, Ana Silva Guerra, Maria Manuel Mendes, Carlos Correia

“Versatilidade do Retalho Antebraquial Radial Fasciocutâneo Pediculado 
na Reconstrução de Queimaduras do Membro Superior”
João Morais, Rui Vieira, Fátima Barros, Manuel Maia

“Bombeiros em Risco”
Marina Pedroso; Bruno Neto; Joana Silva

“Quando Uma Queimadura Tem Diversas Etiologias – Caso Clínico”
Luísa Coimbra, Diogo Barreiro, Pedro Reis, Manuel Coelho, Marisa Marques, Àlvaro Silva, Paula Egipto 

“Púrpura Fulminante – Um Caso Clínico Incomum numa Unidade de Queimados”
Rita Passos Meireles, Alberto Sánchez Garcia, María Dolores Pérez del Caz, Pilar Corella Estévez, 
Aranzazu Pérez Plaza, Miguel P. Vaz, Carla Brandão, José Luís Cabral, Jorge Lima

“Queimadura Grave sem Vaga em Unidade – Como Agir?”
Rúben Malcata Nogueira, Leandro Nobre Azevedo, Nelson Teixeira, Marta Serra, Tony João, 
João Tavares, F. Costa Domingues

COMISSÕES

Presidente do Congresso

- Celso Cruzeiro

Comissão Científica

- Cláudia Couceiro

- Diana Afonso 

- Luís Cabral

- Luís Simões

- Manuel Caneira

- Paula Egipto

- Sara Ramos

Comissão Organizadora

- Aldina Lucena

- Herlander Soares

- Humberto Angélico

- Inês Pessanha

- Miguel Vaz

Secretariado

- António Roxo

- Carlos Simões

- Paula Lemos



Ficha de Sócio AAQ

Quer ser sócio da AAQ?
Preencha o seguinte formulário e envia-nos para a nossa morada.

N.º de Identidade (a preencher pela AAQ)

Referência (a preencher pela AAQ)

Nome:

Morada:

Localidade:                                                                                   Código Postal:

Telemóvel:                                         Telefone:                                         Email:

Profissão:                                                                                       Local de Trabalho:

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:

Nib: 

Informamos ainda que o referido débito será efectuado anualmente a partir de 2 de Janeiro, nas seguintes condições:

 Mínimo (15€)           Benfeitor (30€)           Benemérito (superior a 50€):

Data da Emissão:          /          /                   Assinatura:

20 anos: um passado com FUTURO!

XVIII Campo de Férias
Crianças Queimadas
26 de Agosto a 1 Setembro 2018

Para mais informações e inscrições:
+351 912 207 000 ou +351 961 201 600

geral.aaq@gmail.com / www.aaq.pt

Contacte-nos
A sua opinião, sugestões e críticas 

são importantes para melhorarmos 
cada vez mais o serviço prestado.

Se pretender contactar-nos, faça-o 
através de qualquer das seguintes 

formas:

 
 Av. Bissaya Barreto
 3000-075 Coimbra 
 Portugal

+351 962 391 431

 geral.aaq@gmail.com
 www.aaq.pt


