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Tipos de
queimadura
O nome “queimadura” é singular, mas as causas são plurais. Existem 
vários tipos de queimadura, sendo a queimadura térmica a mais co-
mum. Uma queimadura pode ser:

1. Térmica
Líquidos quentes; vapor; 

gordura quente e o fogo em si.

2. Elétrica
Correntes elétricas de baixa e 

alta voltagem ou raio.

3. Radiante
Exposição à luz solar ou a 

fontes nucleares.

4. Biológica
Contato com seres vivos, 

como a urticária e a água-

viva.

5. Química
Contato com produtos 

químicos, como soda 

cáustica e ácidos em geral.



Graus das 
queimaduras

1º grau
Considerada a mais leve, atinge a camada superficial da 
pele (epiderme).

2º grau
Pode atingir a epiderme ou a camada logo abaixo dela (derme).

3º grau
Atinge planos profundos, ultrapassando a epiderme e a derme.

4º grau
Atinge músculos, ossos, ligamentos e tendões.



Mito x Verdade
A primeira atitude pós-queimadura pode fazer a diferença. Com certeza, você já ouviu al-
gumas das afirmações abaixo. Mas você sabe quais podem ajudar e quais podem agravar 
ainda mais a situação? Vamos ver.

1. Depois de se queimar, é bom 
colocar a região na água fria 
corrente.

Verdade (parcial). Se for queimadura térmi-
ca ou química, a água fria corrente pode, sim, 
aliviar a dor, embora não traga benefícios em 
termos de cicatrização/recuperação.

4. Pasta de dente, pó de café, 
manteiga e clara de ovo melho-
ram a queimadura.

Mito. Esqueça qualquer receita caseira 
para tratar queimaduras – mesmo se for 
daquela pessoa de confiança que garante 
que funciona. Essas soluções caseiras não 
só não funcionam como podem atrapalhar 
a cicatrização e provocar a proliferação de 
bactérias. 

4. Estourar as bolhas e tirar a 
pele que já está saindo acelera 
a cicatrização.

Mito. Assim como as preparações casei-
ras, essas atitudes podem dificultar a cica-
trização e contribuir para o surgimento de 
infecções.

2. Cobrir a queimadura pode 
piorar.

Mito. Em todos os tipos de queimadura, 
cobri-la inicialmente com um pano limpo e 
seco (depois de lavar a região com água cor-
rente ou soro) vai evitar que algo possa bater 
e agravar ainda mais a lesão.

3. Uma pessoa que está se 
queimando por choque elé-
trico pode causar choque em 
quem ajudá-la.

Verdade. O organismo é condutor de ele-
tricidade. Por isso, desligue a eletricida-
de para, somente depois disso, ajudar a 
vítima.



Estratégias para 
previnir queimaduras
Algumas ações podem evitar as queimadu-
ras, como:

• não deixar as crianças se aproximarem da cozinha 
durante o uso do fogão;

• em caso de crianças em casa, cozinhar sempre com 
o cabo da panela voltado para o centro do fogão;

• não acender fogo com álcool comum; 

 • manter as instalações elétricas da casa em condi-
ções adequadas.



Quando ir ao 
hospital?

Queimaduras de 2º, 3º e 4º graus demandam ida à urgência 
de um hospital, de preferência especializado.

Em caso de choque elétrico, a ida ao hospital sempre será 
necessária.

No Hospital Brasília, contamos com um Centro de Trauma 
que é referência na rede privada do Distrito Federal. Dispo-
mos de infraestrutura completa em pronto-socorro, centro 
cirúrgico e UTI e profissionais especializados, inclusive em 
queimaduras, com atuação multidisciplinar.
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