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Introdução. As queimaduras são lesões teciduais provocadas por agentes térmicos, químicos, radioativos ou elétri-
cos e possuem alta prevalência em crianças e adolescentes, sendo as crianças as mais afetadas no Brasil e em diver-
sos países do mundo. Quando as lesões são profundas podem ocorrer alterações no processo de fechamento da ferida 
de forma a evoluir para uma cicatrização patológica. A cicatrização patológica, além das alterações estéticas, pode 
ocasionar comprometimentos no aparelho locomotor que vão interferir no nível de independência funcional, na quali-
dade de vida e na retomada das atividades escolares e sociais do indivíduo. Objetivo. Classificar a funcionalidade de 
crianças e adolescentes com queimaduras atendidos no ambulatório de Fisioterapia de um hospital da rede pública da 
cidade do Recife. Método. O presente estudo faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado “Atenção Fisioterapêutica no 
sistema tegumentar – avaliação e intervenção” – CAAE nº 09971013.21001.5206 e foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP/UNICAP) em 23 de março de 2013 – Parecer nº 226.776. Trata-se de um estudo 
exploratório de corte transversal e descritivo. A amostra foi composta de 25 crianças e adolescentes com queimaduras, 
de ambos os sexos, na faixa etária de 2 a 13 anos, que estavam em atendimento no ambulatório de Fisioterapia de um 
hospital público em Recife, PE. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário elaborado pelas pesquisadoras 
contendo questões sobre dados pessoais e dados relacionados à lesão e ao processo de cicatrização. Posteriormente, 
foi utilizado o checklist da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para crianças e jovens 
(CIF cj) para verificar o perfil de funcionalidade. Resultados. No componente ‘Funções do corpo’ a categoria mais 
afetada foi ‘Funções relacionadas com a mobilidade das articulações’ com 64% da amostra apresentando alguma defi-
ciência. Já na categoria ‘Funções relacionadas com a força muscular’ houve um pequeno percentual (12%) de deficiên-
cia. No componente ‘Estruturas do corpo’, 20% da amostra apresentou alguma deficiência e no componente ‘Atividades 
e Participação’, apenas 4% da amostra apresentou dificuldade na realização das atividades. Conclusão. Verificou-se 
que, apesar das restrições de mobilidade, as crianças e adolescentes que realizavam tratamento fisioterapêutico no 
ambulatório do referido hospital apresentaram um grau de funcionalidade satisfatório. 
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