
Introdução Resultados

Mediante a escassez de estudos sobre o tema, conclui-se que

a fisioterapia com exercícios resistidos, isométricos e aeróbicos

após alta hospitalar 5 vezes por semana, durante 6 a 12 semanas

proporcionam melhores resultados para crianças queimadas. E por

3 vezes na semana, durante 12 semanas a fisioterapia com

exercícios aeróbicos e resistidos aquáticos e em terra são eficazes

para adultos com queimaduras..

Conclusão
Este estudo foi realizado a partir de uma revisão integrada de

literatura. As buscas iniciaram-se no período de 31 de agosto de

2018 até 12 de outubro de 2018, nas bases de dados PEDro,

PubMed, MedLine, LILACS e SciELO.

Foram encontrados 435 artigos, porém, apenas 5 foram

selecionados e analisados dee acordo com os critérios de inclusão

e a qualidade metodológica da escala PEDro. Nenhum estudo foi

excluído, pois todos pontuaram acima de 4 na escala PEDro.

Método

Referências

CINESIOTERAPIA APLICADA EM CRIANÇAS E ADULTOS 

QUEIMADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

Lopes HS  1, Prestes YA1, Leão LF1 , Barbosa DGR1, Lopes LHA1, Campos HLM2.

1 Acadêmico(a),Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia, Coari, AM, Brasil 
2 Docente,Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Saúde e Biotecnologia, Coari, AM, Brasil

E-mail: higo.lopes17@gmail.com.br

Os estudos encontrados aplicaram a cinesioterapia com programas de

exercícios dos tipos isométricos, isocinéticos, isotônicos, aeróbicos e

resistidos em crianças e adultos queimados entre a faixa etária de 6 a 65

anos de idade, aos quais visavam facilitar a recuperação dos lesados de

acordo com o grau e profundidade da queimadura, classificadas em

agudas e crônicas de 2ª a 3ª grau, possuindo 23,87% a 45% da área total

de superfície corporal queimada.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de estudos.
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O objetivo deste estudo foi identificar, apresentar e discutir os

achados da literatura referentes à ensaios clínicos que evidenciam a

aplicação da cinesioterapia em crianças e adultos queimados,

questionou-se quais são os programas de exercícios terapêuticos

mais eficazes para a prática clínica do fisioterapeuta nesses

pacientes

Objetivo 

As lesões por queimadura são feridas traumáticas, na maioria

das vezes, causadas por agentes térmicos, como o fogo, agentes

químicos em contato com a pele ou por eletricidade. Estas feridas

afetam os tecidos de revestimento do corpo humano, determinando

destruição parcial ou total da pele. A fisioterapia exerce sua função

na manutenção de distúrbios funcionais ocasionados por

queimaduras nas fases agudas e crônicas. A intervenção

fisioterapêutica pode atuar com a prescrição de programas de

exercícios isocinéticos, isotônicos e resistidos com objetivo de

retornar o paciente lesado a um estado sem dor e totalmente

Funcional
Figura 2. Alguns efeitos das intervenções achadas no estudo.
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