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Como este livro veio ao ar
Este livro é o resultado de uma ação conjunta de quatro Programas/Projetos de Extensão Universitária
desenvolvidos nas duas maiores instituições públicas de ensino superior de Santa Catarina, a Universidade do
Estado de Santa Catarina – UDESC, uma instituição estadual, e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC,
uma instituição federal. Na UDESC ocorrem o Programa de Extensão “Restaura: Fisioterapia Dermatofuncional em
Queimaduras” coordenado pelo Prof. Dr. Juliano Tibola; o Programa de Extensão “ESAG Kids” e o Projeto Campus de
Cultura “Livros do Programa ESAG Kids em Cestas Básicas e nas Escolas”, coordenados pelo Prof. Dr. Eduardo
Janicsek Jara. Na UFSC acontece o Projeto de Extensão “Prevenção de acidentes e estratégias para o cuidado e autocuidado no processo de reabilitação pós-queimaduras”coordenado pela Profa. Dra. Maria Elena Echevarría
Guanilo. Estes mestres resolveram somar esforços para disseminar informações a respeito da prevenção das
queimaduras em escolas de nível fundamental de Santa Catarina por meio da criação de um livro específico à
prevenção de queimaduras. A Sociedade Brasileira de Queimaduras estima que ocorram cerca de um milhão de
acidentes com queimaduras no Brasil a cada ano (Odeli et al., 2012). Destes, 200 mil são atendidos em serviços de
emergência e 40 mil demandam hospitalização, e 2500 irão falecer direta ou indiretamente de suas lesões. Destes
acidentes dois terços acontecem com crianças e adolescentes. No Brasil, o trauma contribui com 57% do total de
mortalidade na faixa de 0 a 19 anos. (Dino, et al., 2001; Tavares & Hora, 2011).A maior incidência de queimaduras
ocorre no ambiente domiciliar entre as crianças, e teve importante agravo durante a pandemia da COVID-19 em
função do uso corriqueiro do álcool líquido 70%. Cerca de 90% dos acidentes por queimaduras poderiam ser
evitados por meio de ações de educação em saúde e de políticas públicas. Dessa forma a distribuição de um livro de
histórias e atividades infantis poderá contribuir para com a comunidade na prevenção e tratamento das
queimaduras, junto ao público infantil, e assim também tornar esse público difusor de informações junto ao seu
ciclo social. Nos ajude a fazer este livro e suas ideias chegarem mais longe! A saúde das crianças é quem agradece!
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~
~
#DiCa 1 – atenção:
o melhor Caminho é a prevenção
´

Olá, qual
seu nome
e por quê
estamos aqui?

Olá! Eu sou a Pipa
Queimanada e estou aqui para te
mostrar como podemos nos
prevenir de queimaduras!

´

Quando eu falo em
nomes que combinam com
pessoas, é a isto que me
refiro!

~ aumentar
#DiCa 2 – Vamos nos cuidar para o número não
Para alertar você Pipa, que
Queimanada, por quê
no Brasil as queimaduras atingem
você me trouxe aqui
cerca de um milhão de pessoas por ano!
neste monte de
Temos que nos cuidar, para este
milho verde?
número baixar!

O milho é verde, mas a
gente é que precisa
amadurecer para evitar
tantos acidentes assim!

#DiCa 3 – na hora desagradável, chame o responsável

Pipa Queimanada,
se eu me queimar,
o que devo fazer?

Pipa, primeiro coloque a
queimadura em água corrente e chame
seus pais. É fundamental manter a
calma nesta hora, para que consigam
tomar os cuidados necessários.

Minha mamãe Pipa
está sempre na linha.
Vou chamá-la se isto
ocorrer um dia!

#DiCa 4 – ATENTE: a primeira coisa é água corrente!

Se minha rabiola
queimar e eu avisei
meus pais o que
mais devo fazer?

Pipa, você deve se preocupar
em lavar a parte queimada com água
corrente por alguns minutos.

A água pode ser
corrente, mas eu vou
é ficar bem paradinha!

#DiCa 5 – fique atento: cabo de panela é para dentro!

Adoro bancar o
masterchef! Você sabe
alguma dica de cozinha,
Queimanada?
MasterChef
Pipa

Claro Pipa! Anota
esta: nunca deixe cabos de
panelas virados para
fora do fogão!

Essa dica é boa!
Pior que queimar comida,
é queimar pessoa!

~
#DiCa 6 – atenção:
guloseima é longe do fogão!
,~
Estou organizando meu
menu de dicas de cozinha,
Queimanada. Pode me
passar mais alguma?

Pipa, nunca guarde
Boa dica! Em cima do fogão
guloseimas acima do fogão,
apenas
o sugador de vapor.
pois as crianças podem querer
alcançar utilizando o fogão como É vapo vapo na gordura e
segurança para os kids!
apoio. É risco na certa!

~ fica sozinha!
#DiCa 7 – na cozinha criança
, não
Queimanada, você
acha que as crianças
podem frequentar a
cozinha?

Apenas se estiverem
acompanhadas por algum
responsável, Pipa. Nunca peça
para uma criança pegar algo
sozinha na cozinha!

Educar desde criança
é a melhor receita que
devemos preparar!

~ é apenas do gato!
#DiCa 8 – é fato: a curiosidade não
Que toalha de mesa
linda Queimanada.
Foi você que escolheu!

Sim Pipa! Repare que
nunca uso toalhas de mesa
compridas, pois assim não podem
ser puxadas por uma
criança curiosa!

Mais curiosa que uma
gata, só mesmo uma
criança atrás de uma
comida cheirosa!

#DiCa 9 – evite queimadura controlando a temperatura!

Coisa boa um banho
para lavar o corpo e
a alma, não acha
Queimanada?

É mesmo, Pipa! Mas lembre que
antes de dar banho em crianças
a temperatura da água deve ser
testada com termômetro (36 ou 37
graus), ou com a face interna
do antebraço.

Eu que não tenho
antebraço, vou testar
com minha rabiola
primeiro!

#DiCa 10

–

~ tem bebida quente!
atente: com bebê de colo não

Queimanada, as
mamães devem ter algum
cuidado especial com
crianças de colo?

Devem sim, Pipa! Para
evitar acidentes, não devem
manusear líquidos quentes
com o bebê no colo!

Bom mesmo é o leite
materno, que é morninho
e cheio de amor!

*
*Ilustração de Maurício de Sousa para a campanha Defensores da Amamentação, 2015.

~ seja louco, com álcool, todo cuidado é pouco!
#DiCa 11 – não
Verdade Pipa! Seja em gel,
Hoje em dia está fácil
sólido
ou líquido, devemos ensinar
ter acesso a álcool gel,
às
crianças
o quão perigosa é esta
não é mesmo Queimanada?
substância quando usada
incorretamente!

Assim como meu eu
espelhado, prevenção e
cuidado devem andar
lado a lado!

#DiCa 12 – É incrível o álcool gel ter chama invisível

Sim Pipa! Você sabia que a
Queimanada, o Álcool chama após a combustão do álcool em
em gel também é
gel é praticamente invisível e a pessoa
perigoso para gerar acaba percebendo somente quando a
queimaduras?
queimadura já está
acontecendo?

Tem gente que não
acredita em chama
invisível só por que
nunca viu!

#DiCa 13 – evite besteira ao acender a fogueira!

Queimanada, você
gosta de churrasco? Meu
Papai Pipa pode usar álcool
para acender o fogo?

Cuidado Pipa! Avise os
adultos para que não acendam
a churrasqueira com álcool! O
vapor do álcool pode causar
uma séria explosão!

Melhor iniciar o fogo
com gravetos. Não quero
explodir ninguém, muito
menos o nosso
espetinho!

#DiCa 14 – é notável se prevenir de líquido inflamável!

Queimanada, o que
é exatamente um
líquido inflamável?

Pipa, existe uma norma técnica
que define "líquido inflamável“
como todo aquele que possui risco de
pegar fogo a partir de 70oC,

Nossa, que perigo!
Eu fico perto de balão
inflável, mas longe de
qualquer produto
inflamável!

~ é brinquedo
#DiCa 15 – aprenda cedo: líquido inflamável não

Nunca devemos brincar
Olha ali combustíveis
com
isto Pipa! Os líquidos
no chão, Queimanada!
inflamáveis
devem ficar longe de
Vamos brincar com eles?
crianças e bem guardados

Ainda bem que eu
não preciso de
combustível para
voar alto!

~ furar a bolha!
#DiCa 16 – a melhor escolha é não
Pipa, nunca fure as bolhas!
Queimanada, ouvi dizer
Elas indicam que a lesão não foi tão
que podem aparecer bolhas
simples. Após molhar bem o local,
na região da queimadura.
cubra-o com um pano limpo e
Devo furá-las?
vá para uma emergência!

Bom saber! A única
bolha que seguirei
estourando, é a bolha de
sabão pelos céus!

~
#DiCa 17 – quando há opção,
prefira água e sabão!
,~
Na minha escola de Pipas
tem muito álcool gel
disponível, Queimanada!
Dá vontade de usar
toda hora!

Use apenas quando não
tiver acesso a banheiros,
Pipa! Prefira água e sabão no
lugar do álcool para
higienizar as mãos!

Você me deu uma
mãozinha pra entender
isto. Mas na verdade
o que vou higienizar é
a minha rabiola!

#DiCa 18 – uma dica iluminada: fique longe da tomada!

Estes dias uma amiga
Pipa se enroscou em
um fio elétrico e se
queimou toda!

Que perigo Pipa! Nunca deixe
Essa é uma dica
cabos e fios elétricos ao alcance de muito iluminada! Pior
ninguém. A eletricidade pode causar
que ficar sem luz é
sérios danos!
ficar sem saúde!

#DiCa 19 – siga à risca: desligue o disjuntor se há faísca

Pipa, se notar alguma tomada,
Deixa comigo!
Eu que bebo
fio
ou
qualquer
aparelho
saindo
faísca,
Este
é o único momento
energético, mas é a
chame
um
adulto
para
desligar
a
corrente
em
que
prefiro ficar
lâmpada que fica
de
energia
na
chave
geral.
sem energia!
saindo faísca,
Queimanada?

#DiCa 20 – onde houver criançada,
vede bem as tomadas
,

Queimanada, eu devo
ter algum cuidado
com as tomadas?

Sim Pipa, peça aos seus
Pais para manusear as tomadas.
E onde houver crianças por
perto, vede as tomadas!

Nada de tomada
para as crianças!
Elas já são cheias de
energia ao natural!

~ é legal!
#DiCa 21 – na moral, água com eletricidade não
Queimanada, a água é
o melhor para evitar
queimaduras?

Cuidado com o que você
pensa Pipa! Aparelhos elétricos
e água não combinam. Podem
ocorrer choques elétricos
e queimaduras!

O melhor é a gente
se cuidar! Com água e
eletricidade não dá
para brincar!

~ tem nada, o melhor é tirar da tomada!
#DiCa 22 – Se não
Tenho uma amiga Pipa
que nunca tira o
carregador de celular
da tomada. Queimanada,
isto é perigoso?

Se há risco, há perigo,
amiga Pipa! Retire sempre
o carregador de celular da
tomada, quando não estiver
carregando o aparelho.

Um carregador na
tomada sem celular é o
mesmo que uma linha sem
Pipa, só que bem
mais perigoso!

~ solta pipa!
#DiCa 23 – da chuva você se antecipa e não
Tá aparecendo uma
nuvem de chuva por ali.
Melhor a gente se
recolher, Queimanada!

Verdade, minha
amiga Pipa! As Pipas
nunca devem estar soltas
em dias de chuva!

A única Pipa que
eu conheço que
gosta de água é
o Caminhão-Pipa!

#DiCa 24 – Raio no céu é um perigo, Procure logo um abrigo

Pipa, raios são descargas
Queimanada,
Vamos embora rápido.
elétricas
poderosas, Pipa! Causam
olha que perigo
Estes raios só agradam a
estes raios! sérias queimaduras. Vamos nos abrigar,
Pipa do The Flash
nunca ficando embaixo de árvores,
na piscina ou praia.

~ Pipa claro que não!
~
#DiCa 25 – onde tem fio de alta tensão,
Por que onde há
fios de alta tensão, não
podemos voar, Pipa!

Por quê
estamos
deitados
queimanada?

Ao menos aqui deitada
eu entendo por que as
pessoas gostam de olhar
para o céu !

#DiCa 26 – escuta, amigo, Pipa gosta de voar sem perigo!

Que lindo dia para
voar, queimanada!

Sim, Pipa! Praças campos
e praias, sem fios de alta
tensão, são os lugares ideais
para a gente voar alto!

Eu gosto de voar
alto na imaginação
das crianças
também!

#DiCa 27 – se há algo que temo é queimadura por frio extremo

Brrrrr, ficou frio
aqui Queimanada!

Verdade, Pipa! Vamos
sair e nos abrigar em um local
quente para evitar queimadura
por frio extremo!

#Partiu! A última
coisa que eu quero
é fazer picolé
de rabiola!

#DiCa 28 – Mesmo com céu nublado, o Sol segue agitado!

Cuidado, Pipa! Mesmo com
Olha queimanada, o céu
está nublado! nem vou o tempo nublado as queimaduras
me preocupar com o Sol! e o perigo do sol são os mesmos.
Mantenha a proteção com
a sua pele de Pipa!

Onde já se viu?
O Sol não dá as caras
e eu que queimo a cara!

#DiCa 29 – Use protetor, a temperatura do Sol é de calor!

Para alertar que devemos nos
Por quê você me
cuidar
com o Sol! As temperaturas
trouxe até o
por
aqui
variam de 3.900 a 15 milhões
Sol, Queimanada?
de Graus Celsius.
Está quente por aqui!

Melhor irmos para
a sombra rápido! Não
tenho protetor solar
Com este filtro!

#DiCa 30 – evite queimadura solar: basta se cuidar!

Que lindo dia de sol,
Queimanada! Vamos
curtir uma praia?

Vamos sim, Pipa! Mas
Legal, eu também vou
Tem que ser com óculos, boné e
levar guarda-sol para
protetor solar para evitar
guardar sombra!
Queimaduras na pele!

#DiCa 31 – coloque vinagre na queimadura de água-viva

Olha uma
água-viva ali,
Queimanada!

Vamos sair de perto, Pipa!
Elas podem causar sérias
queimaduras. Se ocorrer queimadura
por água-viva, peça ajuda ao salvavidas, ele sempre tem vinagre!

A dica é ótima.
Agora quero ver
você explicar pipas
embaixo d'água!

´ Queimadura do sol, hidrate-se com pós-sol!
´
#DiCa 32 – após

Queimadura do Sol, Pipa! Agora
Queimanada, eu
descanse na sombra, aplique compressas A queima é dura,
fiquei num vermelhão
numa queimadura!
de água na temperatura ambiente e
danado! O que foi isso?
Snif!
hidrate bem sua pele piposa!

#DiCa 33 – lanterna é para guardar onde é fácil de lembrar

Ficou escuro por
aqui Queimanada.
Que tal a gente
acender uma vela?

Nem vela nem
lamparina, Pipa!
Uma lanterna é bem
é mais segura.

Obrigado por,
literalmente, estar
sempre iluminando
minhas ideias!

#DiCa 34 – Se saiu do forno, espere até que fique morno!

Bom dia, Queimanada!
Que tal um misto-quente
com chocolate quente
no café da manhã?

É uma ótima pedida, Pipa.
Apenas tenha cuidado com os
alimentos quentes para não
queimar sua língua!

Então vou esperar
um pouco e na próxima
pedir misto-morno com
chocolate morno!

#DiCa 35 – é bom alertar: a taturana pode te queimar!

Queimanada, você
sabe o fim da
mariposa?

Pipa, na verdade tudo
Eu estava falando
começa com a taturana, que é a
da minha prima, a Pipa Mari.
lagarta das mariposas. Cuidado, Mais especificamente, quando
taturanas são perigosas
a Mari pousa!
e podem nos queimar!

~ fique plantado com uma urtiga ao seu lado
#DiCa 36 – não
Por que a urtiga
machuca e queima
a pele, Queimanada?

Pipa, a urtiga tem uma
substância que em contato com
a pele produz vermelhidão,
coceira e ardência. O
melhor é evitar!

Verdade, e para
não me dar ânsia,
vou é manter
distância!

#DiCa 37 – Cuidado: material de limpeza É so´ bem guardado!

Pipa, não devemos mexer em
Queimanada, olha só
produtos
de limpeza ou materiais
todos estes produtos
corrosivos.
Os
adultos devem guardar
de limpeza aqui no chão!
isto longe do alcance das crianças,
em um lugar bem seguro!

Este é o tipo
de cuidado que
deixa também a
consciência limpa!

~
~
#DiCa 38 – se tiver um arranhão,
lave com água e sabão
Queimanada, ralei
minha rabiola no
asfalto e ficou
vermelho!

Pipa, isto é uma queimadura
por contato com o asfalto quente e
que também teve um arranhão! O
mais indicado é você lavar
com água e sabão!

Se eu fosse uma Pipa de
Fórmula 1, eu teria uma
rabiola à prova de fogo!

´ nos prejudica!
#DiCa 39 – uma dica rica: Notícia falsa só
Queimanada, é
verdade que se eu
passar pasta de dente
na queimadura, ela irá
sorrir para mim?

Fake News, Pipa! Não coloque
pasta de dente ou outro produto
sobre a queimadura. O indicado é
colocar água corrente em
temperatura ambiente!

Fake News sobre
queimadura é
uma fria!

#DiCa 40 – a aprendizagem será boa se ensinar outra pessoa

Nosso passeio está
chegando ao fim, Queimanada.
Como vou fazer para lembrar
de todas estas dicas?

Pipa, mantenha-se
saudável e longe de
queimaduras! A melhor forma de
aprender é ensinando suas amigas
Pipas! Quem ensina
aprende em dobro!

DICAS QUENTES DA PIPA QUEIMANADA
Coloque o local
queimado
embaixo da água
corrente por
20min a 30min

Pipa
Queimanada

Em queimaduras pelo
Sol, faça compressas
de água em
temperatura
ambiente

Não coloque
pasta de dente
sobre a
queimadura

Use boné, óculos
e protetor
solar sempre
que for passear
no Sol

DICAS QUENTES DA PIPA QUEIMANADA
Produtos
inflamáveis
devem ser
guardados em
local seguro

Guarde uma
lanterna em
local de fácil
acesso e evite
usar velas

Evite
sobrecargas em
tomadas para
não haver
curto-circuito

Em caso de acidente
ligue para 192.
A SAMU vai cuidar
da sua saúde!

Pipa
Queimanada

TELEFONES ÚTEIS
SAMU é o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
um serviço brasileiro de atendimento em
situações de emergência e urgência em saúde.

TELEFONES ÚTEIS
O telefone 193 é o número do Corpo de
Bombeiros para emergências,
disponibilizado de forma gratuita em
todo território nacional.
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Apoiadores deste livro

“A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) foi
consolidada em 1995, com data de fundação em 6 de junho.
Desde então, vem trabalhando para difundir ações que
possam proporcionar atendimento qualificado ao paciente
com queimaduras e atuando junto ao poder público e
sociedade civil em campanhas que promovam a prevenção
de acidentes” (site SBQ). Saiba mais em:
Pipa
Queimanada

https://www.sbqueimaduras.org.br
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“A Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional
(ABRAFIDEF) é uma associação civil, sem fins lucrativos, e
representa os Fisioterapeutas que atuam na área em todo
território nacional. A Fisioterapia Dermatofuncional atua em
disfunções que afetam direta ou indiretamente a pele, visando
fundamentalmente atuar diretamente na capacidade
funcional do indivíduo” (site ABRAFIDEF). Saiba mais em:

https://www.abrafidef.org.br
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Apoiadores deste livro

A Unicred é uma instituição financeira
cooperativa que está no mercado há mais de
30 anos, cujo objetivo principal é fornecer
soluções financeiras, bem-estar econômico e
prestar serviços aos seus mais de 253 mil
cooperados, visando um mundo próspero e
sem perdedores!

https://www.unicred.com.br/valorcapital

www.esagkids.com.br
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