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REZUMAT
Arsurile au loc în situa¡iile în care existå contact între ¡esuturi ¿i o surså de energie, precum cåldura, substan¡ele chimice,

curentul electric sau radia¡iile. Cele mai multe arsuri se produc la domiciliu, urmate de arsurile accidentale de la locul de
muncå. În SUA sunt raportate anual aproximativ 2,4 milioane de arsuri, rezultând 100.000 de spitalizåri. În cazul adul¡ilor,
cauza principalå a arsurilor este reprezentatå de flacåra deschiså, în timp ce în cazul copiilor de cåtre arsura cu apå fierbinte.
Copiii ¿i vârstnicii prezintå riscul cel mai crescut de leziuni traumatice prin arsuri.

Persoanele cu arsuri severe pot suferi pierderea anumitor abilitå¡i fizice, pierderea mobilitå¡ii, a unui segment de membru,
desfigurarea, cicatrizarea ¿i infec¡ia. În plus, arsurile grave sunt capabile de a penetra straturile cutanate profunde, cauzând
leziuni tisulare sau musculare care pot afecta fiecare sistem al organismului.

Dintre diferitele procese pe care le suferå un pacient cu arsuri, recuperarea dureazå perioada de timp cea mai îndelungatå:
începe în ziua leziunii traumatice ¿i practic nu se sfâr¿e¿te niciodatå. Obiectivele specifice ale programului de recuperare s-au
modificat de-a lungul timpului. În stadiile precoce, recuperarea se concentreazå pe restaurarea statusului cardiopulmonar de
bazå ¿i prevenirea apari¡iei disfunc¡iei musculoscheletice.

În stadiile ulterioare, recuperarea se va axa pe recâ¿tigarea func¡iilor elementare, reîntoarcerea la ¿coalå sau la locul de muncå
¿i adaptarea la posibilele modificåri estetice ¿i pshihologice. De importan¡å vitalå va fi ¿i educa¡ia pacien¡ilor pentru încurajarea
în acceptarea resposabilitå¡ilor în tratamentul de recuperare. Abordarea comprehensivå a tratamentului de recuperare de cåtre
to¡i membrii echipei multidisciplinare va facilita educa¡ia continuå ¿i recuperarea pacien¡ilor cu arsuri.

Cuvinte cheie: arsuri, educa¡ie, management, recuperare, complica¡ii

ABSTRACT
Burn wounds occur when there is contact between tissue and an energy source, such as heat, chemicals, electrical current, or

radiation. Most burn accidents occur at home, followed by burn accidents at work. In the US, approximately 2,4 million burn
injuries are reported each year, resulting in 100.000 hospitalizations. An open flame is the leading cause of burn injury for
adults, while scalding is the leading cause of the burn injury for children. Both infants and the elderly are at the greatest risk
for burn injury.

Persons with severe burns may be left with a loss of certain phisical abilities, loss of mobility, loss of a limb, disfigurement,
scarring and infection. In addition, severe burns are capable of penetrating deep skin layers, causing muscle or tissue damage
that may affect every system of the body. Of all the different processes that a burn patient undergoes, rehabilitation lasts the
longest: it begins on the day of the injury and never truly ends.

The specific objectives of the rehabilitation program change over time. In the early stages, rehabilitation focuses on restoring
baseline cardiopulmonary status and preventing musculoskeletal dysfunction. In the later stages, rehabilitation focuses on
regaining baseline function, returning to school or work, and adjusting to possible aesthetic and psychological changes.
Education is of paramount importance to encourage patients to accept responsibility for their rehabilitation. A consistent
approach from all members of the multidisciplinary team facilitates ongoing education and rehabilitation.

Key words: burns, education, management, rehabilitation, complications
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INTRODUCERE
Arsurile sunt capabile de a afecta atât victima,

cât ¿i întreaga familie a acesteia, reprezentând
leziuni devastatoare nu numai din punct de ve-
dere fizic, cât ¿i emo¡ional. Persoanele cu arsuri
severe pot suferi desfigurarea, pierderea unui seg-
ment de membru ¿i a unor abilitå¡i fizice, a mo-
bilitå¡ii, cicatrizarea ¿i infec¡ia. (9) În plus, arsurile
grave sunt capabile de a penetra straturile
cutanate profunde, cauzând leziuni tisulare sau
musculare care pot afecta fiecare sistem al orga-
nismului.

Arsurile reprezintå un tip de leziune care se
petrece când existå contact între ¡esuturi ¿i o surså
de energie, precum cåldura, curentul electric,
substan¡ele chimice sau radia¡iile. Din acest punct
de vedere, arsurile se pot clasifica în termice
(metale sau lichide fierbin¡i, aburi, flåcåri), prin
radia¡ii (ultraviolete, raze X), chimice (acizi
puternici, alcaline, detergen¡i, solven¡i) sau
electrice (curentul alternativ sau continuu). (2)

Cele mai frecvente arsuri se produc la do-
miciliu, urmate de arsurile accidentale de la locul
de muncå. În SUA au loc peste 2 milioane de
arsuri în fiecare an, dintre care aproximativ
100.000 sunt spitalizate. În cazul adul¡ilor, cauza
principalå a arsurilor este reprezentatå de flacåra
deschiså, în timp ce în cazul copiilor de cåtre
arsura cu apå fierbinte. Copiii ¿i vârstnicii prezintå
riscul cel mai crescut de leziuni traumatice prin
arsuri. (13)

Dacå pânå în trecut, supravie¡uirea victimelor
reprezenta obiectivul esen¡ial în managementul
cazurilor de arsuri severe, mai recent obiectivele
îngrijirii ar¿ilor a devenit reintegrarea pacientului
în familie ¿i comunitate. Acest obiectiv a extins
rolul tradi¡ional al echipei de îngrijire a ar¿ilor
dincolo de vindecarea cicatricilor postarsurå în
faza acutå. 

FIZIOLOGIE, CLASIFICARE, FACTORI
DE RISC, EVALUARE, COMPLICAºII

Pielea, cel mai extins organ al corpului uman,
alcåtuitå din cele 3 straturi (epiderm, derm ¿i hipo-
derm), reprezintå un organ senzorial, previne
pierderile lichidiene ¿i påtrunderea bacteriilor în
interiorul organismului. Pielea înmagazineazå apa
¿i gråsimile, regleazå temperatura corpului, re-
prezentând un scut împotriva cåldurii, luminii,
traumelor ¿i infec¡iilor.

În func¡ie de profunzimea lor, arsurile pot fi
clasificate în 4 grade, arsurile de gradul I fiind
superficiale, ro¿ii, calde ¿i sensibile la atingere, iar
cele de gradul II (profunzime par¡ialå) fiind ro¿ii
sau palide, umede, tumefiate, dureroase, gene-
ratoare de vezicule.

Arsurile de gradul III (profunzime completå)
sunt nedureroase, uscate, dure, albe sau negre,
putând impune grefare cutanatå, iar arsurile de
gradul IV pot cauza distruc¡ia pielii, a mu¿chilor
sau/¿i a osului pânå la amputa¡ia segmentului de
membru.

Arsurile mai pot fi clasificate în: minore (afec-
teazå sub 15% din suprafa¡a totalå corporalå;
< 2% gradul III), moderate (15-25% din su-
prafa¡a totalå corporalå; 2-10% gradul III) ¿i
majore (>25% din suprafa¡a totalå corporalå,
>10% gradul III; afecteazå mâinile, picioarele,
fa¡a sau regiunea genitalå).

Arsurile de la nivelul capului, gâtului, toracelui
cauzeazå probleme respiratorii, cele de la nivelul
gâtului contracturi (postura în flexie), iar cele de
la nivelul perineului infec¡ii. Pentru evaluarea
suprafe¡ei de arsurå se poate utiliza regula lui
nouå (Wallace), în care organismul este divizat
în suprafe¡e de 9%; poate estima rapid arsurile
medii la extinse în cazul adul¡ilor, dar nu este
acuratå în cazul copiilor. Diagrama Lund ¿i
Browder, utilizatå corect, reprezintå cea mai
acuratå metodå în evaluare a suprafe¡ei de arsurå
la copii.

Pe lângå efectele fizice ale arsurilor (desfi-
gurarea, pierderea unui membru, a mobilitå¡ii,
cicatrizarea ¿i infec¡ia), se pot constata ¿i efecte
psihologice (durere, depresie, anxietate, supå-
rare, tulburåri de somn, inclusiv co¿maruri).

În evaluarea severitå¡ii arsurilor se va ¡ine cont
de istoricul medical al victimei, suprafa¡a ¿i pro-
funzimea arsurii ¿i de regiunea afectatå (cap, gât,
torace, membre, perineu). Pentru evaluarea pa-
cien¡ilor se va putea utiliza o scalå revizuitå spe-
cificå ar¿ilor, care cuprinde 7 articole (itemi): abi-
litå¡i func¡ionale simple, activitatea profesionalå,
imaginea corporalå, rela¡iile interpersonale,
dispozi¡ia, sensibilitatea la cåldurå ¿i regimurile
terapeutice.

Problemele poten¡iale secundare arsurilor
sunt reprezentate de cicatrici care pot cauza de-
formitå¡i ¿i de infec¡ii care pot interfera cu vin-
decarea unei arsuri. Arsurile profunde afecteazå
for¡a muscularå ¿i cauzeazå tulburåri senzitive,
iar arsurile de la nivelul fe¡ei împieteazå igiena
localå ¿i alimenta¡ia.

În cazul arsurilor, mobilitatea articularå este
limitatå de contracturile postcicatrici, de grefe ¿i
de durere, iar activitå¡ile vie¡ii zilnice sunt afectate
de durere, contracturi ¿i de limitarea mobilitå¡ii.
O men¡iune specialå se impune în cazul arsurilor
electrice care pot cauza fracturi ale oaselor lungi
¿i vertebrelor, acidozå metabolicå severå (în
minute), stop cardiac ¿i aritmii, precum ¿i mio-
globinurie cu necrozå renalå tubularå acutå.
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Complica¡iile arsurilor sunt reprezentate de
agravarea bolilor preexistente (cardiovasculare,
pulmonare, renale), septicemie, pneumonie, in-
suficien¡å renalå, diabet zaharat de stres ¿i ulcer
Curling (ulcer specific de stres).

Diabetul zaharat, bolile vasculare periferice
(risc crescut de cangrenå ¿i vindecare lentå), com-
plica¡iile comune (infec¡ia ¿i pneumonia) precum
¿i vârstnicii (vindecare mai lentå, dificultå¡i crescute
cu recuperarea) reprezintå factori de risc impor-
tan¡i de care se va ¡ine seama în managementul
arsurilor. 

EVALUARE
Evaluarea pacientului postarsurå va include

istoricul traumatismului, examenul fizic complet,
suprafa¡a ¿i profunzimea arsurii, precum ¿i eva-
luarea ABC (cåi aeriene, respira¡ia ¿i circula¡ia).
Esen¡ialå va fi evaluarea semnelor vitale, a pulsului
periferic la nivelul extremitå¡ilor arse, precum ¿i
a debitului urinar (necesitatea rehidratårii).

Din punct de vedere pulmonar va fi necesarå
evaluarea leziunilor cåilor aeriene superioare ¿i
tratamentul eventualului edem pulmonar. Mo-
noxidul de carbon, cea mai comunå cauzå a lezi-
unilor inhalatorii, este un produs al combustiei
materialelor organice, fiind prezent în fum (este
necesarå administrarea de O2 100% datoritå
hipoxiei celulare)

La nivelul sistemului cardiovascular se petrec
urmåtoarele perturbåri fiziopatologice:
- vasoconstric¡ia perifericå ¿i cre¿terea frecven¡ei

pulsului;
- cre¿terea permeabilitå¡ii vasculare cu scurgerea

fluidelor ¿i a coloizilor în ¡esuturile vecine (spa-
¡iul 3);

- scåderea debitului cardiac ¿i a perfuziei tisulare,
sindromul de compartiment (puls periferic
scåzut, durere, paloare, diminuarea reum-
plerii capilare, diminuarea sensibilitå¡ii, afec-
tarea mobilitå¡ii);

- pierderea lichidianå datoritå evaporårii: de 20
de ori mai mare decât în mod normal;

- apari¡ia ¿ocului.
Din punct de vedere gastrointestinal, apare

ulcerul de stres Curlig, iar hipovolemia poate
produce dilata¡ie gastricå ¿i ileus paralitic. Aparatul
renal este afectat prin diminuarea fluxului sanguin
renal cu apari¡ia leziunilor glomerulare, iar din
punct de vedere psihosocial are loc o afectare a
autopercep¡iei ¿i a imaginii corporale. 

FAZELE ÎNGRIJIRII ARSURILOR
Îngrijirea arsurilor are loc în 3 faze: de urgen¡å

(resuscitare), intermediarå ¿i de recuperare, fårå
a exista o delimitare netå temporalå ¿i din punct

de vedere al obiectivelor între ele. Echipa multi-
disciplinarå implicatå în îngrijirea pacien¡ilor cu
arsuri va include: medicul de terapie intensivå,
chirurgul plastician, ortopedul, internistul, spe-
cialistul în boli infec¡ioase, medicul recuperator,
asistenta de recuperare specializatå în arsuri,
psihologul/psihiatrul, fizioterapeutul, terapeutul
ocupa¡ional, terapeutul în respira¡ie, dieteticianul,
sociologul, terapeutul recrea¡ional, consilierul
voca¡ional ¿i managerul de caz.

Îngrijirea prespitaliceascå va include oprirea
sursei de arsurå, îndepårtarea pacientului din
zona respectivå ¿i sus¡inerea func¡iilor vitale (ABC).
Se vor aplica prosoape ude, reci, dar niciodatå
împachetare în ghea¡å sau imersie în apå, de-
oarece existå riscul pierderii crescute de cåldurå.
Victima va fi învelitå cu un material curat ¿i uscat
pentru cre¿terea temperaturii ¿i pentru dimi-
nuarea contaminårii, urmårindu-se ¿i profilaxia
¿ocului printr-o rehidratare corespunzåtoare. (8)

Managementul în faza de urgen¡å (primele 5
zile) va viza realizarea bronhoaspira¡iei, intuba¡ia
precoce nazotrahealå sau endotrahealå, ventila¡ia
asistatå, posturile de facilitare respiratorie, tusea
¿i respira¡iile profunde la fiecare orå, precum ¿i
tapotajul toracic pentru îndepårtarea secre¡iilor
bron¿ice. Se va urmåri schimbarea posturilor la
fiecare 1-2 ore, oprirea oricårei hemoragii ¿i
escarotomiile cu scopul restabilirii circula¡iei
compromise de la nivelul extremitå¡ilor cu arsuri.
(11)

Esen¡iale vor fi ¿i restaurarea balan¡ei hidro-
electrolitice, men¡inerea temperaturii corpului
(învelit cu påturi) ¿i minimalizarea durerii ¿i an-
xietå¡ii (analgezice iv: perfuzii cu sulfat de morfinå,
suportul emo¡ional al pacientului ¿i al familiei).

Pentru rehidratarea pacientului se va putea
utiliza formula Brooke (coloizi: 5ml/kg/% supra-
fa¡å arså, Ringer lactat: 1,5ml/% greutate
corporalå/% arsurå, H2O dependent de vârstå ¿i
pierdere insensibilå), jumåtate din cantitatea totalå
de lichide fiind administratå în primele 8 ore, un
sfert în urmåtoarele 8 ore ¿i un sfert în urmåtoa-
rele 8 ore.

Dezinfectarea plågii se va realiza prin spålare
cu detergent chirurgical, dezinfectant, agent de
curå¡ire, iar debridarea plågii (îndepårtarea
¡esuturilor necrotice) pe cale chirurgicalå. Existå
2 metode pentru controlul infec¡iilor postarsurå:
o metodå deschiså în care arsura este tratatå cu
antibiotic topic local ¿i fårå pansament ¿i o metodå
închiså în care pansamentul steril este impregnat
sau acoperit cu antibiotic, fiind schimbat de 2-3/
zi.

Pentru acoperirea cicatricii postarsurå se vor
utiliza grefele cutanate imediate, alogrefele sau
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homogrefele (cadavru), pentru o perioadå de 3
zile-2 såptåmâni, heterogrefele sau xenogrefele
de piele porcinå pentru 3-14 zile. Cele mai uzitate
sunt autogrefele epiteliale în culturå (de la pacient)
care sunt aplicate permanent. (14)

În cazul arsurilor de la nivelul fe¡ei cu afectarea
ochilor se vor utiliza solu¡ii saline ¿i lacrimi artificiale,
iar în cazul arsurilor de la nivelul bra¡elor ¿i al
mâinilor, acestea vor fi extinse, ridicate pe perne,
utilizându-se e¿arfe ¿i orteze în pozi¡ii func¡ionale.
Arsurile de la nivelul urechilor vor impune
interzicerea utilizårii pernelor pentru a evita
presiunea pe urechi, iar cele de la nivelul gâtului:
fårå perne pentru a reduce contracturile. Arsurile
de la nivelul perineului vor impune men¡inerea
condi¡iilor stricte de igienå ¿i montarea în condi¡ii
de asepsie a unei sonde Foley.

Alte måsuri de îngrijire în faza de urgen¡å vor
include imunizarea antitetaticå pentru profilaxia
infec¡iilor anaerobe, utilizarea agen¡ilor anti-
microbieni topic local: argint sulfadiazine, mon-
tarea unei sonde nazogastrice pentru aspira¡ie
intermitentå. La 48-72 de ore se va ini¡ia dieta
lichidianå, trecându-se treptat la o dietå bogatå
în proteine ¿i calorii (ulterior: 1,8-2g/kg/zi:
proteine; 30-35 cal/kg/zi). Ini¡ial se va recomanda
alimenta¡ia enteralå la nivelul duodenului. Ali-
menta¡ia bogatå în vitamina C va favoriza
formarea colagenului.

Faza intermediarå va debuta în momentul
mobilizårii lichidelor extracelulare cu ameliorarea
diurezei, fiind încheiatå când zona de arsurå va
fi complet acoperitå ¿i leziunile cutanate vinde-
cate. În unele cazuri, faza intermediarå poate
dura såptåmâni sau luni. În arsurile de gradul II
(fårå infec¡ii) vindecarea poate avea loc în 10-14
zile, iar arsurile de gradul III vor necesita grefe
cutanate.(3)

Complica¡iile posibile în aceastå fazå sunt cele
infec¡ioase (pseudomonas, proteus), cardiovas-
culare, neurologice (în arsurile electrice), mus-
culoscheletice (contracturile, diminuarea mobi-
litå¡ii articulare), gastrointestinale (ileus paralitic,
ulcer gastric de stres, hemoragii oculte), endocrine
(diabet zaharat de stres).

Managementul fazei intermediare va include
îngrijirea pielii, respectiv curå¡irea ¿i debridarea
¡esuturilor necrotice, escara fiind îndepårtatå
pânå la ¡esut subcutanat sau fascie; reepitalizarea
sau grefarea ¿i îngrijirea zonelor  donoare. Se va
utiliza autogrefå epitelialå în culturå, piele arti-
ficialå de tipul Alloderm sau Life-Skin.

De asemenea, în faza intermediarå se va con-
tinua reechilibrarea lichidianå ¿i kinetoterapia
(men¡inerea func¡iei articulare optime).

Faza de recuperare va debuta când plaga
postarsurå va fi acoperitå cu piele sau vindecatå,

iar pacientul va fi capabil de a desfå¿ura anumite
activitå¡i de autoîngrijire. Maturizarea vindecårii
cicatricii ar putea avea loc în unele cazuri în 6
luni pânå la 2 ani. Noua piele va fi sensibilå la
traumatisme, recomandându-se evitarea expu-
nerii la soare la nivelul cicatricii postarsurå timp
de 2 ani. (4)

Obiectivele fazei de recuperare vor consta în
recâ¿tigarea celui mai crescut nivel func¡ional ¿i
de independen¡å, ameliorarea calitå¡ii vie¡ii (fizic,
emo¡ional, social) ¿i reconstruc¡ia func¡ionalå ¿i
cosmeticå. Programul recuperator va include:
managementul durerii, kinetoterapia, terapia ocu-
pa¡ionalå, terapia tulburårilor emo¡ionale, edu-
ca¡ia ¿i consilierea pacientului ¿i a familiei ¿i, nu
în ultimul rând, reconstruc¡ia cosmeticå. (5)

Managementul durerii, necesar pentru a per-
mite mobilizårile func¡ionale ¿i ADL-urile, va
consta din metode farmacologice (acetamino-
phen, AINS, paracetamol, tramadol, anxiolitice,
agoni¿ti opioizi) ¿i nonfarmacologice (stimularea
electricå nervoaså transcutanatå, tehnici de re-
laxare, de distragere a aten¡iei, hipnoza, realitatea
virtualå, interven¡ii cognitive). Managementul
edemului va include pozi¡ionarea antideclivå a
membrelor, mobilizårile ritmice ale segmentelor
de membre afectate, pompajul ¿i utilizarea må-
nu¿ilor compresive Coban.

Kinetoterapia va prezenta urmåtoarele
obiective: ob¡inerea nivelului func¡ional optim,
reducerea efectelor edemului, men¡inerea
gradului de mobilitate articularå, asuplizarea
escarelor ¿i a cicatricilor, cre¿terea masei mus-
culare, ameliorarea for¡ei ¿i a rezisten¡ei musculare
¿i ameliorarea func¡iei pulmonare ¿i cardiovas-
culare. (6)

Exerci¡iile pentru ameliorarea mobilitå¡ii arti-
cula¡iilor MS ¿i MI se vor ini¡ia din prima zi de 2x/
24 h, cu monitorizarea zilnicå a gradului de mo-
bilitate articularå (cicatrici, contracturi). Startul
exerci¡iilor pentru ameliorarea mobilitå¡ii arti-
culare se va face la 5 zile dupå grefele de la nivelul
mâinii ¿i a fe¡ei ¿i la 7 zile post grefarea de la
nivelul altor regiuni. Se va recomanda stretchingul
pasiv la nivelul articula¡iilor extremitå¡ilor, exerci¡ii
coordonate cu administrarea medica¡iei. Ulterior,
pentru ameliorarea for¡ei musculare se vor reco-
manda contrac¡iile dinamice cu rezisten¡å pro-
gresivå.

Ambula¡ia precoce, utilizând ini¡ial o maså
înclinatå (încårcare în condi¡ii de gravita¡ie reduså),
va men¡ine moblilitatea articularå ¿i densitatea
mineralå osoaså, va promova independen¡a
func¡ionalå ¿i va preveni tromboemboliile. Factorii
nefavorabili în realizarea ambula¡iei vor fi
reprezenta¡i de hipotonia severå, controlul motor
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¿i statusul cognitiv scåzute. Tehnicile de facilitare
neuroproprioceptivå de tipul ini¡ierii ritmice, con-
trac¡ie-relaxare sau mobilizåri pe diagonalele D1
¿i D2 vor prezenta drept obiective: diminuarea
tonusului muscular crescut, facilitarea schemelor
normale de mi¿care, tonifierea musculaturii proxi-
male ¿i facilitarea coordonårii distale. (7)

Terapia ocupa¡ionalå (activitå¡i ale vie¡ii zilnice:
ADL-uri), cu utilizarea unui echipament adaptativ,
inclusiv modificårile de la domiciliu (rafturi,
oglindå, mobilå) va prezenta drept obiective ame-
liorarea autoconsidera¡iei ¿i a încrederii de sine,
a independen¡ei, a mobilitå¡ii, for¡ei musculare,
coordonårii ¿i a balansului.

Managementul cicatricilor (inclusiv al celor
hipertrofice sau keloide) va include utilizarea de
îmbråcåminte compresivå pentru toate seg-
mentelor corpului (picior, pantalon, månu¿i,
vestå, mascå facialå), care va gråbi maturizarea
cicatricii ¿i va încuraja reorientarea fibrelor de
colagen în mod uniform. Terapia compresivå se
va utiliza în arsurile grefate ¿i în arsurile care
necesitå peste 21 de zile pentru vindecare.

Îmbråcåmintea compresivå se va recomanda
la 5-7 zile dupå grefare, purtându-se 3 luni în
cursul terapiei, activitå¡ilor, dupå care se poate
înlocui. Pentru managementul cicatricilor, având
¿i efect de diminuare a pruritului, anxietå¡ii,
depresiei se va utiliza masajul combinat cu lo¡iuni
¿i creme umidifiante. Se vor putea utiliza ¿i straturi
de gel cu silicon, tipare din elastomer sau hidro-
coloizi (mediu de contact) (1). Pentru progre-
siunea mai rapidå a procesului inflamator se va
utiliza ultrasunetul local, dar la o intensitate scå-
zutå.

Referitor la tratamentul fizioterapic, stimularea
electricå nervoaså transcutanatå (TENS), aplicatå
dupå testarea sensibilitå¡ii zonei sånåtoase ¿i a
celei cu arsurå, va prezenta efect favorabil în
controlul durerii. Ionoforeza cu dexamethasone
sau cu acid acetic solu¡ie 2% la o intensitate scå-
zutå va diminua inflama¡ia localå. Parafina,
aplicatå la o temperaturå mai scåzutå va prezenta
un efect de încålzire a fibrelor de colagen în pre-
gåtirea stretchingului, de diminuare a rigiditå¡ii su-
perficiale ¿i a durerii ¿i de umidificare a cicatricilor.
Hidroterapia ¿i hidrokinetoterapia se vor re-
comanda doar în momentul în care plågile vor fi
vindecate.

Pentru diminuarea pruritului (cauzat de eli-
berarea de histaminå, de stres ¿i de medica¡ia
opioidå) se pot utiliza uleiuri de baie speciale,
produse care con¡in lanolinå, antihistaminice,
cremå topicå de Dopexin 5% sau gel topic
Dapsone de 3x/zi, ¿i nu în ultimul rând terapia
de distragere a aten¡iei.

Complica¡iile neurologice de tipul neuropatiilor
periferice apar în 15% dintre cazuri, în special
dupå arsurile electrice, la cei cu suprafa¡å totalå
corporalå afectatå crescutå (> 15%) sau la cei cu
duratå prelungitå de spitalizare (>20 zile). În cazul
ar¿ilor se va impune o examinare neurologicå
comprehensivå, profilaxia sindromului de com-
partiment, pozi¡ionarea corespunzåtoare a mem-
brelor (profilaxia compresiunilor nervoase), utili-
zarea celui mai scurt timp a garoului ¿i evitarea
utilizårii prelungite a pansamentelor compresive.

Utilizarea corectå a ortezelor în pozi¡ie tera-
peuticå ¿i func¡ionalå la pacien¡ii cu arsuri va
preveni apari¡ia contracturilor ¿i a diformitå¡ilor
¿i va realiza o presiune/stretch pe zona arså
pentru controlul cicatricii. Se va recomanda utili-
zarea ortezelor pânå în momentul în care pa-
cientul va fi capabil de a performa cu u¿urin¡å
gradele de mobilitate articularå. Se vor impune
unele precau¡ii în caz de tumefac¡ie excesivå,
durere severå, zonå de presiune sau leziune,
rigiditate crescutå sau schimbare în culoarea pielii.

În stadiul acut al arsurilor, principalele pro-
bleme psihologice vor fi reprezentate de terapia
medicamentoaså a anxietå¡ii, durerii, depresiei,
insomniei ¿i de metodele nonformacologice ale
managementului durerii (relaxare, hipnozå, ima-
gina¡ie, realitate virtualå). (10)

În faza de recuperare, tratamentul psihologic
va include consilierea pacientului ambulatoriu, a
partenerului ¿i a familiei, antrenarea abilitå¡ilor
sociale ¿i consilierea voca¡ionalå, cu utilizarea gru-
purilor de suport. (12) Pacien¡ii vârstnici cu arsuri
vor prezenta o inciden¡å mai crescutå a morbi-
ditå¡ii ¿i mortalitå¡ii datoritå mobilitå¡ii ¿i func¡io-
nalitå¡ii reduse, prezen¡ei polipatologiei, a tulbu-
rårilor vizuale, datoritå sensibilitå¡ii mai scåzute
la nivelul extremitå¡ilor ¿i a pierderii elasticitå¡ii
tegumentare. 

CONCLUZII
1. Recuperarea pacien¡ilor cu arsuri reprezintå

o terapie activå, continuå;
2. Tratamentul va debuta din primele minute,

neexistând o delimitare netå între faza acutå
¿i faza de recuperare ale îngrijirii pacientului;

3. Obiectivele programului de recuperare post-
arsurå includ suportul pacientului în recâ¿-
tigarea nivelului cel mai înalt posibil de func¡io-
nalitate ¿i independen¡å, cu îmbunåtå¡irea
calitå¡ii vie¡ii din punct de vedere fizic, emo-
¡ional ¿i social ¿i cu cea mai bunå reconstruc¡ie
cosmeticå;

4. Abordarea comprehensivå a tratamentului de
recuperare de cåtre to¡i membrii echipei
multidisciplinare va facilita educa¡ia continuå
¿i recuperarea pacien¡ilor cu arsuri. 
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