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DEFINIÞII ªI DATE DE
EPIDEMIOLOGIE
Pacientul politraumatizat reprezintã o
preocupare constantã ºi de actualitate în sistemul
medical de urgenþã, incidenþa acestor cazuri
crescând exponenþial în ultima decadã. Sunt
sugestive datele statistice care subliniazã cã, în
fiecare zi, 70-80 persoane/un milion de locuitori
suferã o leziune traumaticã; 50% se adreseazã
unui serviciu medical, dintre aceºtia 20% au
leziuni cu potenþial letal, 5% fiind pacienþi critici.
Interesul pentru traumã derivã ºi din faptul
cã este un eveniment ce influenþeazã semnificativ
ºi constant viaþa unei comunitãþi prin variabile
statistice, cum sunt mortalitatea, morbiditatea ºi
gradul de invaliditate (deficienþe funcþionale ºi
tulburãri asociate irecuperabile). Impactul este
ºi mai mare dacã se ia în considerare cã, aceastã
circumstanþã este principala cauzã de deces la
populaþia sub 40 ani, survenind ca un eveniment
acut, neaºteptat, în plinã activitate. La copii,
decesele prin traumã au frecvenþã comparabilã
cu suma tuturor celorlalte cauze de deces. Chiar
dacã accidentul este o realitate cotidianã, la noi
în þarã nu existã o evaluare a fenomenului, în
lipsa unui sistem naþional de monitorizare, de
exemplu un registru naþional de traumã, aºa cum
s-a iniþiat în boli oncologice, sfera ORL etc. De
aceea, trebuie sã apelãm la date furnizate de
National Trauma Data Bank, care subliniazã cã
10% din decesele anuale sunt de cauzã
traumaticã, acestea fiind a treia cauzã de deces
dupã accidentul vascular cerebral ºi bolile
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cardiovasculare (1). Aceeaºi sursã subliniazã cã
situaþia este dramaticã dacã analizãm decesele
la vârsta sub 45 ani, categorie la care accidentele
rutiere sunt pe primul loc, bãrbaþii tineri
totalizând un procent de 40%. Chiar dacã în
Europa numãrul de decese este mai mic (12/
100000 locuitori) faþã de alte regiuni ale globului
(India 30, Africa 26, America de Sud 18, America
de Nord 15/100000 locuitori), trebuie menþionat
cã aceste cifre nu cuprind date din Europa de
Est ºi în nici un caz, din România.
Trebuie semnalatã o situaþie poate mai
puþin cunoscutã, care se referã la discrepanþa ce
existã între costurile presupuse de traumã ºi
fondurile investite în cercetare în acest domeniu.
Costurile totale în traumã sunt reprezentate pe
de o parte, de cheltuielile directe în perioada
acutã - îngrijiri medicale, cât ºi de cele investite
în reabilitarea pacientului ºi reinserarea lui în
societate. Pe de altã parte, existã cheltuielile indirecte legate de faptul cã decesele prin accidente
apar de cele mai multe ori la vârste tinere, când
productivitatea individului este maximã,
pierderile fiind atât pe plan familial cât ºi pe plan
comunitar (calculul se face pe ani de viaþã
pierduþi, fiind în medie 36 la fiecare accident).
În celãlalt taler al balanþei, sunt fondurile alocate
pentru cercetare în traumã, acestea fiind infime
faþã de fondurile alocate în boli oncologice sau
cardiovasculare, în care pierderile pe ani de viaþã
nu sunt atât de mari (1/40 raport pentru traumã
faþã de 1/2 pentru cancer ºi 1/3 pentru boli
cardiovasculare) (2).
De-a lungul timpului, au existat o serie de
încercãri de a defini ºi a codifica cât mai corect

pacientul politraumatizat. În acest sens, este de
remarcat lucrarea colectivului de la Spitalul de
Urgenþã din Bucureºti Îndreptar de urgenþe
traumatologice, Ed. Medicalã 1975 - Prof. Dr.
I. ªuteu, Prof. Dr. O. Troianescu, Dr. R. Briciu,
Dr. A. Bucur, Dr. Gh. Chinta, Dr. M. Ciurel, Dr.
Z. Filipescu, Dr. A. Firicã, Dr. I. Tiron, Dr. I.
Oprescu, Dr. C. Petrescu, Dr. M. Soare, (3) un
prim tratat de traumatologie, care reprezintã un
moment memorabil pentru literatura româneascã
de specialitate. Aici, politraumatismul este
definit ca fiind rezultatul unor agresiuni traumatice exercitate într-un timp foarte scurt asupra
mai multor zone anatomice funcþional diferite.
Este remarcabilã sublinierea interrelaþiei: pe
lângã gravitatea pe care o prezintã fiecare leziune
în parte, în cazul politraumatismelor trebuie
avutã în vedere agravarea ce rezultã prin sumarea
leziunilor existente în regiuni diferite.
Sistemul de codificare propus era: Ctraumã la nivelul extremitãþii cefalice, T- torace,
A- abdomen, L- aparat locomotor (membre,
coloanã, bazin). Astfel, politraumatismele erau
bi-, tri- sau cvadriregionale (CT, CTA, TA, TAL,
CTAL etc.). Cu majusculã erau notate leziunile
severe, cu literã micã leziunile fãrã gravitate
deosebitã; astfel, la internare, o traumã multiplã
avea urmãtorul cod: ctAl, CtA, ctA etc. De asemenea, erau marcate ºi leziunile singulare ºi
duble, de ex. A leziune abdominalã unicã, AA
 leziune abdominalã dublã. Autorii explicau
încã din acea perioadã interrelaþia directã
autoagravantã între diferitele asocieri traumatice,
din care rezultau prioritãþile terapeutice imediate.
Astfel:
 asocierea CT - hipoxia agraveazã trauma
cranianã, creºte riscul de leziuni secundare (edem cerebral, ischemie)- se acordã
prioritate rezolvãrii leziunii toracice;
 asocierea TA - se rezolvã iniþial voletul
costal, revãrsatele pleurale (sub anestezie
localã), apoi laparotomie sub anestezie
generalã;
 asocierea AL - se rezolvã iniþial hemoragia intraperitonealã, apoi fracturile, în
acelaºi timp anestezic.
Ulterior, una dintre definiþiile acceptate,
pentru o perioadã lungã de timp a fost cea datã
de Faist, conform cãreia politrauma este o stare

acutã severã, rezultatã în urma unui impact
voluntar sau involuntar, mecanic, termic sau
chimic din care rezultã leziuni ale mai multor
regiuni ale corpului, dintre care cel puþin una,
sau o combinaþie a acestora are impact vital.
Definiþiile pun accent însã mai mult pe
bilanþul lezional ºi nu subliniazã impactul
sistemic pe care îl are trauma, impact ce influenþeazã direct mortalitatea. Pare mult mai corectã
definirea traumei majore în termenii scorului de
severitate a injuriei (ISS = Injury Severity Score),
politrauma fiind consideratã la un scor ISS peste
17. Acest lucru se datoreazã faptului cã scorul
de severitate, pe lângã elementele anatomice pe
care le ia în calcul, apreciazã gravitatea leziunilor,
organizându-le în 6 nivele de severitate pentru 6
regiuni diferite ale corpului, folosind pentru
fiecare regiune ºi elemente funcþionale. Suma
pãtratelor celor mai grave 3 leziuni constituie de
fapt ISS. Importanþa acestui scor derivã ºi din
faptul cã faciliteazã comunicarea între diferitele
etape ºi echipe de abordare a politraumatizatului,
impunând un limbaj comun între teren, salvare,
triaj  UPU, salã de operaþie, terapie intensivã
etc. În acelaºi timp, pe baza scorurilor, se fac
aprecieri prognostice, se poate calcula mortalitatea la un ISS dat ºi se pot compara ºi evalua de
la an la an eficienþa protocoalelor terapeutice
utilizate la un moment dat. Orice modificare a
acestora va putea fi analizatã în termenii
impactului asupra mortalitãþii, morbiditãþii,
timpului de spitalizare în STI ºi în spital sau ore
de ventilaþie mecanicã, la un ISS dat, pentru douã
intervale de timp diferite. Complexitatea ºi
valoarea absolutã a ISS nu sunt legate numai de
numãrul regiunilor ºi organelor implicate în
traumã (elementul anatomic al scorului), ci ºi de
elementele funcþionale ºi modificãrile patologice
induse, exprimate în scor prin simptome ºi semne
clinice (4, 5).
Analizând decesele civile prin traumã,
Trunkey semnalizeazã distribuþia trimodalã a
acestora (6).
 Într-un prim vârf de mortalitate, survenit
în primele 30 minute dupã impactul traumatic, sunt cuprinse 50% dintre decese
(asocieri traumatice complexe letale), la
care supravieþuirea este imposibilã în
condiþiile tehnologice ºi cu posibilitãþile
terapeutice actuale.
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 Un al doilea vârf totalizeazã 30% din
decesele prin traumã, care survin în
primele 4 ore de la injurie (perioada
precoce posttraumaticã), fiind vorba aici
de pacienþi cu instabilitate hemodinamicã
sau insuficienþã ventilatorie majorã, care
nu pot fi stabilizate.
 Cel de-al treilea vârf de mortalitate
cuprinde 20% dintre decese, care survin
peste zile-sãptãmâni dupã traumã, cauzele acestor decese fiind complicaþii
apãrute în perioada de evoluþie tardivã
prin MSOF, sepsis, tromboembolism
pulmonar fatal.
Dacã în primul vârf de mortalitate, intervenþia terapeuticã nu modificã procentul de
mortalitate, al doilea vârf poate fi scãzut prin
îmbunãtãþirea metodelor de evaluare ºi stabilizare, iar în al treilea vârf, mortalitatea poate fi
scãzutã prin îmbunãtãþirea managementului
definitiv, a actului anestezico-chirurgical ºi a
mãsurilor de terapie intensivã (7, 8).

PRINCIPII DE ABORDARE A
PACIENTULUI POLITRAUMATIZAT
Politraumatismul este entitatea clinicã a
cãrei abordare necesitã un concept coerent ºi mai
ales unitar, care trebuie sã fie urmat de la locul
accidentului, apoi pe parcursul transportului
medicalizat, triaj- UPU, salã de operaþie, terapie
intensivã, recuperare. Abordarea este fãcutã
întotdeauna în echipã, cu menþiunea cã membrii
echipei se schimbã în funcþie de momentul de
abordare ºi evoluþie a pacientului politraumatizat
(9). Mãsurile de investigare, monitorizare ºi
tratament sunt cu atât mai ample ºi cresc în invazivitate, cu cât ne apropiem de abordul specializat în sala de operaþie ºi reanimare. Intervenþia
echipei medicale impusã de bilanþul lezional
complex ºi de situaþia de urgenþã se face de
cele mai multe ori contracronometru, aici
dovedindu-se utilitatea aplicãrii cu stricteþe a
protocoalelor de evaluare, diagnostice ºi de
tratament. S-a dovedit cã omiterea oricãrei trepte
din protocol poate compromite evoluþia
ulterioarã a pacientului.
Principiile de abordare specifice politraumatismelor sunt:
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1. Echipa medicalã antrenatã, cu cel puþin
3 membri, fiecare cunoscându-ºi clar rolul ºi tipul
de intervenþie pe care trebuie sã-l efectueze;
2. Ierarhizarea în management ºi resuscitare;
3. Abordarea se face pe baza prezumþiei
celei mai grave leziuni, cu respectarea ariilor
vitale. Acestea trebuie rapid tratate, fãrã confirmarea paraclinicã a diagnosticului (ventilaþie,
hemodinamicã, coloana cervicalã);
4. Leziunile trebuie tratate concomitent cu
stabilirea diagnosticului ºi monitorizare.
Monitorizarea este continuã, crescând rapid în
invazivitate;
5. Reevaluare continuã, tinând cont cã
aceste leziuni se pot modifica în dinamicã.
Cuvintele cheie sunt: rapid, atent,
ordonat.
Momentele-cheie de abord al pacientului
se deruleazã în teren (locul accidentului), triajUPU, sala de operaþie, STI, secþia care este
implicatã în îngrijirea leziunilor cu evoluþia cea
mai lentã, reabilitare pânã la reintegrarea în
activitate. Protocoalele de evaluare primarã
abordate în teren se continuã în spital pânã la
stabilizarea funcþiilor vitale, moment în care se
începe evaluarea secundarã. Managementul
definitiv (terþiar  actul anestezico-chirurgical)
începe în sala de operaþie ºi este continuat apoi
în terapie intensivã. Un bilanþ lezional complex,
cu leziuni care au impact vital ce nu pot fi
stabilizate, poate întrerupe evaluarea la nivel
primar ºi poate orienta pacientul direct spre sala
de operaþie, unde se continuã tratamentul iniþiat
pentru stabilizarea pacientului ºi menþinerea
funcþiilor vitale. Concomitent, se începe
intervenþia chirurgicalã, care la acest tip de
pacient (urgenþã de gradul I), se rezumã la
mãsuri menite sã contribuie la stabilizare (de ex.
oprirea sângerãrilor). Dacã pacientul este
stabilizat în etapa primarã, el va continua a doua
treaptã a protocolului, evaluarea secundarã, care
prelungeºte etapa preoperatorie cu un timp
suficient pentru investigaþii suplimentare, pe
aparate ºi sisteme, necesare pentru definirea
circumstanþei acute traumatice ºi a patologiei
asociate. Acestea sunt urgenþe de gradul II.
Momentul anestezico-chirurgical nu este
izolat, el trebuie judecat ºi înþeles în contextul

pacientului politraumatizat, trebuie adaptat
momentului de resuscitare, care începe la locul
traumei, dar frecvent se continuã intraoperator
ºi în terapie intensivã.

ASOCIERI TRAUMATICE, CRITERII
SPECIFICE PENTRU ÎNGRIJIREA ÎN
STI
Pacientul politraumatizat, prin complexitatea bilanþului lezional (ISS>17) cât ºi a rãspunsului multisistemic consecutiv, necesitã îngrijiri
specifice pacientului critic, întrunind ºi din acest
punct de vedere, criteriile valide internãrii în
secþia de terapie intensivã. Analizând mai în
detaliu motivele pentru care trauma multiplã are
aceastã adresabilitate, pornim de la faptul cã
aceºti pacienþi au nevoie de o monitorizare
complexã.

MONITORIZARE
Desigur, ei beneficiazã de monitorizare
neinvazivã clasicã încã din teren (TA, AV, EKG,
T, SpO2, D, NR), dar pe mãsura evoluþiei cazului,
monitorizarea creºte în agresivitate, individualizat pentru fiecare caz în parte. De multe ori,
PVC ºi TA care se instituie ca manevre invazive
iniþiale, nu furnizeazã date suficiente pentru
conducerea tratamentului. Astfel, devin necesare:
 mãsurarea PIC (presiunii intracraniene),
ca marker de evoluþie a edemului cerebral
în trauma cerebralã severã ;
 montarea individualizatã a cateterului
Swan-Ganz pentru:
1. evaluarea profilelor hemodinamice în
definirea formelor de ºoc;
2. evaluarea funcþionalitãþii cordului stâng
- inotropism alterat în contuzia miocardicã sau
insuficienþa cardiacã hipodiastolicã cu umplere
deficitarã a ventriculului stâng în tamponada
cardiacã, pneumomediastin sau pneumotorax
compresiv;
3. evaluarea rezistenþelor pulmonare ºi
periferice ca rãspuns la terapie.
În final, vom avea variabile de control atât
pentru macrocirculaþie (debit cardiac, SVO2,

DO2, VO2, O2ER), cât mai ales pentru microcirculaþie (deficit de baze, gaura anionicã,
lactacidemie, gradient CO2 venos / arterial, CO2
/ pH gastric intramucos), importantã pentru
evoluþia temporalã ºi pentru prognostic.

OBIECTIVE TERAPEUTICE
Importanþa acestei monitorizãri complexe
derivã din faptul cã la orice pacient critic ºi în
cazul traumei multiple conducerea terapiei
nespecifice suportive necesitã elemente de
fiziopatologie care sunt reflectate de parametrii
mai sus menþionaþi. Cu alte cuvinte, nu numai
menþinerea funcþiilor vitale este esenþialã pentru
prognosticul acestor pacienþi, dar mai ales
menþinerea homeostaziei la nivel periferic,
tisular.
 Astfel, menþinerea la parametrii optimi
ai perfuziei ºi oxigenãrii tisulare, cât ºi
modularea rãspunsului imun sistemic nu
pot fi realizate decât sub aceastã monitorizare complexã. Controlul strict al
modificãrilor tisulare va putea preveni
instalarea disfuncþiilor sau insuficienþelor
de organ.
 Pentru pacientul politraumatizat, un alt
obiectiv terapeutic esenþial îl constituie
stabilizarea ºi menþinerea funcþiilor
organelor implicate în traumã.
Realizarea acestor obiective terapeutice
presupune ca secþia în care se îngrijesc astfel de
pacienþi sã poatã aplica întregul arsenal de mãsuri
nespecifice suportive (suport ventilator, vasopresor, inotrop, renal, metode alternative de
nutriþie, analgezie ºi sedare multimodalã).
Existã câteva situaþii particulare în
circumstanþa traumaticã, care necesitã încã de la
sosirea în spital îngrijiri în terapia intensivã:

STOPUL CARDIORESPIRATOR
RESUSCITAT
Pacientul cu traumã multiplã, care în
etapele primare a fost resuscitat, beneficiazã de
întregul arsenal suportiv menþionat anterior. Ca
o parantezã, trebuie însã subliniat, cã din pãcate,
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resuscitarea în condiþii de teren a pacienþilor
politraumatizaþi are o ratã micã de succes (< 6%),
iar dintre aceºti pacienþi peste 80% rãmân cu
sechele neurologice grave. Dacã stopul cardiac
este surprins în condiþii de spital, succesul este
>50% ºi sechelele sunt mult mai mici. Sigur cã
aceasta presupune ca pacientul politraumatizat
sã fie monitorizat de la admisie, acest lucru
facilitând recunoaºterea rapidã a ritmului de
oprire al inimii: fibrilaþie ventricularã, asistolie,
disociaþie electromecanicã. Acesta din urmã este
ritmul cel mai frecvent de oprire cardiacã la
pacientul cu traumã, la care se regãsesc aproape
toate cauzele care induc disociaþie electromecanicã: hipotermie, diselectrolitemie, hipoxie,
acidozã, hipovolemie, tamponada cardiacã,
pneumotorax sufocant, embolie pulmonarã.
Evaluarea primarã ºi secundarã în condiþii
de spital presupune monitorizarea hemodinamicã, biochimicã, hematologicã, ceea ce va
determina recunoaºterea ºi tratarea precoce a
tuturor cauzelor de stop cardiac, menþionate mai
sus, care poate fi eventual prevenit.

TRAUMA CRANIANÃ SEVERÃ
Într-un studiu observaþional, derulat în anul
2004 în spitalul nostru, pe o perioadã de 6 luni,
pe un grup de 382 de pacienþi politraumatizaþi
(ISS>17), incidenþa bilanþului lezional a fost:
 traumatism cranian 65%
 traumatisme ale extremitãþilor 61%
 traumatism toracic 48%
 traumatism abdominal 31%
 traumatism de coloanã vertebralã 18%
Trauma cranianã severã reprezintã prin ea
însãºi o situaþie criticã, deloc de neglijat atunci
când analizãm ºi procentul de implicare a
acesteia în bilanþul lezional. Aceastã circumstanþã va reprezenta o altã situaþie în care
pacientul este internat în terapie intensivã.
Definitã la un GCS<8, ea este responsabilã de
decesul a 30-50% dintre pacienþii cu traumã
multiplã. Atunci când se asociazã cu ºocul
hemoragic, mortalitatea ajunge pânã la 68%.
În trauma cranianã, se descriu douã tipuri
de leziuni cerebrale, care schematic pot fi
descrise astfel:
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1. Leziunea primarã
Leziunea primarã este o urmare directã a
impactului cranian traumatic; de obicei existã o
leziune focalã (contuzie, dilacerare cerebralã,
hematom extra-/subdural, intracerebral, subarahnoidian); în imediata apropiere existã o
zonã de penumbrã perilezionalã, care dezvoltã
iniþial un edem cerebral local, cu efect de masã
ce într-un final produce deplasarea liniei mediane, compresie ºi hemoragie în trunchiul
cerebral, cu posibila herniere cerebralã. Expresia
clinicã va fi coma secundarã.
Leziunea primarã poate avea un caracter
difuz (leziune axonalã difuzã, leziune vascularã
difuzã). Consecinþa directã va fi:
 producerea unui defect de membranã
axonalã, cu alterarea schimburilor ionice
(Ca2+), cu depolarizare axonalã consecutivã ºi anomalii ale transmiterii impulsului în reþeaua neuronalã, producânduse în final disfuncþie neuronalã globalã.
Expresia clinicã în acest tip de leziune
va fi coma primarã;
 distrucþie nodalã ºi leziune internã axonalã, cu producerea unei degenerãri axonale (acumulare intracelularã de Ca2+),
ulterior cu sau fãrã regenerare axonalã.
2. Leziunea secundarã
Cascada fiziopatologicã se declanºeazã în
minute, ore, zile de la injuria primarã. Leziunea
secundarã complicã ºi agraveazã leziunea primarã prin diverse mecanisme cum ar fi: sindromul de ischemie-reperfuzie, hemoragia intracranianã, hipertensiunea intracranianã. Edemul
cerebral secundar va determina extinderea
leziunii neuronale, având rol esenþial în creºterea
morbiditãþii ºi mortalitãþii.
Leziunea secundarã este influenþatã de:
 condiþia generalã indusã de traumã;
 factori sistemici, ce pot avea rol de agravare dintre care cei mai importanþi sunt
hipotensiunea ºi hipoxia. Aici pot fi
incluºi hipo- ºi hipercapnia, hipertermia,
tulburãrile hidroelectrolitice;
 factori locali intracranieni de agravare a
leziunii secundare: creºterea PIC, scãde-

rea PPC (presiunea de perfuzie cerebralã),
condiþii de creºtere a consumului de
oxigen (de ex. convulsiile) (10).
Pentru a putea trata ºi evalua dezvoltarea
leziunii secundare, care este responsabilã în mare
parte de sechelele posttraumatice cerebrale, ºi
care agraveazã prognosticul ºi creºte mortalitatea
în perioada de spitalizare, este absolut necesarã
monitorizarea PIC, procedeu care trebuie introdus de rutinã. Existã o varietate mare de metode
de determinare a PIC, în Spitalul de Urgenþã
utilizându-se montarea cateterului intraparenchimatos.
În funcþie de PIC, se adapteazã în general
toate mãsurile terapeutice suportive, obiectivul
fiind menþinerea acesteia sub 15 mmHg. Schematic, trauma multiplã care are în bilanþul
lezional TCC sever, are urmãtoarele principii
terapeutice:
 intubaþie precoce cu ventilaþie mecanicã,
pentru menþinerea normoxiei, normocapniei;
 repleþie volemicã ºi suport vasoconstrictor ºi inotrop pentru menþinerea: TAM >
90 mmHg, presiunea de perfuzie cerebralã (PPC) > 70 mmHg, normovolemie,
Ht > 30%;
 analgosedare, relaxante neuromusculare;
 menþinerea normotermiei;
 menþinerea normalã a osmolaritãþii
plasmatice, cu controlul valorilor Na+,
glicemiei;
 poziþionarea capului între 030°;
 intervenþie neurochirurgicalã, când
aceasta este indicatã;
 monitorizare PIC.
Specific pentru trauma cranianã este
tratamentul edemului cerebral, care cuprinde
câteva mãsuri-cheie:
 aprofundarea analgo-sedãrii;
 creºterea TAM pentru a menþine PPC >
70 mmHg (PPC=TAM-PIC);
 terapie osmoticã în primele 48 de ore, sub
controlul osmolaritãþii care trebuie
menþinutã la valori normale, manitolul
administrându-se i.v. lent 25  50ml (1g/
kgc), doze la care existã un efect preponderent antioxidant;
 drenajul LCR dacã este posibil;

 alte mãsuri care se aplicã individualizat
sub o monitorizare strictã, pentru
perioade scurte de timp, ºi care sunt încã
controversate în literaturã: hipotermie
moderatã (34-35°C), coma barbituricã,
hiperventilaþie.

TRAUMATISMUL SPINAL
În ceea ce priveºte traumatismul spinal,
dupã evaluarea primarã ºi secundarã, orice
fracturã de coloanã vertebralã, cu sau fãrã
interesare medularã (chiar dacã secþiunea este
completã), are indicaþie de stabilizare chirurgicalã, cât mai precoce posibil. În lipsa acestei
atitudini terapeutice, mãsurile de îngrijire ºi
nursing sunt extrem de dificile. Nivelele înalte
de traumã toracicã (peste T3T4) necesitã îngrijiri
complexe, pornind chiar de la necesitatea instituirii suportului ventilator. Trebuie însã menþionat cã, deºi existã multe controverse, se discutã
ºi în contextul traumei medulare posibilitatea
limitãrii evoluþiei leziunilor secundare (edemul
ºi hemoragia centromedularã) prin instituirea
mãsurilor terapeutice precoce, adaptate fiecãrui
caz în parte. În lipsa unei terapii adecvate, acestea
se extind câteva nivele medulare (deasupra ºi
dedesubtul nivelului de impact traumatic). Se
readuce în discuþie conform controversatului
studiu NASCIS, corticoterapia iniþiatã în primele
24 h: metilprednisolon în bolus: 30 mg/kgcorp ;
5,4 mg/kgcorp/h în primele 24 de ore (11).

TRAUMA TORACICÃ
Referindu-ne la componenta toracicã a
unui bilanþ lezional complex, existã leziuni specifice care fac din pacientul politraumatizat un
pacient care se va îngriji în terapie intensivã.
Astfel:
1. Leziunile imediat letale
Leziunile imediat letale (ruptura de cord,
ruptura de aortã / vena cavã) ajung foarte rar la
spital, decesul survenind de cele mai multe ori
în teren. Atunci când ruptura de cord sau de vase
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mari nu produce imediat decesul, pacientul fiind
în ºoc hemoragic, ajunge direct în sala de
operaþie, unde concomitent cu evaluarea primarã
se instituie manevre complexe de stabilizare a
funcþiilor vitale. Ulterior, aceºti pacienþi se vor
îngriji în terapie intensivã.
2. Leziunile rapid letale
Leziunile rapid letale (obstrucþia de cãi
aeriene, pneumotorax compresiv, hemotorax
masiv, volet costal/torace moale, tamponada
cardiacã, dilacerare de aortã/vase mari, ruptura
traheobronºicã) sunt de cele mai multe ori
abordate în teren, în timpul evaluãrii primare ºi
secundare, pentru insuficienþã respiratorie acutã.
Dacã aceste leziuni nu sunt stabilizate dupã
manevrele chirurgicale adaptate fiecãrei leziuni
în parte ºi insuficienþa respiratorie persistã, îngrijirea se va face în terapie intensivã. Acest lucru
se datoreazã în principal necesitãþii suportului
ventilator, iniþiat pe criterii largi, clasice (semne
de insuficienþã respiratorie: apnee mai mult de
2-3 minute, frecvenþa respiratorie sub 10/minut
ºi peste35/minut, PaO2<55 mmHg ºi PaCO2>55
mmHg, pH<7,2). Existã însã o serie de indicaþii
de ventilaþie mecanicã specifice traumei:
a) GCS<10 (incluzând ingestia concomitentã de alcool ºi droguri);
b) obstrucþie de cãi aeriene;
c) volet costal (anterior, peste 8 coaste), trei
coaste cu TCC sau fracturã de stern;
d) contuzie pulmonarã severã;
e) oboseala muºchilor respiratori;
f) necesitatea sedãrii sau analgeziei,
g) traumatism toracic asociat cu boalã
pulmonarã cronicã / vârsta înaintatã;
h) asocierea a trei sau mai multor leziuni
traumatice;
i) ºoc (12).
Trebuie sã insistãm asupra voletului costal,
mai ales cel anterior (fractura a cel puþin 3 coaste
adiacente în douã sau mai multe locuri, ce
creeazã un fragment toracic cu mobilitate
paradoxalã, segmentele implicate pierzând
continuitatea cu restul cutiei toracice, compromiþând mecanica ventilatorie). De cele mai multe
ori, voletul costal este însoþit de: contuzie
pulmonarã (care este frecvent cauzã de ARDS
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primar), hemotorax, pneumotorax. Pacientul are
dureri mari în inspir, ceea ce limiteazã suplimentar miºcãrile respiratorii. Astfel, insuficienþa
respiratorie ce apare în contextul voletului costal
are mai multe cauze:
 dinamica toraco-pulmonarã compromisã;
 alterãri ale difuziunii alveolo  capilare;
 restricþie pulmonarã;
 shunt intrapulmonar crescut.
Tratamentul constã în fixarea voletului prin
mijloace externe sau prin fixare internã, metode
chirurgicale sau ventilaþie mecanicã, cea din
urmã dovedindu-ºi superioritatea. Indicaþiile
pentru fixare sunt cazurile critice: mai mult de 3
coaste rupte concomitent cu TCC sau fracturã
de stern, mai mult de 8 coaste adiacente rupte,
volet anterior, torace moale. În acest context traumatic ºi al ventilaþiei mecanice, montarea pleurostomei este obligatorie, chiar dacã pacientul
nu prezintã pneumotorax sau hemotorax.
O altã situaþie criticã ce orienteazã pacientul cu trauma multiplã din momentul evaluãrii
primare spre terapie intensivã o constituie
tamponada cardiacã (de cele mai multe ori sunt
suficienþi 200 ml sânge pentru a crea tabloul
clinic, fãrã ca examenul radiologic sã aibã mare
valoare diagnosticã în aceastã situaþie) (13, 14).
Elementele clinice trebuie rapid recunoscute ºi
interpretate în contextul traumei. Astfel, triada
lui Beck constã în recunoaºterea zgomotelor
cardiace asurzite, hipotensiune, jugulare turgescente, acest din urmã semn putând lipsi dacã
pacientul este în ºoc hipovolemic. Pot fi prezente
semnele Küssmaul (accentuarea distensiei
venelor gâtului în inspir, puls paradoxal),
matitate cardiacã ºi traseul EKG microvoltat.
Pacientul este în ºoc cu rãspuns hipodinamic,
determinat de scãderea funcþiei de pompã
cardiacã, prin scãderea umplerii diastolice,
limitatã de lichidul pericardic. Pattern-ul hemodinamic al sindromului de debit cardiac mic este,
în acest context, debitul cardiac scãzut ºi PWCP
crescutã (15). Tratamentul este complex, concomitent cu diagnosticul ºi tratamentul tuturor
leziunilor traumatice toracice ºi extratoracice.
Presupune efectuarea rapidã a pericardiocentezei
(ulterior în sala de operaþie pericardiotomie,
fereastrã pericardicã), concomitent cu umplere
volemicã ºi stabilizare hemodinamicã (16).

3. Leziuni cu potenþial letal
Leziuni cu potenþial letal (contuzia
pulmonarã, contuzia miocardicã, ruptura / hernia
de diafragm, ruptura / perforaþia de esofag). Contuzia pulmonarã ºi contuzia miocardicã sunt
leziuni specifice, tratate în terapie intensivã, unde
pacienþii ajung de obicei dupã o evaluare primarã
ºi secundarã complexã, prin care se stabilizeazã
ºi se evalueazã suplimentar toate regiunile
traumatizate.
Contuzia pulmonarã este rezultatul aplicãrii unei forþe mecanice direct asupra plãmânului, fiind o entitate posttraumaticã cu un diagnostic dificil. Morfologic, apare edem alveolar,
laceraþii pulmonare, infiltrat sanguin, zone în care
este afectatã profund hematoza pulmonarã.(17)
Asocierea cea mai frecventã în context traumatic,
aºa cum am menþionat, este cu voletul costal.
Clinic apare insuficienþã respiratorie hipoxemicã
acutã, necontrolabilã prin oxigenoterapie,
expresie a colapsului alveolar, shunt intrapulmonar dreapta-stânga, cu dispnee, polipnee, cianozã,
uneori hemoptizie, murmur vezicular diminuat.
Imaginea radiologicã ºi CT care pot fi normale
iniþial, se modificã rapid (24-36 ore), apar
infiltrate pulmonare extensive. În funcþie de
severitatea contuziei pulmonare, evoluþia spre
ALI/ARDS variazã între 1040%. Diagnosticul
diferenþial cu pneumonia de aspiraþie este foarte
greu de fãcut, mai ales la debut; cele douã entitãþi
clinice pot coexista (18, 19).
Atitudinea terapeuticã vizeazã atât leziunea pulmonarã în sine, cât ºi factorii precipitanþi
ºi comorbiditãþile (20, 21). Se tenteazã ori de câte
ori este posibil ventilaþie noninvazivã, sub
controlul strict al parametrilor arteriali (PaO2 5580 mmHg). Dacã acest lucru nu este posibil,
atunci se recurge la IOT ºi ventilaþie mecanicã,
urmãrindu-se menþinerea PEEP optim, FiO2
minim, volum curent = 5-8 ml/kgc, Pplat < 30
cmH2O (22). De obicei, pacientul este ventilat
cu presiuni pozitive, respectându-se conceptul
baby lung, ºi de multe ori acceptându-se
artificii, cum ar fi hipercapnia permisivã, în ideea
de a se obþine un PaO2 cât mai apropiat de cel
normal. Ventilaþia se face cu mãsuri protective
pentru volotraumã ºi barotraumã iatrogenã.
Pacientul trebuie în acest scop analgosedat ºi,

dacã este necesar, folosite chiar blocante
neuromusculare. Antibioticele se utilizeazã
numai în condiþiile existenþei unei infecþii, ideal
susþinutã bacteriologic, folosirea lor fiind
conformã cu antibiograma. Utilizarea steroizilor
este contraindicatã.
Contuzia miocardicã este mult mai
frecventã decât sugereazã studiile existente pânã
acum. 80% din traumatismele toracice închise
sunt însoþite de contuzii miocardice, care îmbracã
forme de gravitate variabile: de la forme
asimptomatice pânã la leziuni ischemice întinse,
rupturi de cordaje, valve sau de cord.
Diagnosticul se bazeazã pe recunoaºterea
în context de traumatism toracic a modificãrilor
EKG (tahicardie sinusalã fãrã altã cauzã,
alternanþã tahi-bradicardie, extrasistole atriale,
extrasistole ventriculare, fibrilaþie atrialã sau
blocuri de ramura, unde T inversate, ST
supradenivelat). Specificã însã pentru diagnostic
este dozarea enzimelor cardiace: troponina, CKMB (23). Troponina, enzima cardiacã specificã,
reflectã modificãrile ischemice cardiace, mai ales
atunci când valorile sunt urmãrite în dinamicã
(creºte extrem de rapid  în 4 ore  ºi se menþine
crescutã câteva zile). Troponina este markerul
cel mai fidel al contuziei miocardice, încã din
camera de gardã. Analiza se va repeta din 4 în 4
ore, fiind mai fidelã pentru leziunea ischemicã
cardiacã decât CK, CK-MB, respectiv raportul
între ele. Dacã valoarea troponinei se asociazã
cu modificãri EKG în primele 12 ore, specificitatea pentru contuzie miocardicã creºte extrem
de mult, aceastã combinaþie fiind cel putin
comparabilã ca valoare cu datele furnizate de
ecocardiografia transesofagianã.(24) Aceasta din
urmã este sugestivã pentru contuzie miocardicã,
când pune în evidenþã anomalii de contracþie a
pereþilor, cu sau fãrã prezenþa lichidului pericardic. Tratamentul leziunii este clasic, suportiv
(monitorizare EKG continuã, oxigenoterapie,
analgezie etc.), cu accent pe prevenþia ºi tratarea
tulburãrilor de ritm. Prognosticul este mai bun
ca în infarctul de miocard acut, fãrã anomalii
funcþionale cardiace.
Ruptura diafragmaticã este frecvent
secundarã unui traumatism toracic sau abdominal
închis, în urma cãrora rezultã o laceraþie
neregulatã de dimensiuni suficient de mari pentru
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a permite hernierea conþinutului abdominal în
torace.
 Semnele clinice pot apare imediat
posttraumatic, dar frecvent sunt evidente
la distanþã;
 Simptomatologia este variabilã, de obicei
se remarcã deteriorarea funcþiei respiratorii ºi creºterea presiunii intraabdominale. Clinic, apare dispnee (la poziþionare în decubit), durere toracicã, lichid
de lavaj peritoneal sau conþinut gastric pe
pleurostomã;
 Aspectul radiologic evidenþiazã hemidiafragmul ascensionat sau non-vizibil,
infiltrate pulmonare dense bazale, hernierea stomacului (plasarea sondei nasogastrice incorect), hernierea intestinului,
ficatului etc. în torace;
 Pentru confirmare se efectueazã examen
CT torace inferior;
 Pe toatã perioada necesarã pentru diagnostic, se menþine sonda nazogastricã
pentru decompresia stomacului;
 Intervenþia chirurgicalã se efectueazã
imediat la internare, laparatomia rezolvând concomitent ºi alte asocieri traumatice ale organelor abdominale;
 Manifestarea tardivã a rupturii diafragmatice va avea sancþiune chirurgicalã,
preferându-se de data aceasta toracotomia;
 În postoperator, pacientul se ventileazã
mecanic aproximativ 48 ore pentru a oferi
protecþie suturilor de diafragm (25).
4. Leziunile toracice non-letale
Leziunile toracice non-letale (pneumotorax simplu, hemotorax simplu, fracturi costale,
fractura de stern, fractura de claviculã, fractura
de scapulã, luxaþia sterno-clavicularã), se rezolvã
de obicei de cãtre chirurg, ortoped, pacienþii fiind
apoi îngrijiþi în salonul de postoperator. Rar, când
fenomenele de insuficienþã respiratorie nu sunt
amendate de manevrele simple, clasice
(pleurostome, fixarea externã sau internã a
fracturilor), pacientul va fi îngrijit în terapie
intensivã, unde preocuparea principalã va fi
28

Timiºoara, 2006

stabilizarea funcþiilor vitale, plecând de la
insuficienþa ventilatorie. Concomitent, trebuie
diagnosticate ºi tratate comorbiditãþile care
agraveazã tabloul clinic, fie cele traumatice (ex.
contuzie pulmonarã), fie bolile asociate (BPOC,
astm bronºic).

TRAUMA ABDOMINALÃ
Atitudinea terapeuticã este nuanþatã de
douã situaþii distincte, trauma abdominalã
închisã sau deschisã.
În trauma abdominalã deschisã, pacientul poate fi instabil hemodinamic, cu valori
extrem de mici ale presiunii arteriale, de obicei
fiind evidentã hemoragia externã, ceea ce
necesitã reechilibrare volemicã, concomitent cu
intervenþie chirurgicalã hemostaticã, înainte chiar
de investigaþii paraclinice diagnostice. O altã
situaþie frecventã este evisceraþia, pneumoperitoneul sau peritonita (prin perforaþie de organ
cavitar). ªi în aceastã situaþie, intervenþia chirurgicalã se impune de urgenþã, investigaþiile
preliminare limitându-se cât mai mult posibil.
Dacã semnele de mai sus nu apar, pacientul poate
fi supus unei evaluãri secundare cât mai ample,
cu continuarea investigaþiilor paraclinice prin
examen ecografic abdominal seriat. Evidenþierea
la acest examen a unei modificãri traumatice
intraabdominale poate impune de urgenþã
intervenþia chirurgicalã; în caz contrar, pacientul
se urmãreºte cel puþin 48 ore. Rezultatul neconcludent în contextul unei simptomatologii incerte
impune examen CT abdominal sau chiar examen
laparoscopic.
În trauma abdominalã închisã, existenþa
instabilitãþii hemodinamice concomitente, care
sugereazã prezenþa unei sângerãri intraabdominale (cel mai frecvent prin leziunea unui organ
parenchimatos), impune laparotomia de urgenþã
(dacã este posibil dupã examen ecografic sau CT
de control). Prezenþa semnelor de peritonitã, care
ridicã suspiciunea lezãrii unui organ cavitar, va
orienta de asemenea cãtre intervenþia chirurgicalã
de urgenþã.
Studii recente care abordeazã traumatismul
abdominal în lumina noului concept de damage
control surgery, impun ca necesarã efectuarea

examenului CT abdominal cu contrast încã din
momentul aplicãrii algoritmului ATLS.(26,27)
Extravazarea substanþei de contrast impune
intervenþia chirurgicalã de urgenþã pentru
leziunea unui organ parenchimatos sau a
diafragmului, sau chemoembolizare pe plexuri
vasculare distruse, când leziunea nu are o
sancþiune chirurgicalã posibilã (fracturi extinse
de bazin); toate acestea se efectueazã concomitent cu mãsurile de terapie de susþinere, care
vizeazã în primul rând corectarea circumstanþelor
agravante posttraumatice: acidoza, hipotermia,
coagulopatia de consum. În prezenþa acestora,
tratamentul chirurgical se va rezuma la stabilizare, hemostazã (conform principiilor de
damage control surgery). Dacã în urma ATLS
pacientul este stabil, poate fi rezolvat chirurgical
definitiv per primam.

TRAUMATISMUL DE BAZIN ªI DE
MEMBRE
Analizând incidenþa diferitelor leziuni
traumatice în bilanþul lezional complex al unei
politraume, se observã cã imediat dupã TCC, care
are o frecvenþã de 65%, se situeazã traumatismul
de bazin ºi de membre în procent de 61%. Modalitatea de abordare a acestora este dictatã de
evaluarea primarã, care presupune un control
riguros al membrului superior, inferior ºi al centurilor aferente, însoþit întotdeauna de evaluare
vascularã ºi neurologicã, pentru excluderea
eventualelor asocieri.
Dacã radiografia de bazin atestã prezenþa
unei fracturi de bazin instabile, (ce presupune
pierderi sanguine pânã la 3-5 l prin leziunea de
plexuri vasculare aferente, a cãror sângerare este
necontrolabilã chirurgical), atitudinea terapeuticã
va consta în fixarea temporarã a bazinului.
Aceasta permite evaluarea radiologicã ºi ecograficã a complexitãþii leziunii ºi diagnosticarea
eventualelor asocieri traumatice a organelor din
micul bazin, a cãror prezenþã impune intervenþia
chirurgicalã de urgenþã, concomitent cu fixarea
externã a bazinului. Soluþia chirurgicalã definitivã urmeazã dupã sãptãmâni. Fractura stabilã
permite un timp mai lung de investigare pentru
CT, care poate evidenþia prezenþa sângerãrii în
micul bazin, care dacã este masivã impune

angiografie cu embolizarea vaselor interesate ºi
subsecvent fixarea externã.
Fractura oaselor lungi este însoþitã de
hemoragie externã, ca prim gest în aceastã
situaþie fiind oprirea sângerãrii. În prezenþa
fracturii închise de femur, care implicã o pierdere
de 1,5 l sânge, se verificã perfuzia perifericã,
funcþia senzorialã/motorie, integritatea þesuturilor moi ºi, pe cât posibil, diagnosticarea cât mai
precoce a unui sindrom de compartiment. Dacã
acest examen este negativ, soluþia chirurgicalã
ortopedicã este per primam definitivã. Asocierea
a cel puþin 3 elemente din examenul clinic anterior sau prezenþa sindromului de compartiment
implicã aplicarea principiilor damage control
orthopedics (fasciotomii largi, hemostazã,
decontaminare ºi stabilizare externã). Dacã
aceste intervenþii nu-ºi dovedesc eficienþa,
membrul afectat va trebui amputat.
Sindromul de compartiment periferic,
prin impactul sãu sistemic ºi implicaþiile directe
asupra morbiditãþii ºi mortalitãþii prin traumã,
este o entitate particularã asupra cãreia trebuie
sã insistãm. El este reprezentat printr-un edem
masiv al unei loji musculare sau al unui segment
de membru care prezintã ischemie marcatã ºi
izolarea de restul corpului. Efectuarea de urgenþã
a fasciotomiei ºi debridãrilor largi evitã intervenþii laborioase ulterioare ºi chiar amputarea
segmentului respectiv. Repermeabilizarea tardivã
a axului vascular poate duce ulterior la sindromul
de reperfuzie ce precipitã apariþia insuficienþei
multiple de organe (cea mai precoce ºi specificã
fiind insuficienþa renalã).

PRINCIPII DE ANESTEZIE
Pacientul politraumatizat cu un ISS>17
este un pacient critic, pentru care ansamblul de
mãsuri ce presupun internarea în STI (monitorizare, terapie suportivã complexã) este absolut
necesar pentru supravieþuire. Nu trebuie neglijat
cã acest pacient cu multiple disfuncþii ºi cu
instabilitate marcatã va trebui supus actului
anestezico-chirurgical în urgenþã, ceea ce presupune prezenþa tuturor factorilor agravanþi ai
acestei situaþii: stomac plin, examen preanestezic
sumar, comprimat de criza de timp impusã de
gradul de urgenþã sau lipsa de dialog cu un
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pacient aflat în comã, ceea ce explicã sãrãcia de
date în ceea ce priveºte patologia preexistentã ºi
medicaþia cronicã aferentã. Desigur, nu se pune
problema unei perioade de timp pentru premedicaþie corespunzãtoare. Managementul definitiv
al acestor pacienþi începe încã din sala de operaþie. Abordarea chirurgicalã este de obicei interdisciplinarã, cât mai precoce posibil, intervenþiile
sunt eºalonate în ordinea impactului lor vital,
complexitatea ºi timpul necesar rezolvãrii
leziunilor nu sunt previzibile de la început.
Conceptul modern urmãreºte ca într-un singur
timp anestezic sã se rezolve ºi sã se stabilizeze
toate leziunile traumatice. Anestezia generalã sau
balansatã trebuie adaptatã cazului, asocierile
farmacologice fiind mai puþin importante decât
susþinerea funcþiilor vitale ºi protecþia antiºoc.
Resuscitarea ºi monitorizarea pacientului
începute încã din etapele anterioare, cresc în
invazivitate ºi amploare în aceastã etapã.
Trebuie menþionat cã în contextul unei
politraume, chiar dacã intervenþia chirurgicalã
este minorã, anestezia generalã este întotdeauna
majorã. Politraumatismul este una dintre situaþiile în care mijloacele tehnice avansate, existente
la ora actualã în terapiile intensive îºi dovedesc
pe deplin utilitatea: aparate de anestezie, ventilatoare performante, cell-saver, aparat de încãlzire ºi perfuzie rapidã (LEVEL 1), încãlzitoare
externe (pãturi cu aer cald).
Anestezia combinatã (generalã + locoregionalã) este de preferat, deoarece analgezia
iniþiatã prin cateter (peridural, axilar) poate folosi
ca metodã de analgezie în perioada postoperatorie. Tehnica de anestezie generalã cu intubaþie
oro-trahealã are prioritate, chiar dacã existã mai
multe opþiuni (TIVA  opioid, curarã, ± hipnotic,
pivot volatil  izofluran, desfluran, sevofluran,
VIMA  sevofluran în pediatrie), tehnicile anestezice fiind adaptate fiecãrui caz în parte.
Anestezia locoregionalã este mai puþin
folositã la politraumã (traumatisme izolate ale
membrelor, replantãri), eventual dupã resuscitarea volemicã.

CONCLUZII
Politraumatismul este o problemã de
sãnãtate publicã subevaluatã în þara noastrã; este
grevat de o mortalitate semnificativã, fiind prima
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cauzã de deces la pacienþii tineri. Trauma
multiplã are un impact direct asupra comunitãþii,
prin faptul cã este un eveniment ce survine de
obicei neaºteptat, în plinã sãnãtate, într-o
perioadã de productivitate maximã a individului.
Îngrijirea pacienþilor presupune existenþa
unui sistem medical cu organizare specificã, care
funcþioneazã în regim de urgenþã. Sunt implicate
cheltuieli importante directe, (spitalizare,
recuperare, reinserþie socialã etc.) ºi indirecte
(pierderile materiale pe plan familial ºi social
presupuse de pierderea unei vieþi).
Evaluarea ºi tratamentul pacientului politraumatizat trebuie fãcute în echipã multidisciplinarã: medicinã de urgenþã, ATI, chirurgie,
ortopedie, neurochirurgie, imagisticã etc.
Definirea politraumatismului este destul de
dificilã, fiind necesarã includerea atât a elementelor din bilanþul lezional (date anatomice),
cât ºi a datelor funcþionale care reflectã impactul
sistemic indus de leziunile traumatice. Scorul ISS
este modalitatea cea mai complexã de definire a
politraumatismului, prin multitudinea de date
oferite de acesta. În acelaºi timp, avem la
îndemânã un sistem operaþional de comunicare
ºi de evaluare, atât a circumstanþei actuale cât ºi
a evoluþiei pacientului.
Atitudinea terapeuticã este ghidatã de
protocoale; acestea scurteazã timpul de reacþie
ºi îmbunãtãþesc procesul decizional.
Leziunile traumatice se pot asocia ºi agrava
reciproc, determinând deschiderea unor cercuri
vicioase cu evoluþie severã spre deces, ceea ce
constituie unul din considerentele pentru care
politraumatizatul este îngrijit în secþia de terapie
intensivã. Trauma cranianã severã, traumatismele
toracice cu insuficienþã ventilatorie sau instabilitate cardio-circulatorie severã, traumatismele
abdominale, fracturile complexe de bazin, cu
hemoragii greu controlabile chirurgical, sunt
câteva entitãþi care îndeplinessc criteriile unui
pacient critic. În contextul pacientului cu traumã
multiplã, prezenþa circumstanþelor agravante
(hipotermie, acidozã metabolicã, coagulopatie
posttraumaticã), constituie o altã motivaþie
pentru internarea într-o secþie de reanimare.
Trauma multiplã este categoria de pacienþi
care în perioada de management terþiar (anestezie
 terapie intensivã), beneficiazã substanþial de

suportul tehnic oferit de STI, în care, existã
posibilitãþi de monitorizare specificã ºi terapie
suportivã (ventilaþie mecanicã, suport cardiocirculator, substituþie renalã, nutriþie enteralã ºi
parenteralã, cell-saver, administrare rapidã ºi
încãlzire a perfuziilor  level one, administrare
titratã a medicaþiei etc.).
Susþinerea intraoperatorie, asiguratã tot de
reanimator, are ca element central menþinerea
funcþiilor vitale ºi a homeostaziei pacientului,
asocierile farmacologice din schema anestezicã
fiind un element adaptabil fiecãrui caz în parte.
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