GHID DE TERAPIE INTENSIVÃ ÎN ARSURI
Cãlin Mitre

DEFINIÞIE
Arsura este o agresiune tisularã rezultatã
din expunerea excesivã la un agent termic,
chimic, electric sau radioactiv.

INCIDENÞÃ
Numãrul cazurilor de arsuri se menþine
ridicat.
În Statele Unite aproximativ 60000-80000
de persoane/an suferã arsuri pentru care sunt
internaþi în unitãþi specializate de terapie intensivã. Dintre aceºtia 1500-2000 au forme grave
de arsurã care implicã aproape în totalitate
suprafaþa corporalã.

PROGNOSTIC
50% mortalitate în cazul arsurilor 90%
suprafaþã corporalã la adult ºi 40% suprafaþã
corporalã la copil.

FIZIOPATOLOGIE
Modificãrile patologice care apar în cazul
arºilor sunt date de:
1. acþiunea temperaturilor extreme asupra
þesuturilor,
2. inhalarea de fum care conþine substanþe
toxice rezultate în urma combustiei (aldehide
acid clorhidric, cianide),
3. intoxicaþia cu monoxid de carbon (CO)
ºi cianide.
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A. MODIFICÃRI LOCALE
Modificãrile întâlnite la nivelul tegumentelor arse se pot împãrþi în trei zone distincte
diferite prin gravitatea modificãrilor celulare:
1. zona centralã de coagulare;
2. zona de stazã cu celule viabile dar care
în condiþiile unei resuscitãri nefavorabile
vor creºte zona de ischiemie celularã;
3. zona perifericã reversibilã.
Modificarea arhitecturii þesuturilor arse va
duce la creºterea permeabilitãþii capilare, extravazarea apei ºi proteinelor (exudat) din spaþiul
intracapilar spre exterior având ca rezultat scãderea presiunii oncotice capilare ºi creºterea celei
interstiþiale. La creºterea presiunii osmotice interstiþiale participã ºi ionii de Na+ care se fixeazã
pe moleculele de colagen modificate de arsurã.
Aceasta va duce la o ºi mai mare deplasare a
apei din capilar spre þesuturi cu formarea edemului interstiþial. Pierderea plasmaticã intravascularã este proporþionalã cu mãrimea ºi profunzimea arsurii. Edemul va atinge maximum în
primele 24 de ore postarsurã.
Din zonele afectate sunt eliberate substanþe vasoactive (leukotrienele, prostaglandinele, radicalii de oxigen, serotonina, histamina),
care vor modifica permeabilitatea vascularã
localã ºi vor produce distrucþie tisularã cu
necrozã de coagulare ºi afectarea perfuziei tisulare. Totodatã, sunt afectate ºi þesuturile indemne
neimplicate în arsurã. La nivelul acestora se
observã scãderea potenþialului transmembranar
celular legat de o deplasare a sodiului interstiþial
ºi apei spre celulã. În plus, alterarea pompei de

Na/K dela nivel celular ºi Na intracelular va duce
la hiperhidratare celularã ºi intoxicaþia cu apã a
celulei. Astfel reacþia devine generalizatã(SIRS),
amploarea sa depinzând de întinderea ºi
gravitatea arsurii.
Edemul generalizat apare în arsurile grave
peste 20-30% din suprafaþa corpului.
În zonele arse odatã cu pierderea barierei
tegumentare se pierde ºi funcþia de termoreglare
ºi conservare a cãldurii ºi umiditãþii pe care o îndeplinesc tegumentele indemne. Totodatã, se
produce ºi invazia microorganismelor patologice.

B. MODIFICÃRI GENERALE
Sunt reprezentate de reacþia sistemicã
inflamatorie nespecificã (SIRS) declanºatã în
zonele arse de ruperea membranei celulare ºi
eliberarea de mediatori ai inflamaþiei (citokine,
ac arahidonic, metaboliþi)
Evenimentele patologice debuteazã în
microcirculaþie, cu agregare plachetarã, marginaþia neutrofilelor, depozite de fibrinã ºi edem
endotelial (arsura de gradul II).
Simultan se iniþiazã cascada inflamatorie
cu rol în sanogenezã, dar care implicã ºi þesuturile
indemne.
În final sunt implicate toate sistemele ºi
aparatele organismului care suferã modificãri
nespecifice.

C. EFECTELE METABOLICE
Are loc o exacerbare a metabolismului cu
creºterea consumului de oxigen,hiperpirexie ºi
hiperventilaþie, tahicardie ºi hiperglicemie.
Mediatorii sunt catecolaminele ºi hormonii antiinsulinici. Concentraþia plasmaticã a insulinei iniþial este scãzutã, dar urmeazã apoi o fazã
de rezistenþã la insulinã.
Pierderile de azot sunt foarte mari.
Hipermetabolismul este accentuat de frig,
durere ºi sepsã.
Creºterea temperaturii înconjuratoare va
diminua hipermetabolismul.

D. EFECTELE CARDIOVASCULARE ºI
CIRCULATORII
Modificãrile cardiovasculare ating intensitatea maximã în primele 48 de ore de la debut în
arsurile peste 20% suprafaþã corporalã ( ºoc
combustional).
ªocul combustional este o combinaþie
între scãderea volumului circulant sanguin ºi
extracelular cuplat cu o inadecvatã oxigenare
celularã.
Debitul cardiac este scãzut, datoritã reducerii volumului plasmatic ºi depresiei miocardice
(efectul citokinelor).
Scãderea numãrului hematiilor datoritã
hemolizei ºi coagulãrii intravasculare poate
atinge 1% din masa eritrocitarã totalã pentru
fiecare 1% tegumente arse în toatã grosimea.
Coagulopatia poate apare în faza de resuscitare (primele 48-72 ore). Pornind de la efectul
diluþional factorii de coagulare sunt reduºi ºi se
realizeazã o agregare plachetarã. CIVD este
frecventã în arsurile extinse.
Hipercoagulabilitatea poate apare 2 sãptãmâni dupã arsurã.

E. EFECTELE RESPIRATORII
Disfuncþiile pulmonare sunt cauzele
majore de mortalitate ºi morbiditate.
Întreg tractul respirator este afectat, prin
acþiunea directã a cãldurii sau datoritã inhalãrii
de fum ce conþine produºi de combustie. Dintre
aceºtia CO ºi cianidele sunt cele mai importante.
Inhalarea de fum poate afecta tractul
respirator în trei moduri:
1. afectare termicã directã;
2. intoxicare cu monoxid de carbon;
3. afectarea parenchimului pulmonar.
Arsura mucoasei este asemãnãtoare celei
tegumentare. Inflamaþia prin injurie directã este
accentuatã de formarea edemului care va comprima lumenul cãii respiratorii pânã la deformare
sau suprimare. Edemul maxim este la 24 de ore,
dar depinde de mãsurile de resuscitare.
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Afectarea cãii aeriene superioare
Inhalarea de aer fierbinte peste 150°C sau
flama directã afecteazã calea respiratorie superioarã ºi medie ºi produce arsuri ale orofaringelui
ºi cãilor respiratorii superioare.
Rezistenþa la nivelul cãii respiratorii superioare este crescutã.
Afectarea cãii aeriene inferioare
Bronhospasmul ºi edemul bronºiolar vor
duce la wheezing, bronhoree apãrute precoce.
Simptomele pot fi absente în primele 24 de ore.
Afectarea parenchimului pulmonar
Modificãrile respiratorii sunt mai
accentuate în primele 10-14 zile de evoluþie.
Mecanismul fiziopatologic are drept cauze
posibile:
w injuria termicã directã,
w iritaþia chimicã;
w supraîncãrcarea cu fluide;
w infecþia secundarã;
w apiraþia;
w embolie pulmonarã.
Modificãrile care apar la nivelul aparatului
respirator sunt:
- alterarea raportului ventilaþie/perfuzie
mai degrabã secundar modificãrilor produse la
nivelul cãilor aeriene ºi mai puþin edemului
alveolar, sau în lipsa injuriei respiratorii directe
datoritã dezvoltãrii ARDS-ului;
- complianþa pulmonarã este redusã;
- rupturi ale peretelui alveolar;
- arsura într-un mediu închis poate cauza
injurii inhalatorii ºi intoxicaþie de la produºii de
combustie. Dintre aceºtia CO ºi cianidele sunt
cele mai importante.
- ºunt pulmonar;
- disfuncþii mucociliare;
- edem interstiþial;
- hipoxemie arterialã cu hipocarbie frecvent întâlnite.
- bronhopneumonia este de obicei produsã
de infecþii aeriene ºi nu prin sânge.
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F. AFECTAREA METABOLISMULUI
CELULAR
- Inhalarea de substanþe toxice ºi CO,
cianide, afecteazã respiraþia celularã.
- Cianidele inhibã citocrom oxidaza ºi duc
la hipoxie celularã
- CO se leagã de hemoglobinã, mioglobinã,
mitocondria celularã ºi enzimele celulare (citocromul P450) ºi inhibã eliberarea, absorbþia ºi
utilizarea de oxigen. CO produce de asemenea
peroxidare lipidicã, rezultând hipoxie ºi deces.

G. EFECTELE IMUNOLOGICE
- Datoritã pierderii barierei mecanice a
tegumentului ºi datoritã suprimãrii imunitãþii
globale suprainfecþia zonei arse reprezintã o gravã
complicaþie la bolnavul ars.
- Toate nivelele de apãrare sunt afectate :
fagocitoza, complementul, producþia de anticorpi,
sistemul dependent de celule T.
- Debridarea ºi excizia suprafeþelor arse
este singura cale de a opri infecþia.

H. EFECTELE RENALE
- Insuficienþa renalã este de obicei de etiologie prerenalã datoritã hipoperfuziei, hemoglobinuriei, mioglobinuriei sau septicemiei;
- Insuficienþa renalã apãrutã tardiv poate
fi datã de antibiotice cu toxicitate renalã (aminoglicozide) sau sepsã.
- Va apare o progresiva azotemie, acidoza
si hiperpotasemie.
- Clearence-ul creatininic renal poate fi fals
crescut prin pierderea de fluide prin plaga arsã
(al treilea rinichi).

I. EFECTE GASTROINTESTINALE
- Pot apare ulceraþii acute de stres ale
stomacului sau duodenului cum ar fi ulcerul
Curling la aproximativ 11% din victime. Episoadele hemoragice necesitã intervenþie chirurgicalã.

Complicaþii:
- ºocul hipovolemic;
- tulburãrile electrolitice;
- rabdomioliza;
- sindromul de compartiment;
- insuficienþa renalã datoratã mioglobinuriei;
- infecþia plãgii cu sepsis;
- durerea severã;
- inhalarea de fum;
- obstrucþia cãii respiratorii superioare;
- intoxicaþia cu CO;
- intoxicaþia cu cianide;
- insuficienþa respiratorie.
Dintre complicaþii una dintre cele mai
redutabile este infecþia care poate fi localizatã:
- respirator (pneumonii, traheobronºitã)
- plaga arsã- are în general urmãtoarea
etiologie:
m primele 10 zile germeni gram
pozitivi;
m peste 10 zile predominã
pseudomonas (potenþial letal) +
fungi.
- cateterul venos central;
- tractul urinar;
- tubul digestiv - pacientul care nu se alimenteazã translocaþie bacterianã ºi
sepsis.

TRATAMENTUL ARSURILOR
Tratamentul este complex ºi necesitã
supravegherea într-un serviciu de terapie
intensivã.
Pentru a stabili terapia este nevoie de o
evaluare a gravitãþii arsurii.
Gravitatea este datã de tipul injuriei, vârsta
pacientului, prezenþa afectãrii respiratorii,
suprafaþa, locul ºi profunzimea arsurii.
Mortalitatea este crescutã la pacienþii cu
vârste extreme ºi la cei cu arsuri peste 60% din
suprafaþa corporalã.
Trebuie avut în vedere cã arsura poate
surveni într-un context mai complex de
politraumatism. În acest caz se va face o evaluare
iniþialã conform Advanced Trauma Life Support
Guidelines, radiografie cervicalã etc.

Factori de risc pentru determinarea
severitãþii ºi deces sunt:
- vârsta peste 60 ani;
- arsurã care implicã peste 40% din suprafaþa corporalã;
- injuria inhalatorie,
- coexistenþa altor factori de morbiditate.
Evaluarea suprafeþei arse:
- evaluarea suprafeþei arse se face cu ajutorul harþilor corporale.
- la adult se utilizeazã harta Lund Browder sau Regula lui nouã.
- la copil se utilizeazã  Regula lui zece.
- o altã modalitate de evaluare în practicã
este mâna pacientului care reprezintã 1%
din suprafaþa corporalã totalã.
- arsurile electrice presupun leziuni profunde largi cu o minimã suprafaþã la
intrare ºi ieºire, evaluarea suprafeþei afectate la aceºti pacienþi este dificilã.
Evaluarea profunzimii arsurii
Evoluþia unei plãgi arse depinde printre
altele ºi de profunzimea sa, de gradul de afectare
a dermului.
Arsurile se clasificã în funcþie de profunzime în:
v Arsura de gradul I  este superficialã ºi
intereseazã numai epiteliul. Este foarte dureroasã, dar nu este periculoasã ºi nu are semnificaþie fiziopatologicã pentru pacient cu excepþia
vârstelor extreme. Se rezolvã în 2 sãptãmâni cu
supraveghere ºi tratament local minim.
v Arsura de gradul II  este arsura profundã care implicã epiteliul plus un procent
variabil din derm. Vindecarea este în general fãrã
sechele reepitelizarea fãcându-se de la insulele
de celule din foliculii de pãr ºi glandele sebacee.
Timpul necesar reepitelizãrii este proporþional
cu profunzimea plãgii, în general 2-3 sãptãmâni.
Grefarea prin autogrefã nu prezintã nici un
avantaj. Debridarea este o operaþiune suficient
de eficientã la aceºti pacienþi.
v Arsura gradul III  este arsura care
implicã toatã grosimea tegumentului rezultând o
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plagã deschisã ºi care se vindecã per secundam
prin contracþie (cicatrizare) ºi nu prin reepitelizare spontanã care are numeroase dezavantaje:
1. risc crescut de infecþie;
2. apar zone nefuncþionale sau cu
limitarea funcþiei;
3. este dureroasã ºi interfereazã cu
terapia fizicã.
Grefarea tegumentarã este obligatorie
(autogrefã) ºi trebuie efectuatã cât mai repede.
Plãgile profunde necesitã 4-6 sãptãmâni pentru
reepitelizare.
ATENÞIE !!!: O caracteristicã deosebit
de importantã a arsurilor este cã injuria tegumentarã are o evoluþie dinamicã, putând trece
de la o arsurã care iniþial interesa doar parþial
grosimea tegumentului ºi sã ajungã sã intereseze
întreaga grosime a acestuia.
Tratamentul iniþial primele 48-36 de ore
Tratamentul la locul de producere:
- înlãturarea imediatã a cauzei;
- schimbarea hainelor arse ºi rãcirea plãgii
arse cu apã rece curgãtoare 10-20 min;
- se va evita hipotermia;
- se va administra imediat cum este posibil
oxigen;
- pacienþii cu arsuri la cap ºi gât vor fi
menþinuþi într-o poziþie semiºezând;
- aceastã primã perioadã numitã ºi
perioadã de resuscitare se încearcã
înlocuirea pierderilor lichidiene acute;
- timpul se va evalua în funcþie de momentul producerii arsurii ºi nu al internãrii
pacientului;
- obiectivul tratamentului este de a evita
hipovolemia ºi ischemia de organ,
prezervarea viabilitãþii tisulare prin
restabilirea perfuziei tisulare, evitarea
aprofundãrii arsurii, minimalizarea
edemului interstiþial glotic ºi menþinerea
funcþiei organelor vitale;
- insuficienta hidratare va duce la aprofundarea arsurii cu interesarea întregii
grosimi tisulare;
- hiperhidratarea va duce la accentuarea
edemului tisular.
268
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Resuscitarea cu fluide
Primul obiectiv va fi de a asigura cel puþin
douã cãi venoase periferice (canule de 14 G).
Cateterele centrale sunt în general necesare mai
ales la arsurile grave, dar montarea lor nu este
obligatorie în toate cazurile. Cateterele i.v periferice sunt preferate celor centrale datoritã
posibilelor complicaþii legate de introducerea
cateterelor centrale.
Lichidele pot fi mai rapid administrate prin
cateterele periferice largi decât prin cateterele
centrale mai subþiri ºi mai lungi (legea lui
Poisseuile).
Montarea cateterelor se va face departe de
zonele arse, dar se pot introduce ºi prin escare
dacã nu avem de ales.
Administrarea de fluide i.v. este indicatã
la adult dacã arsura implicã mai mult de 20 %
din suprafaþa corporalã sau 15% dacã se asociazã
ºi injuria respiratorie.
Regimul de administrare al lichidelor în
aceastã perioadã trebuie sã fie adaptat la
necesarul fiecãrui pacient.
ATENÞIE !!!: Suprafaþa arsã ºi greutatea
pacientului ghideazã tratamentul lichidian.
În general se acceptã ca regimul administrãrii de lichide sã fie mai bogat în primele 8-12
ore când pierderile lichidiene sunt mari, cu o gradualã reducere de-a lungul urmãtoarelor 16 ore.
Civetta recomandã ca necesarul de lichide
sã fie distribuit uniform în 24 ore.
Existã numeroase formule de calcul a
pierderilor ºi deci a necesarului lichidian. Formulele conþin în esenþã trei elemente: natriu, apã
ºi coloizi. Toate aceste formule trebuie considerate doar orientative, cantitatea totalã de lichide
fiind adaptatã la fiecare pacient.
Calcularea necesarului de lichide pe 24 de
ore se face conform formulei lui Parkland: 4ml/
kg X suprafaþa arsã (%). 1/2 din cantitatea
calculatã se va administra în primele 8 ore ºi
restul în urmãtoarele 16 ore. Se va utiliza sol.
Ringer lactat. Prezenþa injuriei inhalatorii va
necesita suplimentarea cantitãþii de lichide
conform formulei 6ml/kg. X suprafaþã arsã (%).
Altã formulã frecvent utilizatã practic este
formula lui Brooke dupã care cantitatea totalã
de lichide pe 24 de ore se calculeazã astfel:

- sol. Ringer lactat: 1.5ml X greutatea (kg.)
X suprafaþa arsã (%)
- plasmã: 0.5ml X greutatea (kg.) X
suprafaþa arsã (%)
- glucozã 5%: 2000ml.
ATENÞIE !!!: Aceste valori reprezintã
necesarul aproximativ de pornire, dar cantitatea
totalã de lichide poate varia semnificativ de la
caz la caz.
Administrarea de fluide se va titra în
funcþie de debitul urinar care trebuie sã fie minimum 1-2ml /kg/min.la copil sau 30-50ml/h la
adult. Uneori în stabilirea cantitãþii administrate
este necesarã monitorizarea invazivã.
Volumul de lichide în urmãtoarele 24 de
ore reprezintã în general 1/2 din cel administrat
în prima zi.
La copilul sub 30 de kg. se foloseºte
formula lui Carvajal care spune cã: necesarul
de lichide în intervalul 0-24 de ore postarsurã
este = 2.000 X suprafaþa corporalã totalã ( m2) +
5000 X suprafaþa corporalã arsã (m 2 ). Din
aceastã cantitate 1/2 se va administra în primele
8 ore.
În urmãtorul interval de timp (dupã 24 de
ore) cantitatea de lichide ºi ritmul de administrare
este treptat redus. Pentru aceastã etapã o formulã
orientativã a necesarului de lichide este: (25+ %
suprafaþa corporalã arsã) X suprafaþa corporalã
totalã m2 = cantitatea de lichide evaporate (ml/h).
Compoziþia optimã a lichidelor administrate este discutabilã. Nu existã dovezi clare
(Evidence based level I) asupra unui anumit tip
de lichide.
Majoritatea autorilor recomandã pentru
prima zi de tratament soluþii izotone. Soluþia
salinã 0.5 mmol natriu /kg./ suprafaþã corporalã
(%).Se poate utiliza pentru început soluþia
Ringer.
Soluþia Ringer lactat este preferatã de
majoritatea autorilor pentru cã poate diminua
acidoza metabolicã ce caracterizeazã aceastã
perioadã.
Soluþiile de glucozã nu sunt recomandate
în resuscitare la adult în primele 24 de ore postarsurã deoarece produc hiperosmolaritate ºi o
diurezã osmoticã periculoasã.

Soluþiile coloidale (ex. albumina 25%,
plasmã proaspãtã congelatã) nu sunt recomandate în primele 12-24 de ore deoarece datoritã
hiperpermeabilitãþii capilare extravazezã în
þesuturi favorizând formarea edemelor.
Hidratarea enteralã se va face cît mai mult
timp posibil (cât timp pacientul nu este sub
tratament vasopresor.)
Plasmafereza este indicatã în ºocul combustional refractar la tratamentul corect condus.
În primele ore ale zilei a doua de resuscitare, necesarul de lichide este diferit de la pacient
la pacient; unii se stabilizeazã volemic în
primele 16-18 ore dupã arsurã, alþii continuã sã
aibã intermitent scãderea debitului urinar ºi deci,
nevoie de volume mai mari de lichide ºi în
continuare.
De multe ori oliguria nu reflectã diminuarea volumului intravascular ci poate fi o reflectare
a insuficienþei renale acute.
Pacienþii cu vârste extreme pot produce
edem pulmonar în primele zile dupã arsurã,
datoritã diurezei inadecvate. Pentru aceºtia este
mai indicatã restricþia de fluide ºi diuretice decât
administrarea de lichide i.v. Cateterul arterial ºi
cateterul pulmonar pot fi utile la aceºti pacienþi.
Dacã ºocul hipovolemic persistã în pofida
hidratãrii eficiente se vor asocia medicamente
cu acþiune vasoactivã ºi inotropã.
Necesarul de lichide este crescut la
pacientul care a inhalat fum.
Resuscitarea va continua pânã când existã
dovezi cã pierderea lichidelor la nivel capilar a
diminuat, aceasta monitorizându-se cu ajutorul:
a. Hematocritului - creºte imediat dupã
arsurã datoritã hemoconcentraþiei ºi
începe sã scadã la sfârºitul a 24 de ore,
moment în care se reduce sau chiar se
opreºte administrarea de soluþii hipertone.
b. Debitului urinar
c. Echilibrul acido-bazic ( deficit baze/
lactat)
d. PVC ºi /sau PAP relaþii despre presarcinã
ºi funcþia cardiacã.
Terapia respiratorie
A. Menþinerea permeabilitãþii cãii
respiratorii superioare
Examenul clinic obiectiv al regiunii trebuie
fãcut cu minuþiozitate. Semnele care indicã
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prezenþa unei arsuri de cãi respiratorii chiar dacã
sunt nespecifice au o mare valoare de diagnostic:
rãguºealã, fire de pãr arse în nas sau mustaþã,
sputã de culoare neagrã, arsuri faciale sau în
regiunea gâtului. Asociate cu istoric de arsurã în
mediu închis( camerã) pot reprezenta suficiente
motive pentru a proteja calea respiratorie.
Laringoscopia, bronhoscopia( nu este
indicatã de rutinã), rx. pulmonar, estimarea
expirului maxim, determinarea gazelor arteriale,
co-oximetria, SaO2 ºi mãsurarea nivelului de
carboxihemoglobinã prin elementele pe care le
pot aduce (edem faringian ºi glotic, hipoxie,
hipoventilatie, stridor, disfonie,detresã respiratorie) vor completa examenul obiectiv.
La pacienþii cu arsurã peste 40% din
suprafaþa corporalã totalã, calea respiratorie este
compromisã întotdeauna.
În general nu existã simptome respiratorii
în primele 24 de ore. Calea respiratorie trebuie
însã atent supravegheatã deoarece obstrucþia se
poate dezvolta precipitat chiar ºi la câteva ore
de la injurie.
În toate situaþiile în care existã suspiciuni
asupra permeabilitãþii cãii aeriene superioare,
mai ales în prezenþa stridorului laringian, pacientul trebuie intubat precoce oro- sau naso-traheal.
Riscurile intubaþiei pe termen scurt sunt mult mai
mici comparativ cu efectele edemului care ar
putea cuprinde faþa ºi gâtul.
ATENÞIE !!!: Succinilcolina trebuie
evitatã 2-60 de zile dupã injurie deoarece poate
produce hiperpotasemie, dar poate fi administratã
în primele 24-48 ore.
Pacienþii arºi sunt relativ insensibili la
relaxantele nedepolarizante astfel cã dozele vor
fi crescute.
Traheostomia trebuie evitatã în aceastã
perioadã datoritã complicaþiilor pe care le poate
produce.
Intubaþia poate fi menþinutã în general 3
sãptãmâni, fiind preferatã calea nasotrahealã mai
uºor de securizat comparativ cu calea orotrahealã. Dezavantajul constã în diametrul sondei
mai mic decât pentru intubaþia orotrahealã, ceea
ce va duce la o creºtere a efortului respirator ºi
la obstruare mai frecventã.
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B. Suportul ventilator
Suportul ventilator este necesar în cazul
apariþiei insuficienþei respiratorii
Insuficienþa respiratorie propriu-zisã
secundarã inhalãrii de fum nu este manifestã 1836 de ore dupã injurie.
În primele 24-48 ore poate sã aparã o
insuficienþã respiratorie de tip restrictiv fãrã
legãturã cu inhalarea de fum, produsã de arsurile
circumferenþiale de la nivelul toracelui care vor
produce restricþie mecanicã respiratorie ºi
scãderea complianþei peretelui toracic.
Datoritã hipermetabolismului, creºte producþia de CO2 care va trebui eliminat prin creºterea frecvenþei respiratorii ºi a Vt (volumului
curent) dar plãmânii au o complianþã scãzutã ºi
sunt astfel în mod particular sensibili la barotraumã, motiv pentru care se recomandã mai ales
un mod de ventilaþie cu hipercapnie permisivã
(frecvenþã crescutã ºi Vt redus).
Asocierea de PEEP este necesarã deoarece
reduce hiperemia ºi edemul cãilor respiratorii.
Existã predispoziþie spre infecþii pulmonare, ARDS ºi MSOF datoritã sepsei, SIRS, ventilaþiei prelungite etc. Tratamentul este suportiv.
Nu se vor administra profilactic steroizi
sau antibiotice deoarece cresc riscul de infecþie
fãrã a putea preveni apariþia complicaþiilor.
ARDS - ul este o complicaþie frecvent apãrutã deoarece imunitatea generalã este afectatã.
Decesul este arareori datorat imposibilitãþii de a ventila pacientul.
Criterii de detubare:
Scãderea edemului facial ºi al cãii respiratorii superioare precum ºi reluarea diurezei cu
reducerea edemului generalizat.
Iniþial se va dezumfla manºeta sondei de
intubaþie pentru a verifica dacã pacientul poate
respira eficient pe lângã sondã.
Ameliorarea insuficienþei respiratorii
(hipoxiei) ºi a cauzelor care au produs afectarea
parenchimului pulmonar: pneumonie, ARDS sau
ambele. Pneumonia ºi ARDS pot apare chiar în
lipsa inhalãrii de fum, deoarece în arsuri se
produce o scãdere globalã a imunitãþii.
Indicaþiile traheostomiei:
Traheostomia se va lua în considerare abia
dupã trei sãptãmâni de intubaþie trahealã, dacã
nu au fost atinºi parametrii de detubare.

Produce o incidenþã crescutã a complicaþiilor traheale.
Complicaþiile resuscitãrii
Se datoreazã în general fie compoziþiei
soluþiilor, fie volumului insuficient adaptat
particularitãþilor pacientului.
· Modificãrile natremiei: hipernatremiile
prin adãugare de bicarbonat de natriu.
· Alcaloza duce la hipoventilaþie ºi uneori
la hipoxie. Tratamentul este administrarea de
diuretice care eliminã bicarbonatul cum este
acetazolamida.
· Acumularea interstiþialã ºi intracelularã
de lichide duce la anasarcã care se rezolvã fãrã
sechele dupã 3-5 zile.
· Afectarea perfuziei capilare la nivelul
extremitãþilor care pot avea o mare cantitate de
lichide acumulate. Monitorizarea perfuziei distale
este obligatorie la pacienþii cu arsuri grave, mai
ale la cei cu arsuri circumferenþiale
Suportul nutritiv
A. Alimentaþia enteralã
La arºi edemul interstiþial intestinal din
perioada de resuscitare ºi imunodepresia favorizeazã trecerea bacteriilor în circulaþia limfaticã
ºi sanguinã. Produºii microbieni sau fragmente
din peretele celular ajunse în circulaþie produc
eliberare de citokine (TNF, interleukina 1 (IL1), interleukina 6 (IL-6)) care exacerbeazã
rãspunsul hipermetabolic ºi iniþiazã SIRS.
Alimentaþia enteralã este o metodã simplã
ºi eficientã ce trebuie instituitã cât mai repede
posibil pentru a limita translocaþia bacterianã ºi
a reduce rãspunsul hipermetabolic ºi imunosupresiv.
Iniþial se va urmãri protecþia mucoasei
intestinale ºi menþinerea funcþiei intestinale prin
administrarea de cantitãþi mici de alimente, chiar
dacã nu se acoperã necesarul proteic ºi caloric.
Modalitãþile prin care se face sunt:
1. alimentaþia per os (imposibilã în primele
zile la pacientul intubat) este forma idealã de
alimentare. O dietã regulatã suplimentatã cu
lichide se poate administra în primele 24 ore dupã
extubare. Setea pacientului va fi folositã pentru a
încuraja alimentarea acestuia cu preparate lichide

bogate în proteine( lapte, uleiuri de soia, bãuturi
cu conþinut proteic. Pacienþii pot astfel bea pânã
la 2000kcal/ zi.)
2. alimentaþia pe sondã nasogastricã cu
pompa de infuzie prin care se administrazã iniþial
10-20ml/h
3. alimentaþia pe sondã jejunalã introdusã
cu ajutor endoscopic. Avantajul acestei metode
constã din începerea precoce a alimentaþiei ºi
posibilitatea continuãrii în timpul intervenþiilor
chirurgicale în anestezie generalã.
Dezavantaje:
1. Datoritã deselor intreruperi cauzate de
chirurgie ºi investigaþiile paraclinice pacienþii,
cu excepþia celor alimentaþi prin sondã jejunalã,
primesc aproximativ 80% din cantitatea
calculatã.
2. Este dependentã de prezenþa tranzitului
intestinal. Dacã se instaleazã ileusul dinamic, aºa
cum se întâmplã frecvent în sepsis sau infecþii
grave, atunci aceastã modalitate de alimentare
nu mai este funcþionalã.
3. Diareea osmoticã poate sã aparã frecvent
datoritã formulelor alimentare ce intrã în compoziþia diferitelor preparate.Tratamentul diareei se
va face prin: refacerea florei intestinale cu
lactobacillus din iaurtul nepasteurizat, reducerea
motilitãþii intestinale cu difenoxilat HCl.
Datoritã acestor dezavantaje alimentaþia
enteralã nu poate fi utilizatã la toþi pacienþii.
B. Alimentaþia parenteralã
a. Alimentaþia parenteralã se va utilza la
cei care nu tolereazã alimentaþia enteralã datoritã
ileusului paralitic, diareei ºi pentru pacienþii care
se reîntorc de la operaþiile frecvente de
escarectomie seriatã.
b. Avantajul metodei îl constituie posibilitatea de a acoperi mai eficient necesitãþilor
calorice ºi proteice crescute ale pacientului.
c. Dezavantaje:
Alimentaþia parenteralã precoce este asociatã cu mortalitate crescutã datoritã apariþiei
infecþiei. Infecþia este produsã de cateterul venos
central ºi este în general de tip candidozic.
Rata translocaþiei microbiene la nivel
inestinal este mai crescutã în nutriþia parenteralã.
Nutriþia parenteralã de lungã duratã este
asociatã cu disfuncþii hepatobiliare, incluzând
hepatitã colestaticã, colecistite acalculozice.
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C. Calcularea raþiei alimentare
1. Necesarul caloric
a. Necesarul de calorii la pacientul ars este
mare, primele cercetãri din anii 1970 stabilind o
valoare de pânã la 7- 8000 kcal /zi.
b. Studii recente calorimetrice au stabilit
cã, dacã este asociat cu alimentaþie enteralã ºi
tratamentul local al plãgii, necesarul caloric va
fi pânã la 2-3 ori necesarul bazal.
c. Stabilirea necesarului caloric se face
prin calcularea necesarului bazal (formula
Harrison-Benedict) multiplicat cu un indice
de stres care este direct proporþional cu mãrimea
suprafeþei arse.
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Formula Harrison-Benedict:
Femei:
REE = 655 + [ 4,3X Wt(lb)] +
+ [ 4,3 X Ht(in)]  [4,7 X vârsta].
Bãrbaþi:
REE = 65 + [ 6,2 X Wt(lb)] +
+ [ 12,7 X Ht(in)]  [6,8 X vârsta]
REE = energia de repaus
2. Necesarul proteic
Necesarul proteic este dificil de evaluat
deoarece o mare parte din proteine se pierd la
nivelul plãgii arse. Acestea exclud evaluarea
pierderilor bazate numai pe excreþie. Mãsurãtorile secvenþiale ale proteinelor serice cum este
transferina sau prealbumina (proteine marker)
sunt mult mai utile practic.
Existã un cerc vicios între pierderile proteice prin plaga arsã ºi vindecarea plãgii care
depinde de aminoacizi.
De asemenea este important de stabilit cea
mai eficientã formulã de aminoacizi care sã intre
în conþinutul soluþiilor administrate pacientului.
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Cercetãrile au demonstrat cã proteinele
parþial hidrolizate sunt mai bine absorbite decât
proteinele totale sau aminoacizii esenþiali ºi
menþin mai bine nivelul seric de proteine.
Arginina ºi glutamina sunt aminoacizi cu
proprietãþi imune, care amelioreazã retenþia de
azot, menþin masa corporalã ºi reduc numãrul
infecþiilor la pacienþii cu traumã. S-a constatat
cã formulele de nutriþie îmbogãþite cu argininã
ºi glutaminã scurteazã internarea în terapie
intensivã. Raþia hiperproteicã trebuie evitatã.
Cantitãþi de proteine mai mari de 2g/kg/zi la adult
sunt de obicei prost tolerate datoritã azotemiei.
Dieta zilnicã de proteine trebui începutã
cu 1,5g/kg/zi ºi crescutã în funcþie de evoluþia
nivelului seric al proteinelor marker.
Raportul calorii/ azot trebuie sã fie 100/1
formulã dieteticã cu un conþinut sãrac în lipide
ºi ac. linoleic, dar îmbogãþitã cu vit.A ºi C, zinc,
histidinã, cisteinã, argininã ºi ac. graºi omega
este superioarã regimurilor standard. Adãugarea
de glutaminã creºte fagocitoza bacterianã. IGF-1
(Insulin like growth factor hormon) este considerat primul mediator anabolic. IGF-F favorizeazã creºterea tisularã ºi favorizeazã vindecarea
plãgii mai ales la copii.
Corectarea dezechilibrelor electrolitice:
Pacientul ars imediat dupã resuscitarea
lichidianã din primele zile ºi pânã la vindecarea
plãgii arse prezintã pierderi marcate electrolitice
care trebuie înlocuite.
Modificãri ale concentraþiei de Na seric:
1. Aceste modificãri sunt frecvent întâlnite
ºi sunt mai ales de cauzã iatrogenã.
2. Datoritã pierderilor crescute prin exsudare (hiponatremia diluþionalã) ºi a administrãrii
de lichide sãrace în Na, mai ales la copil (lapte,
sucuri) (iatrogenã) - la pacientul ars întâlnim
hiponatremie.
3. Administrarea de Na trebuie sã fie mai
mare decât necesarul zilnic care la adultul normal
este de 40mEq/m2/zi.
4. La pacienþii cu plãgi arse extinse, se vor
administra pânã la trei litri de sol. Ringer lactat
pentru înlocuirea pierderilor insensibile.
5. Soluþiile de antibiotice vor fi preparate
cu ser fiziologic.

6. La unii pacienþi va fi necesarã restricþia
de lichide oral.
seric:

Modificãri ale concentraþiei de potasiu

a. Hipopotasemia se poate întâlni asociatã
cu o diurezã accentuatã dupã perioada de resuscitare, dar nu este atât de frecventã ca ºi hiponatremia.
b. Hiperpotasemia se întâlneºte mai ales la
pacienþii electrocutaþi la care se produce o
afectare semnificativã a musculaturii
c. Hiperpotasemia rãspunde la diurezã
forþatã, care este tratamentul mioglobinuriei ce
acompaniazã mionecroza.
d. Dacã hiperpotasemia nu rãspunde la
tratamentul uzual, atunci este necesarã excizia
chirurgicalã a musculaturii arse sau eventual
chiar amputaþie.
Alte diselectrolitemii:
a. Poate sã aparã hipocalcemia (frecvent
întâlnitã), hipofosfatemia, hipomagnezemia.
b. Aceste modificãri în concentraþia microelementelor, nu necesitã intervenþie terapeuticã

TRATAMENTUL INSUFICIENÞEI
RENALE
Insuficienþa renalã acutã
a. Insuficienþa renalã acutã poate sã aparã
ca rezultat al resuscitãrii inadecvate sau a
mioglobinuriei ºi este manifestã clinic în timpul
resuscitãrii volemice din primele ore sau imediat
dupã aceasta.
b. Prevenirea insuficienþei renale acute de
cauzã prerenalã este un prim obiectiv al
resuscitãrii volemice.
c. Insuficienþa renalã apãrutã tardiv poate
fi datã de antibiotice ( aminoglicozide) sau sepsã.
d. Infecþia renalã ramâne o posibilitate
frecventã ºi gravã.
e. Plagã arsã deschisã acþioneazã ca un al
treilea rinichi prin care apa ºi electroliþii se pierd
ca ºi prin rinichiul propriu-zis. Acest lucru trebuie
avut în vedere când administrãm medicaþie cu
eliminare renalã. Dozele trebuie crescute, iar

intervalul dintre administrãri se va scurta.
Aceasta este cunoscut mai ales pentru aminoglicozide.
Tratamentul nu are particularitãþi în cazul
pacientului ars:
Necesarul de lichide trebuie ajustat pentru
a înlocui pierderile lichidiene dar fãrã a produce
hipervolemie cu insuficienþã cardiacã ºi edem
pulmonar acut. Prezenþa celui de-al treilea rinichi
(plaga arsã) protejeazã pacientul de suprahidratare.
Dozele mici de dopaminã pot creºte volumul de urinã, pe când dobutamina în doze mici
poate creºte clearence-ul creatininic.
Hemodializa deºi rareori necesarã este greu
suportatã ºi ineficientã la pacientul ars cu sepsã
(vasodilataþie ºi hipotensiune).
Tratamentul local ºi controlul infecþiei
Tratamentul local al suprafeþelor arse
implicã debridarea (îndepãrtarea exsudatului
proteic sau a escarelor), spãlarea, iar pentru
arsurile profunde care intereseazã parþial sau
complet grosimea dermului (gradul doi ºi trei)
excizia ºi grefarea (acoperirea). Tratamentul
actual este cel închis sub pansament. Aceastã
toaletã este obligatorie la toate arsurile peste 10%
din suprafaþa corporalã totalã.
Iniþial plaga arsã este doar debridatã ºi se
aplicã sulfadiazinã de argint.
Debridãrile extensive vor fi lãsate pentru
momentul în care pacientul este stabil, cel puþin
3-4 zile, cu excepþia arsurilor de gradul IV ºi a
celor cu interesare muscularã, sau cele prin
electrocultare care pot duce la mionecrozã ºi
disfuncþie renalã.
Exciziile tegumentare tangenþiale vor produce o hemoragie mare motiv pentru care iniþial
operaþia se va limita la îndepãrtarea pielii arse,
lãsând grefarea pentru mai târziu.
Toate plãgile circumferenþiale vor fi excizate. Arsura circumferenþialã a toracelui poate
interfera cu respiraþia. Excizia se va face cu
electrocauterul, iar agentul anestezic de preferat
este ketamina. Dacã escarotomia nu rezolvã presiunea exercitatã de stazã, atunci se va efectua
fasciotomia.
Hotãrârea momentului exciziei este dificilã:
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a. apariþia paresteziei, prezenþa ºi plenitudinea undei pulsatile la radialã, dorsala piciorului
sau tibiala posterioarã.
b. Determinarea presiunii compartimentale
peste 30mmHg în spaþiul subcutan sau intramuscular este un indiciu pentru excizie. Dacã
presiunea nu dispare dupã excizie, se va face
fasciotomie.
ATENÞIE !!!: Majoritatea autorilor indicã
debridarea chirurgicalã precoce în primele 2436de ore dupã refacerea volemicã iniþialã.
Aceasta va duce la reducerea sângerãrii ºi
va preveni declanºarea SIRS.
SIRS nu se amorseazã întotdeauna datoritã
bacteriilor, ci ºi rãspunsului inflamator ( citokine)
la mediatorii inflamaþiei (TNF, IL-1,IL-6) ce are
punctul de plecare plaga arsã.
Plaga arsã poate fi comparatã cu un abces
intraperitoneal care trebuie evacuat pentru a
vindeca pacientul. Înlãturarea zonelor necrozate
poate avea acelaºi efect ca ºi drenarea abcesului
intraabdominal.
Tratamentul împotriva acestei reacþii este
numai cel suportiv. În acest context, excizia este
cea mai bunã prevenire a complicaþiilor.
Debridarea ºi spãlarea plãgii trebuie bine
fãcute cu apã ºi sãpun sau cu soluþie diluatã de
detergent. Hidroterapia în cadã este posibilã
numai dacã pacientul este stabil hemodinamic
ºi respirator.
Plaga arsã trebuie pansatã ºi biopsiatã
pentru a identifica flora microbianã localã.
Plãgile excizate se trateazã cu creme de antibiotice sau se acoperã cu substituienþi de piele.
Preparatele utilizate pentru administrare
localã (topicã) sunt:
a. Sulfadiazina de Ag. (AgNO3) sol. 0.5%
inhibã creºterea florei patogene. Se aplicã imediat dupã internare, de douã ori pe zi (activitate
antibacterianã 12 ore). De asemenea se aplicã
pe suprafeþele de pe care s-a fãcut recoltarea de
tegumente. Sub acest tratament, vindecarea se
face în 7-10 zile. Poate produce reacþii de hipersensibilizare, leucopenie tranzitorie ºi hiperpigmentare.
b. Mafenid acetat (Sulfamylon) sol. 10%
are o bunã penetrabilitate, dar produce durere
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localã pentru aproximativ 15-20 min ºi acidozã
metabolicã datoritã inhibãrii anhidrazei
carbonice. Din acest motiv aplicarea sa nu va
depãºi 25% suprafaþã corporalã. Se aplicã în
noaptea dinaintea operaþiei pentru a preveni
bacteriemia în timpul escarectomiei. În arsurile
pavilionului urechii se indicã deoarece pãtrunde
în cartilajul helixului. Este eficient împotriva
Pseudomonas Aerugiosa.
c. Nitraþii de Ag.sol 0,5% pot sã producã
hiponatremie ºi methemoglobinemie.
d. Gluconat de clorhexidinã sol.0,2% sau
1% cremã este efectiv împotriva bacteriilor ºi
viruºilor.
e. Povidineidine are o largã acþiune bactericidã. Se asociazã cu acidoza metabolicã, insuficienþa renalã ºi modificãri ale funcþiei
tiroidiene.
f. Soluþiile de antibiotice pentru administrare topicã (neomicinã, gentamicinã, ac. fusidic),
deºi foarte variate, datoritã numeroaselor efecte
secundare (rezistenþã precoce, hipersensibilitate,
iritaþia tegumentelor ) ºi eficacitãþii reduse nu
ºi-au gãsit utilitatea practicã.
g. Acoperirea plãgii (grefarea) reprezintã
o soluþie foarte bunã deoarece: 1. plaga epitelizeazã mult mai repede, 2.este mai puþin dureroasã, 3. nu se deshidrateazã, pierderile de cãldurã ºi apã prin evaporare sunt minime, 4.
suprainfecþia este limitatã.
h. Grefarea se face dupã excizia plãgii arse
prin mai multe metode:
Ø piele proprie recoltatã chirurgical cu
dermatomul din zonele indemne ale
pacientului, dar locurile de recoltare sunt
adeseori reduse iar plaga rãmasã dupã
recoltare poate creºte riscul complicaþiilor ºi chiar al mortalitãþii.
Ø tegumentele alogenice, rezolvã inconvenientele primei categorii dar pot aduce
riscul transmiterii de boli infecþioase, la
fel ca orice transplant efectuat de la o
persoanã strãinã.
Ø derivaþii de piele sintetici, reprezintã
substituienþi temporari de tegumente:
- biobrane sau Transcyte
- keratinociþi auto sau alogenici
- substituenþi de colagen, glicoaminglicani sau matrice de colagen cu
fibroblaºti alogenici.

Fizioterapia
a) Fizioterapia este extrem de importantã
deoarece datoritã durerii ºi a retracþiei plãgii arse,
pacientul prezintã impotenþã funcþionalã, pentru
anumite grupe musculare, care la început este
reversibilã, dar apoi devine permanentã
implicând modificãri anatomice ºi circulatorii.
b) Existã douã axiome importante:
Ø Plaga arsã se va micºora prin contracþie pânã întâlneºte o forþã opusã.
Pe o zonã de flexie aceasta va rezulta
într-o contracturã.
Ø Poziþia de comfort este poziþia de
contracturã. Miºcarea va preveni
contracþia tendonului ºi contracþia
cicatricei arse.
Prevenirea contracturii:
1. Miºcãrile fizice trebuie începute cât mai
repede, chiar dacã pacientul este obnubilat;
miºcãrile pasive previn retracþiile tendinoase ºi
musculare.
2. Terapia fizicã ºi ocupaþionalã trebuie
aplicatã din prima zi. Se începe cu poziþia mai
ridicatã a membrului ars independent de starea
pacientului, pentru a permite întoarcerea venoasã
ºi prevenirea edemului.
3. Miºcãrile active ºi pasive trebuie fãcute
zilnic, cu o atenþie deosebitã pentru articulaþiile
genunchilor.

TRATAMENTUL ANTIINFECÞIOS ºI
ANTIBIOTICOTERAPIA
Cea mai frecventã cauzã de deces dupã 48
de ore de la arsurã o reprezintã infecþia.
Imunosupresia
Cea mai mare problemã pentru pacientul
ars o reprezintã infecþia.
Diagnosticul de infecþie este foarte
dificil:
Prezenþa temperaturii crescute ºi a leucocitozei nu sunt semne caracteristice.
Culturile din plagã nu sunt semnificative,
ele aratã doar germenele care a colonizat
suprafaþa plãgii.

Semnele de infecþie ar putea fi:
- o schimbare bruscã în starea pacientului
cu apariþia febrei înalte la un pacient iniþial
afebril;
- apariþia glicozuriei mai ales la pacienþii
cu glicemie normalã;
- hiperglicemia ºi decompensarea diabetului la persoanele diabetice;
- scãderea trombocitelor (mai ales la copil);
- biopsia din plagã permite o evaluare cantitativã a numãrului de colonii de bacterii
pe gramul de þesut.
Sepsisul are caracteristic urmãtoarele
semne:
- este comun în arsurile majore;
- focarul este reprezentat de infecþia plãgii
ºi pneumoie;
- poate ajunge la ºoc septic si MSOF cu
mortalitate crescutã;
- este necesarã terapia antibioticã
parenteralã.
Administrarea de antibiotice si toxina
tetanica
a. Antibioticele se vor administra numai
în infecþiile deja prezente.
b. Profilaxia cu antibiotice nu este eficientã
iar utilizarea modului empiric de antibioticoterapie
duce la formarea de germeni rezistenþi la
antibiotice.
c. Profilaxia se poate folosi numai în anumite situaþii, cum este în perioada perioperatorie
pentru excizii sau grefare.
d. Antibioticele cu spectru larg sunt utilizate pânã la identificarea completã a germenului.
Combinaþia de peniciline rezistente la beta
lactamaze ºi aminoglicozid sau cefalosporine de
generaþia I este bunã împotriva germenilor aerobi
gram negativi ºi pozitivi.
e. Acoperirea împotriva germenilor anaerobi nu este necesarã.
f. Pacientul aflat în ºoc septic trebuie tratat
cu antibiotice dar de cele mai multe ori este deja
amorsat mecanismul de ARDS ºi evoluþia este
nefavorabilã.
g. Aseptizarea plãgii este utilã dacã numãrul de colonii este mai mare de 105 CFU/g
(colony forming units) iar culturile calitative
permit izolarea germenului.
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h. Toxina antitetanicã umanã a înlocuit serul
antitetanic fiind mai puþin antigenicã.
Administrarea sa neutralizeazã toxina circulantã,
dar nu ºi pe cea fixatã deja pe SNC. Deci nu va
ameliora simptomele deja prezente. Doza este
de 3000-6000U i.v.
i. Dacã avem un pacient cu imunizare
incertã sau plãgi murdare se va administra toxina
antitetanicã umanã. Dacã nu avem acest preparat
se va administra ser antitetanic fãrã desensibilizare.
j. Sporii de tetanus se distrug prin toaleta
plãgii ºi prin administrare de peniciline sau
eritromicinã ºi metronidazol 500mg i.v la 8 ore
timp de 10 zile, penicilinã G 1.3 mil. I.v. la 6 ore
10 zile, eritromicina nu se va utiliza de rutinã.
Mãsuri de asepsie ºi antisepsie:
m Debridarea ºi excizia suprafeþelor arse
este singura cale de a opri infecþia.
m .Modul cum este protejat ºi conduita
profilacticã este deosebit de importantã la un
pacient ars. Se vor avea în vedere câteva reguli
generale care trebuie respectate cu stricteþe.
m Montarea cateterelor cât ºi toate
tehnicile invazive vor trebui efectuate în condiþii
de sterilitate perfectã.
m Pielea ºi intestinul sunt surse de infecþii
endogene. Din acest motiv tegumentele vor fi
foarte bine dezinfectate, tehnicile invazive reduse
la minim iar realimentarea pacientului se va face
precoce pentru a nu pune în repaus tubul digestiv.
m Colonizarea pacientului ars se poate face
cu florã selectatã nosocomialã transportatã de
personalul secþiei de la un pacient la altul.
Pacientul va fi izolat într-un salon încãlzit iar
echipa de îngrijire trebuie sã fie foarte atentã cu
mãsurile de asepsie ºi antisepsie (spãlatul pe mâini,
mãnuºi sterile etc.) înainte de a atinge pacientul
sau chiar patul acestuia. Schimbarea pansamentelor se va face cu echipament steril.
ªocul septic
1) Pacienþii cu ºoc septic vor avea nevoie
ºi în continuare de un volum de lichide
asemãnãtor celui din perioada de resuscitare
(primele 36 ore).
2) Indiferent cã se datoreazã toxinei
bacteriene sau este doar o reacþie inflamatorie,
276

Timiºoara, 2006

pentru câteva zile resistenþa vascularã sistemicã
scade iar debitul cardiac creºte compensator.
3) Apariþia manifestãrilor de MSOF cum
ar fi hipotensiunea, hipoxia, complianþa pulmonarã scãzutã, insuficienþa renalã, disfuncþia hepaticã sunt aproape cu siguranþã semne de ºoc
septic.
4) Monitorizarea debitului urinar este o
mãsurã suficientã de evaluare a eficienþei tratamentului.
5) În condiþiile ºocului septic pentru a menþine volumul intravascular adecvat, este nevoie
de un volum mare de lichide (litrii). Utilizarea
de vasoconstrictoare sau inotrope nu este utilã,
în general pacienþii arºi care necesitã suport
vasoactiv nu supravieþuiesc.
Tratamentul analgetic
a. În cazul arsurilor durerea este de mare
intensitate, afectând condiþia ºi evoluþia pacientului.
b. Existã douã tipuri de durere:
1) durerea de fond datoratã injuriei tegumentare termice. Apare imediat dupã arsurã, este
foarte intensã ºi poate agrava ºocul iniþial.
Introducerea în apã rece reduce extinderea arsurii
ºi liniºteºte durerea. Arsura de gradul III nu este
lipsitã de durere aºa cum se credea. Controlul
durerii se poate face fie cu doze mici de opioizi
administrate i.v în perfuzie continuã sau mai
târziu în modul controlat de pacient. Calea de
administrare oralã poate fi eficientã dupã reluarea
tranzitului intestinal, dar nu ºi pentru procedurile
chirurgicale. Suplimentar se pot administra
bolusuri de opioid mai ales pentru schimbarea
pansamentelor.
2) durerea acutã produsã în timpul
procedurilor chirurgicale sau la schimbarea
pansamentelor plãgii arse.
Tratamentul trebuie iniþiat înainte de
manipularea plãgii arse. Se recomandã administrarea de opioizi majori, morfinã sau fentanyl,
în doze adecvate i.v. Calea i.v este de elecþie,
celelalte modalitãþi fiind mai puþin utilizate.
În ambele situaþii se poate asocia opioizilor
un preparat din clasa benzodiazepinelor pentru
sedarea pacientului ºi amplificarea efectului
analgetic ºi un analgetic din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene.

Tratamentul modificãrilor de coagulare.
Coagulopatiile:
1) La pacientul ars existã o stare de
hipocoagulabilitate datoritã tendinþei de activare
a plasminogenului ºi trombolizei. Din aceastã
cauzã, tromboza venoasã profundã este rarã.
2) Dupã intervenþiile chirurgicale laborioase poate apare o coagulopatie de diluþie iar
dacã se adaugã ºi hipotermia se asociazã ºi un
defect reversibil al funcþiei plachetare ºi prelungirea timpului de protrombinã.
3) În sepsã apare coagularea intravascularã
diseminatã (CID). Tratamentul este de a îndepãrta focarul infecþios de la nivelul plãgii arse.
4) În cazul în care pregãtirea pacientului
nu este eficientã, tratamentul chirurgical poate
fi fatal datoritã exsanghinãrii masive.
Hemoragia gastrointestinalã
1) Cea mai frecventã cauzã de hemoragie
digestivã superioarã (HDS) este gastrita erozivã
cunoscutã ºi sub numele de ulcerul Curling.
2) Incidenþa sa a diminuat în ultimii ani
datoritã ameliorãrii resuscitãrii ºi a perfuziei
tisulare ºi a reluãrii alimentaþiei enterale precoce.
3) Profilaxia constã pe lângã reluarea alimentaþiei în administrarea unui antiacid cu 2 ore
înainte de masã, pentru a menþine pH-ul la
valoarea limitã de peste 4.5, ºi administrare de
protectoare gastrice (vit. A 10.000U la douã zile,
colestiraminã, sucralfat).
Modificarea nivelului de conºtienþã
1) Starea de conºtienþã diminuã dupã
câteva zile la toþi pacienþii, fãrã alte semne
neurologice care sã explice aceasta.
2) Obnubilarea poate fi asociatã cu tratamentul cu opioizi, apariþia hormonilor de stres,
citokinele sau tulburãrile de somn.
3) Unii pacienþi nu-ºi recapãtã nivelul de
conºtienþã pânã la vindecarea plãgii.
Monitorizare
A. Semnele vitale:
1. Frecvenþa cardiaca
a. tahicardia este de regulã datoritã hipovolemiei, eliberãrii de catecolamine ºi durerii;

b. frecvenþa cardiacã sub 120b /min. aratã
un volum intravascular adecvat;
2. Tensiunea arterialã medie: pentru a
asigura o presiune de perfuzie adecvatã trebuie
sã fie peste 90mmHg. Inserþia unui cateter arterial
poate fi uneori necesarã. Nu existã un parametru
care sã arate dacã volumul intravascular este
adecvat, în parte ºi datoritã creºterii tonusului
simpatic în perioada precoce dupã arsurã.
3. Temperatura corporalã:
Temperatura corporalã trebuie sã fie
monitorizatã ºi controlatã.
Hipotermia poate fi o complicaþie majorã
a arºilor.
4. Monitorizarea EKG -trebuie sã fie
continuã în perioada precoce de dupã arsurã mai
ales în arsurile întinse.
B. Pulsoximetrul
Permite monitorizarea permanentã a stãrii
de oxigenare
ATENÞIE !!!: pulsoximetria nu este
corectã în intoxicaþiile cu CO.
C. Bilanþul intrãrilor ºi ieºirilor de lichide
1. Cel mai eficient semn al eficienþei
rehidratãrii este diureza;
2. Debitul urinar de 0,5ml/kg/orã trebuie
sã fie þinta tratamentului;
3. Un debit crescut de 100ml/kg/orã ar
trebui sã fie þinta la pacientul cu mioglobinurie
sau hemoglobinurie.
D. Presiunea venos centralã (PVC) în
mod normal este scãzutã 0-3mmHg.
E. Cateterizarea arterei pulmonare -nu se
face de rutinã dar este utilã la pacienþii cu arsuri
severe.
Indicaþiile cateterizãrii pulmonare sunt:
- pacienþii în vârstã cu mai mult de 30%
TBSA suprafaþã arsã;
- pacienþi cu afecþiuni cardiace preexistente ºi arsuri masive;
- inhalarea substanþialã de fum;
- pacienþii cu arsuri masive ºi debit urinar
inadecvat în pofida administrãrii viguroase de fluide.
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F. Teste de laborator:
- hematocrit: iniþial crescut substanþial
datoritã hemoconcentraþiei, dar poate
scãdea dramatic în timpul resuscitãrii;
- gazele sanguine arteriale:permit evaluarea schimburilor gazoase, detecteazã
hipoxemia ºi anormalitãþile acido-bazice;
- CO-oximetria trebuie sã fie detectatã ºi
cuantificatã intoxicaþia cu CO;
- determinarea concentraþiei de lactat,
creºterea aratã de obicei o hipoperfuzie
severã cu hipoxie tisularã
- numãrul de leucocite poate fi iniþial
crescut datoritã rãspunsului la stres.
Prognosticul
- Supravieþuirea s-a ameliorat semnificativ
în ultimii 50 de ani fiind raportate chiar
supravieþuiri dupã arsurã 100%.
- Mortalitatea este în funcþie de :
- extinderea ºi profunzimea arsurii;
- prezenþa inhalãrii creºte mortalitatea cu
20%.

ANESTEZIA LA PACIENTUL ARS
Particularitãþi:
Tratamentul suprafeþelor arse implicã
multiple intervenþii chirurgicale;
Excizia precoce a suprafeþelor afectate;
Excizia þesutului de granulaþie ºi grefare;
Schimbarea pansamentelor;
Proceduri de chirurgie plasticã ºi reparatorie care permit buna funcþionare a membrelor.
Cea mai utilizatã metodã anestezicã pentru
acest procedee este anestezia generalã.
Dificultãþi:
A. Menþinerea cãii respiratorii superioare
la pacientul cu arsuri în zona feþei ºi gâtului.
1. Faringele trebuie examinat atent încã de
la prima examinare. Se poate forma edem în jurul
bazei limbii cu obstrucþie respiratorie consecutivã;
2. Poate fi o restricþie a deschiderii gurii
cu intubaþie dificilã sau chiar imposibilã;
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3. Traheostomia nu este o soluþie pe care sã
o aplicãm frecvent;
4. Poate fi necesarã intubaþia cu pacient
treaz;
5. Securizarea sondei traheale poate fi dificilã; au fost descrise câteva metode ingenioase:
suspendarea sondei deasupra pacientului, legarea
de incisivul superior, faºã.
6. Dificultatea protecþiei cãii respiratorii
de aspiraþie. Secvenþa rapidã nu este posibilã
întotdeauna.
B. Ventilaþie
1. Este uneori posibil sã se menþinã respiraþia spontanã,
2. Ventilaþia respiratorie este necesarã mai
ales la pacienþii gravi deoarece:
- metabolismul este crescut chiar pânã la
dublu la pacienþii cu arsuri peste 40%,
ceea ce presupune un consum de O2 ºi
producþie de CO2 crescutã;
- are loc o alterare a raportului ventilaþie /
perfuzie.
3. Uneori este necesarã ventilaþie cu PEEP
ºi minut-volum crescut pânã la 30L/min.
C. Menþinerea anesteziei
Pentru intervenþii chirurgicale de scurtã
duratã se poate utiliza o anestezie inhalatorie
N2O/O2 (Entonox,) sau anestezie disociativã cu
ketalar administrat i.v.
Ketamina este utilã atît în anestezie cât ºi
pentru analgezie, dar poate produce disforie.
Dozele mici de benzodiazepine pot reduce
aceasta senzatie.
Trebuie reamintit cã, ketamina nu menþine
reflexele faringiene iar pacientul trebuie premedicat cu un antisialogog.
Farmacocinetica multor anestezice este
modificatã în arsuri. De ex: Existã o rezistenþã
crescutã la nedepolarizante astfel cã doza trebuie
crescutã.
Datoritã hiperpotasemiei pe care poate sã
o producã, succinilcolina nu va fi folositã
începând din ziua a 4a - timp de 10 sãptãmâni
dupã arsurã.
Analgezia ºi anestezia regionalã ºi localã
pot fi utilizate dacã nu existã contraindicaþii
ferme.

Analgezicele nesteroidiene antiinflamatorii
vor fi utilizate cu prudenþã datoritã efectelor
secundare nedorite.
Administrarea i.v de opioizi în infuzie, bolus
sau PCA este posibilã.
Înlocuirea pierderilor intraoperatorii:
Operaþiile necesare în evoluþia plãgii arse
implicã sângerãri abundente ºi în scurt timp,
astfel cã trebuie sã avem:
- sânge izogrup izoRh pregãtit;
- cel puþin douã caterere venoase periferice
largi (14G).
Monitorizare intraoperatorie:
1. Deoarece uneori este dificil de realizat
sau arsura este extinsã cu sângerãri crescute este
bine dacã se poate sã avem pregãtitã monitorizare
invazivã.
2. Cateterul pulmonar ºi pentru presiunea
venoasã centralã este necesar în arsurile grave
chiar cu riscul infecþiei.
3. Debitul urinar ºi temperatura corpului
sunt relativ uºor de efectuat ºi trebuie obligatoriu
monitorizate.
Pierderea de cãldurã
1. Pierderea de cãldurã se face prin evaporare ºi radiere (afectarea mecanismului termoreglator capilar);
2. Anestezia trebuie sã minimalizeze aceste
pierderi prin:
- metode externe: încãlzirea pacientului cu
aer cald, masa ºi câmpurile operatorii sã

fie încãlzite, temperatura sãlii de operaþie
sã fie de 27°C, iar umiditatea aerului de
50%,
- metode interne: gazele anestezice ºi
oxigenul cât ºi lichidele administrate
(sânge, lichide) sã fie calde.
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