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CURS 1. PRINCIPII ALE BIOMECANICII
În acest capitol vor fi prezentate informaţii
de bază privind anatomia coloanei vetebrale,
principii ale biomecanicii, precum şi cele mai
OBIECTIVE
Studentul trebuie să
frecvente afecţiuni musculoscheletale întâlnite la
cunoască:
kinetoterapeuţi sau la alţi lucrători în sănătate.
1. anatomia şi
Pentru a reduce riscul de accidentare în
biomecanica coloanei
timpul manevrării unui pacient, este foarte
vertebrale.
importantă folosirea unei biomecanici corecte.
2. cauzele care pot
Biomecanica este definită de Hall (1997)
determina modificări în
geometria şi biomecanica
ca fiind o aplicaţie a principiilor mecanicii în
coloanei.
studiul organismelor vii.
3. mecanica ridicărilor şi
Biomecanica poate fi folosită pentru a
care este limita maximă
explica modul în care forţe diferite acţionează
de acţiune admisă.
asupra corpului şi de ce este important să folosim
4. regulile de protecţie şi
tehnici corespunzătoare atunci când ridicăm,
recomandările pentru o
manipulare sigură.
cărăm, împingem sau târâm, în timpul acţiunilor
5. punctele cheie ce
de manevrare a bolnavilor.
trebuie luate în
Cea mai expusă zonă a corpului la
considerare pentru
traumatisme musculoscheletale în timpul
evaluarea riscurilor unei
manevrării pacienţilor este coloana inferioară
manipulări incorecte.
joasă, care deţine un rol important în sprijinul
trunchiului în timpul încărcării cu greutate a
acestuia (Trew and Everett 1997). De-a lungul
zilei, lucrătorii în sănătate sunt expuşi unor combinaţii de forţe de compresie, de
alungire, de torsiune (Lindh 1989).
__________________________________________
1.1. Anatomia coloanei vertebrale - Noţiuni de bază
Coloana vertebrală este formată din 33 de
vertebre separate în 5 regiuni distincte: 7 cervicale, 12
toracice, 5 vertebre lombare, 5 vertebre sacrate sudate
între ele şi 4 – 5 vertebre coccigiene.
Vertebrele sunt unite între ele prin ligamente, a
căror funcţie este de a oferi stabilitate şi de a permite
coloanei să se mişte cu o amplitudine de mişcare sigură,
de a absorbi forţele în timpul stresului normal sau
traumatic (Bagchee and Bhattacharya 1996).
Fig.nr.1 Componenţa coloanei
vertebrale

Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

Articulaţia dintre ultima vertebră lombară şi prima vertebră sacrată (L5 / S1)
suportă cel mai mare procent de stres în timpul ridicărilor. Ecuaţia NIOSH
precizează că în timpul încărcării nu trebuie depăşită 3400N forţă de acţiune în
această articulaţie.
Coloana vertebrală cuprinde patru curbe distincte: cervicală, toracică,
lombară şi sacrată.
Fiecare vertebră este alcătuită dintr-un corp şi
un arc vertebral, care împreună formează un pasaj
prin care trece măduva spinării – canalul medular.

Fig.nr.2 Componentele vertebrei

Vertebrele cervicale sunt cele care sprijină şi realizează mişcările capului.
Vertebrele toracice sunt articulate cu coastele, cu care formează cutia
toracică şi de asemenea sprijină toracele, capul şi gâtul.
Vertebrele lombare, mari, reprezintă puncte de inserţie a muşchilor şi
formează o curbă în momentul apariţiei mersului, în copilărie.
Sacrul, alcătuit din cinci vertebre fuzionate, se articulează cu oasele iliace
ale şoldurilor, pentru a crea articulaţiile sacroiliace. Coccisul este ataşat capătului
inferior al sacrului.
Vertebrele sunt concepute astfel încât să suporte anumite forţe compresive.
Ele se măresc ca dimensiune de la vârf spre bază, vertebrele lombare fiind cele mai
mari (ele suportă cele mai mari forţe compresive).

Discul intervertebral
Fiecare vertebră este ataşată de cea de deasupra
şi de cea de dedesupt prin ligamente şi muşchi şi este
separată de ele prin discul intervertebral, având
rolul de a absorbi forţele şi de a limita mişcările
excesive ale vertebrelor.
Discurile sunt alcătuite din două părţi:
- masa gelatinoasă (nucleul pulpos), situată în
centrul discului, şi care permite distribuirea egală a
presiunii pe întreaga suprafaţă a discului.
Fig.nr.3 Discul intervertebral

- fibrocartilajul (annulus fibrosus), care înconjoară nucleul pulpos (Lindh 1989).
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- ligamentul longitudinal anterior (leagă
corpurile vertebrale).
- ligamentul interspinos leagă marginea
superioară a unei vertebre de marginea
inferioară a vertebrei subiacente.
- ligamentul supraspinos leagă vârful apofizelor
spinoase.
- ligamentul flavum leagă gâtul vertebrelor.
Fig nr.4. Ligamentele vertebrale

Când coloana este încărcată, discurile sunt comprimate, stocând energie şi
distribuind încărcarea (Lindh, 1989). Stresul constant aplicat discurilor
intervertebrale poate duce la subţierea, uscarea şi pierderea elasticităţii discurilor,
în acest fel reducându-se capacitatea acestora de a prelua încărcarea.
Forţe
compresive
Partea
anterioară
a discului

Protruzie
discală1
Partea
1
posterioară
a discului

Forţe
compresive
Figura nr.5 Vedere lateral a două vertebre. Protruzia porţiunii posterioare a discului apare ca
urmare a acţiunii forţelor compresive asupra zonei anterioare a discului,
în timpul flexiei trunchiului.

Annulus fibrosus
Fig. nr.6 Slăbirea discului poate
cauza protruzia nucleului pulpos
(nucleus pulposus), lucru care poate
cauza sindromul de impingement2
al rădăcinii nervului spinal.

Nucleul pulpos
Rădăcina nervului
spinal

1

Protruzie discală – reprezintă bombarea exterioară a discului intervertebral, până la nivelul fibrelor periferice
ale inelului fibros. Durerea care apare este de tip lumbago acut, fără iradiere.
(http://dictionar.romedic.ro/protruzie-discala)
2
Sindrom de impingement - Uzură, influenţare a nervului spinal manifestată prin dureri la nivelul afectat.
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________________________
1.2. Noţiuni de biomecanică
Organismul uman se mişcă sub influenţa atât a forţelor interne, cât şi a celor
externe (Trew şi Everett, 1997). Trei tipuri de pârghii pot fi folosite (gradul I, II şi
III) pentru a descrie diferitele tipuri de încărcări care acţionează asupra corpului, în
timpul ridicărilor.
Pârghiile de gradul I (fig.nr.7) sunt folosite pentru a arăta forţele care
acţionează asupra coloanei când ridicăm o încărcătură externă, precum o cutie sau
un pacient. Pârghiile de gradul I sunt alcătuite dintr-un fulcrum1 la mijlocul
braţului pârghiei, o greutate impusă la un capăt al pârghiei şi o contra greutate la
celălalt capăt al pârghiei (Salvendy, 1997). Greutatea impusă poate fi o greutate
externă, ca de exemplu un pacient ridicat de un kinetoterapeut, iar forţa
compensatorie a corpului kinetoterapeutului să fie musculatura inferioară lombară,
care se contractă pentru a extinde trunchiul în timpul ridicării (Salvendy, 1997).

Forţa compensatorie
(contracţia cvadricepsului)

Fulcrum
(genunchi)

Forţa impusă

Forţa compensatorie

Forţa impusă
(greutatea)
Fulcrum

Fig. nr.7 şi 8 Pârghia de gradul I

Al doilea desen din figura nr.8 demonstrează cum arată o pârghie de gradul
I. Când se execută extensia genunchiului cu un dispozitiv de extensie pasivă,
articulaţia genunchiului acţionează ca un fulcrum, forţa compensatorie este
muşchiul cvadriceps care se contractă pentru a extinde gamba, iar greutatea care
acţionează împotriva gambei este forţa impusă. Lungimea braţelor pârghiei (d1 şi
d2) sunt de asemenea importante, deoarece rezultanta forţei compensatorii depinde
de ele. Pentru pârghia care asigură echilibrul:
Forţa rezultantă x d1 = Forţa impusă x d2
În această ecuaţie este evident modul în care forţa compensatorie este
dependentă de lungimea pârghiei (d1+d2).
Examinarea pârghiei de gradul I ne permite să observăm, pe de o parte, în ce
măsură o forţă externă ţinută în mâini poate exercita o încărcătură mare asupra
1

Fulcrum - Suportul pe care pivotează pârghia
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coloanei, iar pe de altă parte (fig.nr.9), cum forţa rezultantă poate fi redusă prin
apropierea greutăţii externe de corp (fig.nr.10).

Fig.nr.9 şi 10 Forţele interne pentru o anumită greutate externă

Figurile nr.9 şi 10 demonstrează forţele interne pentru o anumită greutate
externă. În fig. nr.9, persoana ţine o greutate de 18.2 kg (greutatea impusă), la o
distanţă de 1 metru (d2) faţă de coloană (distanţa aproximativă dintre fulcrum, aflat
în interiorul discului intervertebral, şi membrele superioare întinse care ţin
obiectul). Forţa externă care acţionează asupra coloanei este de 178N. De observat
că d1 este lungimea dintre fulcrum şi forţa compensatorie a muşchilor coloanei
lombare joase (0.05m). Încărcătura internă asupra coloanei este echivalentă cu
3560N, sau 363 kg, pe baza aranjamentului geometric al trunchiului (Hall, 1997).
În a doua figură, aceeaşi persoană ţine greutatea externă la doar 0.5 m
distanţă faţă de coloană, adică mult mai aproape de coloană. Aceeaşi forţă externă
de 178N necesită acţiunea unei forţe interne de 1780 N sau 182 kg, adică jumătate
din forţa cu care aceeaşi greutate acţionează asupra coloanei, când greutatea este
ţinută la 1m distanţă. De aceea este crucial ca în timpul ridicării sau cărării unei
greutăţi, aceasta să fie ţinută cât mai aproape posibil de corp, deoarece forţele
generate de muşchii spatelui cresc dramatic când greutatea se îndepărtează de
trunchi. Reducând forţele care acţionează asupra coloanei vertebrale, duce la
reducerea stresului de pe coloană, în acest fel reducând riscul producerii unei
leziuni musculo-scheletale.
Este foarte important de ţinut minte că trebuie:
- să ridicăm doar greutăţi mici;
- să ţinem greutatea cât mai aproape posibil de trunchi;
- să folosim o biomecanică corectă în timpul manipulării.

________________________
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1.3. Leziuni musculoscheletale
Leziunile musculoscheletale sunt definite ca fiind « leziuni sau afecţiuni ale
muşchilor, tendoanelor, ligamentelor, articulaţiilor, nervilor, vaselor de sânge sau a
ţesuturilor moi adiacente, care includ luxaţii, contuzii, inflamaţii care pot fi cauzate
sau agravate de muncă ».
Aceste leziuni pot să apară în urma unui singur incident, ca de exemplu o
căzătură sau tăietură, sau pot să apară în timp. Articulaţiile, tendoanele, muşchii şi
nervii pot să fie lezate prin executarea unor mişcări repetitive pe o perioadă lungă
de timp. Leziunile care apar în timp sunt identificare ca repetitive, sau cumulative.
În tabelul următor sunt descrise cele mai frecvente leziuni
musculoscheletale, cu semnele şi simptomele caracteristice fiecăreia.
Tabel nr.1 Leziuni musculoscheletale frecvente, semne şi simptome
UN SINGUR INCIDENT:
Contusion O leziune de contact, lovitură care implică Vânătaie, durere,
(or bruise) ţesuturile moi, muşchii, cu ruptura vaselor de senzaţie de duritate şi
edem. Se poate
(contuzie) sânge şi cu hemoragie.
percepe senzaţie de
căldură.
Leziune în jurul articulaţiei, de obicei sub o Inflamaţie acută,
Luxaţie
forţă neaşteptată, constând în ruptură parţială, durere bruscă care
sau ruptură completă a ligamentelor, cu infuzie scade în intensitate,
de sânge. Luxaţiile apar de obicei în timpul apoi reapare,
căzăturilor şi a mişcărilor neaşteptate care inflamaţie şi duritate,
determină
supraîntinderea
bruscă
a vânătaie. Vânătaia şi
ligamentelor, ca de exemplu scrântirea unei edemul se pot extinde
glezne în timpul unei căzături.
mult în jurul locului
leziunii. Poate apărea
reducerea
amplitudinii de
mişcare.
INCIDENTE REPETITIVE:
Întindere Leziune cauzată de o întindere continuă, Rigiditate şi pierderea
musculară gradată, în timpul unei posturi greşite a unei mişcării cu durere
articulaţii sau a unei întinderi bruşte.
locală, duritate locală
Leziunea se adresează ţesuturilor conective, şi edem.
unde ligamentale pot fi întinse.
De obicei apare în urma manevrării pacientului
şi a menţinerii unor posturi neobişnuite.
Spatele este în mod particular expus la
întinderi musculare repetitive sau cumulative.
Flexia, rotaţia, menţinerea unei poziţii prea
mult timp, poate cauza durere şi oboseală.
Inflamaţia bursei (sac cu lichid) din jurul unei Edem cu durere în
Bursită
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Tendinită

Sindrom
de tunel
carpian

articulaţii sau a unei proeminenţe osoase.
Bursita este adesea confundată cu înflamarea
unei articulaţii.
De obicei apare în urma mişcărilor repetitive, a
presiunii repetitive asupra bursei şi a poziţiilor
neobişnuite. Mai frecvent apare la genunchi,
articulaţia pumnului şi la cot.
Tendoanele fac legătura dintre muşchi şi oase
şi sunt învelite în manşoane pentru a reduce
fricţiunea.
Mişcările repetitive de alunecare a tendoanelor
în manşoane cauzează inflamaţie la joncţiunea
muşchi-tendon sau în interiorul manşonului.
Mai adesea prezentă la mâini, umeri şi degete.
Compresia nervului median între ligamentul
carpian şi celelalte structuri de la nivelul
canalului carpian de la nivelul articulaţiei
pumnului.
Volumul conţinutului tunelului poate fi crescut
de către sinovite şi fracturi recente sau leziuni
la nivelul articulaţiei pumnului şi folosirea
excesivă a mâinilor.

jurul articulaţiei.

Durere şi rigiditate cu
eritem.

Înţepături în zona
policelui, furnicături
în degete, amorţeală
pe perioada nopţii.
Slăbiciunea
muşchilor policelui.

MSI TYPE DESCRIPTION SIGNS AND SYMPTOMS

________________________________
1.4. Biomecanica unei manevre sigure
Numeroase posturi pot produce modificări în geometria coloanei, dar
modificarea poziţiei în timpul trecerii din stând în aplecat înainte şi apoi revenire în
stând (în timpul acestor mişcări coloana îşi modifică curbura din lordotică în
cifotică şi din nou în lordotică) combinată cu ridicarea sau coborârea unei greutăţi,
creează un risc particular pentru afectarea/ lezarea coloanei.
1.4.1.Mecanica ridicărilor
Ridicarea unei greutăţi cu trunchiul flectat şi membrele superioare extinse va
modifica aliniamentul coloanei şi centrul de echilibru (centrul corporal) de la
nivelul abdomenului. Ca urmare a acestui fapt, coloana trebuie să suporte atât
greutatea trenului superior, cât şi greutatea încărcăturii ce trebuie ridicată sau
coborâtă. Forţa preluată de coloana vertebrală poate fi estimată prin calcularea
momentului şi forţelor create de greutatea încărcăturii ce trebuie ridicată şi
greutatea trenului superior.
Momentul este forţa ce acţionează pe o anumită distanţă.
Momentul = (Forţa) x (Distanţa)
În acest caz este identic:
Momentul = (Greutatea încărcăturii) x (Distanţa de la mijlocul
încărcăturii la punctual de sprijin - fulcrum) {Ecuaţia A}.
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De exemplu, presupunem că o persoană se apleacă pentru a ridica o greutate
dintr-un sertar. Presupunem că se apleacă la aproximativ 40º faţă de orizontală, şi
că greutatea încărcăturii este de 15 kg. Presupunem că persoana trebuie să ajungă
la 40 cm înainte, faţă de coloana vertebrală pentru a apuca şi ridica greutatea
respectivă.
Centrul masei corporale a trenului superior se găseşte la 25,4 cm anterior
faţă de coloana lombară. Presupunem că greutatea trenului superior este de 41 kg
(de obicei aproximativ jumătate din greutatea totală a corpului).

Din ecuaţia A:
Momentul greutăţii încărcăturii = (15 kg.) x (40 cm.) = 600 cm-kg
Momentul greutăţii trenului superior = (41 kg.) x (25.4 cm.) = 1041,4 cm-kg
Momentul total (în sensul acelor de ceasornic) = 1641.4 cm-kg
Pentru a începe ridicarea greutăţii, acest moment (desfăşurat în sensul acelor
de ceasornic) trebuie să fie contrabalansat de un moment în sens invers acelor de
ceasornic. Momentul invers acelor de ceasornic este generat de contracţia
muşchiului erector spinae (muşchiul situat la aproximativ 5 cm înapoia coloanei
lombare. Acest moment (forţă) contrar acelor de ceasornic poate fi calculat din
Ecuaţia A.
Momentul (contrar acelor de ceasornic) = (Forţa generată de muşchiul
erector spinae ) x (5 cm.) {Ecuaţia B}
Dacă persoana se opreşte şi menţine greutatea într-o poziţie statică la
începutul ridicării, momentul desfăşurat în sensul acelor de ceasornic trebuie să
echivaleze momentul desfăşurat în sens contrar acelor de ceasornic (sau persoana
va cădea peste greutate), ceea ce înseamnă că momentul (forţa) ce acţionează în
sens contrar acelor de ceasornic este 1641,4 cm-kg.
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Forţa generată de muşchiul erector spinae poate fi calculată din Ecuaţia B.
Din ecuaţia B:
1641,4 cm-kg = (Forţa generată de muşchiul erector spinae) x (0,8 cm.)
(1641,4 cm-kg)/(5 cm.) = (Forţa generată de muşchiul erector spinae)
328 cm-kg = Forţa generată de muşchiul erector spinae
Forţa compresivă totală este egală cu suma momentelor (forţelor) ce se
desfăşoară în sensul acelor de ceasornic şi a celor contrare (1969 cm-kg, de
exemplu).
Riscul de apariţie a leziunilor coloanei lombare şi în consecinţă a
durerilor lombare creşte atunci când forţa compresivă de la nivelul discurilor
intervertebrale L5-S1 (lombar 5 - sacrat 1) depăşeşte 350 kg.
În 1981 Institutul Naţional pentru Siguranţa Ocupaţională şi Sănătate din
America (NIOSH) a conceput un Ghid al muncii pentru manipulări manuale care
foloseşte 350 kg. forţă compresivă la nivelul L5-S1 ca fiind unul dintre criteriile
folosite la stabilirea Limitei de Acţiune (LA). Depăşirea limitei de acţiune
necesită implementarea controlului administrativ sau reorganizarea locului de
muncă. Limita de acţiune reprezintă greutatea ce poate fi ridicată în siguranţă de
către 75% dintre femei şi 99% dintre bărbaţi. O Limită Maximă Permisă (LMP)
ce reprezintă de 3 ori limita de acţiune, a fost stabilită ca fiind echivalentul unei
forţe compresive de 350 kg asupra coloanei vertebrale la nivel L5 – S1.
_________________________________________________________
1.5. Folosirea unei biomecanici corecte în timpul manevrării bolnavului
1.5.1. Menţinerea echilibrului şi stabilităţii
O bază de susţinere stabilă în timpul efectuării unei activităţi de împingere,
tragere, ridicare sau cărare va reduce riscul pierderii echilibrului şi implicit al
accidentării. Tabelul de mai jos oferă indicaţii privind biomecanica corectă pentru
menţinerea echilibrului şi stabilităţii.
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Tabel nr.2 Indicaţii privind biomecanica corectă a menţinerii echilibrului şi stabilităţii

Activitate
1. Lărgeşte baza de
susţinere
2. Coboară centrul
de greutate
3. Stabilizează
coloana.
4. Evită rotirea
trunchiului şi a
genunchilor.

5. Ţine braţele
apropiate de
trunchi.

Modalităţi de execuţie
.
Un picior cu o jumătate de pas înaintea celuilalt.
Flectează uşor şoldurile şi genunchii.
Foloseşte muşchii membrelor inferioare pentru
activităţile cu încărcare.
Contractă muşchii abdominali.
Contractă muşchii fesieri.
enţine curburile naturale ale coloanei.
Rotirea trunchiului este normală. Pot apărea probleme
atunci când rotirea se execută cu încărcare sau în mod
repetat.
Rotirea trunchiului cu încărcare poate duce la întinderi
şi rupturi musculare.
Îndreaptă degetele picioarelor spre direcţia de execuţie.
Acest lucru permite crearea unor pârghii mai bune şi un
control mai bun.
Cu cât este mai departe greutatea de corp, cu atât mai
multă forţă este necesară pentru a mişca obiectul.
Controlul este mai bun atunci când greutatea este ţinută
aproape de corp, decât atunci când este ţinută cu braţele
extinse.

1.5.2. Ridicarea şi cărarea
Folosirea unei biomecanici sigure poate reduce riscul leziunilor în timpul
activităţilor de ridicare şi cărare (Ayoub şi Mital 1989; Kroemer 1993). Este
indicată folosirea troliului sau a liftului mecanic la transportul greutăţilor pe
distanţe mari. Tabelul nr.3 conţine indicaţii privind o biomecanică sigură a
corpului în timpul activităţilor de ridicare şi cărare.
Tabel nr.3 Biomecanica sigură a corpului în timpul activităţilor de ridicare şi cărare

Activitate
1. Ţine braţele
aproape de
trunchi

2. Stabilizează

Modalităţi de execuţie
Permite controlul mai bun al greutăţii manevrate.
Antebraţul în supinaţie (palma priveşte spre tavan) permite
folosirea mai eficientă a bicepsului, în locul utilizării
muşchilor mici ai antebraţului.
Se va evita lucrul cu umerii ridicaţi pentru a preveni
folosirea muşchilor gâtului şi umerilor şi mai mult a
muşchilor membrului superior.
Contractă muşchii abdominali şi ai trunchiului.
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coloana lombară
joasă.

3. Foloseşte
membrele
inferioare.

4. Ţine greutatea
aproape de
trunchi.
5. Evită rotarea.

Flectează uşor genunchii.
Evită rotarea prin orientarea vârfurilor picioarelor în direcţia
spre care se îndreaptă braţele. Menţine nivelul umerilor
paralel cu podeaua.
Menţine curburile naturale ale coloanei.
Expiră în momentul ridicării – nu bloca respiraţia.
Foloseşte genunchii şi şoldurile pentru a executa majoritatea
activităţii. Muşchii membrelor inferioare sunt proiectaţi
pentru activităţi de încărcare.
Nu încerca să ridici greutăţi ţinute înaintea genunchilor –
încearcă să iniţiezi ridicarea cu greutatea ţinută între
genunchi.
Încărcarea coloanei creşte semnificativ dacă greutatea se
află departe de coloană.
Orientarea vârfurilor picioarelor în direcţia spre care se
îndreaptă braţele.
Evită mişcările trunchiului, mişcând jumătatea superioară şi
inferioară a corpului în aceeaşi direcţie.
La schimbarea direcţiei, rotarea se face de la nivelul
picioarelor, nu din trunchi.

1.5.3. Activităţile de împingere şi tragere
Folosirea unei biomecanici sigure în timpul activităţilor de împingere şi
tragere poate reduce riscul apariţiei potenţialelor leziuni de la nivelul coloanei
medii şi joase.
Acţiunea de împingere este adesea mai sigură decât cea de tragere, de aceea
este mai bine să împingem obiectele când dorim să le mutăm (Hoozemans et al.,
1998).
Acţiunea de împingere este mai preferată decât cea de tragere, deoarece se
asociază cu un VO2 mai mic (consumul de oxigen) şi cu o frecvenţă cardiacă mai
redusă (Hoozemans et al., 1998). Cercetările privind modelele biomecanice arată
de asemenea că forţele compresive de la nivelul coloanei lombare joase, în special
în regiunea L1/S5 sunt mai reduse la acţiunea de împingere decât la cea de tragere,
deoarece braţul pârghei flexorilor trunchiului este mult mai mare decât braţul
pârghiei extensorilor trunchiului (Andres and Chaffin 1991; Gagnon et al., 1992;
Kroemer 1974; Lee et al., 1991).
Tabelul nr.4 conţine indicaţii privind siguranţa acţiunilor de tragere şi
împingere, precum şi precauţii ce trebuie luate când se execută astfel de activităţi.
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Tabel nr.4 Biomecanica sigură a acţiunilor de tragere şi împingere

Activitate
Modalităţi de execuţie
Poziţionează braţele la nivelul cutiei toracice, coatele spre
1. Acţiunea
de împingere înăuntru, plasează mâinile la nivelul sau puţin sub nivelul taliei.
Stabilizează-ţi poziţia, picioarele plasate la nivelul umerilor, un
picior plasat anterior, unul posterior.
Flectează genunchii. Mută greutatea prin schimbarea greutăţii
deasupra piciorului plasat anterior.
Evită rotarea trunchiului prin executarea unor paşi mici când
trebuie să întorci la colţuri.
Dacă ai vederea blocată în timpul acţiunii de împingere din
spate, încearcă să împingi din colţul din faţă al greutăţii.
Pentru o oprire bruscă, stabilizează braţele şi trunchiul superior,
prinde greutatea, flectează genunchii şi şoldurile pentru a coborî
centrul de greutate.
Acţiunea de tragere este de preferat să fie executată doar pe
2. Acţiunea
distanţe scurte, deoarece în mod normal avem tendinţa de a ne
de tragere
răsuci pentru a verifica prezenţa obstacolelor în drum.
Evită tragerea doar cu o mână.
Înainte şi în timpul mişcărilor de tragere, fii atent la împrejurimi,
pentru a nu intra în obstacole prezente pe parcurs.
Apucă greutatea cu ambele mâini, ţine coatele şi membrele
superioare la nivelul cutiei toracice.
Fixează postura, flectează genunchii, începe să mişti greutatea
prin schimbarea greutăţii pe piciorul dinapoi.
Echipamentul trebuie curăţat şi inspectat cu regularitate.
Precauţii
Echipamentul cu rotile trebuie să fie funcţional.
Ajustează suprafaţa de lucru la o înălţime corespunzătoare
activităţii, acolo unde este posibil.
Ia în considerare echipamentele de reducere a fricţiunii.
1.5.4. Lucrul în poziţii neobişnuite
Activităţi care implică îngenuncherea, flexia laterală, atingerea orizontalei
sau atingerea unei înălţimi peste nivelul capului, sunt exemple de activităţi în
poziţii neobişnuite. Acestea pot prezenta risc crescut de leziuni.
Tabelul nr. 5 conţine indicaţii privind îmbunătăţirea biomecanicii pentru a
lucra mai în siguranţă din poziţii neobişnuite.
Tabel nr.5 Biomecanica corectă pentru a lucra mai în siguranţă din poziţii neobişnuite

Activitate
Evitarea lucrului
în poziţii

Modalităţi de execuţie
Zonă de lucru joasă:
Ridică pe cât posibil zona de lucru.
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neobişnuite

Dacă nu se poate
evita lucrul în
poziţii
neobişnuite

Stai pe un scaun sau suport, mai degrabă decât să stai
ghemuit, pe genunchi sau aplecat peste suprafaţa de lucru.
Stai cât mai aproape posibil de greutate/ pacient.
Ţine coatele cât mai apropiate de trunchi.
Pentru a ajunge la orizontală:
Stai cât mai aproape de obiect/ pacient.
Mişcă-te cât mai aproape posibil de greutate sau pacient.
Aminteşte-ţi că, cu cât mai aproape este greutatea de
corpul tău, cu atât sunt mai reduse forţele care acţionează
asupra regiunii joase a spatelui.
Zonă de lucru înaltă (deasupra înălţimii acceptabile de
lucru):
Coboară cât mai mult zona de lucru, dacă este posibil.
Foloseşte o treaptă sau o cutie pe care să stai (ai grijă ca
acest aspect să nu reprezinte un hazard).
Foloseşte un mâner pentru o priză mai bună.
Foloseşte un mâner cu priză polidigitopalmară, pentru a
prinde mai bine obiectul.
Nu menţine poziţia neobişnuită o perioadă lungă de timp.
Schimbă des poziţia şi mişcă-te în direcţie opusă.
Întinde zonele scurtate cu regularitate, pentru a reduce la
maxim potenţialul lezional.

1.5.5. Alte consideraţii pentru a reduce riscurile - stretchingul, relaxarea şi
stilul de viaţă
Stretchingul
Exerciţiile de stretching ajută la dezvoltarea flexibilităţii, prevenirea
leziunilor (Blue 1996) şi creşterea conştientizării corpului. Stretchingul este
benefic în reducerea riscului de leziune în timpul activităţilor fizice la serviciu şi în
timpul liber. Poate reduce sau elimina tensiunea musculară nedorită şi poate
restaura sau îmbunătăţi mobilitatea articulară. Stretchingul mai îmbunătăţeşte
circulaţia sângelui, lubrifierea articulară, şi ajută la pregătirea mentală a activităţii.
Relaxarea
Tehnicile de relaxare pot reduce tensiunea arterială, stresul şi tensiunea
musculară. Un program de rutină care combină stretchingul şi relaxarea va creşte
starea de bine şi implicit siguranţa la locul de muncă.
Relaxarea este importantă pentru optimizarea performanţei (Blue 1996).
 Programează-ţi pauze. Concentrează-te pe subiecte plăcute, distractive.
 Inspiră adânc, contractă muşchii, menţine 5 – 10 sec., relaxează şi expiră.
 Dacă te aşezi pe durata pauzei, pelvisul trebuie să fie în poziţie neutră.
Coloana trebuie să-şi menţină curburile naturale, permiţând astfel relaxarea
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musculară. Şezutul scaunului trebuie să permită genunchilor să stea, fie la
acelaşi nivel, fie mai sus decât şoldurile.
Stilul de viaţă
Menţinerea unui stil de viaţă sănătos (Bongers et al., 1993; Gundewall et al.,
1993; Linton et al., 1999; Owen and Damron 1984) este importantă pentru
menţinerea unei bune calităţi a vieţii şi pentru reducerea riscului apariţiei leziunilor
musuclo-scheletale.
 Odihneşte-te suficient. Medicii recomandă 7 – 8 ore de somn pe noapte
pentru o viaţă sănătoasă.
 Adoptă o dietă echilibrată.
 Fă exerciţii fizice cu regularitate. Exerciţiile promovează o inimă sănătoasă,
plămâni şi muşchi sănătoşi, ajută la controlul greutăţii şi reduce stresul.
Sunt recomandate 30 de minute de exerciţii cardio-vasculare de 3 – 4 ori pe
săptămână.
 Învaţă să te relaxezi. Implică-te constant în activităţi sociale distractive.
Bibliografie specifică
1. Ayoub M. M. , Mital Anil (1989), Manual materials handling, London
2. Don B. Chaffin, Gunnar Andersson, (1991), Occupational biomechanics, Wiley-Interscience;
Third edition
3. Bongers PM, de Winter CR, Kompier MA, Hildebrandt VH., (1993), Psychosocial factors at
work and musculoskeletal disease, Scand J Work Environ Health. 1993 Oct;19(5):297-312.
4. Gagnon M., Roy D., (1988), Examionation of biomechanical principles in a patient handling
task, Internatinal Journal of Industrial Ergonomics, 3, 2 - 40
5. Gundewall et al., (1993), Primary prevention of back symptoms and absence from work; a
prospective randomized study among hospital employees, Spine, 18, 587 - 594
6. Occupational Health and Safety Agency for Healthcare, in British Columbia (2000), Reference
guidelines for safe patient handling
7. Owen, B.D. and Damron, C.F, (1984), Personal characteristics and back injury among
hospital nursing personnel, Research in nursing and Health, 7, 305 – 313
8. Salvendy Gavriel, (1997), Handbook of human factors and ergonomics, second edition, New
York: John Wiley & Sons, Inc., 2137 pp.,
8. Trew, M., & Everett, T. (1997). Human Movement. New York: Churchill Livingstone.
9. V. Ranga, T. Seicaru, FL. Alexe (2009), Anatomia omului, Editura Kullusys
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CURS 2. MIJLOACE AJUTĂTOARE DE TRANSFER
OBIECTIVE
Studentul trebuie să
cunoască:
1. Ce sunt dispozitivele
ajutătoare de transfer
2. Scopul folosirii dispozitivelor
3. Evaluarea factorilor de risc
4. Utilizarea în siguranţă a
mijloacelor ajutătoare
5. Caracteristici şi utilitatea
dispozitivelor de manevrare a
bolnavului.

_______________________________________
2.1. Ce sunt dispozitivele ajutătoare de
transfer?
 Dispozitive nonmecanice care pot reduce
forţele sau posturile anormale asociate cu
anumite activităţi de manevrare a pacientului.
 Când sunt selectate şi folosite adecvat,
aceste dispozitive pot reduce riscul leziunilor
musculoscheletale (LMS) ale kinetoterapeuţilor.

____________________________
2.2. Scopul folosirii dispozitivelor
 Facilitează independenţa.
 Oferă un mijloc sigur de a mişca sau transfera pacientul dintr-un loc în altul.
 Menţine demnitatea pacientului în timpul manevrării.
 Elimină sau minimizează factorii de risc ce pot determina leziuni
musculoscheletale ale kinetoterapeutului sau chiar ale pacientului.
_________________________
2.3. Literatura de specialitate
 Folosirea dispozitivelor de reducere a fricţiunii micşorează semnificativ
forţele necesare transferului pacientului între suprafeţele adiacente,
comparativ cu folosirea unui cearşeaf sau aleză.
 Diversele produse comerciale variază ca eficienţă în reducerea forţelor şi a
posturilor anormale.
 Folosirea dispozitivelor de transfer combinate necesită mai puţină forţă
decât în cazul folosirii unui singur dispozitiv.
 Pacienţii confirmă un sentiment mai puternic de confort şi siguranţă înainte,
în timpul şi după transfer.
 Kinetoterapeuţii şi lucrătorii în sănătate raportează perceperea unui stres
redus la nivelul umerilor, trunchiului superior, zonei lombare, şi chiar a
întregului corp, în timpul utilizării dispozitivelor de transfer pentru
reducerea fricţiunii.
_________________________
2.4. Evaluarea factorilor de risc
În general, decizia ce ar controla riscurile manevrării pacientului se ia în
urma a trei tipuri de acţiuni:
1. Identificarea clară şi comunicarea personalului a riscurilor crescute ce pot
apărea în timpul efectuării tehnicilor de manevrare şi care nu ar trebui să apară.
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2. Selectarea celor mai sigure tehnici de manevrare şi instruirea personalului.
Acest lucru înseamnă selectarea procedurilor pentru care magnitudinea, durata
şi frecvenţa factorului de risc identificat sunt minime.
3. Schimbarea echipamentului sau a spaţiului de lucru.

Fig.nr.11 Evaluarea factorilor de risc

_____________________________________________________
2.5. Indicaţii pentru o utilizare sigură a mijloacelor ajutătoare
 Încurajează pacienţii care se pot mişca să realizeze singuri manevra.
 Spune pacientului ce vrei să faci înainte de a trece la execuţie.
 Asigură-te că mânerele patului, scaunului rulant sunt la locul lor, înainte de a
începe orice manevră.
 Inspectează fiecare dispozitiv înainte de utilizare.
 Setează patul la o înălţime corespunzătoare în funcţie de înălţimea
kinetoterapeutului, a pacientului şi a altor suprafeţe implicate. Unde este
necesar, pentru siguranţa pacientului, coboară grilajul lateral.
 Micşorează spaţiile dintre suprafeţe la transferul lateral şi spaţiile de transfer
prin utilizarea plăcii de transfer, unde este necesar.
 Evită diferenţele de înălţime dintre suprafeţe, în timpul transferului
pacientului. O uşoară înclinare poate fi necesară pentru unele suprafeţe.
 Foloseşte dispozitivele de reducere a fricţiunii şi asigură-te că acestea sunt
destul de mari încât să fie aşezate sub punctele principale de contact. Pentru
pacientul în decubit dorsal, aceste puncte sunt: pelvisul, umerii şi dacă este
posibil şi picioarele (călcâiele).
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 Nu lăsa dispozitivul de reducere a fricţiunii sub pacient, decât dacă
instrucţiunile de fabricaţie specifică acest lucru, deoarece poate constitui un
factor de risc pentru căderea pacientului din pat.
Tabel nr.6. Dispozitive de manevrare a bolnavului

Dispozitiv
Lift
mecanic
de
transfer
total

Descriere
Echipament folosit la
ridicarea pacientului. Este
folosit când pacientul este
incapabil să încarce
greutatea corpului sau nu
este capabil de o încărcare
consecventă.
Sprijină întreaga greutate a
pacientului la mutarea de pe o
suprafaţă pe alta. Liftul poate
fi controlat manual, hidraulic
sau electronic şi poate fi un
lift sprijinit pe podea sau
suspendat de tavan. Sunt
disponibile şi lifturile portabile (mai scumpe) şi sunt
adesea folosite la domiciliul pacientului.

Dispozitiv
ajutător
pentru
transfer
ortostatic

Centura
de
transfer

Dispozitivul ajutător pentru
transfer ortostatic este
folosit când pacientul este
capabil să încarce greutatea
cel puţin pe un membru
inferior, să ţină cadrul cu
cel puţin o mână,
cooperează şi poate urma
instrucţiunile. Dispozitivul
poate avea control manual sau electric.
Centură aplicată pe talia
pacientului ce asigură o priză
sigură a mâinilor
kinetoterapeutului când mută
pacientul. Centura se poate
fixa cu o cataramă sau cu
capse Velcro.

Bibliografie
Blue 1886,
Garg et all,
1991a, Garg
et all 1991b,
Holliday et
all, 1994,
Jenson
1990, Laflin
şi Aja 1995,
Ljungberg et
all. 1989,
Smedley et
all. 1997,
Ulin et all
1997,
Varcin-Coad
şi Barrett,
1998
Corlett et
all. 1994,
Daynard et
all. 2000,
Engkvist et
all, 1998,
Roth et all.
1993

Cargivers of
Ontario
Safety and
Health
Association
1992,
Daynard et
all. 2000,
Garg et all
1991a,
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Centura
pentru
mers

Un tip de centură de transfer
ce asigură o priză sigură a
mâinilor kinetoterapeutului în
timpul mersului pacientului.
De obicei este prevăzută cu
mânere moi sau rigide.

Bară de
transfer

O bară fixată în tavan şi podea,
folosită mai adesea acasă sau în
instituţii de specialitate. Bara
asigură asistenţă adiţională
pacientului la trecerea din aşezat în
stând. Pe bară este ataşat un mâner
pivotant cu posibilitate de blocare.
O bucată de material
rezistent la apă, reutilizabil,
aşezat sub pacient. De
obicei este fabricat din
pânză şi şi este disponibil în
diverse mărimi. Este adesea
folosit ca mijloc ajutător în
repoziţionarea pacientului.
Dispozitiv gonflabil de ridicare a
pelvisului pentru a introduce sau a
îndepărta un pled (sub/ de sub
pacient).

Pledul

Lift
pelvin

Cearşeaf
culisant

Garg et all
1991a, Garg
et all.
1991b,
Jenson
1990, Qwen
and Garg
1991.
Cooper and
Stewart
1997

Cargivers of
Ontario
Safety and
Health
Association
1992, Sewel
1999
Owen at all.
1995

Acest tip de cearşeaf lung
poate fi folosit pentru a
transfera pacienţii aflaţi în
DD de pe o suprafaţă pe alta.
Cearşeaful are mânere
laterale lungi (4 sau 6), care
sunt ţinute de kinetoterapeut
în timpul transferului.
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Placa de
transfer

Placă din lemn, plastic, folosită
la transferul de pe pat pe scaun,
şi invers de către pacienţii fără
posibilitate de încărcare a MI
(tetraplegic, paraplegic,
amputaţii) sau în cazul
pacienţilor cu greutate mare.

Placa de Placă de lemn sau plastic cu o
margine în formă de ―C‖, care se
transfer
pe toaletă fixează pe toaletă, celălalt capăt
fiind aşezat pe şezutul scaunului
cu rotile.
Discul
pivotant
de
transfer

Banca de
transfer
pentru
baie

Disc rotativ portabil pentru
transferul persoanelor care pot
încărca MI dar au dificultăţi la
pivotarea din timpul
transferului.
Prevăzut cu material
antiderapant pe ambele feţe,
pentru o mai mare stabilitate.
Materiale: polietilen uşor încastrat cu fibre de nylon.
Cel mai cunoscut model de
bancă este un scaun alungit
(bancă), care trece cu două
picioare peste marginea
vanei. Se face astfel trecerea
din scaunul cu rotile în vană,
permiţând pacientului să
facă baie.

Scaunul
rulant

Bibliografie specifică
1. Occupational Health and Safety Agency for Healthcare, in British Columbia (2000),
Reference guidelines for safe patient handling
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CURS 3. PAŞI DE URMAT ÎN STABILIREA PLANULUI
DE MANEVRARE A PACIENTULUI
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască:
1. Paşii de urmat în selectarea celei mai utile şi sigure tehnici de manevrare a
pacientului, precum şi a celui mai adecvat dispozitiv de manevrare
2. Factorii de risc prezentaţi de pacient
3. Teste pentru evaluarea abilităţilor fizice ale pacientului
4. Precauţii generale privind manevrarea pacientului
5. Nivelul de asistenţă necesitat de pacient în momentul manevrării

_____________________________
3.1. Pasul 1. Evaluarea pacientului
Tabel nr.7. Factori de risc prezentaţi de pacient

Comunicare
Auz (purtare de dispozitive
auditive)
Vedere
Vorbire
Bariere lingvistice
Semne şi limbajul corpului
Mjloace de comunicare
Comprehensiunea
Condiţia psihică

Greutate, înălţime, formă
Echilibrul în stând şi aşezat
(static şi dinamic)
Încărcarea greutăţii
Capabilitatea
Forţa musculară
Tonusul muscular şi
spasmele
Pielea şi tonusul pielii
Amplitudinea de mişcare
(inclusiv contracturile)
Coordonarea
Abilitatea de a asista

Cogniţie
Memorie
Judecată
Capacitatea de
decizie
Concentrarea
Abilitatea de a
urma ordine

Statusul
emoţional şi
comportamental
Anxietatea
Frica
Confuzia
Ostilitate
(comportament
violent recurent/
recent)
Agresiune
Depresie
Agitaţie
Rezistenţă
verbală sau
psihică

Status medical
Durerea/ nivelul de disconfort
Diagnostic
Intervenţii chirurgicale recente
Necesită dispozitive medicale
(atele, tuburi, etc.)
Medicaţie
Oboseala şi condiţia fizică
(hipotensiunea ortostatică,
abilitatea de a asista)
Îmbrăcăminte şi dispozitive de
asistenţă
Îmbrăcăminte lejeră, alunecoasă,
petice
Încălţăminte corespunzătoare,
antiderapantă, de sprijin
Dispozitive ajutătoare de
mişcare
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Deficite senzoriale:
- senzaţiile şi
conştientizarea corporală
- auzul şi vederea

Comportament
neprevăzut

3.1.1. Evaluarea nivelului de comunicare al pacientului
- verifică abilitatea pacientului de a auzi sau dacă poartă dispozitive
auditive (pune o întrebare simplă, pentru a verifica auzul, capacitatea de a
răspunde şi de a comunica).
- verifică abilitatea pacientului de a vedea.
- verifică barierele de limbaj – nivelul de comunicare şi înţelegere pot fi
importante bariere în îndeplinirea indicaţiilor.
- fii atent la limbajul unic al corpului pacientului; unii pacienţi folosesc
mai mult limbajul corpului pentru a comunica – orice confuzie referitoare
la semnificaţia limbajului corpului pacientului poate pune
kinetoterapeutul în pericol.
3.1.2. Evaluarea statusului cognitiv al pacientului
- verifică deficienţele funcţiei cognitive (deficit de memorie, judecată, în
luarea deciziilor, de concentrare).
- un pacient poate părea dornic să coopereze, dar să nu fie capabil să
înţeleagă clar sau să îşi amintească instrucţiunile, sau să se comporte fără
discernământ în timpul manipulării, lucruri care pot constitui factori de
risc pentru kinetoterapeut.
3.1.3. Evaluarea statusului medical al pacientului
- verifică diagnosticul medical al pacientului (pot exista contraindicaţii
pentru anumite tipuri de mişcări sau poate fi indicată incapacitatea
pacientului de a coopera sau de a asista manevrele kinetoterapeutului).
- verifică dacă pacientul experimentează disconfort sau durere care pot
constitui contraindicaţii pentru anumite tipuri de mişcări şi care ar putea
reprezenta un risc pentru kinetoterapeut ( datorită faptului că pacientul
poate reacţiona neaşteptat la durere) (Blue, 1996).
- verifică dacă pacientul necesită anumite dispozitive ajutătoare pentru
efectuarea mişcărilor.
- verifică medicaţia pacienţilor (unele medicamente pot altera statusul
mental al pacientului sau pacientul poate să îşi modifice comportamentul
ca răspuns la un anumit tratament, de aceea fiind necesară reexaminarea
pacientului de fiecare dată).
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-

verifică capacitatea de efort a pacientului în timpul efortului (este posibil
ca starea de oboseală a pacientului să îi altereze statusul mental).
unii pacienţi pot părea că nu au probleme cu oboseala la începutul
manevrei dar obosesc în timpul acesteia, ceea ce poate reprezenta un
potenţial risc pentru kinetoterapeut.

3.1.4. Evaluarea statusului fizic al
Teste pentru evaluarea
pacientului
abilităţilor fizice ale
Verifică
nivelul
funcţional
al
pacientului
pacientului. Factori ce trebuie luaţi în
considerare sunt:
Scop: identificarea abilităţilor
- echilibrul în aşezat (important pentru fizice ale pacientului, înainte ca
funcţiile pacientului: aşezat la acesta să fie manevrat.
marginea patului, aşezat în pat, aşezat Următoarele teste pot fi efectuate de
în scaunul cu rotile/ comodă, folosirea kinetoterapeut:
1. Podul – pacientul în decubit
anumitor tipuri de lift mecanic).
dorsal, genunchii flectaţi, tălpile pe
- echilibrul static şi dinamic în aşezat pat, se solicită pacientului să ridice
(un echilibru deficitar în aşezat fesele de pe pat.
reprezintă un risc de cădere sau 2. Ridicarea unui membru inferior
alunecare/ trecere într-o poziţie cu genunchii extinşi - pacientul în
periculoasă) (McKnight şi Rockwood, decubit dorsal, se solicită acestuia să
ridice un membru inferior de pe pat
1996).
cu genunchiul extins; se observă dacă
- echilibrul în stând – important pentru genunchiul începe să se flecteze în
orice tip manual de transfer sau pentru timpul execuţiei. Se repetă şi cu
transferuri mecanice care necesită o celălalt membru inferior.
anumită încărcare a greutăţii de către 3. Echilibrul – pacientul aşezat la
pacient (un echilibru precar în stând va marginea patului, picioarele sprijinite
pe podea. Stând cu faţa la pacient,
prezenta un risc crescut de cădere).
genunchii uşor flectaţi, picioarele
- abilitatea de a încărca greutatea pe aşezate lateral şi exterior de
unul/ ambele membre superioare/ picioarele pacientului, mâinile pe
membre inferioare:
umerii pacientului:
- înainte de execuţie trebuie
o abilitatea de a încărca greutatea
explicat
pacientului ce va urma.
pe MS indică faptul că pacientul poate
- comanda: ―Nu mă lăsa să te
asista/ efectua repoziţionarea.
împing‖.
o abilitatea de a încărca greutatea
- apoi împinge pacientul cu o
pe cel puţin un MI indică faptul că mână, în toate direcţiile, consecutiv,
pacientul poate asista la transfer.
în vreme ce cu cealaltă mână se
- forţa musculară şi amplitudinea de sprijină pacientul, în caz că acesta îşi
pierde echilibrul.
mişcare.
- coordonarea: un pacient cu coordonare
deficitară va avea dificultăţi la menţinerea echilibrului sau la asistarea
manevrelor.
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- înălţimea şi greutatea pacientului - pot reprezenta un factor de risc pentru
kinetoterapeut, mai ales dacă sunt şi alte probleme combinate, precum
echilibrul precar în stând şi aşezat, sau alte probleme psihice, cognitive,
medicale sau comportamentale; echipamente speciale (capabile să ridice
greutăţi mari) pot fi necesare pentru pacienţii obezi, în vreme ce pacienţii
scunzi pot necesita unele adaptări pentru a preveni accidentele sau
disconfortul.
3.1.5. Evaluarea statusului senzorial al pacientului
- senzaţiile şi conştientizarea corporală, de vreme ce pacienţii cu senzaţii
alterate sau conştientizare corporală deficitară pot avea probleme cu
echilibrul sau dificultăţi în asistarea manevrei.
- deficitul vizual – pacientul poate deveni confuz, poate avea probleme cu
echilibrul sau poate prezenta dificultăţi la asistare dacă are probleme de
vedere (de ex. dificultatea de a distinge forme sau culori etc.).
- deficitul de auz, total sau parţial, poate determina dificultăţi în înţelegerea
instrucţiunilor.
3.1.6. Evaluarea statusului emoţional şi comportamental al pacientului
- verifică orice comportament anormal sau status emoţional: emoţii şi
comportamente precum: frică, anxietate, depresie, ostilitate, agitaţie,
rezistenţă verbală sau fizică pot afecta abilitatea pacientului de a face faţă
manevrării, lucru care poate prezenta un anumit grad de risc pentru
kinetoterapeut (Yassi şi colab., 1995).

-

-

3.1.7. Evaluarea altor factori, precum îmbrăcămintea şi dispozitivele
ajutătoare
verifică îmbrăcămintea largă, care poate fi prinsă în echipament, ceea ce îi
va afecta funcţionarea.
atenţie la îmbrăcămintea care alunecă de pe corpul pacientului în timpul
manevrării, ceea ce poate viola dreptul la intimitate şi demnitate a
pacientului.
verifică încălţămintea astfel încât să se evite cea alunecoasă sau care nu se
potriveşte piciorului pacientului.
verifică dacă pacientul are dispozitive ajutătoare de mers (baston, cadru de
mers etc.).
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__________________________________________________________________
3.2. Pasul 2. Decizia privind alegerea celei mai adecvate tehnici de manevrare
a bolnavului
Odată ce au fost identificaţi potenţialii factori de risc, următorul pas este
alegerea tehnicii de manevrare corespunzătoare. Dacă există îndoieli referitoare la
tehnica aleasă, se va alege totuşi cea mai sigură cale. Tehnica de manevrare aleasă
trebuie să permită pacientului maximum de independenţă, trebuie să fie sigură şi
confortabilă pentru pacient. De asemenea, aceasta trebuie să fie sigură şi pentru
kinetoterapeut şi să presupună cea mai mică încărcare şi solicitare, din punct de
vedere biomecanic, a kinetoterapeutului (să folosească o biomecanică corectă şi
dispozitive ajutătoare corespunzătoare).
__________________________________________________________________
3.3. Pasul 3. Pregătirea pentru îndeplinirea sarcinii de manevrare a
pacientului
Odată ce factorii de risc au fost evaluaţi şi s-a decis care este cea mai
adecvată tehnică de manevrare, se va trece la pregătirea mediului (asistenţi,
echipament, pacient) înainte de a începe manevra.
Pregătirea spaţiului:
- îndepărtează orice potenţial obstacol (echipamente, fire).
- ajustarea luminozităţii, dacă este necesar.
- controlează/ scade nivelul de zgomot.
Pregătirea asistentului/lor:
- explică asistenţilor exact ceea ce trebuie să facă şi asigură-te că au fost instruiţi cu
privire la manevrarea dispozitivelor ajutătoare.
Pregătirea echipamentului:
- obţine, poziţionează şi pregăteşte echipamentul (ajustează înălţimea patului,
aplică frânele la pat, scoate marginile metalice ale patului, ajustează înălţimea
şezutului scaunului).
- nu ridica niciodată manual, decât în cazul în care este liftingul mecanic este
contraindicat (manevrarea manuală a pacientului reprezintă întotdeauna un risc
crescut pentru leziuni musculoscheletale ale kinetoterapeutului).
- evită transferul/ repoziţionarea pacientului efectuate de o singură persoană –
recomandă de obicei două persoane (are loc o supraîncărcare a coloanei, din punct
de vedere biomecanic).
- se recomandă două persoane la efectuarea transferului unei persoane cu greutate
corporală mare, când există risc de alunecare sau când sunt implicate mai multe
sarcini de manevrare.
- la transferul pacientului de pe o suprafaţă pe alta, se va minimiza fricţiunea prin
folosirea a două materiale lucioase care să alunece unul pe celălalt.
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Pregătirea pacientului:
- explică pacientului exact ceea ce vrei să faci şi încurajează-l să asiste la manevră.
- îndepărtează sau ajustează articolele de îmbrăcăminte largi şi fixează-le pe cele
care pot cădea în timpul manevrei.
- asigură-te că toate dispozitivele necesare manevrei sunt pregătite (dacă pacientul
foloseşte dispozitive auditive, asigură-te că acestea funcţionează).
_____________________________________
3.4. Pasul 4. Executarea tehnicii de manevrare
Odată ce factorii de risc au fost îndepărtaţi cu succes, e disponibilă asistenţa
necesară, a fost selectată tehnica de manevrare corespunzătoare şi pregătirea
sarcinii a fost realizată, kinetoterapeutul este gata să realizeze manevra. Exersează
mental manevra înainte de a o executa.
3.4.1. Precauţii generale în manevrarea pacientului
1. Dă semnalul de pornire şi apoi menţine o biomecanică corectă a
corpului pe parcursul desfăşurării manevrei (Owen 1985):
- evită flectarea şi răsucirea coloanei (aceste mişcări reprezintă factori de
risc în leziunile musculoscheletale).
- poziţionează picioarele în direcţia spre care stai cu faţa.
- întoarce corpul în direcţia spre care te îndrepţi, executând paşi mici sau
prin pivotare pe MI.
- pivotarea cu încărcare ajută la evitarea flexiei şi răsucirii trunchiului
(Gagnot şi colab., 1993).
- ţine trunchiul/ spatele drept.
- ţine coloana lombară în poziţie neutră.
- evită răsucirea coloanei.
- ţine capul în linie cu umerii.
- mişcă întreg corpul în direcţia mişcării.
- foloseşte mişcări line, nu smuci.
2. Menţine echilibrul şi stabilitatea (pentru a evita căderile şi mişcările
determinate de postura incorectă):
- depărtează picioarele la lăţimea umerilor, un picior cu jumătate de pas
înaintea celuilalt, pentru a lărgi baza de susţinere, ceea ce va îmbunătăţi echilibrul
şi stabilitatea.
- flectează genunchii pentru a coborî centrul de greutate, îmbunătăţind astfel
echilibrul şi stabilitatea.
3. Foloseşte ambele mâini şi braţe pentru a ţine pacientul:
- ţinerea pacientului aproape va reduce acţiunea forţei şi va îmbunătăţi
echilibrul, reducând astfel riscul de leziune.
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4. Fii sigur că ai evaluat factorii de risc înainte de a efectua manevra.
5. Întotdeauna fii pregătit pentru neaşteptat.
6. Dacă ceva nu pare în regulă, reevaluează situaţia.
7. Dacă eşti nesigur cu privire la tehnica de manevrare ce trebuie aleasă,
alege-o pe cea mai sigură dintre ele.
8. Tehnica de manevrare trebuie întotdeauna să fie sigură şi
confortabilă, atât pentru pacient, cât şi pentru kinetoterapeut.
9. Întotdeauna încurajează pacientul să asiste atât cât poate.
10. Explică întotdeauna ceea ce vrei să faci, atât pacientului şi
partenerului de lucru.
11. Niciodată să nu grăbeşti efectuarea unei tehnici de manevrare.
12. Menţine întotdeauna o biomecanică corectă a corpului în timpul
execuţiei tehnicii de manevrare.
13. Ia mai multe pauze între paşii de urmat în efectuarea manevrei.
14. Transferă pacientul pe cea mai scurtă distanţă posibilă, şi în etape,
dacă este necesar.
15. Transferă pacientul spre partea mai puternică.
16. Nu apuca pacientul de sub axilă, pentru că acest tip de priză poate
cauza leziuni în articulaţia umărului pacientului.
17. Dacă este posibil, alege un partener aproximativ de aceeaşi greutate
la efectuarea transferului pacientului cu liftul de transfer.
_________________________________________________________
3.5. Pasul 5. Evaluarea modului de execuţie a tehnicii de manevrare
După efectuarea tehnicii de manevrare, reevaluează execuţia şi identifică,
dacă este cazul, erorile din execuţie, pentru o corecţie ulterioară.
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3.5.1. Indicaţii recomandate în
efectuarea manevrelor de transfer
Indicaţiile specifice din această
Pentru a reduce riscul unei leziuni secţiune au la bază următoarele
musculoscheletale în timpul efectuării caracteristici ale pacientului şi nivele
tehnicilor de manevrare a bolnavului, de asistenţă necesitată în timpul
kinetoterapeuţii trebuie instruiţi în legătură manevrării pacientului.
cu cele mai sigure şi eficiente tehnici şi ar
Caracteristicile pacientului:
trebui să utilizeze o biomecanică corectă şi Pacientul incapabil să asiste:
echipament corespunzător.
 Pacientul doreşte să asiste dar
Principiile de bază ale acestor
este incapabil de acest lucru
indicaţii au la bază trei principii:
datorită
limitărilor
fizice,
1. Trebuie evitate orice manevre inutile:
comportamentale sau cognitive.
transferul manual sau cu liftul
mecanic se vor efectua doar când este Pacientul care refuză să asiste:
 Pacientul refuză fizic sau psihic
absolut necesar.
să asiste manevra.
2. O persoană versus două persoane
pentru manevrare:
Pacientul inconsecvent:
Cercetările efectuate în acest sens
 Statusul
comportamental,
arată că manevrarea efectuată de o
cognitiv sau fizic al pacientului
singură persoană reprezintă un risc
este imprevizibil sau se poate
crescut atât pentru kinetoterapeut cât şi
altera în timpul manevrei.
pentru pacient. Deci cel mai indicat ar fi
ca toate manevrările pacientului să fie Nivelul de asistenţă la ridicare/
transfer/ repoziţionare:
executate de două persoane.
Independent – nu necesită asistenţă.
3. Ridicarea manuală versus ridicarea Supravegheat – indicaţii verbale sau
mecanică (cu lift de transfer) a echipamente ajutătoare.
pacientului:
Semidependent - asistenţă fizică
Cercetările efectuate în acest sens minimă.
arată că ridicarea manuală reprezintă un Semidependent – asistenţă fizică
risc crescut atât pentru kinetoterapeut moderată.
– pacientul nu doreşte sau
cât şi pentru pacient. Este recomandată Dependent
nu poate să asiste/ este inconsecvent
deci folosirea liftului mecanic în cazul sau este prea greu, necesitând astfel
în care nu există contraindicaţii în acest asistenţă completă la manevrare.
sens.
NIOSH recomandă ca, în condiţii ideale, greutatea limită de ridicat
recomandată pentru o persoană este de 23 kg. Astfel, când folosirea liftului
mecanic este contraindicată, înainte de efectuarea manevrei se va asigura
numărul corespunzător de persoane pentru a o efectua.
Bibliografie specifică
1. Occupational Health and Safety Agency for Healthcare, in British Columbia (2000), Reference
guidelines for safe patient handling
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CURS 4. RĂSPUNSURILE ORGANISMULUI ÎN CONDIŢIILE LIPSEI
DE MIŞCARE (IMOBILIZĂRII)
Din punct de vedere mecanic,
mişcarea poate fi definită drept „o
OBIECTIVE
schimbare în timp a poziţiei unui corp în
raport cu alt corp, ales ca sistem de
Studentul trebuie să cunoască:
1. tipurile de imobilizare
referinţă‖.
2. efectele imobilizării sau lipsei
Lipsa de mişcare este întâlnită în două
de mişcare asupra diferitelor
circumstanţe:
sisteme ale organismului uman
- la persoanele sedentare (comoditatea
3. efectele asupra marilor funcţii
persoanei care nu agrează efortul fizic din
ale organismului
motive variate);
incapacitatea persoanei de a răspunde la solicitări fizice deosebite, din cauza
unor motive de sănătate (ex. afecţiuni ortopedico - traumatologice – fracturi,
luxaţii, entorse; afecţiuni neurologice – pareze, paralizii, alte situaţii
patologice care determină restricţii motrice);
Cu referire la kinetoterapie, lipsa de mişcare se poate prezenta într-o gamă
ce are la o extremitate imobilismul total, impus de anumite situaţii în care un
bolnav se află în risc vital (ex. infarct miocardic acut, etc), iar la cealaltă
extremitate mici restricţii, care se impun numai atunci când solicitarea la efort
depăşeşte nivelul mediu de adaptare a organismului.
Deplasarea corpului omenesc în spaţiu începe încă din viaţa intrauterină şi se
continuă pe toată durata vieţii, ca atribut esenţial al acestuia. Limitarea cadrului de
mişcare până la stadiul de imobilizare sau de imobilism prelungit, este un atribut al
stării patologice şi pot interesa segmentar sau global organismul, pe o durată de
timp variabilă. În acest context patologic, se remarcă sechelele motorii consecutive
unor afecţiuni posttraumatice, în care lipsa mişcării este impusă pe durate mai
scurte de timp, în vreme ce sechelele motorii ale afecţiunilor neurologice pot
rămâne şi definitive.
Imobilizarea bolnavilor reprezintă o atitudine terapeutică, o tehnică
anakinetică (lipsa contracţiei musculare voluntare şi a lipsei de mişcare
segmentară), care se caracterizează prin menţinerea şi fixarea pentru o anumită
perioadă de timp a corpului în întregime sau doar a unei părţi a acestuia într-o
poziţie determinată cu sau fără ajutorul unor instalaţii speciale.
Imobilizarea este:
 de punere în repaus;
 de contenţie;
 de corecţie.
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Tipul de imobilizare ales depinde de tipul afecţiunii, care impune, fie o
imobilizare totală ce presupune repaus general ca în: politraumatisme, arsuri
întinse, boli cardio-vasculare grave, paralizii, etc, sau poate fi regională,
segmentară, locală când implică doar părţi ale corpului.

REDUCEREA MIŞCĂRII

Reducerea activităţii
musculare şi hipotrofie de
repaus
Stază venoasă

Edeme declive

Scăderea
metabolismului

Prevalenţă
catabolică

Reducerea necesarului de
oxigen

Bilanţ azotat
negativ

Demineralizarea osoasă

Osteoporoză

Hipercalcemie

Scăderea ventilaţiei
pulmonare

Fig.nr. 12. Efectele generale asupra organismului ale reducerii mişcării
(Whaley şi Wong, 1987)

În toate aceste cazuri de imobilizare – mai mult sau mai puţin prelungită – în
organism, scăderea activităţii musculare are consecinţe nefavorabile, ce se
caracterizează prin (Whaley şi Wong, 1987):
1. scăderea activităţii metabolice musculare şi hipotrofia musculară de
repaus;
2. demineralizarea osoasă;
3. angrenarea în acest proces a marilor funcţii ale organismului uman.
__________________________________________________________________
4.1. Scăderea activităţii metabolice musculare şi hipotrofia musculară de
repaus
Reducerea activităţii musculare şi hipotrofia de repaus se însoţesc de apariţia
unor tulburări severe la nivelul sistemului muscular şi cardiovascular, ilustrate
prin:
4.1.1.Scăderea activităţii metabolice musculare
- duce la accentuarea proceselor de catabolism şi la reducerea necesarului de
oxigen;
Accentuarea proceselor de catabolism – Anabolismul este o etapă a
metabolismului în care substanţele nutritive se transformă în substanţe proprii
organismului (etapa de sinteză). Catabolismul este opus anabolismului, fiind
etapa în care substanţele proprii organismului se descompun în substanţe mai
simple, din acest proces rezultând energie (etapa de descompunere). În mod
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normal, există un echilibru între procesele de anabolism şi catabolism. În anumite
stări patologice ca şi în condiţiile reducerii mişcării, anabolismul este insuficient
pentru a compensa un catabolism crescut. În aceste condiţii apare denutriţia
proteo-calorică, ce poate fi primară, prin aport nutritiv insuficient, sau secundară,
în anumite stări patologice.
În condiţiile reducerii mişcării, în urma aportului alimentar insuficient, apare
o denutriţie primară. Pacientul suferă de anorexie, prezentând o diminuare până la
dispariţie a senzaţiei de foame/apetitului. Aportul energetic total nu trebuie să
scadă sub 1900 cal/zi, cuprinzând un aport proteic de 43 g/zi. Calculul este făcut
pentru o persoană având o greutate de aproximativ 70 kg.
Viteza cu care se instalează denutriţia depinde şi de starea de nutriţie
anterioară. În medie la un deficit de 50% din raţia anterioară, denutriţia se
instalează în 4-6 luni. Iniţial organismul foloseşte rezervele de lipide, ceea ce duce
la apariţia cetozei de foame cu acumularea corpilor cetonici în sânge.
Diagnosticul de denutriţie se pune atunci când apare o pierdere
neintenţionată în greutate de 1-2% săptămânal, 5% pe lună sau de 10% în luni de
zile. Din păcate, uneori prezenţa edemelor poate masca scăderea în greutate.
Aceste aspecte privind starea de denutriţie îşi au relevanţa lor în condiţii de
imobilism prelungit, impus de afecţiuni de o deosebită gravitate, ce pun pacientul
în situaţia de risc vital.
 Reducerea necesarului de oxigen
În condiţiile reducerii mişcării apare o scădere a necesarului energetic al
organismului. La procesul generator de energie participă atât factorii nutritivi
calorigeni, cât şi oxigenul. Deoarece necesarul energetic scade, apare o reducere a
necesarului de oxigen, însoţită de producerea unei cantităţi mai mici de dioxid de
carbon. În acest caz, este perturbată ventilaţia pulmonară şi apar condiţii favorabile
de stază a secreţiilor bronhice.
4.1.2. Hipotrofia musculară

Fig.nr.13 Efectul atrofiei asupra muşchiului1

1

sursa: William Larkin, SPT and James A. Mullennax, MS, PT; Columbus, Georgia
http://www.hughston.com/hha/a_14_2_3.htm
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Se manifestă prin scăderea diametrului miofibrilelor, în care structura lor nu
se modifică. Hipotrofia musculară se înscrie în evoluţie cu tulburări trofice
reversibile, în timp ce atrofia musculară are consecinţe de tip degenerativ,
ireversibile care afectează drastic valoarea lor funcţională, până la stadiul de
paralizie totală.
Gravitatea pierderilor de masă musculară este evaluată într-o manieră mai
simplistă, prin simpla măsurare a circumferinţei segmentelor examinate, sau
modern prin tehnici electromiografice sau imagistice. Lipsa contracţiei musculare
privează fibra musculară de alungire şi scurtare, cu repercursiuni negative asupra
troficităţii musculare, în condiţiile atrofiei musculare neurogene, adică prin
denervare. În sprijinul acestei afirmaţii vin şi rezultatele terapeutice favorabile
obţinute prin terapia excitomotorie, care menţine în limite trofice musculatura
denervată.
Alături de absenţa contracţiei musculare, există opinii care atribuie
importanţă şi absenţei alungirii fibrei musculare, mecanism ce ar avea şi el o mare
importanţă în direcţia prevenirii procesului de atrofie musculară.
______________________
4.2. Contractura musculară
Limitatea de mobilitate ce are la bază afectarea ţesuturilor moi se numeşte
contractură. Tesutul moale este reprezentat pe de o parte de muşchi alcătuiţi după
cum ştim din ţesut muscular (ca ţesut contractil prin excelenţă) şi din schelet
fibros, necontractil (epimissium, perimissium, endomissium), şi pe de altă parte de
structuri necontractile (piele, capsulă, ligament, tendon). Contractura de natură
musculară se numeşte contractură miostatică (logic limitarea amplitudinii de
mişcare articulară din cauză musculară), poate avea ca substrat interesarea numai a
ţesutului contractil muscular sau interesarea concomitentă a ţesutului contractil şi a
celui necontractil muscular.
Structurile conjunctive necontractile pot fi cauză a limitării de mobilitate
prin scurtări adaptative a fibrelor colagenice, prin procese cicatriciale, prin
aderenţe între planurile de alunecare, etc. Contribuţia aparatului capsuloligamentar la o limitare este de aproximativ 41% a fasciei musculare, a tendonului
de l0% şi a pielii de 2%.
Astfel, imobilizarea în poziţie scurtată a muşchiului determină atât reducerea
numărului de sarcomeri (fenomen cunoscut sub denumirea de ―absorbţia
sarcomerilor‖), cât şi în paralel creşterea cantitativă a ţesutului colagenic muscular.
Ca urmare a acestui fapt, se modifică raportul cantitativ dintre structura elastică şi
cea neelastică a muşchiului (aceasta din urmă reprezintă în mod normal l5% din
totalul muşchiului), ceea ce face ca complianţa (uşurinţa cu care muşchiul se lasă
destins sub tracţiune) să scadă.
Scurtarea musculară patologică poate ajunge până la 45-55% din lungimea
de repaus, scurtare care nu se atinge niciodată prin contracţie (din poziţia alungită
contracţia scurtează fibra musculară doar cu 30-40% ). Această diferenţă ne indică
cel mai bine rolul scheletului fibros al muşchiului în determinismul scurtării
adaptative a acestuia.
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____________________________
4.3. Retracţia musculo-tendinoasă
Însumează consecinţele pe care musculatura ajunsă la nivel de contractură
determină reducerea severă a elasticităţii aparatului capsulo-ligamentar. Practic,
scurtarea limitelor segmentului de contracţie este cea care conduce, în final, la
retracţii musculo-tendinoase, care dacă sunt permanentizate, devin ireductibile.
Problema este serioasă în perioada vârstei de creştere şi dezvoltare, unde
apare o scurtare-retracţie a musculaturii spastice, în care musculatura antagonistă
musculaturii spastice, neputând învinge tonusul acesteia, determină menţinerea
unor poziţii incorecte perioade lungi de timp. Însă mai importantă este diferenţa
dintre ritmul de creştere al muşchiului şi cel al osului. Creşterea osoasă este
aproape normală, în timp ce muşchii spastici nu urmează dezvoltarea scheletală. În
aceste condiţii apar deformări secundare ale oaselor, deformări ce pot fi evitate
prin alungirea relativă a muşchilor (stretchingul prelungit), prin intervenţii
chirurgicale asupra tendoanelor (tenotomii).
Mişcarea joacă de asemenea un rol foarte important asupra modelării
suprafeţelor articulare, realizând un adevărat modelaj la acest nivel. În situaţiile în
care activitatea musculară scade, articulaţiile devin rigide, din cauza lipsei de
mişcare. Dacă muşchiul se scurtează ca urmare a spasticităţii, rigiditatea articulară
creşte. În contracturile musculare severe, ţesuturile din jurul articulaţiei se
retracturează, favorizând instalarea redorilor articulare, însoţite de anchiloză.
Mişcările articulare menţin suprafeţele articulare în condiţii normale, în timp
ce absenţa mişcării compromite articulaţia, în special prin reducerea cantităţii de
lichid sinovial. La rândul lor, dezvoltarea tendoanelor este favorizată de tracţiunile
exercitate în planurile şi axele lor funcţionale. În condiţiile în care două segmente
osoase se găsesc în poziţii vicioase, muşchii care le leagă vor fi obligaţi să-şi
modifice şi direcţia de acţiune a tendoanelor.
Deformaţiile articulare, poziţiile vicioase ale membrelor şi coloanei
vertebrale pot fi asigurate prin poziţia corectă în pat.
Anchilozele (hemiplegici, paraplegici) se vor preveni prin mobilizări pasive
de mai multe ori pe zi la nivelul tuturor segmentelor corpului. Recuperarea neuromotorie se continuă de îndată ce bolnavul este conştient, deoarece este nevoie de
cooperare.
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_______________________
4.4. Demineralizarea osoasă
Demineralizarea osoasă se însoţeşte de osteoporoză şi hipercalcemie.
Osteoporoza reprezintă o scădere a ţesutului osos mineralizat, care se află la
originea acestei adevărate „atrofii osoase‖.
Os normal

Osteoporoză

Fig.nr.14 Osteoporoza1

Mişcarea favorizează aşadar atât dezvoltarea muşchilor, cât şi creşterea
oaselor. Creşterea respectă legea lui Delpech, şi anume: „acolo unde cartilajul
articular transmite o presiune anormală scăzută, cartilajul de conjugare vecin intră
în activitate, şi invers‖. De asemenea, osul plasat într-o poziţie anormală are
o creştere anormală şi se deformează cu uşurinţă.
Acest aspect este aplicabil tuturor oaselor scheletului, dar în special oaselor
membrelor inferioare, care trebuie să suporte greutatea corporală. Scheletul se
deformează mai uşor atunci când osificarea este insuficientă, adică în rahitism (la
copil) şi osteoporoză (la adult).
În osteoporoză, traveele osoase existente au un aspect histologic şi un
conţinut mineral normal. Ele se caracterizează prin scăderea cantitativă a ţesutului
osos mineral. Cu alte cuvinte, osul cu osteoporoză este un os deficitar cantitativ,
deoarece calitativ el este normal. Osteoporoza este rezultatul unui dezechilibru
între osteogeneză şi osteoliză.
În condiţi de inactivitate apare o osteoporoză neurotrofică determinată de
absenţa influenţelor mecanice pe care activitatea musculară şi presiunile mecanice
le exercită asupra segmentelor osoase.
În afecţiunile neurologice, osteoporoza se asociază şi cu reducerea circulaţiei
la nivelul osului, care nemaiprimind elementele nutritive necesare, devine sensibil
la acţiunea factorilor mecanici, prezentând un risc mai mare pentru fracturi,
comparativ cu oasele sănătoase.
Cea mai bună formă de prevenire o reprezintă mobilizarea pasivă a
segmentelor în cauză, efectuată de 2-3 ori/zi, iniţial de KT, ulterior de către un
membru al familiei.

1

sursa: http://www.doctortipster.com/1333-osteoporosis.html
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 Hipercalcemia este o consecinţă a mobilizării calciului din oase.
Excesul de Ca din sânge se elimină pe cale renală. Hipercalcemia poate fi
periculoasă deoarece ea intervine şi în coagularea sângelui, catalizând
transformarea protrombinei în trombină. Acest fenomen, alături de staza venoasă şi
de scăderea hematocritului, creează condiţiile favorabile formării cheagurilor
sanguine.
Calciul participă la transmiterea influxului nervos şi la reglarea coordonării
dintre comanda nervoasă şi efector - muşchi. Hipercalcemia determină scăderea
excitabilităţii nervoase şi diminuarea tonusului muscular. Excesul de calciu este
incriminat şi în apariţia litiazei reno-vezicale.
Lipsa de mişcare în condiţii de imobilism prelungit sau imobilizare forţată,
trebuie în mod obligatoriu compensată prin mobilizarea pasivă a tuturor
segmentelor corpului cu deosebire a membrelor, chiar dacă leziunea pacientului
este ireversibilă şi şansele de vindecare nu mai există (Fröhlich, 1993).
Kinetoterapia pasivă, în interferenţă cu participarea activă a pacientului, în limitele
restantului său funcţional, se constituie o necesitate pentru pacient.
_________________________
4.5. Angrenarea marilor funcţii
Lipsa de mişcare antrenează o reducere apreciabilă a activităţii marilor
funcţii, cele mai afectate fiind aparatul cardiovascular şi respirator.
a)
Tulburările la nivel cardiovascular sunt consecinţa directă a limitării
activităţii musculare şi reducerii tonusului venos periferic (dezantrenarea
mecanismelor reflexe presoare vasculare). Aceste probleme se manifestă prin
reducerea activităţii cardiace, hipotensiune ortostatică şi stază venoasă însoţită de
edeme şi risc tromboflebitic.

Activitatea cardiacă este influenţată de redistribuirea masei de
sânge în organism. În poziţie verticală, organismul stochează aproape un litru de
sânge la nivelul membrelor inferioare. În decubit, acest sânge trebuie redistribuit.
Perturbarea capacităţii funcţionale a cordului se însoţeşte de tulburări de irigaţie
periferică, ceea ce determină afectarea negativă a aprovizionării cu oxigen a
ţesuturilor (hipoxie circulatorie).

Hipotensiunea arterială
Presiunea arterială normală este rezultatul capacităţii de acomodare a patului
vascular la volumul de sânge circulant. La realizarea acestui echilibru participă în
primul rând volemia, tonusul vascular şi eficienţa pompei cardiace.
În condiţiile trecerii de la clino- la ortostatism, apare o tendinţă de
acumulare a sângelui în partea declivă a corpului, determinând instalarea
hipotensinii de ortostatism. La început, timp de câteva secunde, se constată o
uşoară scădere tensională, care apoi este controlată datorită reflexului presor.
Sincopele ortostatice funcţionale apar frecvent la persoanele cu hipotonie
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musculară, ca urmare a unui clinostatism prelungit sau în condiţii de ortostatism
îndelungat. Şi în aceste situaţii se poate instala o tulburare a mecanismelor care
asigură menţinerea unei presiuni sanguine şi a unui debit cardiac în limite normale.
Aceste fenomene trebuie cunoscute de către KT care trebuie să recurgă la manevre
ce vor reduce din gravitatea tulburărilor.
Hipotensiunea ortostatică, reprezintă scăderea cu peste 30 mmHg a presiunii
arteriale sistolice. Acest lucru se întâmplă aşadar la modificarea poziţiei
pacientului din decubit către ortostatism sau la mişcări prea rapide. Simptomele
sunt - ameţeli, greţuri, până la pierderea cunoştinţei. Pacientul trebuie de îndată
repoziţionat în decubit, iar dacă este în scaunul cu rotile trebuie înclinat uşor pe
spate până ce simptomele dispar.
Tratamentul în acest caz e mai mult profilactic, folosirea ciorapilor
compresivi, centură abdominală, trecere gradată în ortostatism cu un pat special,
hidratare, la care se pot adăuga medicamente: steroizi, simpatomimetice (efedrină)
şi săruri de sodiu. Sau simptomele pot dispărea cu timpul prin adaptarea
organismului la poziţiile respective.
 Edemele reprezintă acumularea
anormală de lichid la nivelul ţesutului
interstiţial. Apariţia edemului în condiţii de
limitare a mişcărilor este explicată prin
acţiunea unor factori locali reprezentaţi în
special de creşterea presiunii capilare
hidrostatice şi scăderea presiunii coloidosmotice. Iniţial apare o acumulare a
sângelui venos, ce determină o creştere a
presiunii venoase, însoţită de o creştere
secundară a presiunii capilare.
Fig.nr.15 Edemul1
În aceste condiţii, extravazarea lichidelor în ţesuturi se produce uşor,
realizând procese de edemaţiere. Toate aceste probleme pot fi evitate printr-o
mobilizare precoce a pacienţilor, manevre de masaj limfatic şi regim alimentar
echilibrat.
 Tromboembolismul este întâlnit
venă
în condiţiile existenţei unui dezechilibru
coagulolitic,
în
sensul
pedominanţei
cheag
sânge
mecanismelor
fibrinogeneratoare
şi/sau
insuficienţei mecanismelor fibrinolitice, la
care se adaugă creşterea nivelului de Ca din cateter
sânge. Acest dezechilibru apare în condiţiile
Fig.nr.16
de lezare a endoteliului vascular sau de stază
Trombusul /cheag
venoasă, însoţită de creşterea vâscozităţii
de sânge
sângelui.

1

sursa: http://www.herbalgranny.com/2009/08/11/herbal-treatment-for-edema/
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Uneori, formarea trombusului este asociată şi cu apariţia unui proces
inflamator venos, fiind diagnosticată tromboflebita.
Trombozele care apar datorită încetinirii circulaţiei sanguine vor beneficia
de masajul membrelor inferioare în sens centripet, cu evitarea traiectelor venoase
proeminente; mobilizări pasive şi active ale degetelor de la nivelul MI, eventual
gambe.
Tromboflebita profundă a membrelor inferioare apare frecvent, iar
complicaţia de temut este tromboembolia pulmonară care poate duce la exitus.
Tratamentul este în primul rând profilactic: ciorapi elastici pentru membrele
inferioare, postură declivă la 20º a membrelor inferioare, mobilizări pasive ale
gleznelor, a genunchilor, a şoldurilor.
Clinic, pacienţii au durere în gambe, creşterea diametrului gambei cu căldură
locală, eritemul pielii şi desen venos accentuat, toate acestea pot da suspiciunea de
tromboflebită caz în care se interzic mobilizările pasive şi masajul. Se
administrează heparină. Dacă apare tahicardie, tahipnee, subfebrilitate şi junghi
toracic, atunci marea probabilitate este embolia pulmonară şi de urgenţă se face
tratament anticoagulant.
 Aparatul respirator
Ca urmare a unor situaţii de imobilizare prelungită, aparatul respirator este
în situaţia unei blocări a elasticităţii cutiei toracie, care se traduce printr-o limitare
accentuată a debitului respirator complementar de care organismul are nevoie în
efort.
Ventilaţia pulmonară joacă un rol important în schimburile de gaze de la
nivel alveolar. Ea se realizează pe principiul unei pompe, reprezentată de cutia
toracică şi diafragm. Prin forţele de retracţie elastică ale plămânilor, presiunea din
cavitatea pleurală şi cea din ţesutul pulmonar se menţine „negativă‖ (sub 760
mmHg, adică sub presiunea atmosferică).
Capacitatea vitală reprezintă volumul de aer ce poate fi eliminat în timpul
unei expiraţii forţate, după un inspir profund. Ea este scăzută în afecţiunile
pulmonare ce sunt însoţite de reducerea parenchimului pulmonar (pneumonie,
atelectazie) sau când expansiunea plămânilor este împiedicată (deformări ale cutiei
toracice). În condiţii de imobilizare prelungită, capacitatea vitală este modificată
prin ambele fenomene.
În ortostatism, conţinutul abdominal exercită o presiune uniformă asupra
diafragmei. În clinostatism, presiunea este distribuită neuniform la nivelul
diafragmei, îngreunându-i activitatea. În aceste condiţii apare o hipoventilaţie
pulmonară localizată în anumite zone pulmonare, în timp ce în alte zone ventilaţia
este normală şi chiar crescută. Apare un fenomen de insuficienţă respiratorie
parţială, cu hipoxemie (scădere anormală a cantităţii de oxigen din sângele arterial)
şi hipercapnie (prezenţa unei concentraţii anormal de mari de CO 2 în sânge) prin
hipoventilaţie alveolară. Aceşti pacienţi pot fi expuşi unor dificultăţi ventilatorii
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serioase, în condiţiile apariţiei unor afecţiuni intercurente (pneumonii hipostatice).
În zonele cu hipoventilaţie apare atelectazia pasageră, care ulterior poate deveni
permanentă. Apariţia zonelor de atelectazie determină o scădere şi mai accentuată
a capacităţii vitale. Prevenirea pneumoniilor hipostatice se realizează prin ridicarea
bolnavului în poziţie şezând şi exerciţii respiratorii de mai multe ori pe zi.
Staza secreţiilor bronşice este favorizată de lipsa de mişcare a organismului.
La aceşti pacienţi tusea este insuficientă, ceea ce avantajează staza secreţiilor.
Frecvent, aportul hidric este şi el insuficient, astfel că secreţiile devin
vâscoase şi necesită un efort mare pentru a fi eliminate.
În zonele cu atelectazie şi cu stază a secreţiilor apar condiţii favorabile
pentru dezvoltarea germenilor microbieni. Aceste probleme pot fi evitate atunci
când se respectă orarul de schimbare a poziţiei de decubit a pacientului şi când se
aplică corect drenajul postural.
___________
4.6. Escarele
O altă complicaţie de temut a bolnavilor imobilizaţi timp îndelungat la pat şi
care interferează cu posibilitatea intervenţiei kinetice sunt escarele de decubit (mai
ales la persoanele corpolente).
Escarele, apar în zonele de presiune
maximă, unde sunt excrescenţele osoase:
fese (ischioane), spina omoplaţilor, sacru,
călcâi, trohanter, maleole.

Fig.nr. 17. Zone predispuse escarelor

1

Pielea denervată are un strat epitelial mai subţire, iar colagenul se transformă
din compact în mici fibrile dispersate, ducând la scăderea capacităţii pielii de a
suporta presiunea.
Tratamentul este în primul rând profilactic prin: posturi care se schimbă la
două ore, echipament de protecţie (saltea, perne, bureţi, colaci), pielea să fie
păstrată curată şi uscată, iar în cărucior pacientul trebuie să elibereze presiunea
ridicându-se în mâini sau să se aplece lateral timp de un minut după fiecare sfert de
oră de stat în şezând.
Pacientul trebuie să înveţe să-şi controleze cu o oglindă pielea din spate şi la
observarea unui eritem să elibereze presiunea până la dispariţia lui.
După instalarea escarelor, în funcţie de profunzime, se face toaleta şi uscarea
plăgii, spălături cu soluţie salină normală şi băi cu vârtej. Dacă escara este

1

sursa: http://www.cardio-flavin7.ro/cardio-flavin7/3-GHID-TERAPEUTIC-A-Z/75-ESCARE
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profundă se va apela la intervenţia chirurgicală (aproximativ de la gradul IV al
ulceraţiei se tratează doar chirurgical prin grefă de piele).
Refacerea escarelor are loc în 3 faze:
- faza inflamatorie, aproximativ 72 ore;
- faza reparatorie, 3-4 săptămâni;
- faza de remodelare, de la 4 săptămâni până la 1 an, cu formare de cicatrice;
Gradele ulceraţiei pielii:
I – eritem cu induraţie, ţesutul
este dur;
II - ulceraţie superficială până
la nivelul dermei;
III – ulceraţie până la nivelul
ţesutului subcutanat;
IV – ulceraţie până la nivelul
muşchiului şi proeminenţei
osoase;
V – ulceraţie de-a lungul
burselor, în articulaţii şi
cavităţi.
Fig.nr.18 Evoluţia escarei de decubit1
Sintetic, mijloacele de prevenire a escarelor constau în:
- posturarea corectă;
- masaj zilnic de cel puţin 10 minute pentru a realiza activarea circulaţiei;
- o mare atenţie se va acorda lenjeriei proprii şi a celei de pat care trebuie
să fie întinse perfect fără a prezenta cute sau pliuri;
- fricţiuni cu alcool, urmate de pudraj cu talc la nivelul eminenţelor osoase:
zona scapulară, sacrată, pertrohanteriană, maleolară, calcaniană, etc.
______________
4.7. Constipaţiile
Constipaţia reprezintă o evacuare
întârziată a conţinutului intestinului
gros (peste 48 de ore), însoţită de
un sindrom coprologic, caracterizat
prin cantitate redusă şi consistenţă
crescută a materiilor fecale şi
digestie
completă.
Dischezia sau constipaţia
rectală este termenul care se
foloseşte în situaţia când există o
întârziere în evacuarea
1
2

Fig.nr. 19 Constipaţia2

sursa: http://www.sfatulmedicului.ro/galerii-foto/escarele-de-decubit_125
sursa: http://www.i-medic.ro/boli/constipatia-la-copil
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materiilor fecale din rect, tranzitul din restul intestinului gros fiind normal.1
Constipaţia habituală, care este o altă complicaţie a imobilizării, poate fi
combătută prin mijloace naturale ce cuprind:
- un regim bogat în celuloză şi lichide,
- masaj al peretelui abdominal şi organelor abdominale,
- masaj mecanic vibrator.
- kinetoterapia - are ca obiective:
- dezvoltarea musculaturii peretelui abdominal şi pelvin,
- stimularea pe cale directă sau reflexă a mişcărilor
proprii ale tubului digestiv,
- prevenirea ptozelor abdominale,
- asigurarea unui regim de viaţă activ, raţional.
Bibliografie specifică
1. Akeson WH, Amiel D, Abel MF, Garfin SR, Woo SL (1987), Effects of immobilization on
joints, Clin Orthop Relat Res. Jun;(219):28-37.
2. Duchateau J. and Hainaut K. (1990), Effects of immobilization on contractile properties,
recruitment and firing rates of human motor units, J Physiol. 1990 March; 422: 55–65
3. Fukuoka H, Nishimura Y, Haruna M, Suzuki Y, Oyama K, Igawa S, Sekiguchi C, Murai T,
Shigematsu T, Sudoh M, Akimura H, Gunji A. J Gravit Physiol. (1997), Effect of bed rest
immobilization on metabolic turnover of bone and bone mineral density, Jan;4(1):S75-81.
4. German Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG),(2008) Causes of
oedema, http://www.informedhealthonline.org/causes-and-signs-of-oedema.458.en.html
5. Järvinen M J, Lehto M U, (1993), The effects of early mobilisation and immobilisation on the
healing process following muscle injuries, Sports Medicine, volume 15, issue 2, 78-98
6. Nicholas t. Spellman (), Prevention of immobility. Complications through Early rehabilitation,
chapter 12,
7. Rick Hammesfahr, Mark T. Serafino, (2002), The Key to Successful Rehabilitation,
Orthopedic Technology Review – Vol 3, No 2, March/April

1

http://www.romedic.ro/constipatia
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CURS 5. TEHNICI DE TRANSFER ŞI UTILIZAREA SCAUNULUI
RULANT
Posibil ca de mii de ori pe zi noi ne
transferăm greutatea corpului de pe un picior
Studentul trebuie să cunoască:
pe altul, din ortostatism pe scaun sau pe pat
1. Ce este transferul?
sau invers, din maşină afară sau invers, fără să
2. Tipurile de tehnici de transfer
dăm atenţie acestei acţiuni de transfer, dar
3. Noţiuni despre scaunul rulant
pentru un individ cu deficit funcţional acest
- funcţiile scaunului rulant
- componentele scaunului rulant
transfer poate fi deosebit de dificil sau chiar
- evaluarea şi prescrierea scaunului
imposibil, ceea ce-l transformă într-un
rulant manual şi electric
dependent.
- contraindicaţii
Evaluarea capacităţii de transfer a
pacienţilor şi corectarea/asistarea deficitului de transfer, prin învăţarea pacientului
a tehnicilor de transfer adecvate pentru deficitul lor funcţional, sunt de asemenea
obiective ce revin kinetoterapeutului.
Transferul este procedeul prin care pacientului i se mută poziţia în spaţiu sau
se mută de pe o suprafaţă pe alta. În sens mai larg noţiunea include toate secvenţele
de mişcare ce se impun atât înainte cât şi după realizarea transferului propriu-zis:
 pretransferul şi mobilizarea în pat;
 poziţionarea în scaunul rulant (postransferul) sau pe altă suprafaţă.
OBIECTIVE

Clasificarea tipurilor de transfer se face în funcţie de:
- posibilitatea şi capacitatea pacientului de a participa la acţiune, de la
dependent (în care practic pacientul este dependent în grade diferite în realizarea
transferului de KT; pacientul nu participă la transfer) până la independent (în care
terapeutul doar supraveghează şi observă transferul);
- de etapa de evoluţie a bolii.
Există trei tipuri de tehnici pentru transfer, în funcţie de capacitatea
pacientului de a participa la acţiune:
1. Transferurile independente în cazul realizării lor de către pacient singur
după indicaţiile prescrise şi după o perioadă de antrenament. Acesta include
transferul din aşezat în ortostatism, din scaunul rulant în scaunul obişnuit cu şi fără
ajutorul scândurii de transfer, transferul din scaunul rulant în pat.
2. Transferurile asistate de una sau două persoane care ajută (la anumite
tehnici) ca pacientul să se transfere din pat în scaunul rulant sau invers; sau din
scaunul rulant în cada de baie, pe vasul de toaletă.
3. Transferurile prin liftare sau cu scripeţi. Se utilizează instalaţii mai
simple sau mai complexe pentru ridicarea pacienţilor şi reaşezarea lor. Astfel de
transferuri sunt pentru pacienţii care nu au niciun fel de participare la transfer,
invaliditatea lor fiind totală. Astfel de transferuri se realizează în special în secţiile
de hidroterapie când pacientul este liftat şi apoi lăsat în bazin sau cada de kineto.
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_________________________
5.1. SCAUNUL RULANT (SR)
Este definit ca un sistem de mobilitate pe rotile, dirijat manual (individual
sau de o altă persoană) sau electric.
SR reprezintă:
- un mijloc principal de ambulaţie/mobilitate pentru un pacient cu disfuncţie
permanentă sau progresivă cum ar fi: encefalopatie sechelară infantilă (ESI),
traumatismele cerebrale şi vertebro-medulare, scleroză multiplă sau distrofie
musculară; astfel scaunul rulant poate deveni un mijloc definitiv de
deplasare.
- un mijloc temporar/provizoriu de mobilitate adică o etapă în procesul de
recuperare, pentru cei cu afecţiuni reversibile sau probleme ortopedice;
5.1.1.Funcţiile scaunului rulant:
Scaunul rulant este considerat o „extensie‖ (prelungire) a corpului
pacientului făcută cu mai multe scopuri. Acestea pot fi:
- mobilitate, o deplasare autonomă/independentă;
- verticalizarea progresivă (ca etapă de recuperare);
- de a facilita un anumit aliniament corporal corect;
- o mobilizare activă (forţă musculară, amplitudine, coordonare, echilibru);
- pentru a îmbunătăţii gradul de independenţă funcţională/ADL-uri (activităţile
vieţii de zi cu zi);
- comunicare, viaţă relaţională/socială.
Scaunul rulant trebuie să aibă cel puţin patru calităţi: securitate, confort,
manevrabilitate, estetică. Prescrierea scaunului rulant se face de către o echipă
formată din pacient, familie, medic, KT, terapeut ocupaţional, ortezist, asistent
social, inginer.

-

-

5.1.2. Părţile componente ale
scaunului rulant:
cadrul fix sau pliabil,
sistemul
de
propulsie
(ansamblul roţilor);
scaunul (sistemul de aşezare);
sistemul pentru cap şi gât
(sistem de poziţionare – tetiere);
suportul pentru trunchi;
suportul
pentru
membrele
superioare şi sistemul de
poziţionare;
suportul
pentru
membrele
inferioare şi sistemul de poziţionare;

Fig.nr.20 Scaunul rulant
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- componente de siguranţă: frâna pentru roţi, diferite chingi pentru stabilizarea
trunchiului şi membrelor inferioare;
- componente detaşabile: perne din burete pentru şezut, etc.
5.1.3. Evaluarea în prescrierea scaunului rulant:
1. Evaluarea statusului clinic al pacientului:
- diagnosticul clinic şi prognosticul pacientului (intervalul de timp în care se
consideră posibilă recuperarea ortostatismului şi mersului pacientului – indicaţie
temporară de folosire a SR sau dacă acesta ar avea nevoie de SR pe perioadă
prelungită – indicaţie definitivă);
- adaptabilitatea scaunului rulant în funcţie de tipul şi evoluţia bolii;
- caracteristicile individuale: vârsta, greutatea, diverse dimensiuni (talia
pacientului);
- abilităţile restante ale pacientului: văz, nivel de inteligenţă, capacitatea de
înţelegere şi percepere a fotoliului rulant;
- problemele curente care pot interfera cu utilizarea scaunului rulant: amplitudinile
articulare, forţa musculară, coordonarea, echilibrul, spasticitatea, starea
sensibilităţii;
Trebuie respectate de asemenea aşezarea şi poziţionarea corectă în scaunul
rulant.
O prescriere corectă a scaunului rulant va urmări:
- prevenirea leziunilor presionale ulceroase (escare);
- prevenirea obosirii inutile a pacientului;
- normalizarea tonusului muscular;
- prevenirea deformărilor trunchiului şi extremităţilor;
- optimizarea unor funcţii (ex.: funcţia respiratorie);
- modificarea stării de bine a pacientului prin creşterea confortului şi toleranţei
pentru poziţia aşezat;
- menţinerea aliniamentului corect atât în timpul şederii cât şi în timpul deplasării.
2. Evaluarea mediului în care pacientul utilizează scaunul rulant:
- scopul în care este folosit fotoliul rulant: profesional, viaţă cotidiană, interiorexterior, durata zilnică de folosire – stilul de viaţă al pacientului;
- caracteristicile externe: împrejurimile locului de muncă, ale domiciliului (intrarea
în casă, modul de acces, lărgimea cadrului uşii, intrarea în baie, aria necesară
întoarcerii scaunului rulant), ale zonei exterioare obişnuite, mijloacele de transport
obişnuite (ce mijloace de transport foloseşte pacientul, dacă şofează, cum este
încărcat şi descărcat din maşină), ajutorul unei alte persoane;
- dacă pacientul practică/participă la sporturi pentru persoane cu dizabilităţi care se
desfăşoară în aer liber sau în sală.
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5.1.4. Tipuri de scaune rulante
1. Scaunul rulant manual (SRM)
2. Scaunul rulant electric sau cu control mecanic (SRE)
Consideraţii/indicaţii privind prescrierea scaunului rulant manual (SRM)

Fig.nr.21 Scaunul rulant manual
Indicaţii
- pacientul cu o forţă în MS (membrele superioare) suficientă pentru a manevra
scaunul: paraplegicii (leziuni ale măduvei spinări – TVM), pacienţii cu amputaţie
de MI, hemiplegicii (prin folosirea MS şi MI neafectat), traumatism craniocerebral, distrofii musculare, poliomielită, paralizii cerebrale;
- pacienţii cu limitare temporară de mers: vindecarea fracturilor, mers limitat
datorită condiţiilor precare respiratorii, cardiace sau neuromusculare, mers nesigur
prin instabilitatea sau tulburări severe ale echilibrului;
- utilizatorul nu prezintă o capacitate cognitivă suficientă pentru a putea propulsa
un scaun electric în condiţii de securitate.
Modul de propulsie depinde de capacitatea fizică a pacientului; pentru a
putea autopropulsa scaunul rulant prin manevrarea roţilor din spate cu ajutorul MS
se vor lua în considerare următoarele aspecte:
- existenţa unei forţe suficiente de prehensiune, astfel pacientul realizează exerciţii
de mobilizare a mâinilor în scop terapeutic;
- forţă la nivelul braţelor;
- rezistenţă fizică la efort, suficientă pentru a permite manevrarea independentă a
scaunului rulant;
- manevrarea scaunului creşte independenţa funcţională şi condiţionarea
cardiovasculară a pacientului.
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Contraindicaţii
- absolute: ulceraţii şi alte leziuni de tegument, nevăzători sau afecţiuni
psihice (situaţii în care scaunul este manevrat de o altă persoană).
- relative: condiţii sau status postoperator la nivelul pelvisului, fracturi
vertebrale, leziuni de disc intervertebral cu compresiuni nervoase.
Complicaţii
- o poziţie incorectă în scaunul rulant poate determina: durere lombară,
tulburări de postură şi aliniament, leziuni tegumentare în zonele de presiune mare
constantă (ex.: tuberozitatea ischiatică, sacru, omoplaţi), contracturi sau retracturi
musculare la nivelul MI, edeme ale MI.
Măsurarea scaunului rulant

A: umăr – palmă
B: umăr – şezutul scaunului
C: şold – 2cm înainte de zona poplitee
D: genunchi – os calcaneu
1. adâncimea şezutului
2. înălţimea spătarului
3. lăţimea şezutului

Fig. nr.22A Măsurarea scaunului rulant1

1

http://www.phc-online.com
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-

-

-

-

Elemente biomecanice ale SRM
rezistenţă la rulare (în funcţie de poziţia corpului în scaun);
eficienţa de propulsie – este optimă când pacientul este poziţionat astfel
încât centrul de greutate al corpului este aproapte de axul scaunul şi coatele
sunt în flexie de aproximativ 1200 în timpul propulsiei, astfel consumul de
energie este minim;
efectul de alunecare – când scaunul rulant se deplasează longitudinal pentru
prevenirea tendinţei la cădere, pacientul va adopta poziţia de flexie
anterioară a trunchiului;
manevrabilitate – uşurinţa schimbării direcţiei;
stabilitate dinamică – rotaţia axului în direcţia antero-posterioară;
stabilitate statică – antero-posterior, latero-lateral; pentru o bună stabilitate
este necesar un control bun al trunchiului şi al echilibrului;
convexitatea – poziţia în care partea inferioară a roţilor o are raportat la cea
superioară; normal 70 (30-90); pentru scaunul rulant sportiv valoarea este
peste 90, ducând la reducerea efectului de alunecare, creşterea stabilităţii,
vitezei şi manevrabilităţii;
greutatea scaunului rulant, posibilitatea de a se deplasa (de a purta scaunul);
în funcţie de acest aspect există următoarele modele de scaune:
- > 23 kg – scaune grele destinate pacienţilor cu > 114 kg;
- 18-23 kg – scaune standard;
- 9-18 kg – scaune uşoare, sunt rezultatul unei tehnologii superioare,
mult mai eficiente, dar sunt scumpe;
- 7-9 kg – scaune foarte uşoare.
Consideraţii/indicaţii privind prescrierea scaunului rulant electric (SRE)

Fig.nr. 22B Scaun rulant electric sau mecanic
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Dacă se urmăreşte independenţa de deplasare la pacienţii care nu-şi pot
folosi MS sau au rezistenţa fizică scăzută, se va recomanda un scaun rulant cu
motor. Variabilitatea tehnică este mare, acestea putând fi conduse cu: piciorul,
braţul, capul sau controlate pneumatic. Pot fi dotate cu pupitru de comandă (joystick) care poate fi amplasat pe partea dreaptă sau stângă, la nivelul suportului
pentru cap, etc.
Sunt prevăzute cu acumulator cu capacitate de încărcare şi redresor.

-

-

-

Indicaţii
când pacientul nu are abilitate sau rezistenţă fizică pentru a manevra scaunul
manual;
pentru cei ce nu-şi pot folosi MS (imposibilitatea folosirii sau lipsa MS,
imposibilitatea folosirii sau lipsa MI);
când pacientul suferă o degradare funcţională progresivă astfel se recomandă
o modalitate de propulsie care să conserve energia fizică a pacientului;
paralizii, TVM la nivel cervical, scleroză în plăci, scleroză laterală
amiotrofică, distrofii musculare, afecţiuni cardiorespiratorii severe care
reduc capacitatea de efort;
când pacientul demonstrează o abilitate perceptuală şi cognitivă suficientă
pentru a propulsa un scaun rulant electric în condiţii de securitate;
este indicat în special pentru exteriorul locuinţei, pe distanţe mari, indiferent
de vârsta pacientului.
Contraindicaţii
cu precauţii la pacienţi cu mişcări involuntare;
perturbări ale atenţiei, ale capacităţii de judecată;
pacienţi iresponsabili;
pacienţi cu tulburări de vedere.
Beneficiile folosirii acestui model de scaun rulant:
creşte capacitatea de independenţă a pacientului;
creşte capacitatea de mobilitate/deplasare în diferite locaţii;
creşte calitatea vieţii pacientului prin independenţă.
Dezavantajele folosirii acestui model de scaun rulant:
cost crescut;
greutate mare a scaunului;
transportul scaunului dificil (ex.: în mijloacele de transport);
dependenţă tehnologică.

Bibliografie specifică
1. Melissa Sabo, (2011), Physical Therapy Patient Transfer Techniques,
http://www.livestrong.com
2. MDA, ALS Division, (2008), Transfers; May
3. Michael McKeough, Anatomy of a Manual Wheelchair, http://www.wheelchairnet.org/
4. Northwest Arkansas Community College, Body Mechanics & Transfer
5. Work Safe BC, High Risk Manual Handling of Patients in Healthcare
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CURS 6. REEDUCAREA MERSULUI CU MIJLOACE DE ASISTENŢĂ
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască:
1. Mersul ca activitate fiziologică şi funcţională
2. Componentele ciclului de păşire
3. Fazele mersului
4. Analiza kinematică a mersului
5. Alterarea schemei de mers
6. Mersul cu pas patologic/ tipuri de mers patologic
7. Principii de reeducare a mersului
8. Stadiile reluării mersului

_____________________________________
6.1.Mersul – activitate fiziologică/funcţională
Ca şi mecanism motor, mersul reprezintă o importantă activitate funcţională,
un important obiectiv de analiză în cadrul evaluării complexe şi complete a
pacienţilor. Această activitate motorie, iniţial voluntară, apoi ca şi exerciţiu
stereotip – automată, permite locomoţia individului.
Mersul reprezintă un procedeu de deplasare în care sunt folosite mişcări
ciclice, adică fazele care compun mersul se succed mereu în aceeaşi ordine.

Fig.23. Mersul
Termenul indisolubil legat de mers este pasul.
Pasul este distanţa dintre punctul de contact al unui picior (stâng) şi punctul
de contact al celuilalt picior (drept).
Ciclul de păşire este unitatea de măsură a mersului, distanţa între punctul de
contact cu solul al unui picior şi următorul punct de contact al aceluiaşi picior.
Deci, un ciclu de păşit are 2 paşi. Există variaţii individuale legate de
ereditate, vârstă precum şi de încălţăminte sau de greutatea de transport.
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Faza de sprijin

Faza de balans

Fig.nr. 24 Ciclul de păşire
Lungimea pasului depinde de:
- lungimea MI (taliei). La acelaşi unghi de deschidere, membrele mai lungi
dau un pas mai lung;
- unghiul de deschidere al MI din articulaţia coxofemurală;
- eversia picioarelor. Pasul este mai mare când răsucirea este mai mică
(piciorul cât mai aproape de axa de deplasare);
- felul cum se ia contact cu solul: cu talonul (toc-călcâi) sau cu toată talpa.
Când se ia contact cu călcâiul cum este corect, pasul este ceva mai lung,
datorită extensiei complete a gambei pe coapsă.
Există patru elemente care, interrelaţionând, realizează mersul fiziologic:
- echilibrul – poziţia Cg al corpului este într-o permanentă alternare
în funcţie de transferul greutăţii corpului de pe un membru inferior
pe celălalt; de aceea este foarte importantă păstrarea permanentă a
echilibrului şi controlul direcţiei mişcării;
- suportul antigravitaţional al corpului – integritatea reflexelor
antigravitaţionale pentru extensia trunchiului, coapselor şi
genunchilor (acestea sunt influenţate de poziţia gâtului şi a
capului);
- propulsia – propulsia corpului spre înainte presupune ca înainte de
sprijinul unipodal se realizează înclinarea laterală şi anterioară a
corpului;
- păşitul – stimulii declanşatori ai efectuării unui pas sunt
reprezentaţi de contactul plantar cu suprafaţa plană şi propulsia
corpului.
În derularea mersului fiziologic, mobilitatea articulară trebuie să fie
conservată cât mai aproape de valori fiziologice; pacienţii cu diferite afecţiuni ale
MI au tendinţa de a „impune‖ articulaţiilor poziţii nefiziologice, antalgice, diferite
de cele funcţionale, cu repercursiuni asupra calităţii mersului. Mersul presupune
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implicarea tuturor articulaţiilor MI dar şi a trunchiului, extremităţii cefalice şi a
MS.
________________
6.2.Fazele mersului
Mersul are trei momente funcţionale de bază:
1. Sprijinul pe ambele MI;
2. Sprijinul pe un MI;
3. Balansul sau avansarea unui MI.
Cum primele două momente înseamnă perioada de sprijin pe sol se
consideră că ciclul de mers este format din două perioade distincte:
 sprijinul;
 balansul (oscilarea, pendularea).

Fig.nr.25 Fazele mersului

-

Sprijinul este împărţit în următoarele faze:
contactul iniţial (atacul cu talonul; după unii autori această fază este
numită faza de amortizare);
poziţia medie de sprijin (sprijinul median cu mijlocul tălpii);
terminarea sprijinului (încărcarea spre antepicior);
desprinderea de pe sol.
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Balansul este şi el împărţit în: oscilaţia iniţială, oscilaţia de mijloc şi cea
terminală.
În mersul normal 60% din durata unui ciclu de mers este reprezentată de
sprijin şi 40% de balans.
Desfăşurat, procentele de durată dintr-un ciclu întreg (100%) a diverselor
secvenţe sunt:
- 0% începe atacul cu talonul;
- 15% sprijin pe tot piciorul;
- 30% călcâiul părăseşte solul;
- 45% sprijin pe antepicior (în momentul în care şoldul şi
genunchiul se flectează pentru a accelera începutul pendulării);
- 60% desprinderea degetelor de pe sol cu terminarea perioadei de
sprijin şi începutul celei de balans;
- fără procent, mijlocul perioadei de pendulare când se produce
dorsiflexia piciorului;
- 100% călcâiul revine din nou pe sol.
Analiza kinematică a mersului arată că există 6 mişcări determinante ale
mersului:
1. Rotaţia pelvisului – este de 4º într-o direcţie şi 4º în cealaltă direcţie, deci
pelvisul rotează 8º în total. Rotaţia devine maximă într-o parte (de partea MI
care a făcut pendularea) în momentul dublului sprijin, în momentul în care Cg
este cel mai coborât pe curba sinusoidă pe care o descrie în mers.
2. Înclinarea (bascularea) pelvisului – se produce în sprijinul pe un MI,
bazinul cade cu 4-5º pe partea MI de balans şi antrenează şi Cg al corpului.
Căderea pelvisului este contrabalansată de abductorii MI de sprijin.
3. Deplasarea laterală a pelvisului – respectiv mişcarea pe un plan orizontal al
Cg pe piciorul de sprijin ceea ce înseamnă că Cg trece de pe stânga pe dreapta.
Această mişcare totalizează cca 15 cm.
4. Flexia genunchiului - apare tot în momentul de sprijin pe tot piciorul. În
momentul atacului cu călcâiul genunchiul este complet extins, ca în momentul
sprijinului de mijloc să se producă o flexie de 15º a genunchiului care va pregăti
desprinderea/balansul.
5. Mişcarea piciorului şi a genunchiului – aduce o amortizare a sinusoidei Cg
cu cca 5 cm. Glezna pivotează posterior pe călcâi în momentul fazei iniţiale de
contact ca apoi punctul de pivotare să se deplaseze anterior spre antepicior în
faza de sfârşit a sprijinului.
Primele 5 au un rol important în controlul deplasării centrului de greutate
(Cg) al corpului. Cu cât aceste mişcări sunt mai ample, cu atât consumul energetic
va fi mai mare.
În timpul mersului, în fiecare ciclu de mişcare, centrul de greutate al
corpului execută două urcări şi două coborâri. Centrul de greutate execută şi
oscilaţii laterale, când greutatea corpului trece de pe un membru pe celălalt. Aşa
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după cum se ştie, Cg al corpului se află cam în dreptul vertebrei a 2-a sacrate la 5
cm mai anterior. În momentul dublului sprijin, centrul de greutate este pe mijloc în
punctul cel mai jos. În sprijin pe un picior el se urcă cel mai sus şi cel mai lateral.
Analiza kinematică a mersului este în strânsă corelaţie cu consumul
energetic. Consumul energetic determină apariţia oboselii în mers. El este în raport
direct cu mişcările centrului de greutate în sus şi în jos şi pe orizontală. Cu cât
aceste mişcări vor fi mai ample, cu atât consumul energetic va fi mai mare.
Există două momente de consum energetic maxim în timpul ciclului de
mers:
- în faza de pendulare, spre finalul ei, când se instalează o
deceleraţie a întregului corp care era pornit spre înainte;
- în momentul atingerii solului cu călcâiul, când se realizează o
absorbţie de energie, centrul de greutate având tendinţa să se
deplaseze spre înainte în continuare;

Fig.nr. 26 Schema generală de mers1

1

sursa: http://www.smpp.northwestern.edu
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_________________________
6.3. Alterarea schemei de mers
Imposibilitatea exersării mersului fiziologic pe perioade îndelungate va avea
drept consecinţă ştergerea memoriei pentru acest act motric. Tulburările de mers au
etiologie foarte variată, cele mai frecvente cauze fiind reprezentate de:
- afecţiuni ale aparatului locomotor, posttraumatice (fracturi, entorse la
nivelul MI, etc.),
- degenerative (coxartroze, gonartroze, necroze de cap femural, etc.),
- afecţiuni neurologice
care presupun imposibilitatea planificării,
coordonării sau execuţia etapelor mersului fiziologic: pareze şi paralizii
periferice, traumatisme vertebro-medulare – paraplegii, hemiplegii,
polinevrite, sindroame cerebeloase, parkinsoniene, etc. Acestea pot altera
brusc sau treptat, temporar sau definitiv schema fiziologică a mersului.
- metabolice: guta, diabetul, etc.
- amputaţii,
- afecţiuni care scad rezistenţa la efort (vârsta a III-a, etc.), scad capacitatea
funcţională şi limitează mersul.
În general, mersul patologic se datorează inegalităţii membrelor, limitării
mobilităţii articulare, instabilităţii articulare, paraliziilor, ataxiilor, durerilor,
tulburărilor de forţă şi tonus muscular.
_______________________
6.4. Mersul cu pas patologic
Pasul unilateral: se datorează unor afecţiuni la nivelul MI (fracturi,
entorse, rupturi musculare, rupturi de tendon), când pacientul avansează numai cu
MI afectat pe care-l duce repede înainte. Din fazele mersului, impulsia este
realizată numai cu MI neafectat (incompletă), MI afectat neparticipând la impulsie.
Mersul devine sacadat.
Pasul târşâit: este mersul cu MI flectate uşor din genunchi, pacientul păşind
pe toată talpa (mersul plantigrad), lipsind deci rularea tălpii pe sol. Pasul este
scurtat datorită flexiei MI din articulaţia genunchilor. Se întâlneşte în boala
Parkinson, la persoanele vârstnice.
Pasul cosit: este întâlnit în cazul AVC care produce hemiplegie,
hemipareză. Din cauza hiperextensiei MI (consecutivă modificărilor de tonus
muscular în grupele musculare extensoare ale MI) se efectuează o mişcare
semicirculară cu convexitatea în afară. Pacientul duce MI afectat prin lateral, cu o
pivotare (rotaţie) în jurul MI sănătos, iar piciorul afectat cade în equin.
Pasul scurtat: este datorat unor afecţiuni articulare la nivelul genunchiului,
gleznei sau coxofemuralei (poliartrită reumatoidă, coxartroză unilaterală, necroză
de cap femural, gonartroză). Din cauza suferinţei, MI neafectat trebuie să se
adapteze la lungimea pasului făcut cu MI afectat, amplitudinea pasului scurtânduse.
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Pasul lărgit: se întâlneşte în afecţiunile neurologice extrapiramidale,
tulburări de echilibru, la vârstnici şi copii (mersul ebrios, tabetocerebelos, mersul
atetozicului).
_______________________
6.5.Tipuri de mers patologic
Există câteva tipuri de mers relativ caracteristic, tipice pentru unele boli.
Există o clasificare a mersului disfuncţional în două mari categorii: mers nedureros
şi mers dureros. În mersul nedureros este afectat mai ales aspectul mersului decât
ritmul lui.

Mersul dureros (antalgic) este un tip de mers incorect,
datorat unei atitudini antalgice a bolnavului, din cauza unei afecţiuni a
aparatului de statică sau dinamică (bolnavul menajează membrul
inferior afectat). Dacă durerea este foarte mare se merge cu şoldul,
genunchiul flectat, sprijinul pe MI afectat este parţial, astfel se
„ţopăie‖ repede pentru a trece în sprijin pe celălalt MI. Este în special
perturbat ritmul de mers decât aspectul mersului.

Mersul equin este caracterizat prin sprijin digitigrad
(mersul digitigrad) şi apare în leziunile şi sindroamele SNC şi SNP.

Mersul forfecat este mersul în care MI sunt într-un fel
obligate să se încrucişeze, în poziţie adductoare (forfecare), la fiecare
pas datorită leziunilor SNC – parapareză, tetrapareză predominant
inferioară (modificare de tonus muscular - spasticitate pe grupele
adductoare ale MI).

Mersul legănat („mers de raţă‖) este mersul în cadrul
căruia întreg corpul se înclină lateral la fiecare pas, de partea MI de
sprijin. Caracteristic luxaţiei congenitale de şold, paraliziei, scăderea
forţei fesierului mijlociu care se pune în evidenţă prin semnul
Trendelemburg (bazinul cade în momentul sprijinului pe MI afectat).
Acest tip de mers apare şi în cazul durerilor de la nivelul articulaţiei
coxofemurale.

Mersul paralitic. Mersul este perturbat în funcţie de
grupul/grupele musculare afectate astfel:
 în paralizia m. psoas-iliac, pasul devine scurt prin lipsa flexiei coapsei
pe bazin;
 în paralizia m. fesier mare, în faza de impulsie nu se poate realiza
extensia coapsei, de aici dificultatea în realizarea mersului rapid, în
urcarea şi coborârea scărilor. Pentru a menţine trunchiul la verticală în
cazul în care ambii fesieri sunt afectaţi, pacientul se deplasează cu
bazinul împins înainte şi trunchiul uşor extins pentru ca proiecţia Cg
să cadă în interiorul poligonului de susţinere.
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 în cazul paraliziei complete a MI, dar cu conservarea musculaturii
abdominale şi a MS pacientul se poate deplasa cu două cârje sau
cadru, prin deplasarea bazinul înainte şi trunchiul uşor extins, pentru
ca proiecţia Cg să cadă în interiorul poligonului de susţinere
reprezentat de MI şi mijloacele de asistenţă;
 paralizia ambilor stabilizatori ai şoldului necesită utilizarea a două
bastoane, necesitând un sprijin alternativ pe fiecare baston;
 în leziunile m. ischiogambieri nu se poate realiza flexia gambei pe
coapsă, iar în faza verticalei gamba cade şi rade solul. Acest deficit se
poate compensa prin flexia mai pronunţată a coapsei pe bazin
(acţiunea psoasului iliac) sau prin înclinarea laterală a trunchiului de
partea opusă pentru a permite pendularea piciorului spre înainte, întins
din articulaţia genunchiului;
 în paralizia m. cvadriceps (mersul poliomielitic), pacientul este
obligat să-şi fixeze MI în hiperextensie (genum recurvatum) cu o
orteză sau aparat de mers, astfel găsindu-şi un sprijin nu numai în
ligamentele posterioare. Pasul este scurt datorită deficitului de
extensie. Mersul cu genunchi recurvat apare şi în cazul hipertoniei
cvadricepsului, uneori congenital sau legat de o laxitate ligamentară.
 în paralizia m. peronier, pasul devine defectuos, în care fazele
mersului nu mai sunt respectate şi se amplifică acţiunea tricepsului
sural care face ca sprijinul pe marginea externă a plantei să fie
menţinut tot timpul;
 în paralizia m. scurt peronier şi a gambierului posterior nu se poate
realiza stabilitatea gleznei când se încărcarcă MI afectat. Se poate
observa cu predilecţie în timpul mersului pe teren denivelat sau
accidentat;
 în leziunea tricepsului sural şi a peronierilor laterali, mersul suferă
modificări în faza de impulsie, pasul devenind scurt incomplet
(leziuni de tendon achilian, operaţii de alungire a tendonului la cei cu
ESI);
 în paralizia gambierului anterior şi a extensorilor degetelor apare
mersul „stepat‖ în faza de balans, este un mers compensator utilizând
o excesivă flexie a şoldului şi genunchiului pentru a atenua un MI
„prea lung funcţional‖, datorită căderii în equin a piciorului. Apare şi
în spasticitatea gastrocnemianului, solearului sau tibialului psterior.

Mersul de paiaţă este caracteristic celor cu afecţiuni
SNC, leziuni extrapiramidale, core, coreoatetoză, fiind însoţit pe tot
parcursul acestuia de mişcări involuntare, dezordonate ale corpului,
MI şi MS şi ale capului;
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Mersul buestru este tipul de mers în care pacientul se
deplasează ducând spre înainte MI şi MS de aceeaşi parte. Se
utilizează în reeducarea tetraparezelor, paraplegiilor, scoliozelor.
__________________________________________________
6.6. Principii de reeducare a mersului cu mijloace de asistenţă
Din punct de vedere al kinetoterapeutului, mobilitatea/ambulaţia cuprinde:
mersul, urcatul şi coborâtul treptelor, deplasări în afara locuinţei cu mijloace de
transport, cărucior sau alte mijloace de asistenţă.
Elemente ale mersului trebuie educate încă din perioada imobilizării la pat.
Pentru realizarea mersului cu mijloace de asistenţă este necesară antrenarea în
acest scop a muşchilor trunchiului şi membrelor superioare. Mobilizările vor viza
însă toate articulaţiile corpului. Primele exerciţii se vor efectua din poziţia de
decubit şi aşezat.
Reeducarea funcţională a mersului trebuie considerată un capitol special al
reeducării, mersul fiind o mişcare complexă care antrenează tot corpul – lanţurile
cinematice ale întregului organism uman. În cazul unor deficienţe definitive (ex.
amputaţii) nu se pune probleme reluării mersului, ci a dezvoltării unor mecanisme
de compensare (după proteze) cu dispozitive ajutătoare, a creării unor stereotipuri
dinamice de locomoţie.
Mijloacele de asistenţă ale mersului se prescriu pentru a asigura un grad cât
mai mare de independenţă pacientului în timpul activităţilor, în cazul necesităţii
descărcării totale/parţiale a unui sau a ambelor membre inferioare, cazuri de
instabilitate în mers, descărcarea postoperatorie a unui membru inferior.
OBIECTIVELE ce sunt urmărite prin utilizarea mijloacelor de asistenţă în
mers sunt:
- îmbunătăţirea echilibrului şi stabilităţii în cazuri de instabilitate parţială sau
severă în mers;
- redistribuirea şi creşterea suprafeţei de sprijin şi îmbunătăţirii bazei de
suport şi stabilitatea laterală;
- descărcarea de greutate a unui MI postoperatorie sau de altă natură;
descărcare totală a unui MI sau a ambelor MI;
- sprijin la mers deficitar sau condiţie fizică precară;
- asigurarea forţei de propulsie pentru a compensa deficitul motor ce afectează
capacitatea de propulsie.
Aşadar rolul complex al mijloacelor de asistenţă se exprimă prin:
- mărirea suprafeţei de sprijin, conferind siguranţă în mers (Cg al corpului
cade în interiorul bazei de susţinere, cu dimensiuni mărite, prin
intermediul mijlocului ajutător de mers);
- îmbunătăţirea echilibrului şi stabilităţii corpului;
- limitarea statusului algic în cadrul diferitelor situaţii patologice ale
aparatului neuro-mio-artro-kinetic;
- asigurarea unor forţe de propulsie pentru mers.
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Mijloacele de asistenţă sunt reprezentate de: bare paralele, cadru păşitor
(fix), cadru mobil (cu roţi), bastoane cu unu, trei sau patru picioare, cârje metalice
cu sprijin pe antebraţ (antebrahiale), cârje cu sprijin subaxilar, plan înclinat, alte
dispozitive. Aceste mijloace au indicaţie temporară sau permanentă şi sunt
reprezentate (în cazul în care se impune) de purtarea de orteze.
Alegerea mijlocului de asistenţă a mersului depinde de forţa, rezistenţa
musculară şi coordonarea MS precum şi de greutatea corpului care trebuie
asistată/descărcată şi în ce măsură echilibrul trebuie refăcut. De exemplu:
- purtarea unui baston (de partea opusă MI afectat) reprezintă o descărcare
de 25-30% din greutatea corpului;
- cârjele cu sprijin antebrahial realizează o descărcare de 40-45% din
greutatea corpului;
- utilizarea cârjelor axilare bilateral presupune o descărcare de 80% din
greutatea corpului.
Mersul fără mijloace de asistenţă este evident idealul spre care trebuie să
tindă procesul de educare/reeducare. În cazul în care invaliditatea sau deficienţele
rămân definitive, se pune problema nu a reluării mersului obişnuit, ci a educării şi
dezvoltării unor mecanisme de compensare şi creării unor noi imagini şi
stereotipuri dinamice.
Există o părere greşită că mersul cu bastonul sau cârje determină o scădere a
consumului energetic al mersului. Comparând cu mersul normal, un subiect
sănătos care merge cu baston sau cârjă cu încărcarea parţială a unui membru
consumă de fapt cu 18-36% mai multă energie pe unitate de distanţă. Mersul în
cârje fără încărcare MI cere o creştere de energie cu 41-61%. Acelaşi consum
crescut şi când se utilizează cârje axilare. Toţi pacienţii trebuie să fie pregătiţi
pentru folosirea corectă a mijloacelor de asistenţă, în general folosirea cârjelor
necesită mai multă îndemânare decât celelalte mijloace.
Educarea şi antrenarea prin tehnici şi exerciţii specifice de reluare a mersului
încep cu perioada de adaptare progresivă până la realizarea ortostatismului, care în
multe cazuri şi în special la vârstnici are o importanţă deosebită. Până la mers este
necesară antrenarea şi pregătirea pacientului pentru ortostatism, dacă este posibil
unipodalism, aceasta realizându-se gradat prin încărcare progresivă a membrului
inferior afectat.
Se preferă începerea reeducării mersului în bazine, datorită condiţiilor
favorizante oferite de apă prin exerciţii de încărcare progresivă modificând nivelul
imersiei în apă. Se indică pentru recuperarea precoce a ortostatismului şi mersului
în caz de: fractură a unui os portant, femur, tibie sau vertebră, caz în care osul
poate fi solicitat parţial; recuperare în caz de politraumatisme cu interesarea MS,
pacientul fiind în imposibilitatea folosirii cârjelor. La fiecare nivel de imersie
sprijinul trebuie să fie complet pe MI, MS intervenind doar pentru conservarea
echilibrului; nivelul de imersie se scade progresiv.
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Tabel nr.8. - Corespondenţa între nivelul de imersie (descărcare din greutatea corpului) şi
folosirea cârjelor/bastonului

Greutatea corpului în imersie
imersie până la nivelul sternal înalt – 20%
imersie până la nivelul rebordurilor costale – 33%
imersie până la nivelul omblicului - 50%
imersie până la nivelul 1/3 superioare a coapsei – 66%
imersie până la nivelul genunchilor – 80%
imersie până la nivelul 1/3 superioare a gambei – 90%

Mersul cu cârje
sprijin pe 2 cârje
antebrahiale
sau
axilare
sprijin cu 1/3 pe 2
cârje antebrahiale
mers cu 2 cârje
antebrahiale
mers cu 2 bastoane
mers cu un baston

Bazinele de reeducare a mersului pot avea fundul înclinat, culoarul de mers
având 3 m lungime şi adâncimea variază de la 1,5 m (imersie până la nivel sternal)
la 0,7 m (imersie femurală), nivelul de imersie fiind adaptat în funcţie de înălţimea
pacienţilor.
Reeducarea completă a mersului presupune mersul pe plan înclinat (urcatul
şi coborâtul), mersul pe două linii paralele, pe o linie mediană, cu întoarceri, cu
picioarele încrucişate, mersul lateral, mersul pe teren accidentat, cu staţionare în
unipodalism 5-10-15 sec., urcarea şi coborârea scărilor, mersul digitigrad şi
taligrad, săritura pe loc şi alergarea.
_______________________
6.7. Stadiile reluării mersului
Un traumatism la nivelul MI va necesita pentru o perioadă mai lungă sau
scurtă de timp, cu sau fără aparat gipsat, să se folosească un mijloc de asistenţă.
O problemă deseori controversată rămâne începerea sprijinului pe MI afectat
(după fracturi) cu încărcarea lui (nu doar de sprijinirea lui virtuală pe sol). Acesta
va ţine cont şi de greutatea corporală a pacientului, tipul lezional, tipul ajutorului
de sprijin (cadru, cârje, baston), durata-distanţa de mers, suprafaţa de mers (netedă,
scări) alte deficite funcţionale ale pacientului. Ţinând seama de toate acestea,
momentul începerii încărcării (cu destulă aproximaţie, după T. Sbenghe) în diverse
situaţii posttraumatice este:
- fractură de cotil: după 8-10 săptămâni în cârje;
- fractură de col femural: după 15-18 săptămâni în cârje;
- fractură trohanteriană: după 10-12 săptămâni în cârje;
- fractură consolidată cu tije Ender: după 4-6 săptămâni cu bastonul;
- osteotomii intertrohanteriene: după 16-20 de săptămâni în cârje;
- proteză cefalică de şold: după 2-3 săptămâni în cârje; 6-7 săptămâni în
baston;
- proteză totală: după 7 zile în cârje, după 4 săptămâni în baston;
- entorsă genunchi: după 3-5 săptămâni în baston;
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- fractură condiliană: după 6-8 săptămâni în cârje;
- fractură platou tibial: după 8-10 săptămâni în cârje;
- fractură rotulă: după 3 săptămâni în baston;
- fractură diafiză femurală: după 8-10 săptămâni în cârje;
- fractură diafiză tibială: după 8-10 săptămâni în cârje;
- entorsă gleznă: după 3-4 săptămâni în baston;
- fractură maleolară: după 6-8 săptămâni în baston.
Încărcarea MI afectat se va realiza treptat, în funcţie de nivelul şi tipul
lezional (neurologic, posttraumatic, amputat). Uneori poate fi precoce, ca în cazul
protezelor de şold, alteori după 1-2 sau chiar 6 luni de zile. În această fază a
reeducării (posttraumatic) nu putem vorbi de reluarea sprijinului de 100% pe MI
afectat ci doar de o încărcare de 8-10% din greutatea corpului. Acest procent
reprezintă aproximativ greutatea proprie a MI, iar respectarea exactă a nivelului de
încărcare se realizează prin folosirea cântarului („metoda cântarului”). Concret,
vom aşeza pacientul pe un scaun şi îi vom solicita să apese pe cântar până când
acul indicator va arăta 8, 10, 15, 20% din greutatea corpului. Apoi această
modalitate se va executa din ortostatism şi se va repeta de 2-5 ori pe zi până când
pacientul va căpăta conştienţa valorii acestei încărcări, necesară în deplasarea cu
mijloacele de asistenţă (cadre de mers, cârje, bastoane). În această etapă de reluare
a mersului de un real folos este utilizarea hidrokinetoterapiei, adică reluarea
mersului în bazine cu apă la înălţimi variabile.
În afecţiunile posttraumatice trebuie respectate câteva condiţii pentru a
începe reeducarea mersului:
 ridicarea în ortostatism (verticalizarea) fără încărcarea MI afectat (MI
afectat trebuie aşezat pe sol în sprijin virtual);
 stabilitatea – echilibrul în ortostatism cu posibilitate de încărcare
progresivă a MI afectat. Ortostatismul, ridicarea în ortostatism
depinde întotdeauna de capacitatea funcţională a pacientului. Pentru
ortostatism şi mers se vor avea în vedere următoarele criterii:
- starea generală a pacientului (nondoloritatea);
- posibilităţile de mişcare permise de afecţiune;
- criteriul Guttman – care prevede începerea programului de ortostatism şi
mers când pacientul îşi poate menţine echilibrul în poziţia aşezat cu ochii
închişi şi cu braţele întinse înainte;
- când cvadricepsul are valoare de -3, +3 (în posesia forţei de 30-35 kg
pentru mersul fără protezare/ortezare);
- când muşchii coborâtori şi adductori ai umărului permit ridicarea unei
greutăţi de cel puţin 15-20 kg pentru statica şi poziţionarea în cârje
axilare sau canadiene. Pentru controlul ştiinţific al sarcinii de încărcare se
pot folosi cârje dotate cu dinamometru care permite controlul obiectiv al
intensităţii cu care deficientul se sprijină pe MI afecat;
- Wyke a arătat că la nivelul piciorului, după 10 săptămâni de inutilizare a
sprijinului podal, concentraţia mecanoceptorilor scade la mai puţin de
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jumătate, rezultând un grad important de imprecizie. Activitatea
mecanică a receptorilor permite conservarea unei proporţii superioare;
- bazinul trebuie să-şi menţină orizontalitatea datorită acţiunii fesierului
mijlociu, care va trebui să aibă valori de +3, -4. Şi în alte afecţiuni ale MI
(ex.: coxopatii, operaţii de tip protezare, necroză de cap femural) deficitul
muşchilor pelvitrohanterieni (în special fesierul mijlociu) face ca sprijinul
unipodal să permită bazinului să coboare de partea MI nesprijinit (semnul
Trendelemburg pozitiv);
- în faza de balans (oscilantă) sunt necesare minimum 40º de flexie din
articulaţia genunchiului pentru trecerea MI din sprijin posterior în dublu
sprijin anterior;
- urcatul scărilor dezvoltă la nivelul musculaturii MI o forţă concentrică,
iar coborâtul excentrică. Dacă la urcare se produce cea mai importantă
încărcare din activităţile cotidiene, coborârea solicită numai 1/3 din
aceasta, dar necesită o stabilitate a genunchiului. Urcatul şi coborâtul
scărilor nu este posibil decât dacă MI se flectează din genunchi minimum
80°.
- în mersul ascendent trunchiul se înclină uşor anterior, genunchiul MI care
realizează păşirea se flectează mult, iar pe sol se atacă cu călcâiul apoi se
aplică vârful. În mersul descendent trunchiul se înclină posterior,
genunchiul MI care realizează păşirea se extinde mult, iar pe sol se aplică
mai întâi vârful apoi călcâiul piciorului.
În funcţie de patologia care interferează cu mersul normal, există
consideraţii speciale de care se va ţine cont în stabilirea programului recuperator.
În paralizii sunt necesare câteva condiţii minime pentru ca mersul să fie
posibil:
 se poate merge fără sprijin într-o paralizie totală a unui MI doar dacă:
- la membrul afectat psoasul şi marele fesier sunt parţial funcţionali;
- celălalt MI este neafectat sau are doar cvadricepsul şi/sau tibialul anterior
afectaţi;
 se poate merge cu un baston dacă sunt paralizaţi fesierii mari sau
bicepşii femurali bilateral ori fesierul mare de o parte şi tricepsul sural
de partea opusă;
 sunt necesare două bastoane dacă sunt paralizaţi bilateral muşchii
şoldului; pacientul îşi va proiecta coapsa şi gamba anterior prin
răsucirea trunchiului şi va folosi ca punct de sprijin alternativ, fiecare
din cele două bastoane.
 se poate merge chiar într-o paralizie a MI (paraplegie) folosind două
cârje. Condiţii necesare:
- MS să aibă o forţă normală (în special la nivelul flexorilor degetelor,
tricepsului brahial şi al adductorilor umărului). Există cârje adaptate şi
pentru cei cu deficienţe la acest nivel;
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- muşchii abdominali să fie neafectaţi sau dacă muşchii flancului de o parte
sunt paralizaţi; trebuie să fie sănătoşi muşchii şoldului homolateral iar la
nivelul MI orteze în funcţie de necesităţi (KAFO – knee-ankle-foot orthosis
sau AFO - ankle-foot orthosis);
- în TVM ambulaţia paraplegicilor este posibilă dacă au muşchii abdominali şi
erectori spinali cu funcţie bună (sunt excluşi cei cu leziuni înalte T2-T8 care
au probleme de stabilitate a trunchiului şi în plus şi rezerva respiratorie
slabă). Pacienţii cu leziune incompletă care au o forţă reziduală în unul sau
amândoi flexori ai şoldului şi/sau cvadriceps sunt cei mai probabil să obţină
o ambulaţie funcţională. Extensia şoldului în limite fiziologice este esenţială
pentru echilibru în ortostatism (pacientul învaţă să se sprijine în ligamentul
anterior al şoldului pentru stabilizarea trunchiului şi pelvisului). Prescrierea
ortezelor pentru ambulaţie depinde în funcţie de înălţimea leziunii. Pacienţii
cu leziuni toracice joase T9-T12 vor necesita orteze KAFO. Ortezele KAFO
ce conţin şi centură pelviană sunt rareori prescrise; doar la cei cu leziuni T2T8. Ortezele AFO se prescriu la cei cu leziuni L3 şi mai jos. Cârjele sau
bastoanele sunt prescrise odată cu aceste orteze.
În coxartroze bastonul se utilizează corect ţinându-l în mâna opusă şoldului
afectat şi se utilizează ori de câte ori apare durerea sau imediat după primele semne
de coxartroză (nu se va agrea un mers şchiopătat pentru a se evita purtarea
bastonului). Corectarea inegalităţii MI prin modificare la nivelul încălţămintei.
Corectarea nu este nevoie decât la cei care au diferenţă de la 2 cm în sus (după unii
autori de la 1,3 cm).
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CURS 7. AMPUTAŢIA MEMBRULUI/ MEMBRELOR INFERIOARE
______________________
OBIECTIVE
7.1. Amputaţia chirurgicală
- este o intervenţie prin care se sacrifică un
Studentul trebuie să cunoască:
segment terminal cu scopul de a ameliora
1. Noţiuni generale despre
funcţia unui segment afectat sau de a salva
amputaţii
viaţa pacientului.
2. Anatomia şi fiziologia
- amputaţia este un act chirurgical nu unul
amputaţiei
3. Managementul chirurgical al
diagnostic.
amputaţiei
Amputaţiile pot fi consecinţa:
4. Complicaţiile la nivelul bontului
- unui traumatism soldat cu zdrobiri, leziuni
vasculo-nervoase şi tisulare sau gangrenă:
accident rutier, arsuri grave - postabustionale, striviri, leziuni prin arme de foc sau
alte mecanisme;
- arteriopatiile obstructive cronice – boală arterială periferică (arteriopatia
obstructivă aterosclerotică, trombangeita obliterantă, arterioscleroza senilă). Boala
arterială periferică este dată de un flux sangvin necorespunzător prin artere. Dacă
arterele se îngustează sau se blochează/obstuiază complet din cauza bolii, ele nu
vor putea furniza suficient sânge pentru a permite o bună funcţionalitate a
ţesuturilor. Cea mai frecventă cauză a bolii arteriale periferice este apariţia unei
plăci în interiorul vasului sangvin. Aceasta placă este formată din excesul de
colesterol, calciu şi alte substanţe din circulaţia sangvină, care, în timp, se depun
de-a lungul pereţilor interiori ai tuturor arterelor, inclusiv ale celor care
alimentează membrele inferioare. Creşterea depozitelor de la nivelul plăcii duce la
îngustarea spaţiului prin care trec oxigenul şi nutrienţii din sânge. Astfel, apare un
flux de sânge nesatisfăcător spre muşchi şi celelalte ţesuturi din zona inferioară a
corpului ducând la hipoxie şi distrucţie tisulară (infecţii şi gangrenă). Acest proces
de formare a plăcii - numit ateroscleroză sau "calcificare arterială" - se produce, de
obicei, în tot organismul, inclusiv în arterele membrelor inferioare, arterele
coronare şi în arterele carotide. Nivelul crescut de colesterol, tensiunea arterială
mărită şi fumatul contribuie la apariţia aterosclerozei şi a bolii arteriale periferice.
- diabetul zaharat care accelerează formarea depozitelor de grăsimi în vasele mari
şi mai ales în cele mici ducând la gangrenă diabetică;
- formaţiuni tumorale benigne, maligne sau boli (cancer, TBC);
- anomalii congenitale ale membrelor;
- degerături;
- infecţii grave necontrolabile prin alte mijloace de tratament;
- alte stări patologice care reduc fluxul sanguin la nivelul membrelor.
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Tipul special de chirurgie amputaţională utilizat este determinat de starea
extremităţii la momentul amputaţiei.
Prin amputaţie trebuie să se asigure:
- îndepărtarea unei părţi a membrului,
- conservarea unei lungimi cât mai mari a membrului rezidual,
- vindecarea plăgii primare sau secundare fără complicaţii ale plăgii,
- „construirea‖ unui membru rezidual pentru potrivirea şi funcţionarea
optimă a unei proteze.
__________________________________
7.2. Anatomia şi fiziopatologia amputaţiei
După amputare se produc modificări la nivelul:
1. Membrului afectat – membrul respectiv pierde prin amputaţie suprafaţa
de sprijin pe sol şi va trebui prin adaptare şi exerciţii să se obţină noi suprafeţe de
sprijin la nivelul bontului, capabile să suporte suprafaţa corpului în statică şi mers.
MI de partea opusă amputaţiei va fi supraîncărcat şi cu timpul poate apărea un
picior plat, dureri care (după Falk) se întâlnesc în cca. 22% din cazuri. Aceste
fenomene se manifestă după o perioadă îndelungată de timp, 10-20 de ani. Lipsa
unui membru sau a ambelor membre necesită utilizarea pentru deplasare a
cărucioarelor, a cârjelor axilare sau antebrahiale sau cadrelor.
2. Bontului – bontul va suferi o evoluţie îndelungată până la forma
definitivă. La început, el este voluminos, tumefiat, prezentând la nivelul
extremităţii un exces de părţi moi. Cu timpul, volumul lor se reduce. În această
perioadă, edemul dispare, muşchii care au o extremitate secţionată se retractează şi
îşi fixează o nouă inserţie, canalul medular se închide, capătul osos se
restructurează, prin dirijarea trabeculelor osoase în raport cu noile suprafeţe de
presiune, sprijin şi inserţie musculo-ligamentară, iar cicatricea ajunge în stadiul
definitiv la nivelul tuturor elementelor secţionate.
Aceste transformări durează în medie 12-18 luni, dacă operaţia a fost
efectuată în condiţii bune şi urmată de un tratament funcţional.
Procesele de adaptare se continuă în bont şi în restul organismului pe tot
parcursul vieţii, în funcţie de diverşi factori generali şi locali, şi în special de starea
protezei. Aceste procese sunt mai intense la vârsta copilăriei.
3. În restul organismului – după amputaţie, la nivelul MI echilibrul static
şi dinamic se modifică, musculatura trunchiului este anormal solicitată, Cg se
deplasează spre partea sănătoasă şi apar o serie de deformaţii compensatoare în
funcţie de membru şi nivelul amputaţiei, de calitatea şi data protezării. Psihicul
amputaţiilor este puternic influenţat prin pierderea integrităţii corporale, a
posibilităţii normale a locomoţiei/mersului, prin noile raporturi cu mediul social şi
pierderea uneori a posibilităţii de continuare a activităţii profesionale.
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Alegerea nivelului optim de amputaţie
Alegerea nivelului optim de amputatie ia în considerare:
- extensia leziunilor,
- calitatea vascularizaţiei care presupune delimitarea celei mai distale
zone cu vascularizaţie, capabilă de a asigura vindecarea "bună" a bontului
de amputaţie.
În cazul unei amputaţii traumatice, se încearcă salvarea a cât mai mult din
lungimea osului şi segmentului de membru.
Amputaţia în caz de boală vasculară este în general considerată o
procedură electivă. În aceste cazuri, determinarea nivelului de amputaţie se
realizează prin aprecierea viabilităţi ţesutului printr-o serie de măsurători:
- tensiunea/presiunea arterială la nivelul segmentului de membru prin
ultrasunete Doppler sau pletismometrie (măsurarea gradului de umplere
a unei structuri cavitare, cum ar fi un vas de sânge),
- determinarea oxigenului la nivelul ţesutului prin măsurarea oxigenului
transcutanat,
- determinarea circulaţiei sanguine la nivelul pielii prin radioizotop.
Viitorul bont depinde foarte mult de actul amputaţiei. De aceea intervenţia
chirurgicală trebuie să creeze un bont:
- sănătos, nedureros şi solid;
- cu cicatrice suplă şi bine plasată;
- cu formă regulată;
- cu părţi moi în cantitate corespunzătoare acoperind bine şi destul de gros
bontul osos;
cu tegumente suple, cu articulaţia suprajacentă mobilă;
_________________________
7.3. Managementul chirurgical
Tegumentul (lambourile cutanate) care va acoperi bontul trebuie să fie
suficient de lung, suplu, mobil, neinfiltrat, fără exces pe laturi (generator de "urechi
de câine"). Cele două lambouri cutanate – anterior şi posterior – sunt semieliptice
şi inegale în momentul inciziei. Lamboul posterior trebuie să fie cu 3-4 cm mai
lung decât cel anterior (în cazul amputaţiei deasupra de genunchi), deoarece
muşchii posteriori ischiogambieri se retractă mai mult după secţionare decât cei
anteriori, antrenând şi tegumentele. Cutarea pielii să fie largă, cicatricea trebuie să
fie mobilă, nedureroasă şi neaderentă de os. Pentru majoritatea amputaţiilor
deasupra şi sub genunchi se foloseşte cutarea pielii anterioară şi posterioară de
aceeaşi lungime, plasând cicatricea la marginea distală a osului. Recent, se folosesc
cutele posterioare la pacienţii cu amputaţii vasculare sub genunchi datorită faptului
că ţesuturile posterioare sunt mai bogate în sânge decât ţesuturile anterioare.
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Ligatura pachetelor vasculare
Este obligatorie, chiar înaintea secţiunii grupelor musculare, pe măsură ce
nivelul amputaţiei sau dezarticulaţiei este mai apropiată de rădăcina membrelor.
Vasele se descoperă pe o întindere suficientă, se izolează şi se ligaturează separat
prin fire groase neresorbabile. Secţiunea vaselor se practică de obicei puţin mai sus
decât nivelul viitoarei secţiuni osoase, bonturile vasculare ligaturate înfundându-se
în grupele musculare.
Hemostaza este realizată aşadar prin ligaturarea venelor şi arterelor majore,
cauterizarea se face doar la sângerări minore (vasele mici). Se evită
compromiterea circulaţiei în ţesuturile distale, mai ales la nivelul cutării pielii unde
este foarte importantă vindecarea fără complicaţii a plăgii. O sângerare abundentă
a vaselor mici şi mijlocii (suport al circulaţiei colaterale) confirmă alegerea corectă
a nivelui de amputaţie, fiind de bun augur pentru evoluţia postoperatorie locală.
Hemostaza trebuie facută minuţios, evitând manevrele ischemiante (garoul)
şi devitalizante (ligaturi în masă).
Secţiunea nervilor
Preocuparea faţă de tehnica de secţiune a nervilor a apărut relativ recent. R.
Leriche a afirmat că „amputaţia este un act neurochirurgical‖, motivând această
aserţiune prin argumentul că „soarta unui amputat depinde de modul în care
evoluează cicatricele nervoase‖. Nervii secţionaţi pot forma nevromul de amputaţie
(desemnează orice neoplasm derivat din ţesutul nervos localizat la capătul distal al
unui nerv vătămat).
Nervii se tracţionează blând şi se secţionează, în acest fel ei retractându-se
proximal de nivelul de secţiune al osului, nefiind prinşi în cicatrice.
Secţiunea nervului ridică două probleme importante:
- nivelul corect de secţiune;
- tehnica propriu-zis a secţiunii, practicată cu scopul prevenirii formării
nevromului de amputaţie.
Lăsat prea lung, bontul nervului transformat în nevrom poate lua direct contact
cu tegumentele şi deci cu manşonul protezei, de care va fi comprimat ducând la
diferite senzaţii dezagreabile.
Secţiunea musculară
Musculatura se secţionează distal de os, astfel încât după retracţie să ajungă
în dreptul acestuia. Sunt contraindicate procedurile mioplastice, care fixează
masele musculare la os. Bontul osos se acoperă de masele musculare anterioare şi
posterioare realizând o „mioplastie‖ împiedicând translaţia antero-laterală a osului
în bontul de amputaţie şi deplasarea postero-medială a părţilor moi. Se va obţine
astfel un bont rotunjit, semisferic ce va oferi o bună suprafaţă de sprijin periferic
protezei. Pentru acoperirea bontului osos cu masele musculare, la evaluarea
nivelului la care se vor secţiona aceştia se va ţine seama de volumul lor. Pentru
acoperirea corectă a viitorului bont osos masele musculare cu volum mai mare vor
fi mai lungi decât cele cu volum mai mic. Se va ţine seama şi de gradul diferit de
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retracţie a bonturilor musculare, deoarece masa musculară posterioară se retractă
mult mai mult şi ca atare trebuie secţionată la o distanţă mai mare decât cea
anterioară.
Secţiunea osoasă
Oasele sunt secţionate la o lungime care să permită închiderea plăgii fără
ţesut redundant (în exces) la capătul bontului şi fără a pune incizia în presiune
mare. Capetele oaselor ascuţite sunt şlefuite şi rotunjite. Trebuie ca osul să fie
pregătit din punct de vedere fiziologic pentru presiunea protezei.
Închiderea bontului
Închiderea urmează principiile managementului chirurgical corect, mai
multe straturi de ţesut muscular fiind apropiate sub tensiune fiziologică normală
peste bontul osos. Peste capitonajul muscular, se va sutura aponevroza de înveliş a
segmentului amputat. Sutura acestora trebuie să se realizeze în aşa fel încât să se
obţină un bont rotund. Se suturează apoi tegumentul, care la nevoie se ajustează.
De obicei se introduc tuburi de drenaj.
Drenajul trebuie aplicat de regulă şi menţinut 24-48 de ore. Persistenţa unui
drenaj sangvin semnificativ dincolo de această limită, este semnul unei hemostaze
intraoperatorii deficitare. Menţinerea îndelungată a tubului de dren expune la
apariţia infecţiei ascendente prin tub.
Supravegherea bontului trebuie să fie continuă. Trebuie evitate
pansamentele groase şi menţinerea aceluiaşi pansament mai mult de 24 de ore,
pentru a surprinde cât mai devreme apariţia unui hematom sau a semnelor locale de
infecţie. Indepărtarea firelor de sutură a tegumentului se face la 12-14 zile după
operaţie.
Din punct de vedere anatomic, nivelele de amputaţie sunt:
- deasupra genunchiului - amputaţii de coapsă;
- sub genunchi – amputaţii de gambă.
____________________________________________
7.4. Clasificare internaţională a nivelului de amputaţie
- amputaţie de deget = excizia unei părţi a unui sau mai multor degete;
- dezarticulaţia de deget = dezarticulaţia falangei de la nivelul art.
metatarsiene;
- picior parţial = rezecţia metatarsianului 3, 4, 5 şi degetelor;
- amputaţie transmetatarsiană = amputaţie la mijlocul tuturor
metatarsienelor;
- amputaţie symes (tibio-tarsiană) = dezarticulaţie de la nivel tibio-tarsian;
- dedesubt de genunchi lung (în 1/3 inferioară) = rămâne mai mult de 50%
din lungimea gambei;
- dedesubt de genunchi scurt (în 1/3 superioară) = rămâne mai puţin de
20% din lungimea gambei;
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- dedesubt de genunchi mediu (în 1/3 medie) = rămâne între 20-50% din
lungimea gambei;
- dezarticulaţia genunchiului = amputaţie la nivelul articulaţiei
genunchiului, femurul intact;
- deasupra de genunchi lung (în 1/3 inferioară) = rămâne mai mult de 60%
din coapsă;
- deasupra de genunchi mediu (în 1/3 medie) = rămâne între 35-60% din
coapsă;
- deasupra de genunchi scurt (în 1/3 superioară) = rămâne mai puţin de
35% din coapsă;
- dezarticulaţia şoldului = amputaţie la nivelul articulaţiei coxofemurale,
pelvisul intact;
- hemicorporectomie (tumori, accidente) = amputaţia ambelor MI şi parţial
din pelvis.
Amputaţiile pot fi efectuate aşadar la orice nivel. Se va ţine seama şi de
câteva principii anatomice şi biomecanice:
- muşchii ischiogambieri se retractă semnificativ mai mult decât muşchiul
cvadriceps;
- în amputaţiile de la nivelul coapsei, lambourile cutanate sunt inegale, cel
posterior va fi mai lung, la fel şi lamboul muşchiului triceps sural va fi
mai lung pentru a acoperi segmentul osos al bontului;
- pentru rezistenţa la solicitările mecanice ale protezei, bontul trebuie să fie
cu suprafeţe regulate;
- nivelul ideal al amputaţiei de coapsă este la unirea 1/3 medii cu 1/3
inferioară, la cel puţin 7 cm deasupra interliniei articulare a genunchiului,
pentru a se asigura un braţ de pârghie suficient de lung propulsării
protezei;
- amputaţiile în 1/3 superioară a coapsei şi deasupra de aceasta determină
un bont cu valoare funcţională minimă cu o conducere mai puţin facilă a
protezei;
- nivelul ideal de amputaţie a gambei este în 1/3 medie sau la unirea 1/3
medii cu 1/3 inferioară, bontul are o lungime de 15 cm de la interlinia
articulară a genunchiului, construindu-se un braţ de pârghie
corespunzător pentru mobilizarea protezei.
________________________________________________________
7.5. Complicaţiile la nivelul bontului de amputaţie/membrului rezidual
7.5.1. Complicaţii subiective
„Membrul fantomă” (MF) Majoritatea pacienţilor cu amputaţie, cu vârste
peste 14-16 ani vor avea senzaţia unui MF, senzaţia existenţei în continuare a unui
membru sau segment de membru care a fost amputat, deoarece sub această vârstă
imaginea corporală nu este încă definită.
MF se defineşte ca percepţia imaginară a unui segment amputat, însoţită
uneori de anumite senzaţii localizate la acest nivel: parestezii, prurit, greutate,
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tensiune, cald-rece, crampe musculare. Este frecvent resimţită partea distală a
extremităţii (degete), deşi uneori pacientul „simte‖ întreg segmentul amputat. De
fapt, senzaţia de MF „este cea mai veridică dovadă a posibilităţii existenţei
tulburărilor de schemă corporală‖ (Exarcu).
Explicaţia senzaţiei de MF constă în conservarea unei reprezentări a
membrului absent într-o „engramă‖ (imprimare) centrală întreţinută de aferenţele
tactile şi proprioceptive.
Dovezi:
- absenţa congenitală a unui membru nu întreţine niciodată iluzia de MF
deoarece „engrama‖ nu a fost creată;
- starea psihică a pacientului poate accentua sau scădea iluzia membrului
absent;
- prezenţa sau absenţa nevromului în cicatrice pare indiferentă. Rezecţia
unui nevrom nu o elimină decât excepţional.
Senzaţia este o reacţie la stimulii externi reprezentaţi de bandaj sau
pansament. Ea poate să dispară în timp sau poate fi simţită pe tot parcursul vieţii.
Senzaţia fantomă este nedureroasă şi de obicei nu intervine în recuperarea
protetică. Este important ca pacientul să fie conştient de posibilitatea senzaţiei MF.
Senzaţiile de „membru fantomă‖ pot persista uneori şi la copii, timp de 6-12
luni de la amputaţie, dar sunt mai atenuate decât la adulţi şi dispar mai repede pe
măsură ce tratamentul funcţional şi protezele imediate sunt folosite la timp.
Durerea fantomă – apare mai rar şi este de regulă caracterizată fie ca o
senzaţie de crampă sau strângere, fie ca înţepături ori arsuri. Unii dintre pacienţi
acuză toate cele trei senzaţii.
Durerea poate fi intermitentă sau continuă sau declanşată de anumiţi stimuli.
Se poate diminua în timp sau poate deveni permanentă, creând astfel o stare de
disconfort. Dacă senzaţia de MF rareori afectează recuperarea protetică, durerea
fantomă o face adesea. Bontul trebuie examinat cu atenţie pentru a deosebi durerea
fantomă de orice altă problemă cum ar fi nevromul, durerile determinate de
cicatricele aderente cheloide, supuraţii,ulceraţii. În tratamentul durerii fantomă s-au
folosit tratamente ne-invazive cu rezultate diferite, astfel:
- gheaţă;
- masaj;
- ultrasunete.
Analgezicele s-au dovedit a avea valoare limitată, ocazional. Injecţiile cu
anestezic local reduc temporar durerea. Efecte favorabile s-au obţinut prin
psihoterapie.
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7.5.2. Complicaţii tegumentare
Ruptura plăgii
Ruptura mecanică poate apărea în primele 4 zile de la intervenţie, atunci
când forţele de tracţiune generate de retracţia tegumentelor sunt mai mari decât
rezistenţa materialului de sutură sau decât rezistenţa ţesuturilor în care s-au plasat
fibrele.
Cicatricea retractilă – în mod patologic pot apărea aderenţe între cicatrice şi
osul subiacent (prin intermediul periostului) sau între cicatrice şi alte ţesuturi ca:
muşchi, fibre nervoase, tendoane, etc.
Edemul bontului – acesta rezultă din creşterea cantităţii de lichid interstiţial
şi se manifestă prin infiltrarea seroasă a ţesutului bontului.
Ulceraţia – cel mai des apare ca urmare a dermatitei de stază. Alte cauze:
căldura, transpiraţia, purtatul unei proteze neadaptate perfect la configuraţia
bontului.
Tulburări de sensibilitate cutanată – hipoestezie sau anestezie a porţiunii
terminale a bontului.
7.5.3. Complicaţiile musculare
- atrofia musculară;
- retracţii musculo-tendinoase;
- excesul sau lipsa de masă musculară;
- contracturile musculo-tendinoase, în special la nivelul flexorilor şoldului şi
genunchiului suprajacente amputaţiei;
- epilepsia bontului – complicaţie care se manifestă sub forma contracţiilor
tonice şi clonice involuntare, cel mai frecvent dureroase, în întreaga musculatură a
membrului cu amputaţie.
7.5.4. Complicaţii neurologice
Nevromul – este o tumoare de origine neuroglială, apărută la nivelul unei
soluţii de continuitate a unui nerv periferic; în cazul bontului tumoarea continuă
capătul distal al nervului secţionat.
7.5.5. Complicaţii vasculare
Sunt reprezentate de:
- hemoragia postoperatorie;
- sindromul ischemic acut;
- spasmul arterial;
- tromboflebită.
7.5.6. Complicaţii osteo-articulare
Se pot împărţi:
a) anatomic vicioase: - bont osos prea scurt sau prea lung;
b) infecţioase: - osteomielita;
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c) degenerative: - anomalii biomecanice; osteoporoza; redorile articulare;
artrozele; scolioza; algodistrofia.
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Extremity Amputation. Philadelphia, WB Saunders Co, 1989, pp 261-273.
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6. Watts HG: Special considerations in amputations for malignancies, in Atlas of Limb
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CURS 8. KINETOTERAPIA ÎN AMPUTAŢIILE DE MEMBRE
INFERIOARE
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască:
1. Efectele amputaţiei asupra
staticii şi dinamicii aparatului
locomotor
2. Obiective kinetice specifice
3. Programul kinetic al pacientului
cu amputaţia membrului inferior
4. Protezarea pacientului cu
amputaţie
5. Modalităţi de a se ridica după
căzături

Kinetoterapia
bontului/membrului
rezidual trebuie începută imediat postoperator, de obicei după scoaterea tubului de
dren şi imediat ce sunt tolerate mişcările
permise de durere şi pansamentul inciziei.
Obiectivul principal al kinetoterapiei
în amputaţiile de MI este intervenţia
precoce, deoarece intervenţia tardivă creşte
posibilitatea dezvoltării unor complicaţii
secundare: limitări ale amplitudinii de
mişcare,
contracturi
musculare,
decondiţionare generală, stare psihologică

depresivă.
Efectele amputaţiei asupra staticii şi dinamicii aparatului locomotor:
- tulburări trofice de tip hipotrofie şi hipotonie musculară la nivelul
segmentelor supraadiacente amputaţiei dar şi la nivelul celorlalte
segmente;
- atitudini scoliotice sau chiar scolioze de compensare;
- în raport cu înălţimea amputaţiei pot apare lombosacralgii, coxartroze şi
gonartroze de partea MI amputat;
- picior plat prin supraîncărcare;
Programul kinetic al pacientului cu amputaţie va cuprinde:
- evaluarea generală şi cea a membrului inferior amputat (amplitudinea de
mişcare articulară, forţa musculară, evaluarea durerii pe baza unor scale
numerice de intenstate a durerii, evaluarea apariţiei unor deformări
compensatorii);
- programul de reeducare propriu-zis;
- prescrierea protezei (tipul de proteză, materialul din care e confecţionată,
caracteristicile şi componentele sale).
____________________________
8.1. Obiectivele kinetice specifice
- depind de starea fiecărui pacient, se derulează de obicei din primele primele zile
după intervenţie, şi cuprind:
1. Educarea pacientului şi indicaţii privind măsurile de îngrijire a
membrului rezidual;
2. Controlul edemului;
3. Prevenirea limitărilor amplitudinilor de mişcare în membrul rezidual sau
la nivelul celorlalte segmente;
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Prevenirea şi reeducerea tuturor contracturilor musculare;
Creşterea forţei musculare a trenului superior şi a membrelor superioare;
Creşterea forţei musculare a trenului inferior şi a membrelor inferioare;
Educarea în vederea realizării transferului şi mobilizarea în pat
independentă;
8. Menţinerea
viabilităţii
extremităţii
inferioare
implicate
în
intervenţie/amputate - amplitudine de mişcare, forţă musculară,
rezistenţă;
9. Menţinerea viabilităţii extremităţii inferioare neimplicate în intervenţie
(MS, trunchi, MI neafectat) - amplitudine de mişcare, forţă musculară,
rezistenţă;
10.Independenţă în toate activităţile ambulatorii şi în activităţile vieţii de zi
cu zi (ADL-uri);
11.Reeducarea abilităţilor pentru mers: mers între barele paralele, cu cadru
de mers sau, dacă este posibil, cu cârje;
12.Pregătirea pacientului din punct de vedere fizic şi emoţional să accepte
pierderea membrului;
13.Pregătirea pacientului din punct de vedere fizic şi emoţional pentru
utilizarea protezei;
4.
5.
6.
7.

_____________________________________________________________
8.2. Programul kinetic al pacientului cu amputaţie de membru inferior
Succesul programului kinetic/recuperator depinde în oarecare măsură de
substratul psiho-fiziologic al individului şi de caracteristicile fizice ale
bontului/membrului rezidual (MR). Cu cât MR este mai lung cu atât este mai mare
potenţialul de succes în mersul cu proteză, indiferent de nivelul de amputaţie
(deasupra sau dedesubt de genunchi).
Programul kinetic post-operator poate fi divizat în 2 faze:
 faza pre-protezare: reprezentată de perioada dintre operaţie şi punerea
unei proteze definitive. Scopul major al perioadei preprotezare este pregătirea individului din punct de
vedere fizic şi psihologic pentru recuperarea protetică.
 faza de protezare: care începe cu punerea unui membru înlocuitor
definitiv/permanent.
8.2.1. Exerciţii de creştere a forţei
Eisert şi Tester au descris pentru prima dată exerciţiile dinamice pentru
membrul rezidual în 1954. De atunci, exerciţiile lor antigravitaţionale au constituit
cea mai folosită metodă de creştere a forţei
musculare a membrului rezidual.
Aceste exerciţii necesită echipament minim:
un prosop făcut sul şi o scăriţă sunt suficiente.
În afara creşterii forţei, aceste exerciţii mai
oferă şi alte beneficii, precum: desensibilizarea,
Fig.nr.27 Prosop şi scăriţă
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creşterea mobilităţii în pat şi a amplitudinii de mişcare.
Exerciţiile sunt relativ uşor de învăţat şi pot fi executate independent,
permiţând astfel kinetoterapeutului să se concentreze pe antrenarea altor aptitudini
mai avansate ale pacientului.
Încorporarea contracţiei izometrice la momentul de vârf al exerciţiilor
izotonice va permite maximizarea creşterii de forţă. O durată a contracţiei de 10
sec., urmată de 10 sec. de relaxare, pentru 10 repetiţii, va permite pacientului să îşi
amintească cu uşurinţă aşa numita ‖regulă a lui 10‖.
Raţionamentul din spatele celor 10 secunde de contracţie este acela că o
contracţie izometrică maximală poate fi menţinută timp de 6 sec., dar la începutul
contracţiei există o perioadă de 2 secunde de creştere a acesteia până la maxim,
apoi încă 2 secunde la sfârşitul contracţiei maximale, de decelerare, constituind în
total cele 10 sec. de contracţie.
Toţi pacienţii cu amputaţii trebuie să ia în considerare creşterea forţei
musculaturii abdominale şi a extensorilor trunchiului, pentru a menţine forţa
acestuia, pentru a reduce riscul posibilităţii de apariţie a durerilor lombare şi de a
reduce riscul deviaţiilor trunchiului în timpul mersului pacientului cu amputaţie.
Pacienţii care au acces la echipament specializat de antrenare a forţei prin
exerciţii izokinetice1 şi izotonice, pot beneficia de acestea prin adaptarea poziţiei
lor la aşezarea pe acestea.

Fig.nr.28 Aparat pentru exerciţii izokinetice şi izometrice2

Următoarea figură prezintă exerciţii de bază pentru creşterea forţei pentru
pacienţii cu amputaţii transfemurale şi transtibiale.

1
2

Exerciţii care opun o rezistenţă variabilă la mişcarea constantă a membrului.
sursa: http://hydrau1.hubpages.com/hub/Amputee-Exercise-Equipment

Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 76

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

Exerciţii de creştere a forţei trenului inferior în faza preprotezare

1. Extensie şold

3. Flexie şold

2. Abducţie şold

4. Extensie coloană

5. Adducţie şold

9a. Flexie genunchi

7. Abdomene
9b. Flexie genunchi
6. Podul
8. Extensie genunchi
Fig.nr. 29 Exerciţii de creştere a forţei

8.2.2. Exerciţii de creştere a mobilităţii
Prevenirea reducerii amplitudinii de mişcare şi a apariţiei contracturilor este
unul dintre obiectivele cele mai importante ale recuperării. Limitarea amplitudinii
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de mişcare a membrului amputat poate crea dificultăţi la fixarea protezei, poate
duce la deviaţii de mers sau chiar inabilitatea de a merge cu proteză.
Cea mai bună metodă de a preveni pierderea amplitudinii de mişcare este ca
pacientul să rămână activ. Din nefericire, nu toţi pacienţii au această opţiune, astfel
încât poziţionarea corectă devine foarte importantă.
În cazul amputaţiei transfemurale se va plasa o pernă lateral de membrul
rezidual pentru a menţine rotaţia neutră fără abducţie a membrului în cauză, când
pacientul se află în decubit dorsal. Dacă poziţia de decubit ventral este tolerată pe
perioada zilei sau a nopţii, se va plasa o pernă anterior, sub membrul rezidual, timp
de 20 – 30 minute/ de 2 – 3 ori pe zi, pentru a menţine extensia şoldului.
În cazul amputaţiei transtibiale se va evita flexia genunchiului pe perioade
lungi de timp. O placă va permite menţinerea extensiei genunchiului când
pacientul foloseşte scaunul cu rotile.
Toate persoanele cu amputaţii trebuie să conştientizeze că folosirea continuă
a scaunului cu rotile, fără a promova extensia şoldului poate cauza limitarea
mişcării în articulaţia şoldului în timpul ambulaţiei protezate.
Persoanele cu amputaţii care au dezvoltat deja limitarea mobilităţii articulare
pot beneficia de procedurile terapeutice clasice de creştere a mobilităţii, precum:
mobilizări articulare, stretching, tehnici FNP de promovare a mobilităţii, mobilizări
ale ţesuturilor moi, tehnici de degajare miofascială etc.

Fig.nr.30 Poziţionarea corectă a membrului rezidual. A.Rotaţia neutră a şoldului fără
abducţie; B. Extensia genunchiului în pat; C. Extensia şoldului şi genuchiului în decubit
ventral; D. Extensia genunchiului în aşezat.

Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 78

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

8.2.3. Stretchingul
Pentru a preveni contractura
musculaturii
genunchiului
sunt
necesare exerciţiile de stretching. O
modalitate simplă de a realiza
stretchingul flexorilor genunchiului
este de a sta în aşezat în pat,
genunchiul se presează spre pat,
forţând genunchiul să rămână într-o
extensie completă. Exerciţiul trebuie
executat de câteva ori pe zi.
Fig.nr.31 Stretchingul flexorilor genunchiului
Dacă este posibil, kinetoterapeutul sau un membru al familiei va asista la
stretchingul flexorilor genunchiului.
Alte tipuri de stretching pot preveni contractura flexorilor şoldului.
Contratura flexorilor şoldului poate să apară din motive variate, în ambele
tipuri de amputaţii: deasupra şi dedesuptul genunchiului. Un motiv ar fi acela că un
amputat îşi petrece o mare parte din timp în scaunul cu rotile, încurajând astfel
apariţia contracturii flexorilor şoldului. De aceea trebuie evitată folosirea excesivă
a scaunului cu rotile. Un alt motiv al apariţiei contracturii flexorilor şoldului îl
reprezintă dezechilibrul muscular datorat amputaţiei. De aceea, pentru ambele
tipuri de amputaţii, este foarte importantă efectuarea exerciţiilor de stretching a
flexorilor şoldului. Aceştia sunt muşchii poziţionaţi în partea anterioară a coapsei
şi a articulaţiei şoldului.
Un mod de a realiza stretchingul este din decubit dorsal, ambele membre
inferioare sunt aduse la piept. Apoi, în timp ce membrul inferior sănătos este ţinut
la piept cu mâinile, membrul rezidual se coboară spre pat, realizând astfel
stretchingul flexorilor şoldului.
Un membru al familiei
poate ajuta prin împingerea spre
pat a coapsei reziduale.

Fig.nr.32a. Stretching flexori şold

Trebuie avută mare grijă
pentru a nu traumatiza incizia
chirurgicală.
Fig.nr.32b. Stretching flexori şold
O altă alternativă de stretching al flexorilor coapsei este de a sta în decubit
ventral în pat. Apoi pacientul va împinge singur pelvisul spre pat, sau va fi ajutat
de un membru al familiei sau de kinetoterapeut.
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Acest exerciţiu este un mod efectiv de a preveni contracţia flexorilor
şoldului.
Un alt mod, mai solicitant, de a realiza stretchingul flexorilor şoldului pe
partea amputată, este de a pune piciorul sănătos pe podea, în vreme ce restul
corpului şi membrul rezidual rămân pe suprafaţa patului. Apoi pacientul se
împinge în sus, astfel încât să simtă întinderea părţii anterioare a şoldului
membrului rezidual.1
8.2.4. Activităţi funcţionale
Încurajarea activităţilor zilnice cât mai repede după amputaţie ajută la o
recuperare mai rapidă în mai multe moduri. În primul rând, va reduce efectele
negative ale imobilizării (vezi cap. 4) prin promovarea mişcării în toate
articulaţiile, a activităţii musculare şi a creşterii circulaţiei. În al doilea rând,
pacientul îşi va recâştiga independenţa, care poate fi percepută ca o ameninţare,
datorită pierderii unui segment de membru inferior. Nu în ultimul rând, mai putem
aminti avantajele psihologice derivate din activitate şi independenţă, care vor
motiva pacientul pe toată perioada recuperării.
8.2.5. Condiţia fizică generală
Alterarea condiţiei fizice şi rezistenţei sunt factori care contribuie la apariţia
dificultăţilor de reînvăţare a activităţilor zilnice şi a mersului protezat. Referitor la
vârsta şi condiţia fizică prezentă, trebuie prescris un program progresiv de exerciţii
pentru fiecare pacient, care să poată fi început imediat postoperator, continuat în
perioada de preprotezare şi în final încorporat în rutina zilnică.
Lista posibilelor exerciţii de tonifiere/ rezistenţă este lungă:
- ridicare de greutăţi în pat,
- deplasarea prin propulsie cu scaunul cu rotile pe o distanţă determinată,
- exerciţii dinamice cu membrul rezidual,
- mersul cu un dispozitiv ajutător de mers înainte de fixarea protezei,
- exerciţii ale membrelor superioare şi inferioare,
- aerobic în scaunul cu rotile,
- înot,
- hidroterapie,
- tonifierea grupelor musculare mari ale trenului superior şi inferior,
- activităţi sportive şi recreaţionale.

1

Adult amputee rehabiliation, sursa: http://www.macroorthopedic.com/macro/index.php/en/education/102-adultamputee-rehabilitation.html
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Persoana trebuie să aleagă una sau mai multe din activităţile amintite
anterior, cu o durată tolerată de pacient şi progresând mai apoi spre o oră sau chiar
mai multe pe zi.
Avantajele participării active se întind dincolo de a îmbunătăţi şansele de
mers în condiţii bune cu proteza. Individul va avea şansa de a experimenta şi de a
se bucura de activităţi considerate a fi imposibil de realizat de către o persoană cu
amputaţie.
În cazul în care persoana experimentează dificultăţi în performarea unui
anumit tip de activitate, aceasta va putea fi ajutată fie de un koinetoterapeut, fie de
o altă persoană cu amputaţie, care se descurcă bine în executarea respectivei
activităţi.
8.2.6. Mobilitatea în pat
Pacienţilor severi li se va sugera să utilizeze un trapez/ mâner lateral/
asistenţă umană la învăţarea mobilităţii în pat. Această practică nu trebuie adoptată
de către toate persoanele cu amputaţie, deoarece, chiar dacă iniţial această manieră
este uşor de folosit, ea va îngreuna mai târziu procesul de recuperare. În funcţie de
vârstă, fiecare pacient trebuie învăţat o manieră sigură şi eficientă de a se rostogoli,
de a trece în aşezat, sau de a-şi schimba poziţia.
Rostogolirea, urmată de decubit lateral şi trecerea în aşezat sau trecerea din
decubit dorsal cu sprijin pe coate în poziţia de aşezat lung, sunt două moduri
acceptabile care includ toate abilităţile necesare pacientului pentru o mobilitate în
pat eficientă.
Odată ce mobilitatea în pat este bine stăpânită de pacient, el trebuie învăţat
transferul din pat în scaunul cu rotile şi apoi progresiv spre alte tehnici de transfer
mai avansate, precum: transferul pe vasul de toaletă, în vană, în maşină.
În cazul amputaţiilor unilaterale, pacientul este învăţat iniţial transferul pe
un membru inferior, când scaunul este poziţionat pe partea membrului inferior
sănătos iar pacientul pivotează pe acest membru în timp ce menţine contactul cu
patul sau scaunul. În majoritatea cazurilor, este de preferat ca transferurile, atât pe
partea sănătoasă, cât şi spre cea afectată să fie învăţate, de vreme ce pacientul se va
afla frecvent în situaţii în care transferul spre partea sănătoasă nu va fi posibil.
Pe măsură ce echilibrul pacientului în stând pe un singur membru inferior se
va îmbunătăţi, acesta va fi învăţat tehnici mai avansate de transfer, pentru a-i creşte
independenţa. În cazul în care se va utiliza imediat o proteză postoperatorie,
încărcarea greutăţii pe proteză poate asista transferul pacientului, oferind o mai
mare stabilitate.
Pacienţii cu amputaţie bilaterală care nu poartă încă proteză, vor efectua
transferul în următorul mod:
- scaunul cu rotile se fixează cu faţa la saltea sau scaun; pacientul alunecă
înainte pe suprafaţa dorită prin ridicarea corpului şi împingerea spre
înainte în membrele superioare.
- până când nu se obţine o tonifiere suficientă a latissimus dorsi şi
tricepsului, se va folosi o placă laterală de transfer pentru a reduce la
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maxim fricţiunea şi pentru a umple spaţiul dintre scaunul rulant şi
suprafaţa de transfer.

Fig.nr.33 Transferul pacientului cu amputaţie dublă

8.2.7. Modalităţi de ridicare a persoanei cu amputaţie de pe podea, după o
căzătură
O căzătură poate fi o experienţă înspăimântătoare pentru o persoană cu
amputaţia membrului inferior. Şi asta pentru că multora le este dificil să se ridice în
picioare după căzătură. În plus, căzătura poate cauza leziuni/ lovituri ce vor face şi
mai dificilă folosirea membrului protezat în timpul ridicării. Din acest motiv, unul
dintre obiectivele kinetoterapiei ar trebui să fie învăţarea de către pacient a
tehnicilor de ridicare de pe sol după o căzătură. Există mai multe modalităţi de
realizare.

Fig.nr.34A. Ridicarea de pe sol: a. Trecere în decubit lateral/ ventral; b. Flexia
membrului inferior sănătos şi ridicarea pe membrele superioare; c. Membrul inferior sănătos
face un pas înainte, membrul protezat extins; d. Sprijin pe membrul inferior sănătos cu
trecere în stând, mâinile se ridică de pe sol.
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Fig.nr.34B. Ridicarea de pe sol: a. din poziţia pe genunchi, dacă este posibil, se aşează
un scaun în faţa persoanei, mâinile se sprijină pe mânerele scaunului; b. trecere în poziţia
cavaler prin flexia membrului sănătos, cel afectat rămâne pe sol în sprijin pe genunchi; c.
sprijin pe membrul inferior sănătos şi pe mâini şi ridicarea de pe sol.

Fig.nr.34C. a. Poziţia pe genunchi, fără sprijin; b. Trecere în poziţia cavaler prin flexia
membrului sănătos, sprijin cu palma pe genunchiul sănătos; c. Sprijin pe membrul inferior
sănătos, trunchiul se flectează; d. Ridicare în stând cu sprijin pe membrul sănătos, membrul
amputat se extinde; d. Trecere în stând.

Programul kinetic şi aplicarea portezei sunt deficitare dacă avem:
- vârsta înaintată a pacientului. Spre deosebire de MS unde majoritatea
amputaţiilor sunt de cauză traumatică, la MI cele mai multe amputaţii sunt la
persoanele vârstnice, 60-65 de ani datorită complicaţiilor diferitelor tipuri de
afecţiuni (diabetului zaharat, bolilor vasculare periferice); urmează apoi grupul
pacienţilor cu diferite traumatisme, de vârste variate, mai tineri şi în special de sex
masculin (accidente rutiere, de muncă); o a treia categorie de pacienţi sunt cei cu
afecţiuni tumorale şi malformaţii congenitale.
- cicatrice aderentă care nu se potriveşte în proteză;
- bont cu tegumente în exces lateral şi distal („urechi de câine‖) sau
bonturi vicioase (cu cicatrice retractilă, bont osos mai lung decât restul
ţesuturilor);
- prezenţa unor afecţiuni asociate: boli cardio-vasculare, obezitate,
hipotonie musculară, probleme vizuale.
____________
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8.3. Protezarea
Protezarea este partea esenţială a procesului de recuperare a pacienţilor cu
amputaţii ale membrelor.
Protezele sunt dispozitive medicale aplicate extern, care înlocuiesc în
întregime sau parţial un segment de membru absent sau incomplet, având rol
funcţional şi estetic. Principalul rol funcţonal este de a asigura sprijinul
organismului în ortostatism şi mers. Proteza trebuie să fie fixată la bontul de
amputaţie, să fie uşoară şi uşor de igienizat (în special compartimentul în care
pătrunde bontul). Aceste calităţi ale protezei pot fi atinse "personalizând-o" în
principal prin compartimentul de racordare la bont, dar şi prin tipul de proteză ales.
Pentru ca un bolnav să beneficieze de pe urma protezei confecţionate,
aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Forma şi modul de funcţionare a
protezei să fie cât mai asemănătoare cu anatomia şi fiziologia membrului pierdut.
Dificultatea acţionării protezei se datorează materialelor şi mecanismelor grele şi
voluminoase. Lipsa de „sensibilitate‖ a protezei împiedică acomodarea cu mediul
extern, siguranţa în mers, stabilitatea şi gradarea unei mişcări. Cu cât nivelul
amputaţiei este mai sus, cu atât aceste deziderate sunt mai greu de obţinut, astfel că
în unele amputaţii complexe, bilaterale, cum ar fi cea de coapsă în 1/3 superioară
(la vârstnici sau persoane cu rezervă cardio-vasculară/capacitate de efort precară)
sau dezarticulaţie bilaterală de şold se renunţă la protezare în favoarea unui
cărucior rulant.
Proteza ca parte integrantă a unui individ, necesită un bont cu o piele perfect
sănătoasă, bine vascularizată, total liberă de aderenţe, nedureroasă. Cicatricea să
aibă o sensibilitate normală şi să nu adere la planurile profunde. Realizarea unei
proteze îşi are specificul ei în sensul individualizării şi personalizării. Fiecare bont,
la nivele diferite, de forme diferite, la vârste diferite, cât şi variatele paralizii şi
deformaţii întâlnite, necesită o protezare individuală.
Proteza trebuie să fie individuală, după mulaj, măsurători şi probe speciale,
pentru a se adapta cât mai bine bontului.
8.3.1. Momentul aplicării protezei
Aplicarea unei proteze în mod corect, pentru MI, se face în trei etape
succesive:
1. Prima etapă, proteza de spital (precoce/temporară) confecţionată şi
aplicată chiar pe masa de operaţie (în primele 24 de ore) sau primele 2-3 zile de la
amputaţie.
Această protezare precoce, la amputaţiile pe teren neischemic (ca urmare a
unui traumatism, formaţiuni tumorale, etc) se poate face imediat, atunci când
circulaţia sangvină la nivelul bontului de amputaţie este bună şi factorul septic
absent. Proteza precoce de spital aplicată imediat, este simplă, confecţionată
artizanal fie din 2-3 feşe gipsate care "îmbracă" bontul, fie exclusiv din gips,
aplicat peste pansamentul steril, fixat prin patru lame metalice ce realizează un
„pilon" metalic, ce se prelungeşte cu un tub de aluminiu/pilon din metal pentru
realizarea sprijinului, care se termină cu un dop de cauciuc. Punctele de sprijin ale
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protezei pe bont sunt la distanţă de liniile de sutură. După 5-7 zile este necesară
refacerea părţii din gips datorită modificării dimensiuii bontului. Este
contraindicată la pacienţii cu stare generală precară, cu afecţiuni grave cronice,
care reduc foarte mult capacitatea de efort sau la pacienţii necooperanţi.
La amputaţiile pe teren ischemic cronic şi cu atât mai mult la bolnavii
diabetici, aceasta se poate face numai după cicatrizarea definitivă a tegumentelor
(la circa 15-20 de zile de la operaţie). Riscul mare de infecţie şi de ischemie a
bontului obligă la o supraveghere continuă postoperatorie a acestuia, ceea ce
contraindică atât aplicarea acestei proteze provizorii de spital, cât şi a bandajului
gipsat. Mobilizarea acestor bolnavi (atunci când starea generală şi eventualele stări
asociate o permit) trebuie făcută cât mai curând după operaţie, în absenţa acestei
protezări provizorii, folosind cârjele sau cadrul de mers.
Unii dintre bolnavii cu ischemie cronică periferică cu amputaţii nu vor putea
purta niciodată proteză. Este vorba despre amputaţii cărora afecţiunile asociate
(cardiopatie ischemică, boli pulmonare) le limitează drastic capacitatea de efort,
făcând imposibilă chiar deplasarea fiziologică şi cu atât mai mult purtarea unei
proteze care ar cere un efort suplimentar.
În cazul bolnavilor care pot fi protezaţi, momentul aplicării protezei trebuie
să fie cât mai precoce posibil după operaţie. Această proteză provizorie de spital va
fi înlocuită cu o altă proteză provizorie, mai complexă, înainte de externare.
Avantajul protezării precoce/de spital:
- permite ortostatismul şi mersul imediat în ziua următoare intervenţiei,
adică redobândirea cât mai precoce a ambulaţiei;
- efect benefic asupra troficităţii, a cicatrizării rapide, reducând timpul de
spitalizare;
- ameliorează rezerva cardio-respiratorie nepermiţând decondiţionarea
pacientului;
- evită escarele de decubit;
- reduce apariţia complicaţiilor precoce ale bontului (edemul, contracturile);
- bontul de amputaţie şi întregul corp se vor adapta rapid noilor condiţii de
mişcare;
- prevenirea apariţiei tulburărilor de echilibru;
- permite menţinerea valorilor restantului funcţional al părţii sănătoase şi a
forţei trenului superior;
- reluarea locomoţiei având şi un efect psihologic pozitiv cu efecte benefice
emoţionale şi sociale;
- scurtarea timpului total de recuperare.
2. A doua etapă, după 3-6 săptămâni de la amputaţie, proteza provizorie,
executată după un mulaj, cu un manşon şi cupă. Este confecţionată din material
plastic, manşonul îmbrăcând perfect bontul. Şi aceasta presupune schimbarea
manşonului datorită procesului de remodelare prin care trece bontul care îşi
modifică circumferinţa. Cu această proteză se urmăreşte maturarea bontului, fiind
cel mai bun mijloc terapeutic de adaptare la noua situaţie şi de pregătire
funcţională a MI pentru montarea protezei definitive. Proteza provizorie este
construită în mare ca şi proteza definitivă; ceea ce le diferenţiază este
Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 85

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

compartimentul de racordare la bont, care trebuie adaptat continuu la modificările
acestuia.
Caracteristicile unei proteze provizorii sunt:
- să fie uşoară, fără a genera tracţiuni pe bont;
- să nu existe diferenţe mari între greutatea sa şi cea a protezei definitive;
- sprijinul pe bont va fi total dacă acesta este vindecat.
3. A treia etapă, proteza definitivă. Atât la pacienţii ischemici, cât şi la cei
neischemici, protezarea provizorie va fi înlocuită de cea definitivă numai atunci
când bontul de amputaţie a ajuns la forma lui finală. Acest interval numit de
"maturare a bontului" durează câteva luni şi cuprinde mai multe etape, dintre care
cele mai importante sunt: dispariţia edemului, definitivarea cicatrizării şi
remanierea de volum a maselor musculare (atrofia musculară). Protezarea
definitivă este eficientă atunci când bontul de amputaţie a ajuns la forma şi
dimensiunile lui finale. În general, în amputaţiile pe teren ischemic protezarea
definitivă se face după 12-16 luni de la amputaţie. În amputaţiile pe teren
neischemic protezarea definitivă se face şi după 3-4 luni, dar aceasta depinde de
localizarea amputaţiei, starea pacientului şi vârsta lui.
8.3.2. Componentele majore ale protezei pentru membru inferior:
o manşonul protezei sau compartimentul de racordare – partea care face
legătura dintre bont şi restul protezei. Există două tipuri de manşoane, tip cupă sau
pâlnie. Manşonul poate „îmbrăca‖ circular numai suprafaţa bontului ca o „pâlnie‖
sau întreaga lui suprafaţă, realizând un contact total ca o „cupă‖. Rolul său este nu
numai de protecţie a bontului, ci şi de transmitere a forţelor care apar în ortostatism
şi mers. Contactul dintre manşon şi bont trebuie să fie total, fără a perturba
circulaţia. Sprijinul se face în manşon prin contactul acestuia cu repere osoase
(sprijin principal-osos), dar şi cu suprafaţa părţilor moi ale bontului (sprijin
secundar-periferic).
Sprijinul principal-osos, se realizează pe proeminenţele osoase suprajacente
extremităţii bontului. La proteza de coapsă sprijinul osos se face pe ischion.
Sprijinul secundar-periferic este asigurat de contactul manşonului cu suprafeţele
tegumentare ale bontului.
o şoseta sau căptuşeala este în general din bumbac întărit cu fibre de cauciuc
sau silicon;
o sistemul de suspensie – reprezentate de curele, benzi, hamuri sau combinaţii ale
acestora.
Fixarea protezelor la bont se poate face prin compartimentul de racordare
şi/sau prin acesorii situate deasupra acestuia.
Fixarea la bont prin compartimentul de racordare (la protezele cu
compartiment de racordare tip cupă):
- fixarea prin vacuum este folosită la protezele de coapsă la care bontul
pătrunde ca un „piston‖ etanş în compartimentul de racordare. Aerul este
eliminat din cupă prin supapa declivă cu care este prevăzut compartimentul.
Acest tip de fixare nu este indicat bonturilor cu tulburări circulatorii.
Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 86

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

- fixarea prin manşon intern. Manşonul intern este asemănător unui
„ciorap‖ moale, din cauciuc sau silicon ce îmbracă bontul de amputaţie. El
are pe de o parte rolul de a intermedia contactul periferic dintre bont şi cupa
manşonului extern, iar pe de altă parte participă la fixarea protezei la bont în
timpul mersului.
- fixarea cu accesorii deasupra compartimentului de racordare. La
protezele de coapsă se folosesc pentru fixare centuri în jurul brâului sau
bretele peste umăr, la care se leagă compartimentul de racordare al protezei.
La gambă se foloseşte un manşon numit „genunchier‖ sau un ciorap elastic
plasat pe coapsă.
o articulaţia protezei – plasată în regiunea corespunzătoare genunchiului cu
rol de suport în faza de sprijin în cadrul schemei de mers, controlul minim al
fazei pendulare şi menţinerea amplitudinii de mişcare pentru activităţile
cotidiene (ridicarea/aşezarea de pe scaun, urcat şi coborât scări). Poate fi cu un
singur ax de mişcare şi un singur punct de pivotare sau mai multe axe şi cu mai
multe centre de rotaţie.
o tija sau pilonul – este tubul/tija prin care manşonul este ataşat de
dispozitivul terminal;
o dispozitivul terminal, piciorul protezei (în majoritatea cazurilor sub formă de
picior dar poate fi adaptat pentru mediul acvatic sau activităţi sportive). Acesta
asigură absorbţia şocurilor, înlocuieşte complexul articular anatomic al
piciorului şi gleznei. Dispozitivul terminal poate fi cu multiple axe de mişcare
cu răspuns dinamic (permite pronaţia şi supinaţia) indicat la persoanele tinere,
dinamice, care practică diferite sporturi sau care permit doar un singur ax de
mişcare (mişcarea de flexie plantară şi dorsală).
8.3.3. Clasificarea protezelor
O clasificarea sumară a protezelor pentru MI se face în funcţie de:
- nivelul amputaţiei,
- sistemul de construcţie.
În funcţie de nivelul amputaţiei:
- parţiale de picior;
- Syme – pentru dezarticulaţia tibio-tarsiană;
- transtibială (la diferite nivele);
- transfemurală (la diferite nivele);
- pentru dezarticulaţia şoldului.

În funcţie de sistemele de construcţie:
1. Protezele convenţionale sau „geriatrice‖, care sunt de obicei fabricate din
lemn, piele, plastic. Au compartimentul de racordare de tip "pâlnie" care
îmbracă bontul doar pe suprafaţa lui proximală lăsându-i liber capătul.
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Interconectarea între compartimentul de racordare şi piciorul artificial se
face printr-un tub larg care are forma gambei pe care o înlocuieşte.
Articulaţiile protezelor geriatrice au un singur grad de mobilitate care
permite doar extensia şi flexia (articulaţie tip balama).
Protezele "geriatrice" sunt limitate ca posibilităţi de utilizare deoarece nu
suportă o încărcare mare la greutate, fiind compatibile doar cu o activitate
fizică redusă a purtătorului; în schimb, sunt estetice, uşoare şi ieftine. Din
aceste motive ele sunt folosite de oameni mai în vârstă, ceea ce le-a atras
şi denumirea de proteze geriatrice.
2. Protezele modulare sunt concepute astfel încât subansamblele şi
componentele să fie interschimbabile, având următoarele caracteristici:
au compartimentul de racordare de tip "cupă" care "îmbracă" în totalitate
suprafaţa bontului, motiv pentru care mai sunt numite şi proteze de
contact. Componentele protezei situate între compartimentul de racordare
şi piciorul artificial sunt aşezate în prelungirea axului osos al bontului ca
un schelet metalic. Componentele protezei (cupa, articulaţii, tub de
racordare, picior) distincte, etajate, sunt nişte module care la nevoie pot fi
separate şi înlocuite, ceea ce le-a atras şi denumirea de proteze modulare.
Aspectul de schelet metalic care le face asemanatoare protezelor tip pilon
poate fi "cosmetizat" prin adăugiri (din burete) care imită formele
naturale. Articulaţiile protezelor modulare au mai multe grade de
mobilitate decât cele geriatrice. Unele mişcări articulare (extensia şi
flexia genunchiului) sunt asigurate de componente mecanice, mecanohidraulice, care la cele mai moderne tipuri de proteze modulare sunt
controlate de procesoare electronice. Potezele modulare sunt mai
funcţionale şi suportă o încărcare mare de greutate, ceea ce le recomandă
persoanelor cu activitate fizică normală sau intensă; sunt însă mai
scumpe.
Pentru alegerea protezei adecvate pacienţii beneficiază de consiliere de
specialitate, care are în vedere următoarele aspecte:
- mobilizarea precoce a pacientului. Acesta trebuie informat şi uneori chiar
convins de utilitatea purtării unei proteze provizorii, încă din momentul
vindecării chirurgicale a bontului, pentru că numai în acest fel durata
recuperării se scurtează, iar efectul psihologic este important.
- siguranţa în utilizarea protezei - care trebuie să fie percepută de
pacient ca sigură, atât în ortostatism, cât şi în mers. Aceste obiective sunt
atinse prin personalizarea tuturor componentelor, adaptarea perfectă
(compartiment de racordare la membru, fixare, etc.);
- condiţia fizică influenţează în mare măsură alegerea protezei; persoanele
cu condiţie fizică mai precară li se recomandă proteze convenţionale iar
celor cu o bună condiţie fizică cele modulare;
- stilul de viaţă - influenţează de asemenea alegerea tipului de proteză,
celor cu activitate fizică redusă li se recomandă proteză convenţională,
iar celor activi profesional cea modulară.
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CURS 9. KINETOTERAPIA ÎN ARSURI

OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască:
1. Tipuri de arsuri/ forme clinice
2. Evaluarea aspectului lezional
3. Clasificarea arsurilor
4. Caracteristicile primului ajutor
5. Kinetoterapia şi terapia
ocupaţională

Arsurile
sunt
leziuni
tisulare
provocate
de
acţiunea
radiaţiei
calorice/termice,
substanţelor
chimice,
radiaţii, curentului electric, substanţelor
radioactive. Profunzimea arsurilor depinde
de intensitatea şi timpul acţiunii factorului
lezional.

________________
9.1. Tipuri de arsuri
- arsurile termice – arsuri produse de o sursă externă de căldură, care
produce creşterea temperaturii la nivelul pielii şi a ţesuturilor, cauzând moartea
celulelor ce alcătuiesc ţesuturile. Metale fierbinţi, lichide fierbinţi, gaze sau vapori
supraîncălziţi, corpi solizi incandescenţi şi focul, pot produce arsuri termice când
intră în contact cu pielea.
- arsurile produse de radiaţii – arsurile produse de expunerea prelungită la
soare sau la alte surse de radiaţii, precum razele X.
- arsurile chimice – arsuri dereminate de acizi puternici, baze, unele săruri,
detergenţi sau solvenţi care ajung în contact cu pielea sau cu ochii.
- arsurile electrice – arsuri provocate de curent electric.
_______________
9.2. Forme clinice
Cel mai des se întâlnesc arsurile termice şi chimice. Ambele cauze prezintă
un mare risc de accidente, atât la copii cât şi la vârstnici. Adulţii suferă arsuri mai
ales din cauza focului, în timp ce copiii suferă arsuri din cauza apei fiebinţi.
Gravitatea unei arsuri se apreciază prin 2 parametri:
- întinderea în suprafaţă,
- gradul de profunzime al acesteia.
Sistemul afectat: preponderent pielea, dar pot fi leziuni şi ale muşchilor,
tendoanelor, ţesutului osos, căilor respiratorii, ochilor şi esofagului (în combustii
chimice).
Pielea este cel mai întins organ al corpului, fiind alcătuit din mai multe
straturi (la omul adult acoperă o suprafata de circa 2 m2). Are o greutate de aproape
3 kg, ceea ce înseamnă cam a 20-a parte din greutatea întregului corp.
Alături de rolul de protecţie împotriva căldurii, luminii, rănilor şi infecţiilor,
pielea mai îndeplineşte următoarele roluri:
- depozitarea apei şi a grăsimii,
- este organ de simţ,
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- previne pierderile de apă,
- previne pătrunderea bacteriilor în organism.
Pielea are aşadar un rol vital în termoreglare, în homeostazia hidro-ionică şi
în apărarea organsmului în infecţiile exterioare.
Agresiunea termică gravă determină o pierdere importantă de căldură,
dislocarea masivă a apei din diferite spaţii lichidiene (deshidratare), pierderea de
proteine şi predispoziţie la infecţii.

Fig. nr. 35
Structura pielii1

Epiderma este stratul exterior, subţire, al pielii şi este format din
următoarele trei părţi:
 Stratum corneum (stratul cornos)
Acest strat este format din keratinocite complet mature care conţin proteine
fibroase (keratine). Stratul exterior se reînnoieşte tot timpul. Stratum
corneum opreşte intrarea aproape a tuturor substanţelor străine precum şi
pierderea fluidelor din corp.
 Keratinocite (celule scuamoase)
Acest strat, chiar dedesubtul stratului cornos, conţine keratinocite (celule
scuamoase) vii, care se maturizează şi formează stratum corneum.
 Stratul de bază
Stratul de bază este cel mai profund strat al epidermei şi conţine celule de
bază. Celulele de bază se divid permanent, formând noi keratinocite care le
înlocuiesc pe cele de la suprafaţa pielii care se desprind.
O celulă ajunge în stratul extern în trei – patru săptămâni, aceasta fiind
durata ei de viaţă. Celulele moarte se desprind de piele sub forma unor
solzişori abia vizibili.
Epiderma conţine celulele pigmentare, melanocitele. Acestea produc

1

sursa: www.sfatulmedicului.ro
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pigmenţii numiţi melanină, pentru a ne proteja de efectele dăunătoare ale
radiaţiilor ultraviolete. Melanina absoarbe energia luminii, devenind mai
închisă la culoare;
Derma este stratul mijlociu al pielii. Derma conţine următoarele:
- vase de sânge
- vase limfatice
- foliculi de păr
- glande sudoripare
- ghemuri de colagen
- fibroblaste
- nervi.
Porţiunea superioară a acesteia este înţesată de o reţea de colagen şi elastină,
care sunt nişte proteine deosebite. Acestea asigură elasticitatea şi
flexibilitatea pielii. Acest strat conţine şi receptori pentru durere şi atingere.
Hipoderma este cel mai profund strat al pielii. Este format dintr-o reţea
de celule adipoase şi colagen; ajută la păstrarea căldurii corpului şi îl
protejează ―absorbind şocurile‖.

___________________________
9.3. Evaluarea aspectului lezional
Bilanţul lezional al pacientului ars se face în funcţie de suprafaţa arsă şi de
gradul de profunzime al arsurii. Pentru calcularea suprafeţei arse se foloseşte
regula lui Wallace numită şi regula lui 9.

Fig. nr. 36 Regula lui Wallace/ Regula lui 9
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Prin această regulă se poate exprima în procente suprafaţa arsă a fiecărui
segment de corp, care sunt exprimate cu cifra 9 sau multiplu de nouă.
De exemplu: arsura unui braţ reprezintă 9%, iar a întregului membru inferior
18%. Arsura totală a acestor suprafeţe ar afecta 27% din suprafaţa corpului.
Evaluarea suprafeţei arse la nou-născuţi şi copii este mult diferită deoarece la
această categorie de pacienţi capul reprezintă suprafaţa cea mai mare şi anume
18%, iar membrele inferioare sunt reprezentate de un procentaj mai mic
comparativ cu adultul.
Tabel nr.9 Estimarea întinderii arsurii (%) pe baza localizării arsurii pe părţi izolate ale
corpului [*]1
PARTE A CORPULUI 0-1 ani 1-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-18 ani ADULT
19
17
13
11
9
7
Cap
2
2
2
2
2
2
Gât
13
13
13
13
13
13
Trunchi anterior
13
13
13
13
13
13
Trunchi posterior
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Fesa dreaptă
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Fesa stângă
1
1
1
1
1
1
Zona genitală
4
4
4
4
4
4
Braţ drept
4
4
4
4
4
4
Braţ stâng
3
3
3
3
3
3
Antebraţ drept
3
3
3
3
3
3
Antebraţ stâng
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Mână dreaptă
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Mână stângă
5.5
6.5
8
8.5
9
9.5
Coapsă dreaptă
5.5
6.5
8
8.5
9
9.5
Coapsă stângă
5
5
5.5
6
6.5
7
Gambă dreaptă
5
5
5.5
6
6.5
7
Gambă stângă
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Picior drept
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Picior stâng
*

Estimările izolate (pe părţi ale corpului) sunt adunate pentru a obţine o estimare acurată a
suprafeţei corpului afectată de arsură.

______________________
1

Surgery MCQs (Burns), 30 Mai, 2011, sursa: http://pgmcqs.com
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9.4. Clasificarea arsurilor
Arsurile sunt clasificate în arsuri de gradul I, II, III şi IV în funcţie de gradul
de distrugere al ţesuturilor şi profunzimea arsurii.
1. Arsurile de gradul I
(superficiale)
Arsură grd.I
Arsurile de gradul I
afectează doar epiderma. Se
manifestă prin roşeaţa pielii, edem
local, durere, frisoane. Arsura
tipică de gradul I este eritemul
solar, produs prin expunerea
îndelungată şi neraţională la soare.
Durează 3- 4 zile, după care roşeaţa
Fig.nr.36A Arsura de gradul I1
scade fiind înlocuită de o pigmentaţie brună, urmată de descoamaţie. Afectarea pe
termen lung este rară şi de obicei constă în accentuarea sau deteriorarea culorii
pielii. Vindecare fără cicatrice în 2 - 3 zile.
2. Arsurile de gradul II
Interesează epidermul pe
care-l
decolează
de
derm
Arsură grd.II
provocând apariţia flictenelor,
vezicule (băşici) pline cu lichid
gălbui, care nu este altceva decât
plasmă sangvină extravazată.
Acest tip de arsură este provocat
de lichide fierbinţi sau metale
incandescente, care au acţionat o
durată scurtă asupra pielii. Este cea
Fig.nr.36B Arsura de gradul II2
mai dureroasă pentru că sunt atinse terminaţiile nervoase de la acest nivel.
Vindecare fără cicatrice în 10 - 12 zile.
3. Arsurile de gradul III
Arsură grd.III
Arsurile de gradul III distrug
epiderma şi derma. Pot de
asemenea distruge oasele, muşchii
şi tendoanele aflate sub piele în
zona afectată. Locul arsurii are
culoarea albă şi este carbonizat.
Nu există sensibilitate în zona
respectivă întrucât terminaţiile nervoase
Fig.nr. 36C Arsura de gradul III3
sunt distruse. Se formează cicatrici dermale în 2 - 3 săptămâni.
1, 2, 3

Degrees of Burn Injuries: Gulfport Burn Lawyers Can Help You Assess the Severity of Your Burn Injury,
sursa: http://www.gulfportburninjurylawyer.co
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4. Arsurile de gradul IV
Necroza totală a tuturor
straturilor pielii, a muşchilor,
tendoanelor şi ţesutului osos
cu cruste negre.
Arsurile de gradul IV de
regulă necesită intervenţii
chirurgicale. Arsurile care
acoperă 10% din corpul unui
copil şi 15-20% din corpul
unui adult, sunt considerate
răni majore şi necesită o
perioadă lungă de spitalizare
şi recuperare.

Gradul I
Gradul II
superficial
Gradul II
profund
Gradul III

Gradul IV
Fig.nr.36D Arsura de gradul IV1

___________________
9.5. Indicele prognostic
Indicele prognostic (IP), reprezintă produsul dintre suprafaţa arsă şi
profunzime (în concepţia actuală arsura este privită ca un volum).
El se calculează înmulţind suprafaţa arsă în procente cu gradul cel mai mare
al arsurii.
Suprafaţă arsă x gradul cel mai mare al arsurii
Valoric există mai multe aspecte ale IP:
- IP = 0 - 40 : evoluţie fără complicaţii
- IP = 40- 60 : evoluţie cu posibile complicaţii
- IP = 60- 80 : evoluţie cu complicaţii în 50% din cazuri
- IP = 80 -100 : complicaţii majoritare
- IP = 100 -140 : apare posibilitatea deceselor
- IP = 140 - 160 : decese în 50% din cazuri
- IP = 180- 200 : decesele predomină
- IP peste 200: decesele sunt regulă
Indicele prognostic (IP) e agravat de :
- vârste extreme (copii, bătrâni);
- situaţii biologice (puberatate, sarcină);
- tare organice (diabet, neoplazii, denutriţie);
- traumatisme asociate.
__________________
1

Surgery MCQs (Burns), 30 Mai, 2011, sursa: http://pgmcqs.com
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9.6. Efectele arsurilor
O arsură severă poate determina o afectare gravă, nu numai din punct de
vedere fizic, ci şi psihic. Afectează nu numai victima ci întreaga familie.
Persoanele care au suferit arsuri severe, pot rămâne cu anumite disabilităţi,
pot fi desfiguraţi, pot suferi amputaţii, pierderea mobilităţii, cicatrici retractile şi
infecţii. De asemenea, arsurile severe pot pătrunde în straturile profunde ale pielii,
afectând alte structuri precum muşchii. Arsurile pot provoca de asemenea,
probleme emoţionale precum depresie, anxietate, coşmaruri sau amintiri parţiale
ale evenimentului traumatizant.








Localizări periculoase şi arsuri grave sunt:
faţa, gâtul, pentru că arsurile la acest nivel pot fi urmate de complicaţii la
nivelul aparatului respirator;
toate arsurile care sunt în apropierea feţei (pleoape), mâinii, perineului,
zonele de flexie ale membrelor, leziuni circulare la nivelul membrelor;
arsurile care depasesc mai mult de 30% din suprafaţa arsă, indiferent de
gradul de arsură;
arsurile de gradul III şi care depaşesc 10% din suprafaţa corpului;
arsurile complicate cu fracturi şi cu distrugeri masive de ţesuturi moi;
arsuri profunde cauzate de substanţe acide sau de curent electric.

______________________________
9.7. Caracteristici ale primului ajutor
9.7.1. Arsurile provocate de flacără
În aceste situaţii este importantă oprirea cât mai rapidă a arderii prin
învelirea rapid într-o pătură pentru a stinge flăcările sau cu jet de apă. Acest lucru
este valabil şi pentru situaţiile când flacăra este deja stinsă, deoarece în acest
moment arsura se poate propaga în continuare în profunzime.
Se pune zona respectiva sub jet de apă rece sau se aplică o compresă cu apă
rece, apoi se acoperă arsura cu o compresă sterilă. Se pot aplica sprayuri sau creme
special destinate pielii arse.
Se îndepartează hainele pacientului cu condiţia ca acestea să nu fie lipite de
piele iar manevra de dezbrăcare să producă distrugeri tisulare. Odată cu
dezbrăcarea pacientului se va asigura protecţia acestuia de hipotermie.
Nu se îndepărtează hainele lipite de pielea arsă. Se pun comprese cu apă rece pe
zonele afectate.
9.7.2. Arsurile provocate de substanţe chimice
Spălarea suprafeţei arse cu jet de apă. În aceste situaţii trebuie să fie de o
durată mai mare, pentru a fi siguri că se îndepartează orice urmă de substanţă
cauzatoare. Profunzimea arsurii este direct proporţională cu timpul de contact, de
concentraţia substanţei şi proprietăţile substanţei.
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9.7.3. Arsurile provocate de curentul electric
Este importantă îndepărtarea pacientului de sursa de curent (sau invers).
Arsurile electrice produc leziuni atât la suprafaţă cât şi în profunzimea
organismului. Ţesuturile sunt distruse prin mecanism termic. Se caută poarta de
intrare şi poarta de ieşire a curentului electric. Acest lucru este important pentru că
ne furnizează informaţii privind traseul urmat de curent prin organism. Distrugerea
tisulară este maximă la punctul de intrare. Daca sunt interesate vase importante
apar gangrene iar dacă traseul intersectează inima pot apărea tulburări în activitatea
inimii deosebit de grave, chiar moartea.
Nu se atinge victima până când curentul electric nu este întrerupt sau atât
timp cât victima se mai află în contact cu sursa, pentru că se poate electrocuta şi
salvatorul. Daca victima nu respiră, se menţin deschise căile aeriene, se fac
respiraţii artificiale. Dacă nu respiră şi nu are puls, se adaugă şi masaj cardiac.
Generalităţi:
 Jetul de apă trebuie folosit numai pentru regiunile afectate.
 Este interzisă folosirea cremelor, unguentelor, substanţelor uleioase.
 Se folosesc pe cât posibil pansamente sterile sau cârpe foarte curate,
umezite. Nu se pune gheaţă în contact direct cu tegumentul.
 Se acoperă pacientul pentru a preveni pierderea de caldură.
__________________________________
9.8. Kinetoterapia şi terapia ocupaţională
Echipa de recuperare
Datorită faptului că arsurile pot afecta numeroase funcţii şi sisteme ale
organismului, necesitatea recuperării poate deveni esenţială. Pacienţii cu arsuri
necesită serviciile medicului specialist, care lucrează împreună cu o echipă
multidisciplinară din care fac parte: chirurgul plastician, internistul, medicul
ortoped, specialistul în boli infecţioase, psihiatrul, asistente specializate în tratarea
arsurilor, psihologul, kinetoterapeutul, terapeutul ocupaţional, dieteticianul,
asistentul social, etc.
Kinetoterapia şi terapia ocupaţională încep devreme, în cazul pacienţilor
cu arsuri, care sunt spitalizaţi, imediat ce este permis din partea medicului.
Tehnicile folosite de kinetoterapeut au ca scop îmbunătăţirea posibilităţilor motrice
şi funcţionale şi reducerea formării cicatricilor. Protocolul recuperării include
următoarele mijloace:
- Imobilizări
- Posturarea membrelor şi corpului
- Exerciţii pasive şi active
- Masajul
- Asistare la reluarea mersului
- Asistare la efectuarea ADL-urilor, până la revenirea abilităţii şi a
funcţionalităţii normale
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9.8.1. Programul de recuperare
Recuperarea arsurilor începe în timpul tratamentului fazei acute şi poate
dura de la câteva zile, la câteva luni sau chiar ani, în funcţie de extinderea arsurii.
Programul de recuperare trebuie să fie individualizat, astfel conceput încât să vină
în întâmpinarea necesităţilor pacientului.
Programul de recuperare cuprinde:
- îngrijirea complexă a rănii
- managementul durerii
- reconstrucţie cosmetică/grefe de piele (chirurgie plastică)
- kinetoterapia, incluzând: posturări, imobilizări, masaj şi exerciţii fizice
- terapie ocupaţională (ADL)
- psihoterapie pentru ameliorarea modificărilor psiho-emoţionale (depresia,
anxietatea, sentimentul de vină şi insomnia)
- consiliere privind dieta.
Toate aceste aspecte asigură obţinerea unui maxim de recuperare posibil al
acestor pacienţi.
Odată ce pacientul a fost stabilizat (funcţiile vitale sunt asigurate),
funcţionalitatea şi aspectul cosmetic devin cele mai importante aspecte de care
trebuie să se ţină cont pentru a asigura calitatea vieţii. Recuperarea pacientului
trebuie să înceapă în faza acută şi va continua până la cicatrizare şi reluarea
funcţionalităţii.
9.8.2. Principiile recuperării optime şi rapide
Principiile care trebuiesc aplicate cât mai repede după arsură pentru a
asigura recuperarea optimă şi rapidă a pacientului, sunt:
 recuperarea începe din prima zi a accidentului (exerciţiile pentru creşterea
mobilităţii trebuie începute din prima zi a accidentului);
 obiectivele recuperării pacienţilor cu arsuri sunt:
- asigurarea cicatrizării sau grefelor de piele prin îngrijirea atentă a
arsurii,
- prevenirea şi limitarea reducerii amplitudinii de mişcare articulară,
- prevenirea sau reducerea contracturilor,
- prevenirea sau minimizarea poziţiilor vicioase anatomice,
- prevenirea hipotrofiei musculare,
- îmbunătăţirea fitnessului cardio-vascular,
- obţinerea independenţei în ADL-uri,
- revenirea organismului la maximum de funcţionalitate,
- îmbunătăţirea calităţii vieţii sub toate aspectele: psihic, emoţional şi
social.
- reluarea activităţii profesionale, sociale etc. a pacientului cât mai
repede şi mai complet posibil.
 programul de kinetoterapie trebuie să fie individualizat;
 se evită perioadele lungi de imobilizare, fiecare segment al corpului care se
poate mişca liber trebuie mobilizat frecvent;
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 pentru fiecare pacient va fi conceput un plan individualizat de recuperare şi
reluare a ADL-urilor, plan care va fi revizuit şi readaptat în funcţie de
necesităţi.
Mobilizarea precoce, ridicarea la marginea patului, mersul, reluarea ADLurilor trebuie instituite precoce, iar extremităţile trebuie frecvent mobilizate activ,
pe parcursul fiecărei zile. Acest gen de exerciţii pot preveni hipotrofia musculară şi
pot stimula apetitul. Se va reduce astfel şi riscul apariţiei escarelor. De asemenea,
menţinerea poziţiei aşezat în scaun pe o anumită perioadă a zilei va creşte
volumele respiratorii, va normaliza respiraţia şi îi va reda pacientului senzaţia de
normalitate.
Posturarea adecvată este esenţială pentru prevenirea contracturilor. Frecvent,
pacienţii dezvoltă contracturi atât la nivelul articulaţiilor membrului afectat cât şi a
celui sănătos.
Incidenţa apariţiei contracturilor în perioada procesului de vindecare poate fi
redus dacă se vor efectua frecvent mişcări active şi chiar pasive corespunzătoare,
precum şi o posturare corectă. Pacientul şi familia trebuie informaţi asupra
importanţei începerii precoce a exerciţiilor şi a posturării corecte în timpul
somnului şi odihnei.
Se vor executa mobilizări active şi pasive (unde este cazul) în toate
articulaţiile, de mai multe ori pe zi, dacă nu există contraindicaţii majore (fracturi).
Pacienţii cu răni deschise datorate prelevării de ţesut sănătos sau datorită
fasciotomiilor, îşi pot mişca, de obicei activ, aceste segmente, mai ales dacă terapia
e instituită precoce.
Când mobilizarea activă precoce este insuficientă sau imposibilă, este
indicată mobilizarea pasivă. Aceste mobilizări devin proceduri delicate în cazul
pacienţilor cu edeme sau anchiloze.
Programul kinetic va cuprinde perioade frecvente de exerciţii izometrice şi
izotonice, cu durată redusă (3-5 min.), în fiecare oră. Dacă pacientul e capabil să
menţină acest program câteva zile (2-3 zile) fără să obosească, şedinţele de
exerciţii trebuie să crescă progresiv ca durată şi să scadă ca frecvenţă. Aceste
perioade mai lungi de exerciţii vor avea ca rezultat creşterea tonusului muscular şi
prevenirea hipotrofiei.
Refacerea mobilităţii poate fi încurajată, permiţând pacientului să-şi
îndeplinească singur ADL-urile. Spălatul părului, al dinţilor, hrănirea, mersul până
la baie sau hidroterapia, precum şi toaleta permanentă a plăgii, poate facilita
refacerea mobilităţii funcţionale a mâinii sau membrelor superioare, a membrelor
inferioare, oferindu-i pacientului senzaţia de independenţă în controlul mediului
înconjurător. Vor fi puse la dispoziţia pacientului toate dispozitivele ajutătoare
necesare facilitării acestor acţiuni.
Cooperarea bolnavului şi programele de mobilizări pasive sau active s-ar
putea să nu fie suficiente în lupta împotriva apariţiei deformărilor şi contracturilor.
În aceste situaţii, posturarea devine necesară şi importantă. Posturarea corectă este
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obligatorie pentru menţinerea mobilităţii articulare. Beneficiile obţinute într-o
şedinţă de exerciţii pot fi pierdute în 8 ore de somn într-o poziţie vicioasă,
confortabilă de altfel. Majoritatea pacienţilor vor încerca menţinerea acestor
posturi pe perioada odihnei, chiar dacă sunt contraindicate, datorită faptului că sunt
confortabile (ex. pernă pentru a-şi susţine capul). Acest lucru e contraindicat în
arsurile gâtului şi a părţii inferioare a feţei.
9.8.3. Posturarea corectă
Postura corectă va ţine cont de prezenţa edemelor în extremităţi. Părţile
edemaţiate trebuie menţinute la un nivel deasupra inimii pentru a favoriza drenajul
limfatic şi reduce edemul. Membrele trebuie menţinute în postură antideclivă
pentru favorizarea întoarcerii venoase.
Tabel nr.10 Strategii de posturare pentru prevenirea atitudinilor vicioase

Zona
afectată
de arsură
partea
anterioară
a gâtului
zona
axilară

Atitudine Mişcarea
Postură indicată
vicioasă
limitată
frecventă
flexie
hiperexten utilizarea unei saltea duble
sia
poziţionat în extensie.

–

gâtul

adducţie
abducţia,
şi rotaţie flexia şi
internă
rotaţia
externă

braţul abd 80-90°, coatele extinse, extensie
de 30-40º a pumnului, articulaţiile MCF vor
fi
în
uşoară
flexie,
articulaţiile
interfalangiene (IF) vor avea o poziţie de
semiflexie sau în extensie, policele va fi în
într-o poziţie de opozabilitate.
zona
flexie şi extensia şi atelă în extensie.
cotului
pronaţie
supinaţia
la nivelul ―mâna în extensia
poziţie elevată/antideclivă a mânii şi
mâinii
ghiară‖
pumnului, antebraţului, pumnul în extensie, MCF
flexia
flexie, IF proximale şi distale extensie,
MCF,
policele în opoziţie.
extensia
IF
proximale
şi distale,
opoziţia
policelui
la nivelul flexia
extensia
DD cu şoldurile şi genunchii în extensie.
părţii
coapselor coapselor
inferioare şi
a
genunchil
trunchiului or
anterior şi
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a
coapselor
genunchi
gleznă

flexie
extensia
atelă la nivelul genunchiului posterior.
picior var- toate
orteză AFO ce menţine piciorul la 90° cu
equin
mişcările decupaj în zona tendonului achilian.
în special
flexia
dorsală

Imobilizarea cu atele
Atelele sunt indicate la pacienţi comatoşi, zone edemaţiate şi pentru
stabilizarea fracturilor minore.
Atelele sunt fabricate din diverse materiale, în general material termoplastic.
Acestea se pot modela direct pe pacient pentru a i se potrivi cât mai bine. Se aplică
după îmbrăcare, fiind asigurate şi fixate cu benzi elastice.
Abordarea unei fracturi dacă zona din jur e arsă, prezintă unele probleme
speciale. Fracturile simple, de obicei, sunt imobilizate cu atele. O fractură mai
complicată necesită o fixare mai bună, care nu poate fi asigurată de atele, ci doar
cu aparat gipsat.
Mâna şi pumnul sunt zone care necesită atelare precoce după arsură. Flexia
este considerată poziţia de repaus a încheieturii, cu tendinţă de hiperextensie din
MCF şi flexia articulaţiilor IF., uşoară abducţie şi rotaţie a policelui. Poziţiile
vicioase sunt de obicei prevenite prin posturarea în extensie a pumnului.
Atelele sunt frecvent utilizate în cazul grefelor la nivelul extremităţilor,
pentru a permite o grefare corespunzătoare. În aceste cazuri, atelele sunt aplicate
în sala de operaţie, după pansare şi îmbrăcare. Se vor evita exerciţiile de
mobilitate în primele 4-5 zile, după care se vor executa mobilizări active şi pasive.
Cam în aprox. 7 zile, pacientul trebuie să îşi recupereze mobilitatea totală.
____________________________
9.9. Controlul evoluţiei cicatricilor
Studiile au demonstrat că aplicarea unui bandaj compresiv poate să prevină
apariţia cicatricilor hipertrofice. Acestea pot fi definite ca cicatrici proeminente,
mărite de volum. Acest tip de cicatrice este consecinţa acumulării neadecvate a
colagenului la nivelul leziunii, pe perioada vindecării.
Etiologia rămâne necunoscută, deşi s-a constatat că cicatricea hipertrofică
apare mai frecvent la indivizii de culoare. Benzile elastice, ciorapii elastici,
corsetele trebuie aplicate în toate cazurile de arsuri pentru a preveni formarea
cicatricilor hipertrofice. În timpul fazei acute post arsură se pot aplica bandaje
compresive pe leziunile aflate în proces de vindecare. Ciorapii elastici pot fi
folosiţi după vindecarea arsurii, dar cu păstrarea unor breşe în ciorap.

Tehnici de manevrare a bolnavului – note de curs 101

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
Decembrie, 2011

Corsetul trebuie purtat 24 de ore din 24 pe toate zonele afectate, până la
definitivarea cicatricilor. Trebuie executate câte două corsete elastice pentru
fiecare pacient, pentru a putea fi schimbate între ele, astfel încât să poată fi
menţinute curate. Corsetul curat se aplică după o baie prealabilă. Definitivarea
cicatricii durează până la 1 – 2 ani de la momentul arsurii, uneori chiar mai mult şi
e semnalată de dispariţia eritemului şi ―înmuierea‖ ţesutului cicatricii. Până la
formarea cicatricii definitive există un risc permanent de formare a cicatricilor
hipertrofice şi a contracturilor consecutive.
___________
9.10. Masajul
Arsurile determină dureri, prurit/mâncărimi, anxietate, atât datorită arsurii în
sine, cât şi a procesului de vindecare/cicatrizare. Studii efectuate în acest sens au
arătat că masajul zonei apropiate arsurii uşurează aceste simptome atât în
tratamentul de urgenţă cât şi în faza de recuperare. Studii recente au demnostrat că
efectuarea masajului general timp de 20-30 de minute zilnic, după efectuarea
toaletei plăgii, timp de o săptămână, are următoarele efecte:
1. Reducerea anxietăţii;
2. Scăderea frecvenţei pulsului (un potenţial semn al îmbunătăţirii stării de relaxare
sau/ şi a reducerii durerii);
3. Scăderea nivelului de cortisol (un hormon care indică prezenţa stresului în
organism);
4. Reducerea durerii;
5. Îmbunătăţirea dispoziţiei (inclusiv reducerea depresiei şi a furiei).
Asupra arsurilor cicatrizante se recomandă aplicarea a 1-2 şedinţe de masaj
zilnic, în funcţie de starea ţesuturilor. Se va acţiona asupra bridelor şi a induraţiilor,
prin presiuni de intensitate crescătoare, asociate cu mobilizări ale cicatricii pe
planurile subiacente. Pe măsura ameliorării cicatrizării se vor aplica cu prudenţă
întinderi ale cicatricii şi frământat, prinzând între policele şi indexul celor două
mâini cicatricea şi planurile subcutanate. De cele mai multe ori, bridele cicatriciale
din arsuri sunt foarte groase, rezolvarea lor cerând mult timp, asupra lor putându-se
acţiona cu întinderi mobilizatoare ritmice şi vibraţii insistente. Masajul zonei de
graniţă dintre ţesutul sănătos şi cel afectat este foarte important în scopul
restabilirii legăturilor funcţionale dintre acestea.
S-a efectuat un studiu pe 20 de pacienţi, în care la un grup s-a efectuat masaj
pe lângă tratamentul standard şi la alt grup doar tratament standard pe perioada
recuperării (între 80-165 zile de la producerea arsurii). Pacienţii din primul grup au
beneficiat de 30 de minute de masaj de două ori pe săptămână, pe lângă
tratamentul standard (constând în kinetoterapie şi terapie ocupaţională, examinări
regulate de către medic, medicaţie pentru simptome: durere şi prurit). Aceşti
pacienţi au înregistrat reducerea semnificativă a durerii, pruritului, anxietăţii,
depresiei şi dispoziţiei, în comparaţie cu pacienţii care au beneficiat doar de
tratamentul standard.
_____________________
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9.11. Stimularea electrică
Stimularea electrică a nervului transcutanat (TENS) este o metodă de
stimulare electrică controlată, de joasă frecvenţă, a pielii, pentru a reduce durerea.
Studii recente au demonstrat că TENS aplicată în punctele de acupunctură
(denumită şi electroacupunctură) la nivelul urechii (acupunctură auriculară), are ca
efect reducerea durerii în caz de arsuri. Un studiu efectuat pe două loturi a câte 11
pacienţi, la care s-a aplicat TENS şi administrare de pilule placebo, a relevat
reducerea durerii cu 70%, la 7 din pacienţii la care s-a administrat TENS şi doar la
2 din cei cărora li s-a administrat pilula placebo.
_____________________
9.12. Recuperarea psihică
Având în vedere implicaţiile psihosociale ale arsurii, recuperarea începe
odată cu intrarea pacientului în faza acută şi continuă pe toată perioada recuperării.
Statusul cognitiv şi emoţional al pacientului şi familiei sale joacă un rol deosebit de
important în succesul sau eşuarea tratamentului arsurii în fiecare stadiu al evoluţiei
arsurii spre vindecare.
Deşi toată lumea interacţionează cu pacientul, aspectele psihosociale ale
tratamentului sunt rezolvate de membrii echipei care au experienţă în domeniu. Un
membru al acestui grup evaluează fiecare pacient şi familie şi face recomandări
privind aspectele psihosociale ale planului de tratament. Echipa furnizează şi
sprijin emoţional, instruire privind tratamentul arsurilor şi intervenţii
psihoterapeutice, dacă este necesar, pentru a dezvolta capacitatea familiei de a crea
un mediu propice vindecării pacientului. Se lucrează cu pacientul prin psihoterapie
şi terapie medicamentoasă pentru a rezolva problemele legate de teamă, durere,
anxietate, mânie, depresie şi respectul de sine, în mod adecvat vârstei pacientului.
În arsurile pediatrice, o atenţie deosebită se acordă cazurilor în care se
suspectează abuzul sau neglijarea. Când originea arsurilor pare suspectă, este
extrem de importantă documentarea asupra motivelor de suspiciune şi examinarea
copilului pentru semne de răniri anterioare (de exemplu examene radiologice ale
oaselor lungi). Copilul nu se va externa fără aprobarea serviciilor de Protecţia
Copilului.
Deoarece starea de bine (psihică) a pacientului este strâns legată de cea
fizică, este extrem de importantă buna comunicare între membrii echipei. Membri
ai echipei serviciilor familiale participă la vizitele de dimineaţă, rapoartele de
gardă, discuţiile privind externările, şi la alte discuţii interdisciplinare. În plus, un
membru din echipă este permanent la dispoziţia pacientului, fiind de gardă la
domiciliu.
În cazul persoanelor care prezintă arsuri, aspectele psihosociale sunt tratate
la fel ca cele legate de teamă, durere, anxietate, mânie, supărare, depresie şi
respectul de sine. Fiecare pacient este examinat de un asistent social şi de un
psihiatru, pentru evaluare. După evaluare, asistentul social şi echipa psihiatrică vor
face recomandări pentru tratament. Ei vor urmări pacientul, dacă este necesar, până
la externare. Deşi aceste persoane nu vor putea face vizitele zilnice cu studenţii şi
rezidenţii, comunică în permanenţă prin completarea fişei pacientului.
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CURS 10. CONDUITA TERAPEUTICĂ LA LOCUL ACCIDENTULUI
ÎN TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE ŞI CRANIOCEREBRALE
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască:
1. Ce sunt traumatismele coloanei
vertebrale şi cele cranio-cerebrale?
2. Conduita la locul accidentului în
caz de traumatism al coloanei
vertebrale
3. Conduita la locul accidentului în
caz de traumatisme craniocerebrale

__________________________________
10.1.Traumatismele coloanei vertebrale
Traumatismele coloanei vertebrale
(luxaţii, fracturi ale corpurilor vertebrale şi/
sau apofizelor vertebrale) pot să dea leziuni
ale măduvei (contuzie, compresie prin
framentele osoase, secţiune parţială sau
totală).

Conduita la locul accidentului:
- se poate ca în cazul unor fracturi importante, fără deplasarea fragmentelor
osoase, prin manevrele intempestive de prim ajutor sau în timpul transportului, o
fractură vertebală fără leziunea măduvei să se transforme într-o leziune medulară.
De aceea la orice suspiciune de fractură a coloanei vertebrale (accidente
rutiere, căzături de la înălţime, sărituri în bazine, etc.) se vor respecta unele
directive:
- se va evita tentativa de ridicare a traumatizatului;
- se va cerceta posibilitatea unei leziuni medulare prin înţeparea uşoară sau
zgârierea extremităţilor chiar şi la traumatizatul inconştient, care trebuie să
reacţioneze dacă nu are o leziune medulară;
- dacă pacientul este conştient, este invitat să facă mişcări simple ale
membrelor;
- prin interogare se poate afla prezenţa unor parestezii (amorţeli, furnicături,
înţepături);
- îmbrăcămintea va fi îndepărtată de pe pacient prin tăiere, nu prin dezbrăcare,
care presupune mişcări de mobilizare a coloanei cu risc de deplasare a
fragmentelor osoase;
- examinarea pacientului se face în poziţia de DD sau în cea în care a fost
găsit pacientul (dacă leziunile asociate şi starea de conştienţă o permit);
- dacă sunt necesare mişcări de rotaţie a bolnavului, acestea se vor face în
acelaşi timp de mai multe persoane, pentru a evita rotaţia trunchiului (şi deci
a coloanei);
- este foarte important ca la orice accident, nicio victimă să nu fie ridicată prin
prize la nivel axilar şi MI;
- accidentatul contorsionat într-un vehicul sau găsit într-o poziţie şezând (ex.
sub dărâmături, etc.) va fi degajat/mobilizat fără a se exercita tracţiuni pe
membre, sau flectarea şi rotaţia trunchiului şi extremităţii cefalice;
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- ridicarea/mobilizarea traumatizatului din DD se va face de către 3-4
persoane care îşi sincronizează mişcările astfel încât trunchiul, MI şi capul
să rămână permanent în aceaşi linie. În cazul suspiciunii de fractură
cervicală tehnica manevrării segmentului cefalic este de hiperextensie şi
tacţiune continuă a capului;
- ridicarea şi mobilizarea pacientului se face cu deosebită grijă, evitându-se
torsiunea axului cranio-cervico-toracic;
- transportul se va face pe targă sau pe suprafaţă rigidă şi aşezarea sub
regiunea cervicală, lombară şi spaţiul popliteu a unor suluri mici pentru
menţinerea curburilor normale. Traumatizatul va fi imobilizat prin benzi
transversale pe targă. În cazul fracturilor coloanei cervicale se vor lua măsuri
suplimentare de fixare a capului şi gâtului faţă de trunchi prin aplicarea de
coliere cervicale sau, în lipsa acestora, fixarea capului şi gâtului între două
pături groase rulate.
- în cazuri excepţionale, când este imposibilă utilizarea şi improvizarea unei
suprafeţe tari pentru transport, se acceptă şi transportul pacientului pe o
pătură, aşezat în DV şi capul rotat stg. sau dr. (cu excepţia suspecţilor de
leziune cervicală), asigurându-se astfel poziţia de extensie a coloanei.
____________________________________
10.2. Traumatismele cranio-cerebrale (TCC)
- reprezintă totalitatea fenomenelor clinice şi/sau paraclinice ce apar ca
urmare a acţiunii unui agent traumatic asupra cutiei craniene şi conţinutului
acesteia. TCC-urile pot fi închise şi deschise, mecanismele traumatice fizice
pot determina:
- leziuni ale scalpului (escoriaţii, echimoze, plăgi);
- leziuni ale cutiei craniene (fracturi);
- leziuni cerebrale (contuzie, dilacerare1, hematom intracerebral, edem
cerebral).
Conduita la locul accidentului:
- examen rapid pentru aprecierea funcţiilor vitale şi stării de conştienţă;
- asigurarea respiraţiei prin controlul digital al permeabilităţii căilor
respiratorii şi îndepărtării corpilor străini din cavitatea bucală;
- poziţionarea pacientului:
- DL cu un sul/pernă între genunchi, DL sau DV cu capul sprijint pe
antebraţ pentru a preveni căderea limbii şi asfixia pacientului,
împiedicării aspiraţiei conţinutului gastric sau vărsăturilor;
- transportul se face pe o suprafaţă rigidă menţinându-se şi pe timpul
transportului poziţia de DL sau DV cu capul pe antebraţ. Este contraindicat

1

Disociere masivă sau ruptură a unui ţesut sau organ, consecutivă unor procese traumatice, inflamatorii, supurative
sau gangrenoase. 2) D. cerebrala constă în ruptura substanţei cerebrale, de origine traumatică, tumorală sau hemoragică. (Dicţionar medical on-line)
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transportul şi poziţionarea pacientului în DD datorită riscului de asfixie şi
aspiraţie a conţinutului gastric.
- TCC sunt foarte sensibili la mobilizare şi trepidaţiile determinate de transport,
de aceea viteza de deplasare nu trebuie să depăşească 50 km/h. Tratamentul de
specialitate se face în unitatea spitalicească, respectiv secţia de terapie
intensivă.
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ANEXA 1
Criterii de evaluare şi realizare a planului de lucru
pentru manevrarea corectă şi sigură a pacientului
I. Nivelul de independenţă al pacientului:
_____ Independent— Pacientul execută sarcina în siguranţă, cu sau fără asistenţă, cu sau fără
dispositive ajutătoare.
_____Asistenţă parţială— Pacientul necesită doar supraveghere, îndrumare, sau
kinetoterapeutul nu trebuie să ridice mai mult de 16 kg din greutatea pacientului.
_____Dependent— Kinetoterapeutul trebuie să ridice mai mult de 16 kg din greutatea
pacientului, sau pacientul este imprevizibil în ceea ce priveşte gradul de asistenţă necesar. În
acest caz trebuiesc folosite dispozitivele ajutătoare.
Evaluarea tebuie realizată înainte de fiecare sarcină, dacă pacientul prezintă diferite grade de
abilitate în asistare, datorită unor motive medicale, oboselii, medicamentelor, etc. În cazul în care
nu suntem siguri, presupunem că pacientul nu poate asista la transfer sau repoziţionare.
II. Capacitatea pacientului de a încărca
_____ Totală
_____ Parţială
_____ Deloc
III. Forţa bilaterală a extremităţii superioare
_____ Da
_____ Nu
IV. Nivelul de cooperare şi înţelegere al pacientului:
_____ Cooperant—poate necesita încurajare; capabil să urmeze comenzi simple.
_____ Imprevizibil sau inconstant (pacientul al cărui comportament se schimbă frecvent, trebuie
considerat imprevizibil), necooperant, sau incapabil să urmeze comenzi simple.
V. Greutate: _________ Înălţime: ___________
Indicele masei corporale (IMC) [necesar dacă greutatea pacientului este mai mare de 136 kg]:
Prezenţa următoarelor condiţii va determina cel mai probabil procesul de transfer/repoziţionare şi
trebuiesc luate în considerare atunci când se identifică echipamentul şi tehnica necesare pentru
manevrarea pacientului.
VI. Verificarea prezenţei unor condiţii care pot afecta executarea tehnicii de transfer/
repoziţionare.
_____ Plastie de şold/genunchi/umăr _____ Compromitere respiratorie/cardiac _____ Fracturi
_____ Căzături în antecedente _____ Răni ce pot îngreuna transferul/Poziţionarea_____ Atele
_____ Paralizie/Pareză _____ Amputaţie _____ Osteoporoză severă
_____ Coloană instabilă _____ Incontinenţă urinară/fecală _____ Disconfort/Durere severă
_____ Edem sever _____ Contracturi/Spasme musculare _____ Hipotensiune ortostatică
_____ Piele foarte fragilă _____ Tuburi (IV, Chest, etc.)
Comentarii:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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