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 ARSURA ELECTRICA- DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 

 

Electrocuţia este un tip particular de traumatism, divizat, din raţiuni clinice, în două tipuri de 

leziuni: prin voltaj înalt şi, respectiv, prin voltaj redus. Limita de demarcaţie dintre cele două este 

stabilită la 1000 V. Leziunile prin voltaj redus mimează arsurile termice şi prezintă distrugeri 

cutanate de obicei în toată grosimea dermului şi subdermice.  

Sindromul electrocuţiei prin voltaj înalt constă în grade variate de arsură cutanată, asociate 

cu distrugeri cutanate profunde, „ascunse şi ample; agresiunea electrică duce la necroză tisulară 

progresivă, care depăşeşte cu mult amploarea şi localizarea leziunilor cutanate, asemănându-se 

oarecum cu traumatismele complexe prin strivire. Există încă unele dezbateri în legătură cu 

mecanismul principal care generează aceste distrugeri tisulare profunde: leziuni musculare 

ireversibile, cauzate de curentul electric, sau necroză ischemică progresivă, apărută ca urmare a 

leziunilor macro- şi microvasculare. 

 

DIAGNOSTIC 

In electrocuţii, se pot observa trei tipuri de leziuni tegumentare: 

• arsuri prin contact la punctul de intrare şi la cel de ieşire a curentului electric; 

• arsuri prin arc electric; 

• arsuri termice (aprinderea hainelor).  

Dacă accidentul s-a produs în casă este vorba de o electrocuţie prin voltaj redus (110-220 

V); dimpotrivă, în cazul surselor de curent industriale, a liniilor de înaltă tensiune şi a liniilor 

ferate este vorba de leziuni prin voltaj înalt. Trebuie stabilit anamnestic dacă pacientul a 

suferit stop cardiac şi a fost resuscitat la locul accidentului, iar examenul obiectiv trebuie să 

identifice traumatismele asociate; care sunt destul de frecvente (cădere de la înălţime, cădere 

sau proiectare de la acelaşi nivel), asociate sau nu cu pierdere de cunoştinţă. 

Examenul obiectiv trebuie să evalueze permeabilitatea căilor aeriene, prezenţa sau absenţa 

unui pneumotorax (relativ frecvent în cazul leziunilor prin voltaj înalt), frecvenţa şi ritmul 

cardiac (cu monitorizare EKG continuă). Se evaluează circulaţia periferică şi eventuala necesitate 

a efectuării de escarotomii şi fasciotomii. Se evaluează status-ul neurologic, nivelul de conştientă, 

orientarea temporospaţială şi eventualele semne de focar neurologic. 

In leziunile severe prin voltaj înalt, se produc mari distrugeri de mase musculare, cu pierderi 

considerabile de fluide. De asemenea, se pot produce pierderi sanguine importante, ca urmare a 

unor leziuni vasculare sau a fracturilor şi eventualelor traumatisme toraco-abdominale asociate 

(perforaţii viscerale). Examenul neurologic trebuie să fie amănunţit, profesionist şi repetat, 

întrucât în acest context se descriu paralizii respiratorii şi ale extremităţilor, precum şi dizabilităţi 

reziduale permanente (hemiplegie, afazie, disfuncţii cerebrale, epilepsie). Greaţa, vărsăturile şi 

ileusul paralitic prelungit sunt frecvente, dar trebuie determinat dacă acestea nu sunt asociate unei 

leziuni viscerale; în prezenţa semnelor de iritaţie peritoneală, se impune laparotomia exploratory. 
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Examenul clinic local 

Trebuie sa cautam: 

- marca de intrare ( de obicei mai mare, cu leziuni de arsura de gr III- escara) 

- marca de iesire ( de obicei mai mica- intotdeauna se cauta!!!)- de regula in linie diagonal 

a corpului 

Investigaţii: 

• hemoglobinemie, hemoglobinurie, mioglobinurie; 

• creatinina şi CPK pot fi crescute, ca urmare a distrugerilor musculare; 

• ALAT, ASAT şi LDH sunt crescute în cazul leziunilor miocardice; 

•EKG, cu monitorizare continuă pentru pacienţii care au suferit stop cardiac şi au  

  fost resuscitaţi, sau prezintă anomalii EKG; 

• radioscopie (Rx) toraco-abdominală; 

• Rx la extremităţi, coloana cervicală, craniu - pentru evidenţierea fracturilor (10% din 

electrocuţiile prin voltaj înalt prezintă fracturi; ele se pot produce prin cădere, prin contracţiile 

musculare violente şi prin efectul direct al curentului electric). 

 

Tratament 

La locul
 
accidentului, primele gesturi sunt: 

• deconectarea victimei de la sursa de curent electric (cu respectarea măsurilor de precauţie, 

pentru a nu se produce accidente colective şi pentru a nu agrava eventualele traumatisme ale 

victimei); 

• stingerea hainelor, dacă este cazul; 

• resuscitarea cardiorespiratorie dacă victima este în stop cardiorespirator; monitorizare 

EKG, eventual IOT şi suport ventilator; 

• îndepărtarea resturilor de materiale arse, a accesoriilor care pot agrava leziunile prin 

mecanism de garou (inele, ceas, brăţară, curea etc). 

Pacientul cu electrocuţie prin voltaj înalt este un bolnav complex, critic, care trebuie 

transportat de urgenţă în unitatea de arsuri din cadrul unui spital complex, de urgenţă. 

Electrocutatul nu poate fi tratat în spitale cu monospecialitate, întrucât tipul şi complexitatea 

leziunilor pot necesita intervenţia numeroaselor specialităţi medico-chirurgicale (ortopedie, 

neurochirurgie, chirurgie generală, ATI, oftalmologie). 

Aspiraţia gastrică continuă poate fi necesară 24-48 de ore. Reanimarea lichidiană este 

dificilă; ca urmare a leziunilor tisulare profunde, necesarul de lichide este mai mare decât ceea ce 

se poate evalua în funcţie de suprafaţa arsă vizibilă la nivel cutanat şi trebuie supraevaluat cu 25-

30%. Ca urmare a riscului major de insuficienţă renală prin precipitarea hemoglobinei şi a 
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mioglobinei, trebuie obţinută o diureză suplimentară, cu sau fără administrare de manitol. Urina 

este testată pentru pigmenţi, si, în cazul în care testul este pozitiv, aceasta indică necesitatea 

menţinerii unei diureze de 70-100 ml/oră, până la dispariţia pigmenturiei. Alcalinizarea sângelui 

va creşte solubilitatea acestor pigmenţi în urină (administrare de bicarbonat de sodiu în timpul 

etapei de reanimare). 

Elementul terapeutic esenţial în electrocuţiile majore este tratamentul chirurgical.  

Intervenţia iniţială, de decompresiune şi debridare largă a ţesuturilor devitalizate trebuie 

practicată de urgenţă, iar închiderea plăgii se poate practica după 3-5 zile. 

 Intârzierea închiderii plăgii peste acest interval nu are o bază fiziopatologică şi duce la 

apariţia unui cerc vicios, cu reluarea acţiunii mediatorilor chimici, provocată de suprainfecţie şi 

de uscarea ţesuturilor, cu agravarea leziunilor iniţiale. 

 Aplicarea zilnică de topice antimicrobiene şi de topice cu acţiune antitromboxanică este 

indicată şi necesară. 

Ca urmare a faptului că majoritatea ţesuturilor lezate sunt concentrate în zona profundă, 

periosoasă, se produce un edem profund, chiar şi sub un tegument care pare iniţial de aspect 

normal; de aceea sunt indicate de urgenţă escarotomii şi fasciotomii largi, precum şi decompresia 

nervilor median şi ulnar. 

 Debridarea ţesuturilor devitalizate trebuie făcută cât mai precoce, o dată cu explorarea 

chirurgicală iniţială, şi va fi completată în următoarele 3-5 zile, până la închiderea plăgii. In 

electrocuţiile prin voltaj înalt, debridarea este o manevră dificilă; uneori, necroza de coagulare se 

întinde până la 25-30 de centimetri la distanţă de poarta de intrare şi, respectiv, de ieşire a 

curentului electric. 

 Pentru a ne asigura de viabilitatea unui muşchi, putem testa sângerarea şi abilitatea acestuia 

de a se contracta. Zonele de tegument rece sugerează prezenţa subiacentă a unor leziuni de 

necroză ireversibilă, în timp ce zonele de tegument congestive sugerează leziuni profunde 

parţiale (20-80%). 

Grefele de piele sunt, de obicei, suficiente pentru închiderea iniţială a plăgii, la 3-5 zile de la 

accident, însă, la nivelul extremităţilor, pot fi necesare procedee microchirurgicale complexe.  

In ciuda progreselor terapeutice remarcabile ale ultimelor decenii, atât în plan chirurgical cât 

şi al tehnicilor de monitorizare şi reanimare, multe din electrocuţiile prin voltaj înalt se soldează 

cu amputaţii ale extremităţilor afectate. 

Pacientul care supravieţuieşte unei electrocuţii majore poate necesita o perioadă lungă de 

reabilitare, protezare şi reinserţie socială. Pot apărea şi complicaţii tardive, consecutive expunerii 

la curent electric de voltaj înalt: 

• disritmii cardiace persistente: BRD, tahicardie supraventriculară, disritmii ectopice focale; 

• leziuni neurologice cu debut tardiv: encefalopatie, hemiplegie cu sau fără afazie, sindrom 

striat, disfuncţii neurologice, convulsii (6 luni-3 ani de la accident); histopatologic, s-au 

evidenţiat hemoragii perivasculare, demielinizări, vacuolizări, glioză reactivă, moarte neuronală; 
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• cataractă cu debut tardiv şi progresiv (6 luni-ani); această complicaţie severă apare la 30% 

dintre pacienţii care au suferit electrocuţii situate la nivel supraclavicular; controlul oftalmologic 

trimestrial este obligatoriu la supravieţuitorii electrocuţiilor majore. 

 

 


