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Referate generale

Arsurile solare
Solar burn

GENERALITÅºI
Beneficiile expunerii corecte ¿i ra¡ionale la soare
sunt foarte bine cunoscute. Pe lângå cele de ordin
estetic sau psihologic (expunerea la soare având un
rol favorizant în combaterea stårilor depresive), acesta
favorizeazå sinteza de vitaminå D, intervenind astfel
în combaterea rahitismului (la copii), a osteomalaciei
(la adul¡i) – prin favorizarea absorb¡iei calciului ¿i
fosforului din alimente ¿i fixarea lor în oase. De
asemenea, expunerea la soare amelioreazå durerile
articulare ¿i întåre¿te sistemul imun.
Expunerea prelungitå înså, poate constitui un factor
de risc pentru apari¡ia unor anumite boli cu evolu¡ie
îndelungatå (de exemplu, cancerul de piele) sau a unor
probleme imediate la nivelul pielii (arsurile solare) sau
poate agrava o condi¡ie patologicå preexistentå (de
exemplu, boli cardio-vasculare, boli autoimune – lupus
eritematos sistemic sau diferite colagenoze).

EFECTE NEGATIVE ALE EXPUNERII LA SOARE
Arsurile tegumentare sunt leziuni ale pielii cauzate de expunerea ira¡ionalå ¿i abuzivå la soare, în
lipsa luårii unor måsuri de protec¡ie împotriva radia¡iilor ultraviolete. Majoritatea acestor arsuri se
manifestå clinic prin dureri locale de intensitate moderatå, apårute pe fondul unei zone intens eritematoase ¿i cu sensibilitate modificatå. În ciuda simptomatologiei, uneori resim¡itå intens de cåtre pacient,
aceste leziuni sunt superficiale, interesând doar
stratul extern al pielii ¿i încadrându-se în gradul I
de arsuri. Acest tip de arsuri poate fi tratat cu succes
¿i la domiciliu, dacå se respectå câteva sfaturi medicale de specialitate.
Arsurile de gradul II înså, sunt leziuni mai profunde ¿i deci mai dureroase, necesitând un timp mai
îndelungat pentru vindecare, ca ¿i un tratament complex. Tegumentul, în acest caz, apare eritematos,
edema¡iat ¿i prezintå flictene (bå¿ici sau pustule).
Durerea este ¿i ea mai intenså, ceea ce atestå o afectare
profundå, implicând chiar ¿i termina¡iile nervoase.
Expunerea în condi¡ii improprii sau pentru o
perioadå îndelungatå la soare, are ¿i alte efecte nocive, pe lângå arsurile de piele, cum ar fi:

– insola¡ie sau alte probleme cauzate de temperaturile excesive;
– reac¡ii alergice, atât la radia¡iile UV, cât ¿i la
unele produse de protec¡ie solarå;
– probleme de vedere: scåderea acuitå¡ii vizuale,
leziuni ale retinei, mergând pânå la pierderea
par¡ialå sau totalå a vederii.
Pericolele pe termen lung includ:
– risc crescut de apari¡ie a cancerului de piele;
– agravarea unor boli ca lupus eritematos,
poliartrita reumatoidå, psoriazis;
– apari¡ia cataractei (ca efect nociv direct al expunerii intense la soare ¿i de-a lungul unei lungi
perioade de timp); cataracta este, la rândul ei,
una dintre cauzele de apari¡ie a cecitå¡ii;
– modificåri pigmentare ¿i structurale la nivelul
pielii – apari¡ia unor pete maronii sau a ridurilor premature.
Gravitatea acestor probleme depinde în mare måsurå ¿i de tipul pielii fiecårui individ în parte. Astfel,
persoanele cu ten deschis, pistruiat, blonde sau ro¿cate ¿i cu ochii alba¿tri, sunt mai sensibile la radia¡ii.
Vârsta, de asemenea, are ¿i ea un rol important, persoanele predispuse la arsuri fiind cele cu vârste
extreme: sub 6 ani sau peste 60 de ani.

FACTORI DE RISC
Intensitatea arsurilor depinde ¿i de:
– momentul expunerii (timpul zilei): existå un
risc mai mare de a dezvolta o arsurå dacå expunerea se face între orele 10 diminea¡a ¿i 4
dupå-amiaza, perioadå în care intensitatea
radia¡iilor atinge maximul; nici zilele înnorate
nu sunt lipsite de riscuri, razele UV putând
trece cu u¿urin¡å printre nori;
– localizarea persoanei lângå o suprafa¡å capabilå så reflecte razele solare, cum ar fi: apa,
nisipuri albe, zåpada sau ghea¡a; reflectanduse, razele UV î¿i vor exercita efectele nocive
¿i în aceste condi¡ii;
– perioada anului (anotimp) – riscul este mai
crescut în timpul verii, datoritå pozi¡iei soarelui;
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– altitudine: la înål¡imi mari, datoritå filtrårii
scåzute a radia¡iilor prin straturile atmosferei,
arsurile sunt de intensitate ¿i gravitate mai
mare;
– latitudine (apropierea de Ecuator): cu cât
persoana este într-o zonå mai apropiatå de
Ecuator, cu atât cantitatea de raze ce trece
direct prin atmosferå este mai mare;
– indexul de radia¡ii UV al fiecårei zile – este
un indicator util pentru aprecierea riscului de
apari¡ie a arsurilor solare pentru ziua în curs.
Arsurile pot fi înså prevenite prin luarea unor måsuri de protec¡ie înainte ¿i dupå expunerea la soare.
Måsurile elementare includ:
– reducerea timpului petrecut la soare;
– evitarea orelor periculoase (în special dacå
persoana prezintå ¿i factori de risc pentru
expunerea la soare);
– utilizarea produselor de protec¡ie solarå;
– adaptarea hainelor la temperatura mediului.

TRATAMENT LA DOMICILIU
Tratamentul la domiciliu include måsuri terapeutice cu scopul de a ameliora simptomatologia
unei arsuri de gravitate medie. Astfel, recomandårile
speciali¿tilor includ:
– aplicarea de comprese reci pe zonele afectate;
– efectuarea frecventå de du¿uri cât mai reci;
– aplicarea localå de lo¡iuni calmante pe bazå
de aloe vera;
– cremele sau lo¡iunile con¡inând hidrocortizon
1% au, de asemenea, rolul de a calma durerea
¿i de a scådea gradul edemului. De re¡inut:
nu este indicatå folosirea unor astfel de creme
fårå recomandarea medicului, în cazul copiilor
cu vârstå sub 2 ani, ¿i nici aplicarea lor rectalå
sau vaginalå în cazul copiilor sub 12 ani;
– din cauza vasodilata¡iei apårute în urma expunerii la soare, pot apårea episoade de hipotensiune arterialå, cefalee sau febrå; în aceste
cazuri se recomandå consumul de lichide în
cantitate cât mai mare (preferabil nu foarte
reci); pacientul trebuie så se lini¿teascå într-o
încåpere racoroaså ¿i så fie întins pe pat pânå
când simptomatologia se amelioreazå;
– de asemenea, aplicarea localå de comprese
cu lapte sau infuzie de mu¿e¡el are rol benefic
în calmarea durerilor produse de arsuri;
– ungerea zonei cu ulei de salvie sau de levån¡icå;
– în ceea ce prive¿te cojirea pielii dupå o arsurå,
aceasta este o etapå fireascå a procesului de
vindecare ¿i nu poate fi tratatå în mod par66

ticular. Înså existå lo¡iuni care scad intensitatea
pruritului ce acompaniazå acest proces.

MEDICAMENTE ELIBERATE FÅRÅ REºETÅ
Tratamentul specific al durerii ¿i febrei se poate
realiza cu medicamente pentru a cåror ob¡inere pacientul nu necesitå prescrip¡ie medicalå specialå,
fiind incluse în clasa OTC (over the counter), cum
ar fi:
– Algocalmin sau Piafen (administrate seara, la
culcare);
– AINS (anti-inflamatorii nesteroidiene): Ibuprofen,
Ketoprofen, Aspirina.
De re¡inut!
În cazul în care pacientul recurge la autoadministrarea medica¡iei antipiretice sau antialgice, se recomandå urmåtoarele:
– citirea cu aten¡ie a informa¡iilor prezentate pe
ambalaj ¿i a prospectului;
– respectarea dozei recomandate de producåtor;
– evitarea medicamentelor la care au existat deja
episoade alergice în antecedente;
– evitarea administrårii de aspirinå persoanelor sub
20 de ani, în special în absen¡a administrårii concomitente a unui protector gastric;
– femeile însårcinate trebuie så evite administrarea
medica¡iei în absen¡a unei recomandåri specializate, iar în cazul în care se impune administrarea
unor astfel de medicamente, se recomandå folosirea exclusivå a Algocalminului.

TRATAMENTUL FLICTENELOR
Tratamentul ambulator al arsurilor solare are ca
scop principal ameliorarea durerii, prevenirea apari¡iei infec¡iilor locale ¿i favorizarea vindecårii. În
cazul în care arsura a fost mai profundå, interesând
mai multe straturi ale tegumentului ¿i având ca rezultat apari¡ia unor pustule, recomandårile speciali¿tilor în ceea ce prive¿te îngrijirea acestora includ:
– evitarea agresårii (în sensul spargerii) acestora; în general, pustulele mici ¿i integre se
vindecå spontan, neavând nevoie de un tratament preferen¡ial;
– evitarea acoperirii lor, aceasta fåcându-se doar
dacå existå riscul spargerii, de exemplu prin
frecarea unei piese de îmbråcåminte de suprafa¡a lor;
– în cazul în care se impune acoperirea lor,
pentru a le proteja integritatea, aceasta trebuie
fåcutå aplicând un bandaj necompresiv, ale
cårui mijloace de fixare så fie la distan¡å de
baza pustulei.
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De re¡inut!
În cazul realizårii unui bandaj la nivelul membrului
superior sau inferior, indiferent de segmentul interesat,
mijlocul de fixare al acestuia (de exemplu, leucoplastul)
nu trebuie så realizeze compresie pe vasele sau nervii
subiacen¡i. În cazul în care este fixat prea strâns, existå
riscul de întrerupere a fluxului sangvin în zonå, ceea ce
poate antrena apari¡ia altor complica¡ii (durere, parestezii, apari¡ia edemului, modificåri de temperaturå cutanatå) care treneazå vindecarea efectivå a zonei.

PREVENIREA SUPRAINFECºIEI
De asemenea, medicii sfåtuiesc pacien¡ii urmåtoarele:
– så se spele atent pe mâini cu apå ¿i såpun
înainte de a atinge pustulele, deoarece acestea
se pot infecta foarte u¿or;
– în cazul în care pustulele au dimensiuni mai
mari, se indicå drenarea con¡inutului, acordând aten¡ie maximå mijloacelor de asepsie.
Drenarea se poate realiza folosind un ac steril
de seringå sau un ac curå¡at atent în prealabil
cu alcool medicinal sau apå ¿i såpun. Pustula
va fi punc¡ionatå la bazå, iar lichidul se va
scurge prin orificiul astfel creat. Pentru a se
drena în totalitate con¡inutul acesteia, se recomandå apåsarea cu degetul pe suprafa¡a
flictenei, în vederea unei goliri cât mai complete. Dupå eliminarea con¡inutului se va
spåla suprafa¡a pustulei ¿i se va ¿terge doar
cu mi¿cåri u¿oare de tamponare, folosind un
tifon curat. Nu se recomandå îndepårtarea
membranei de la suprafa¡å nici chiar dupå
drenaj, decât dacå aceasta se rupe sau se
infecteazå, acumulând puroi sub ea.
Este indicatå aplicarea unui unguent pe baza de
antibiotic, cum ar fi Bacitracina sau Polimixina B
(în cazul în care nu existå reac¡ii adverse la astfel de
substan¡e). Aplicarea unei astfel de alifii are dublu
rol: previne apari¡ia unei infec¡ii ¿i împiedicå lipirea
bandajului de suprafa¡a pustulei. Se va evita pe cât
posibil aplicarea de substan¡e iodate sau alcool
medicinal pe suprafa¡a flictenelor, deoarece acestea
încetinesc procesul de vindecare. De asemenea,
trebuie evitatå folosirea substan¡elor la care pacientul
¿tie cå prezintå reac¡ii alergice.
Dacå dupå aplicarea bandajului tegumentul
subiacent devine intens pruriginos sau apare o
erup¡ie cutanatå în jurul leziunii de bazå, este indicatå oprirea imediatå a folosirii unguentului. Pentru
a preveni apari¡ia infec¡iilor, se recomandå schimbarea zilnicå a bandajului. În vederea facilitårii
dezlipirii sale, acesta se poate introduce în apå rece.
Pacien¡ilor le este recomandat så evite pe cât posibil

acoperirea pustulelor cu obiecte vestimentare pânå
la vindecarea acestora, ¿i så fie aten¡i la apari¡ia
eventualelor infec¡ii locale ce se pot dezvolta ¿i care
sunt anun¡ate de simptome ca:
– accentuarea durerii ¿i a edemului local;
– înro¿irea excesivå a zonei;
– cre¿terea temperaturii cutanate în jurul flictenei;
– formarea ¿i scurgerea de puroi;
– mårirea în volum a nodulilor limfatici din regiunea gâtului, axilei sau din zona inghinalå;
– apari¡ia febrei.

ATENºIONÅRI SPECIALE
Pacientul este sfåtuit så urmåreasca atent dacå în
timpul tratamentului ambulator apar simptome noi
sau dacå se agraveazå cele deja existente, ceea ce
semnificå ineficien¡a tratamentului ¿i impune prezentarea grabnicå la medic.
Printre aceste semne ¿i simptome se numårå:
– probleme de vedere ce persistå ¿i dupå încetarea expunerii la soare;
– febrå;
– episoade de grea¡å ¿i vomå;
– apari¡ia deshidratårii ca rezultat direct al imposibilitå¡ii consumului de lichide în cantitate
adecvatå;
– semne cardinale ale infec¡iei locale (înro¿irea
zonei, edem, durere localå);
– manifeståri alergice.

PROFILAXIE
Cea mai sigurå ¿i facilå metodå de a preveni apari¡ia arsurilor este expunerea ra¡ionalå la soare,
folosind produse care sa protejeze pielea de ac¡iunea
nocivå a radia¡iilor ultraviolete, sau evitarea cu desåvâr¿ire a expunerii, în cazul persoanelor care prezintå o patologie ce poate fi agravatå de radia¡ii.
1. Evitarea expunerii excesive
Sfaturile medicilor includ:
– evitarea expunerii în timpul dupå-amiezii (mai
precis în intervalul orar 10-16), când intensitatea radia¡iilor este la cote maxime;
– desfå¿urarea activitå¡ilor în aer liber doar în
zone cu umbrå cât mai deaså;
– în vederea aprecierii aproximative a expunerii
la ultraviolete se poate folosi regula umbrei:
o umbrå mai mare decât înål¡imea persoanei
înseamnå o expunere micå, în timp ce o umbrå
cu dimensiuni mai mici atestå o expunere mai
mare;
– îmbråcåmintea trebuie aleaså în func¡ie de
temperatura mediului ¿i trebuie så includå
pålårii cu boruri cât mai largi, pentru a acoperi
gâtul, urechile, ochii, scalpul, haine confec-
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¡ionate din materiale naturale (in, bumbac),
cât mai deschise la culoare ¿i cât mai largi ¿i
ochelari de soare cu protec¡ie UV.
2. Prevenirea expunerii excesive a copiilor
Nu este recomandatå expunerea bebelu¿ilor sub
6 luni la radia¡ii UV, înså dacå acest lucru nu poate
fi evitat, se indicå aplicarea unui strat sub¡ire de
cremå protectoare pe fa¡å ¿i pe dosul mâinilor.
Copii trebuie învå¡a¡i de mici regulile de baza
pentru a evita arsurile solare, acestea incluzând:
– evitarea expunerii între orele 10-16;
– folosirea unei creme cu factor de protec¡ie
solarå (SPF) de minim 30;
– purtarea hainelor adecvate ¿i a ochelarilor de
soare. Chiar ¿i copiii sub 1 an ar trebui så
poarte ochelari cu protec¡ie UV.
3. Protec¡ia solarå
În cazul în care evitarea expunerii la soare nu este
posibilå, se recomandå folosirea produselor speciale
de protec¡ie împotriva razelor UV ¿i infraro¿ii.
Eficien¡a acestor produse este în func¡ie de factorul
de protec¡ie, care se recomandå a fi de minim 30.
Cremele care au specificat pe ambalaj „Spectru larg“
se adreseazå atât radia¡iilor UV de tip A, cât ¿i UV B.
Pentru a-¿i exercita rolul protector, produsele de
protec¡ie solarå trebuie aplicate cu minim 30 de
minute înainte de a ie¿i în soare (indiferent cå sunt
condi¡ionate sub formå de creme, geluri, sprayuri,
lo¡iuni sau unguente). Zonele pe care se aplicå sunt,
desigur, cele mai expuse la razele soarelui, insistându-se pe nas, urechi, gât, scalp ¿i buze (se recomandå folosirea de balsamuri speciale de buze
cu SPF pentru a preveni uscarea acestora). Stratul
protector trebuie så fie uniform distribuit ¿i se recomandå respectarea indica¡iilor fiecårui producåtor
în parte în ceea ce prive¿te doza aplicatå.
De-a lungul zilei, stratul de cremå trebuie reînnoit
de 2-3 ori (sau chiar mai frecvent în cazul în care
persoana transpirå mult sau stå în apå). Eficacitatea
cremelor nu este afectatå doar de apå sau sudoare,
ci ¿i de vânt, umiditate atmosfericå ¿i altitudine.
Existå înså ¿i producåtori care promoveazå creme
ce rezistå la apå ¿i au capacitatea de a proteja o persoanå aproximativ 40 de minute, dacå aceasta este
în apå. Totu¿i, majoritatea speciali¿tilor insistå în a
recomanda pacien¡ilor aplicarea cât mai frecventå a
lo¡iunilor protectoare, indiferent de proprietå¡ile specificate pe ambalaj. Aceste recomandåri se datoreazå
faptului cå pielea udå este mult mai predispuså så
dezvolte arsuri solare.
68

Produsele de protec¡ie solarå
În continuare sunt prezentate câteva sfaturi în
legåturå cu alegerea ¿i folosirea cât mai corectå a
produselor de protec¡ie solarå:
– adul¡ii cu piele sensibilå, predispuså arsurilor
ar trebui så foloseascå creme cu SPF de minim
30;
– în cazul unei pieli uscate este indicatå alegerea
unei lo¡iuni protectoare (nu a unui spray sau
gel);
– în cazul pielii grase sau în cazul în care persoana respectivå lucreazå într-un mediu cu
mult praf, se recomandå folosirea unui gel
care så usuce pielea, fårå så lase vreo peliculå
pe suprafa¡a ei;
– pielea sensibilå trebuie îngrijitå folosind produse fårå alcool ¿i fårå exces de substan¡e
chimice;
– în cazul în care persoana prezintå alergii la
diferite produse de îngrijire a pielii, aceasta
este sfåtuitå så aleagå creme de protec¡ie care
så nu con¡inå acid para-aminobenzoic sau
parfum (aceste substan¡e fiind incriminate cel
mai des în apari¡ia reac¡iilor alergice);
– dacå expunerea la soare este masivå ¿i inevitabilå, persoana respectivå ar trebui så ia în
considera¡ie folosirea unei metode fizice de
blocare a tuturor razelor solare de a ajunge în
contact cu pielea (de exemplu, folosirea oxidului de zinc);
– dacå se impune folosirea unui agent de
protec¡ie solarå ¿i a unui repelent de insecte,
nu este recomandatå combinarea concomitentå a celor 2 substan¡e. Se aplicå ini¡ial
crema antisolarå ¿i apoi, la un interval variat
de timp, repelentul. Trebuie specificat faptul
cå protectorul solar trebuie reaplicat la fiecare
2 ore, în acest caz.

PREGATIREA VIZITEI LA MEDIC
Pacien¡ii î¿i pot ajuta medicul specialist în stabilirea unui diagnostic cât mai corect, ceea ce implicå aplicarea promptå a unui tratament corespunzåtor, dacå î¿i pregåtesc cu aten¡ie vizita la
cabinetul acestuia, pregåtind din timp råspunsul la
câteva întrebåri în legåturå cu starea lor actualå de
sånåtate, cum ar fi:
– cât timp au petrecut la soare, în ce moment al
zilei s-a întâmplat ¿i la ce altitudine;
– care sunt principalele simptome;
– când au apårut acestea;
– dacå au apårut ¿i pustule;
– dacå a fost folosit vreun protector solar, iar
dacå da, ce SPF a avut;
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– dacå au mai existat în antecedente astfel de
probleme, ¿i dacå da, care a fost cauza exactå
¿i tratamentul aplicat;
– dacå existå vreo situa¡ie care så amelioreze
simptomatologia;
– ce medicamente s-au administrat pânå în
prezent cu scopul de a ameliora situa¡ia;

– care au fost måsurile terapeutice luate ¿i cu
ce rezultat;
– dacå existå factori de risc asocia¡i;
– dacå existå vreun tratament de fond pentru
boli cronice.
Sursa:www.sfatulmedicului.ro
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