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Rezumat: Prezentul studiu a avut ca obiectiv stabilirea importanței existenței unei consilieri psihologice 
motivaționale în tratamentul recuperator pentru fracturile operate de capitellum. Pentru aprecierea 
rezultatelor funcţionale, au fost urmărite 42 cazuri care au beneficiat de tratament chirurgical, la care 
s-a procedat la reducere sângerândă şi fixare cu şuruburi Herbert. Cele 42 cazuri monitorizate au fost 
împărțite în 2 loturi de studiu, urmărindu-se echivalența traiectelor de fractură pentru ambele loturi (s-a 
realizat astfel o omogenizare a prognosticului pentru cele 2 loturi studiate). În concluzie, analizând 
rezultatele funcționale pentru acest lot de bolnavi, putem afirma următoarele: cazurile care au 
beneficiat de consiliere psihologică au avut o evoluție net superioară față de lotul martor (p=0,02); 
deteriorarea scorului MAYO pentru lotul martor este un marker pentru modul de percepție al evaluării 
personale a recuperării funcționale de către fiecare pacient integrat în studiu. 
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Abstract: The hereby study aimed at establishing the importance of motivational psychological 
counselling in the recovery therapy for capitellar fractures that had been subject to surgery. 42 cases 
under surgical treatment were observed with a view to assess the functional results. All these cases were 
subject to open reduction and Herbert screw fixation. The 42 monitored cases were divided into 2 study 
batches, so as to maintain equivalent fracture trajectories for both batches (the prognosis was 
homogenized for the 2 studied batches). In conclusion, analysing the functional results for this batch of 
patients, the following may be asserted: cases that were provided psychological counselling had a 
strictly better evolution than the witness batch (p = 0.02); the deterioration in the MAYO score for the 
witness batch is a marker for the perception of the personal evaluation of functional recovery by each 
patient in the study. 
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SCOP 
Prezentul studiu a avut ca obiectiv stabilirea 

importanței existenței unei consilieri psihologice motivaționale 
în tratamentul recuperator pentru fracturile operate de 
capitellum.(1) Pentru aprecierea rezultatelor funcţionale, au fost 
urmărite 42 cazuri care au beneficiat de tratament chirurgical, la 
care s-a procedat la reducere sângerândă şi fixare cu şuruburi 
Herbert.(4)  
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Cele 42 de cazuri monitorizate au fost împărțite în 2 

loturi de studiu, urmărindu-se echivalența traiectelor de fractură 
pentru ambele loturi (s-a realizat astfel o omogenizare a 
prognosticului pentru cele 2 loturi studiate). 

Tratamentul a fost ghidat după următorul protocol: 
• Imobilizare cu scop antalgic timp de 2 săptămâni între 

şedinţele de reeducare.(2) 
• La 48 de ore de la intervenţie s-a început reabilitarea 

funcţională.(3) 
• La externare, pacienții au fost dirijaţi spre un serviciu de 

kinetoterapie pentru a continua recuperarea începută în 
spital.(3) 

• La 14 zile s-au suprimat firele de sutură. 
• Evaluări: la externare, 2 şi 4 săptămâni, 2, 3, 6 şi 12 luni – 

s-au urmărit în mod special progresele etapizate ale 

reabilitării funcţionale. În procesul de evaluare au fost 
cuantificate: flexia, extensia, pronaţia, supinaţia, 
prehensiunea şi scorul MAYO. 

• La toate cazurile s-a procedat la osteosinteză fiind utilizată 
chirurgia deschisă cu abord lateral.(5)  

• Nu a fost folosit drenajul pasiv. 
• Începând cu perioada imediat postoperatorie şi până la 

încheierea perioadei de reabilitare funcţională (consolidarea 
rezultatului) cazurile din lotul 1 de studiu au beneficiat de 
consiliere psihologică motivațională, având în vedere că 
motivaţia este unul dintre cele mai importante procese în 
activitatea umană, ea fiind motorul fiecărei acţiuni. 
Consilierea a fost realizată în cabinetul de psihiatrie în 
prezența unui medic psihiatru și al unui psiholog. În cadrul 
ședințelor de psihoterapie a fost urmărită amplificarea a 2 
dintre cele 3 funcții ale motivului și anume funcția de 
orientare-direcționare (vectorială) și funcția de susținere 
(energizantă). Evaluarea pacienților de către echipa de 
psihoterapie a început încă din perioada preoperatorie, în 
așa fel încât fiecare pacient să poată beneficia de o terapie 
optimă în momentul începerii reeducării funcționale, 
respectiv obținerea optimului motivațional – adică 
realizarea unei relații optime între intensitatea motivației și 
dificultatea sarcinii de realizat (gimnastica de reabilitare 
funcțională în cazul nostru). Utilizarea scorului MAYO în 
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evaluarea pacienților a permis o mai bună comunicare a 
acestuia cu echipa de psihoterapie și a permis o înțelegere 
mai bună a obiectivelor programului de reabilitare 
funcțională. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultate funcţionale lot 1: 
La externare: 
• arcul de flexie - extensie în medie de 65o 
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie în medie de 75o 
• scorul MAYO între 45 şi 65 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+” 16 cazuri  
o “-” 5 cazuri. 

La 14 zile: 
• arcul de flexie - extensie între 45o şi 80o cu 

mediana la 70o 
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie între 55o şi 95o cu mediana la 75o 
• scorul MAYO între 45 şi 65 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+” 16 cazuri  
o “-” 5 cazuri 

La 4 săptămâni: 
• arcul de flexie - extensie între 75o şi 115o cu 

mediana la 100o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie între 85o şi 130o cu mediana la 105o 
• scorul MAYO a înregistrat valori între 60 şi 90 

de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ +” 9 cazuri 
o “+” 12 cazuri. 

Controlul la 2 luni: 
• arcul de flexie - extensie 95o şi 140o cu mediana 

la 115o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie între 110o şi 155o cu mediana la 130o 
• scorul MAYO între 75 şi 100 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ + +” 7 cazuri 
o “+ +” 11 cazuri  
o “+” 3 cazuri.  

La 3 luni: 
• arcul de flexie - extensie între 110o şi 160o cu 

mediana la 135o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie între 110o şi 175o cu mediana la 135o 
• scorul MAYO între 90 şi 100 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ + +” 11 cazuri 
o “+ +” 9 cazuri  
o “+” 1 caz. 

La 6 luni: 
• arcul de flexie - extensie între 110o şi 160o cu 

mediana la 140o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie între 110o şi 175o cu mediana la 140o 
• scorul MAYO a înregistrat valori între 95 şi 100 

de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ + +” 16 cazuri 
o “+ +” 4 cazuri  
o “+” 1 caz. 

La un an de zile postoperator, nu au fost constatate 
modificări semnificative ale parametrilor monitorizaţi, în 
comparaţie cu vizita anterioară. Nu am înregistrat cazuri de 
intoleranţă la materialul de osteosinteză la acest control. 

Rezultate funcţionale cazuri lot 2: 
La externare: 
• arcul de flexie - extensie în medie de 50o 
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie-

supinaţie în jurul valorii de 70o 
• scorul MAYO între 40 şi 55 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+” 17 cazuri  
o “-” 4 cazuri.  

La 14 zile: 
• arcul de flexie - extensie între 60o şi 90o cu 

mediana la 70o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie - 

supinaţie între 65o şi 100o cu mediana la 75o 
• scorul MAYO între 40 şi 55 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+” 19 cazuri  
o “-” 2 cazuri. 

La 4 săptămâni: 
• arcul de flexie - extensie între 70o şi 110o cu 

mediana la 85o 
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie - 

supinaţie între 70o şi 115o cu mediana la 90o 
• scorul MAYO între 55 şi 85 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ +” 10 cazuri  
o “+” 11 cazuri. 

Controlul la 2 luni: 
• arcul de flexie - extensie între 80o şi 125o cu 

mediana la 110o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie - 

supinaţie între 85o şi 130o cu mediana la 120o 
• scorul MAYO între 75 şi 95 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ +” 15 cazuri  
o “+” 6 cazuri. 

La 3 luni: 
• arcul de flexie - extensie între 90o şi 140o cu 

mediana la 125o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie - 

supinaţie între 95o şi 145o cu mediana la 130o 
• scorul MAYO între 85 şi 100 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ + +” 9 cazuri 
o “+ +” 10 cazuri  
o “+” 2 cazuri. 

La 6 luni: 
• arcul de flexie - extensie între 100o şi 160o cu 

mediana la 130o  
• arcul de cerc pentru mişcarea de pronaţie - 

supinaţie între 110o şi 165o cu mediana la 140o 
• scorul MAYO între 85 şi 100 de puncte 
• capacitatea de prehensiune  

o “+ + +” 16 cazuri 
o “+ +” 3 cazuri  
o “+” 2 cazuri. 

La un an de zile postoperator, nu au fost constatate 
modificări semnificative ale parametrilor monitorizaţi. Cazurile 
nu au acuzat intoleranţă la materialul de osteosinteză la acest 
control sau necroză aseptică. 
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În concluzie, analizând rezultatele funcționale pentru 
acest lot de bolnavi, putem afirma următoarele: 

1. Cazurile care au beneficiat de consiliere psihologică 
au avut o evoluție net superioară față de lotul martor 
(p=0,02). 

2. Deteriorarea scorului MAYO pentru lotul martor este 
un marker pentru modul de percepție a evaluării 
personale a recuperării funcționale de către fiecare 
pacient integrat în studiu. 
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