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ANESTHETIC TEHNIQUES AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL
CARE UNDER DAY-STAY GENERAL ANESTHESIA IN PATIENTS PRESENTING
NEUROPSYCHIC DISORDERS (ABSTRACT): The study aimed to compare the incidence of
complications throughout the first 24 postoperative hours in those patients known with neuropsychic
disorders, whose dental care was run under day-stay general anaesthesia using propofol and sevoflurane.
The general anaesthesia techniques consisted in the usage of propofol and sevoflurane on 86 patients with
neuropsychic disorders, not eligible for local anaesthesia techniques and pre-treated with benzodiazepines
during pre-anaesthesia. The trial imposed to analyze the anaesthetic charts, which comprised data like
patients’ age, gender, ASA class, type of dental treatment and duration of anaesthesia and operation as
well. Studied patients were allocated in two groups, as related to the used anaesthesia type and the
incidence of complications that occurred during the 24 post treatment hours was noticed. The
postoperative monitoring charts recorded the recovery time (Aldrete Scale), discharge time and
postoperative complications. In the studied patients, agitation and pain occurred more frequently in
sevoflurane treated group. No significant differences were recorded between patients groups for nausea
and vomiting, bleeding, screaming and drowsiness. The recovery time was shorter in the sevoflurane
anesthetized patients. Postoperative hospitalisation time was identical in both groups. Anaesthesia
techniques based on propofol and sevoflurane are safe and therefore indicated for ambulatory dental care
in those patients known with neuropsychic disorders.
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INTRODUCERE
Pacienţii cu afecţiuni neuro-psihice ridică o adevărată problemă din punct de
vedere al aplicării tratamentelor stomatologice sau de chirurgie oro-maxilo-facială.
În rare cazuri, aceştia pot fi rezolvaţi folosind anestezia locală, de regulă cu
sedare intravenoasă. Regula este utilizarea anesteziei generale care poate ridica
probleme, mai ales la pacienţii care prezintă afectarea coloanei vertebrale sau
articulaţiei temporo-mandibulare. Aşadar, anestezia generală în condiţii de ambulator
(Day-Stay General Anesthesia), este o alternativă la cei mai mulţi dintre pacienţi cu
afecţiuni neuro-psihice [1].
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Anestezia generală ambulatorie reprezintă un beneficiu psihologic pentru
pacient, în special pentru copii, deoarece timpul de separare de casă, de familie este
redus, evită stresul dat de spitalizare, reduce riscul de infecţii intraspiteliceşti, în special
la pacienţii imunosupresaţi şi copii, iar costurile spitalizării sunt scăzute.
În stomatologie şi chirurgia orală, avantajul anesteziei generale este acela că
toate tratamentele pot fi efectuate într-o singură şedinţă, iar costurile nu sunt foarte
ridicate [2,3].
Persoanele cu dizabilităţi neuro-psihice pot adesea prezenta şi alte afecţiuni
medicale (în special cardio-vasculare), de aceea anestezia generală în condiţii de
ambulator poate pune probleme mari uneori, deasemenea şi prevalenţa complicaţiilor
postoperatorii poate fi crescută, în strânsă corelaţie cu afecţiunile medicale [3].
Este necesară o evaluare preoperatorie minuţioasă pentru a identifica preoperator
orice malformaţie cardio-vasculară, a căilor aeriene, sau a sistemului osos şi pentru a
stabili un plan anestezic adecvat. De asemenea, trebuie avut în vedere riscul infecţiei cu
HIV la cei instituţionalizaţi.
Anestezia generală în condiţii de ambulator impune ca îngrijirea pacientului, atât
în timpul cât şi după intervenţia chirurgicală, să fie de cea mai bună calitate, astfel încât
complicaţiile postoperatorii să fie minimalizate. Din acest motiv, alegerea agentului
anestezic şi a tehnicii anestezice au o valoare mare [3,4].
Tehnicile de anestezie trebuie să ţină cont de durata de supraveghere posibilă în
salonul de trezire şi de caracterul ambulator al pacientului.
În alegerea tehnicii anestezice pentru chirurgia ambulatorie se ţine cont de
următoarele obiective: inducţie blândă şi rapidă, condiţii chirurgicale bune, amnezie şi
analgezie intraoperatorie, recuperare rapidă fără efecte secundare sau cu efecte
secundare minime [5,6].
Deşi caracteristicile perioadei de recuperare sunt în general bine cunoscute, sunt
foarte puţine informaţii cu privire la complicaţiile postoperatorii în cazul pacienţilor cu
dizabilităţi neuro-psihice, care au urmat tratamente stomatologice sau de chirurgie oromaxilo-facială sub anestezie generală în condiţii de ambulatoriu [7].
Scopul acestui studiu a fost să compare două tehnici anestezice în ceea ce
priveşte incidenţa complicaţiilor postoperatorii în primele 24 h, în cazul pacienţilor cu
dizabilităţi neuro-psihice care au urmat tratamente stomatologice sau de chirurgie orală
sub anestezie generală în condiţii de ambulator (day-stay general anesthesia).
Anestezia volatilă (VIMA-Volatile Induction and Maintenance of Anesthesia)
rămâne tehnica anestezică cea mai folosită la copii, fiind relansată odată cu introducerea
în practică a sevofluranului. Costul ridicat al sevofluranului nu mai constituie un
impediment de când se foloseşte tot mai mult procedeul ”fast-tracking” în chirurgia de o
zi, ceea ce înseamnă că pacientul este transferat direct din sala de operaţie pe secţie,
şuntând salonul de postoperator şi costurile aferente acestuia.
În anestezia totală intravenoasă (TIVA) singurul agent uzual este propofolul în
combinaţie cu opioide de scurtă durată cu sau fără relaxare musculară [8].
MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a cuprins un număr de 86 pacienţi cu dizabilităţi neuro-psihice, supuşi
unor intervenţii stomatologice sau de chirurgie orală în Clinica de Chirurgie OroMaxilo-Facială a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” din Iaşi.
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Dintre aceştia, 42% au avut afectare severă a capacităţii mentale, 38% au avut
afectare moderată, 18% au fost cu afectare uşoară, iar 2% au avut afectare profundă.
Includerea pacienţilor în studiu s-a făcut pe baza consimţământului scris
informat al aparţinătorilor legali ai acestora.
Pacienţii selectaţi au fost împărţiţi în două grupuri: grupul 1 (cei la care s-a
administrat propofol-TIVA), grupul 2 (cei la care s-a administrat sevoflurane-VIMA).
Tehnica anestezică
Toţi bolnavii au fost programaţi şi supuşi unor intervenţii de scurtă durată
(aproximativ 1,5-2 h), intervenţii cu risc scăzut din punct de vedere hemoragic şi
respirator, care nu au implicat un handicap important în postoperator.
Toţi pacienţii au fost premedicaţi cu 30 minute înainte de inducţie folosind
Midazolam administrat fie pe cale orală (0,3-0,5 mg/kg), fie pe cale intrarectală (0,75-1
mg/kg) sau Diazepam administrat intrarectal (Desitine: 5 mg sau 10 mg – în funcţie de
greutatea pacientului). În ambele grupuri, înainte de inducţie toţi copii au primit
atropină 10 ÷ 20 µg/kg.
Imediat după inducţie toţi pacienţii au primit Paracetamol 20 mg/kg administrat
fie intravenos, fie intrarectal pentru analgezie postoperatorie şi dexametazonă 0,1 mg/kg
pentru prevenirea edemelui postchirurgical.
În grupul 1, inducţia anesteziei s-a realizat cu propofol 2mg/kg. În unele cazuri
s-a utilizat co-inducţia cu midazolam (0,03-0,06 mg/kg), care a redus doza de propofol,
a produs sedare şi amnezie bună, fără a prelungi timpul de trezire. Menţinerea anesteziei
s-a realizat folosind tot propofol administrat fie în bolusuri repetate, fie în perfuzie
continuă. Ventilarea pacientului s-a realizat cu O2 100%.
În grupul 2, inducţia anesteziei s-a făcut cu sevoflurane 8%, iar menţinerea s-a
făcut cu acelaşi gaz anestezic (Fet Sevo 2,5%) în O2 100%, 2 L/min.
În ambele grupuri, pentru analgezie s-a administrat în inducţie fentanyl 3-5
µg/kg. Pe parcursul intervenţiei acesta s-a readministrat în bolusuri (1-3 µg/kg), funcţie
de răspunsul hemodinamic al fiecărui pacient în parte.
Relaxantul muscular – tracrium 0,5 mg/kg a fost administrat în cazurile în care
intubaţia traheală nu a fost posibilă doar prin administrarea în inducţie de propofol
asociat cu fentanyl (grup 1) sau sevoflurane (grup 2). Pe toată durata desfăşurării actului
chirurgical, bolnavii au fost monitorizaţi intraanestezic conform standardului stabilit de
Societatea Americană de Anesteziologie (ASA).
Iniţial s-au realizat tratamentele stomatologice, apoi s-au efectuat extracţiile
dentare. Tuturor pacienţilor li s-a administrat şi anestezie locală (xilină 2% cu
adrenalină 1:100000, < 4 mg/kg) pentru o bună analgezie postoperatorie.
La finalul intervenţiei chirurgicale/stomatologice s-a întrerupt administrarea
continuă a oricărui anestezic inhalator sau intravenos. Extragerea sondei traheale s-a
realizat doar în momentul în care reflexele au fost prezente (clipit, deglutiţie), starea de
conştienţă reluată (deschiderea ochilor), ventilaţia spontană adecvată şi funcţia cardiovasculară în parametri normali, cu o bună toaletă a cavităţii orale în prealabil, pentru a
evita obstrucţia căilor aeriene cu corpi străini (sânge, salivă, comprese, resturi dentare).
Eliberarea pacienţilor din sala de operaţie s-a făcut doar după asigurarea că
aceştia sunt capabili să-şi menţină calea aeriană permeabilă.
Fiecărui pacient i-a fost întocmită o fişă de anestezie în care au fost notate:
vârsta, sexul, greutatea, clasa ASA, tehnica anestezică, parametrii hemodinamici şi
respiratori monitorizaţi, durata anesteziei şi a intervenţiei stomatologice şi/sau
chirurgicale, tratamentele efectuate.
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Faza postanestezică imediată.
Fiind o perioadă dominată de efectele remanente ale anesteziei cu riscurile şi
complicaţiile aferente, pacienţii au fost supravegheaţi în salonul de postanestezie
(recovery room).
Ei au fost monitorizaţi standard: urmărire clinică, măsurarea tensiunii arteriale,
monitorizarea electrocardiografică în cazul pacienţilor cu patologie cardio-vasculară
asociată, pulsoximetrie, măsurarea diurezei, temperaturii, urmărirea plăgii chirurgicale
până la revenirea completă (trezirea completă).
Mamelor/însoţitorilor pacienţilor li s-a permis accesul în salonul de trezire,
având în vedere patologia neuro-psihică a acestora. Evaluarea pacienţilor în salonul de
postanestezie a fost făcută de o asistentă medicală pregătită special cu ajutorul
mamelor/însoţitorilor pacienţilor.
Pe parcursul şederii în salonul de postanestezie, fiecărui pacient i-a fost
întocmită o fişă de supraveghere postanestezică în care au fost notate starea pacientului
la internare, la externare, complicaţiile postoperatorii survenite (durere, plânset-ţipăt,
greţuri, vărsături, sângerare, agitaţie-somnolenţă), valorile parametrilor monitorizaţi la
intervale prestabilite, tratamentele administrate, îndeplinirea criteriilor de externare.
Intervalele stabilite au fost: imediat la sosire, la 15 minute, respectiv 30 minute
de la sosire şi la fiecare jumătate de oră până la externare.
Agitaţia şi durerea au fost apreciate folosind o scală vizuală analogă (VAS), de
la 0 – fără durere până la 10 – durere intensă.
Fiind vorba de pacienţi cu patologie neuro-psihică ce nu-şi pot exprima trăirile,
agitaţia şi durerea au fost distinse folosind următorul criteriu:
- agitaţia severă a fost sugerată de un pacient necooperant, care ţipă, care nu poate
fi liniştit, care încearcă să părăsească patul;
- durerea moderată sau severă a fost sugerată de un pacient care plânge, care nu
poate să doarmă, care scoate sunete/vocalize specifice pentru durere, cu o frunte
încruntată, cu ochii larg deschişi.
Pentru a aprecia momentul optim al părăsirii salonului de postanestezie de către
pacient, am utilizat scorul Aldrete, al cărui scor maxim este de 10 unităţi şi minim de 1
unitate. Pacienţii au fost externaţi doar după atingerea unui scor de 9-10.
De asemenea, pacienţii au fost externaţi din spital după un protocol dinainte
stabilit: funcţii vitale stabile pentru cel puţin 1 h, capacitatea de a mânca şi a bea lichide,
aceasta demonstrând şi absenţa greţurilor, absenţa vărsăturilor, micţiuni posibile,
hidratare orală adecvată, drenaj minim al plăgii, durere acceptabilă şi capacitate de a se
mobiliza în acord cu invalidităţile lor.
La domiciliu, în primele 24 h, mamele/însoţitorii pacienţilor au fost rugaţi să
noteze complicaţiile ce survin şi au fost intervievaţi telefonic.
Ca metode statistice au fost utilizate testul Student, Mann – Whitney şi Fisher
(considerându-se semnificativ un p<0,05).
REZULTATE
Sexul, vârsta pacienţilor, greutatea, clasa ASA şi tratamentele efectuate sunt
prezentate în tabelul I.
Caracteristicile pacienţilor, cantitatea de anestezic local administrată şi numărul
de proceduri stomatologice/chirurgie orală au fost similare în ambele grupuri.
Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri (p>0,05).
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Durata anesteziei şi a operaţiei şi calea de intubaţie sunt prezentate în tabelul 2.
Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri (p>0,05).
Incidenţa complicaţiilor postoperatorii (bronhospasm, laringospasm, durere,
greţuri, vărsături, sângerări dentare, agitaţie, plâns-ţipăt) în primele 24 h, este ilustrată în
tabelul 3.

Sex
M

F

Tabel 1
Caracteristici demografice şi chirurgicale
Tratamente
Clasa ASA
Vârsta
Greutate
stomatologice
(ani)
(kg)
I
II III IV
Medie±SD

Grup 1
31
13
11,6±4,7
35,3±16,6 11 27 7
1
5,4±3,7
(propofol)
Grup 2
29
13
11,1±5,9
32,2±15,4 10 24 5
1
5,6±3,6
(sevoflurane)
Abrevieri: ASA, Societatea Americană de Anesteziologie; SD, deviaţie standard.

Extracţii
dentare
Medie±SD
3,2±3,6
3,6±3,9

Tabel 2
Calea de intubaţie, durata anesteziei şi a operaţiei
Calea intubaţiei
Durata anesteziei
Durata operaţiei (min)
(min) Medie ±SD
Medie ±SD
Nazală
Orală
Grup 1
(propofol)
Grup 2
(sevoflurane)

10

34

102,6±35,4

88±33,3

6

36

101,3±26,9

86,5±25,7

Tabel 3
Incidenţa complicaţiilor postoperatorii (număr de pacienţi)
La domiciliu
Postoperator – la 1 h
Postoperator
(n)
(n)
imediat (n)
Complicaţie
Prop Sev Total
Prop Sev
Total
Prop Sev
Total
15
25
39
2
16
18
1
15
16
Durere (VAS>5)
14
37
51
7
10
17
5
7
12
Ţipăt
1
1
2
0
0
0
1
1
2
Greţuri
1
1
2
0
0
0
1
0
1
Vărsături
20
29
49
14
24
24
4
3
7
Sângerare
4
2
6
4
4
4
7
5
12
Somnolenţă
16
34
50
7
33
33
8
13
21
Agitaţie
Abrevieri: Prop, propofol; Sev, sevoflurane

Nu au fost diferenţe semnificative între cele două grupuri în ceea ce priveşte
incidenţa bronhospasmului, laringospasmului, sângerării şi a stării de somnolenţă.
Greţurile şi vărsăturile au fost prezente la un număr mai mic de pacienţi din grupul celor
care au primit propofol, fiind cunoscut faptul că acesta este mult mai eficient în
prevenirea greţurilor şi vărsăturilor decât ondasetronul.
Durerea şi agitaţia (VAS >5) au fost prezente la un număr mai mare de pacienţi
din grupul celor care au primit sevoflurane. De asemenea, plânsetul s-a înregistrat la un
număr mai mare de pacienţi din grupul celor care au primit sevoflurane (p<0.05).
Pacienţii care au înregistrat un scor Aldrete cuprins între 7-8 au fost spitalizaţi şi
peste noapte (4 din grupul 1 şi 5 din grupul 2). Motivele spitalizării au fost legate de
patologia cardio-vasculară severă asociată sau prelungirea intervenţiei peste 2 ore, fără a
avea o corelaţie directă cu tehnica anestezică utilizată.
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Timpul necesar trezirii complete a fost mai scurt în grupul 2 (25,2±10,3 minute)
decât în grupul 1(26,1±7,1 minute), dar această diferenţă nu are importanţă statistică
(p>0.05).
Nu s-a înregistrat o diferenţă semnificativă statistic (p>0,05) în ceea ce priveşte
timpul petrecut în spital până la externare: grup 1 (300,5±23,4 minute); grupul 2
(295±23,5 minute).
Nu au fost corelaţii între durata operaţiei şi a anesteziei, complicaţiile
postoperatorii, timpul de recuperare şi timpul scurs până la externare.
DISCUŢII
Anestezia generală în condiţii de ambulator (day – stay general anesthesia) are o
mare valoare în ceea ce priveşte tratamentele stomatologice sau de chirurgie orală, în
special la pacienţii foarte tineri şi la cei cu handicap neuro-psihic [9]. Rezultatele
noastre confirmă acest lucru.
Au fost luaţi în studiu pacienţii cu afecţiuni neuro-psihice la care tratamentele
stomatologice sau de chirurgie orală nu s-au putut efectua sub anestezie locală şi cei
care aveau nevoie de un tratament dentar extins (numărul mediu al dinţilor care trebuiau
trataţi sau extraşi a fost de 6).
Toţii pacienţii au fost evaluaţi preoperator cu meticulozitate. Durata medie a
anesteziei în studiul nostru este de aproximativ 2 ore. Vinckier şi colab. recomandă ca
durata anesteziei în condiţii de ambulator să nu depăşească două ore [9], iar Holt şi
colab. consideră că o durată de 30 de minute este mai potrivită pentru anestezia
ambulatorie [2].
Deşi în studiul nostru durata operaţiei şi a anesteziei nu a influenţat timpul
necesar trezirii şi timpul petrecut în spital până la externare, suntem de acord cu ideea ca
o anestezie de ambulator să nu depăşească două ore. Peste noapte au fost spitalizaţi 9
copii care prezentau şi afecţiuni cardio vasculare severe, motivele spitalizării fiind strict
legate de afecţiunea medicală.
În acest studiu toţi pacienţii au fost premedicaţi cu 30 minute înainte de inducţie
cu benzodiazepine (midazolam sau diazepam). Este cunoscut că benzodiazepinele
produc anxioliză şi sedare [10,11] şi sunt eficiente atât la adulţi cât şi la copii [12]. În
studiul nostru, ţinând cont de categoria aparte de pacienţi, sedarea şi anxioliza au fost
imperios necesare.
La pacienţii din grupul 1 sedarea a fost necesară pentru a facilita abordul venos,
iar la pacienţii din grupul 2 să se facă posibilă plasarea (utilizarea) măştii faciale fără o
agitaţie extremă preanestezie. La aceştia din urmă abordul venos s-a realizat după
pierderea cunoştinţei (avantaj la copil, la pacienţii cu fobie la ac, sau la cei cu abord
venos dificil).
Deşi unii autori consideră că premedicaţia prelungeşte timpul de trezire [2],
Horgesheimer [12] şi Moore[13] demonstrează că administrarea benzodiazepinelor în
premedicaţie nu întârzie externarea din spital a copiilor a căror tratamente dentare au
fost realizate sub anestezie generală. Şi noi susţinem ideea că administrarea de
benzodiazepine în premedicaţie nu întârzie externarea din spital.
Studiul nostru a evaluat rezultatele clinice ale tehnicilor de anestezie generală
folosind propofol şi sevoflurane.
Majoritatea studiilor raportează o agitaţie postoperatorie după sevoflurane cu
incidenţă variabilă [14-17].
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În studiul nostru agitaţia postoperatorie a fost înregistrată la un număr mai mare
de pacienţi din grupul celor care au primit sevoflurane (grup 2) decât din grupul celor
care au primit propofol (grup 1) (p<0,05). În studiul nostru, afectarea neuropsihică pare
să joace un rol mult mai important în agitaţia postoperatorie severă decât anestezicul
propriu-zis. În plus trezirea bruscă într-un mediu nefamiliar, senzaţia de foame şi de sete
ar putea de asemenea să cauzeze agitaţie şi anxietate.
Durerea este un fenomen subiectiv care variază de la o persoană la alta. Cel mai
fidel indicator al durerii este raportul verbal al pacientului despre durere. În studiul
nostru fiind vorba de pacienţi cu afecţiuni neuro-psihice, aceştia nu-şi pot exprima
trăirile, de aceea este nevoie încă de noi instrumente pentru a observa durerea. În studiul
nostru, mamele/însoţitorii pacienţilor au fost rugaţi să participe, deoarece de cele mai
multe ori aprecierea durerii copiilor lor este mai exactă, după cum este citat şi în alţi
autori [18-20]. Aparţinătorii legali au semnalat, au notat gesturi subtile pe care asistenţa
medicală nu a fost capabilă să le observe. Incidenţa durerii post-operatorii a fost mai
mare în grupul celor care au primit sevoflurane. În acord cu aceste rezultate a fost
nevoie să se administreze medicaţie analgezică. Mulţi autori au raportat prezenţa durerii
postoperatorii imediat după tratamentele dentare [2.20] În cazuistica analizată, incidenţa
mai mare a durerii postoperatorii în cazul administrării sevofluranului nu poate fi
atribuită tratamentului dentar excesiv, deoarece numărul mediu al extracţiilor dentare şi
cantitatea de anestezic local administrată au fost similare în ambele grupuri.
Timpul necesar trezirii complete a fost mai scurt în grupul 2 decât în grupul 1,
dar această diferenţă nu are importanţă statistică. Nu s-a înregistrat nici o diferenţă între
cele două grupuri în cazul timpului scurs până la externarea din spital.
Greţurile şi vărsăturile sunt cele mai frecvente simptome apărute în primele 24 h
postoperator, reprezentând o problemă importantă a chirurgiei ambulatorii, deoarece
întârzie externarea. La persoanele susceptibile trebuie aplicate de rutină măsurile de
prevenire a greţurilor şi vărsăturilor. Factorii care influenţează incidenţa G/V sunt:
sediul chirurgiei (este cunoscut că în sfera OMF, incidenţa G/V poate ajunge până la
50% încât prevenirea acestora este o necesitate), tipul chirurgiei, vârsta, sexul feminin,
durerea, mobilizarea precoce, utilizarea opioizilor ca analgetice. Scăderea incidenţei
greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii este un factor important în compararea tehnicilor
anestezice [13,14,21]. În studiul nostru incidenţa G/V postoperator a fost foarte scăzută.
Este cunoscut că propofolul, chiar şi în doze subhipnotice, joacă un rol important în
prevenirea greţurilor şi vărsăturilor [21, 22]. Midazolamul administrat în premedicaţie
este eficient şi pentru profilaxia G/V, eliminând necesitatea administrării unor droguri în
plus pentru acest scop. De asemenea este cunoscut şi efectul antiemetic al
dexametazonei, utilizată în chirurgia orală pentru prevenirea edemului postoperator. În
studiul nostru incidenţa scăzută a greţurilor poate fi legată şi de natura pacienţilor care
nu sunt capabili să comunice disconfortul lor.
CONCLUZII
Calitatea recuperării a fost similară în cazul celor două tehnici, singura diferenţă
a fost incidenţa mai mare a agitaţiei şi durerii postoperatorii în cazul anesteziei cu
sevoflurane.
În concluzie, tehnicile de anestezie generală folosind propofol sau sevoflurane
sunt sigure şi reprezintă o cale eficientă pentru tratamentele dentare ambulatorii în cazul
pacienţilor cu afecţiuni neuro-psihice. În plus, progresul în controlul durerii a contribuit
la scăderea complicaţiilor post anestezice în tratamentele dentare.
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