ANESTEZIA LA PACIENTUL CU STOMAC PLIN
Daniela Ionescu

GENERALITÃÞI
Anestezia la pacienþii cu stomac plin este
o provocare atât pentru pacient, cât ºi pentru
anestezist. Pacientul ajunge sã necesite aceastã
anestezie în condiþii de stres ºi de suferinþã, ºi
având o patologie subjacentã mai mult sau mai
puþin gravã, iar anestezistul este în faþa unui
pacient socotit cu stomac plin care trebuie, în
majoritatea cazurilor intubat ºi care poartã o
patologie concomitentã mai mult sau mai puþin
gravã, mai evidentã sau mai puþin evidentã.
Esenþa unei anestezii la pacientul cu
stomac plin constã în inducþia cu secvenþã rapidã
(ISR) ± intubaþie dificilã la care se adaugã riscul
pneumoniei de aspiraþie. În esenþã, pacientul cu
stomac plin se întâlneºte în urgenþã, în camerele de primire a urgenþelor sau în sala de operaþie, dar ºi în contextul unei anestezii programate, în anumite cazuri.

CARE SUNT PACIENÞII CU RISC DE
REGURGITARE?
Aceastã categorie include atât pacienþii
care au mâncat de curând, dar ºi pacienþii care,
din motive diferite, au evacuarea gastricã
încetinitã, reflux gastric sau stazã intestinalã:
- pacienþii care au mâncat recent (în afara
urgenþelor, < 6h pentru alimente solide
ºi < 2h pentru lichide, deºi intervalele
sunt subiect de discuþie);
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- pacienþii cu patologie abdominalã care
predispune la stazã intestinalã ± gastricã
(ex. peritonite, ocluzii etc.);
- pacienþii la care s-au administrat opioizi
pentru diverse dureri;
- travaliul;
- pacienþii cu reflux gastroesofagian;
- hernia hiatalã (istoricul de arsuri
retrosternale);
- obezitatea morbidã sau masele patologice intraabdominale;
- poziþia Trendelenburg (faciliteazã
refluxul);
- pacienþii cu diabet zaharat (gastroparezã
prin neuropatie);
- pacienþii cu alterarea stãrii de conºtienþã
(abolirea reflexelor de protecþie ale cãii
aeriene), ºocaþi etc.

RISCURILE ANESTEZIEI LA
PACIENÞII CU REGURGITARE
POTENÞIALÃ
Aceste riscuri sunt legate atât de pacient,
de patologia acestuia ºi de repercursiunile sale
fiziopatologice, dar ºi de manoperele anestezice.
Aceste riscuri sunt constituite de:
 pneumonia de aspiraþie - aceasta se
produce dupã cum bine se ºtie prin aspirarea în
cãile respiratorii a lichidului regurgitat din
stomac. PH-ul acid, volumul ºi/sau contaminarea
bacterianã (care oricum ar apare în faze avansate
ale bolii, chiar dacã nu este prezentã de la
început) determinã gravitatea acestei afecþiuni
asupra cãreia nu insistãm în capitolul de faþã;
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Ce trebuie reþinut este cã semnele afecþiunii pot apare în primele 2h dacã aspiraþia este
masivã, pot apare tardiv sau afecþiunea poate fi
silenþioasã pe toatã durata sa. Cu cât semnele
apar mai precoce, cu atât prognosticul va fi mai
prost ºi morbiditatea ºi mortalitatea mai ridicate.
Mai trebuie reþinut cã pneumonia de aspiraþie
poate apare atât la inducþie, cât ºi la trezire, aºa
cã precauþiile anestezice nu trebuie sã înceteze
odatã cu intubarea pacientului.
 intubaþia dificilã sau imposibilã
Dacã se anticipeazã acest lucru, atunci
intubaþia pe pacient treaz este soluþia. Dacã nu
se anticipeazã, atunci paºii de urmat sunt (nu
neapãrat în ordinea aceasta):
m reevaluarea manoperei Sellick pentru cã
aceasta, prost sau chiar corect fãcutã,
poate face intubaþia dificilã (2);
m eventual relaxarea sau ridicarea presiunii
de pe cricoid pentru a vedea dacã situaþia
nu se modificã;
m bujiul, laringoscopul McCoy etc. pot
constitui ustensile utile care pot face
intubaþia mai facilã sau posibilã;
m trezirea pacientului, în ultimã instanþã din acest punct de vedere este bine, dacã
sunt suspiciuni, sã se foloseascã agenþi
anestezici cu duratã cât mai scurtã de
acþiune ºi succinilcolinã; folosirea
rocuroniului într-o situaþie de tipul nu
poþi intuba, nu poþi ventila poate fi o
problemã serioasã;
m variante: intubaþia fãrã curare, traheostomia etc. Acestea se vor judeca în raport
de situaþie, pacient ºi riscul de hipoxie,
ºi fac obiectul unor capitole separate.
 ruptura de esofag  aceasta se poate produce dacã pacientul regurgiteazã în timp ce
manevra Sellick este aplicatã (3). Deºi rar sunt
descrise astfel de cazuri, s-a constatat cã existã
un astfel de risc la o apãsare de peste 30N ºi
regurgitare concomitentã, în special la pacienþii
vârstnici.

ETAPELE ANESTEZIEI LA
PACIENTUL CU STOMAC PLIN
Odatã identificatã aceastã categorie de
pacienþi, anestezia presupune parcurgerea
urmãtoarelor etape:
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A. Perioada preoperatorie  pregãtirea
pacientului
În aceastã perioadã se vor lua urmãtoarele
mãsuri, menite sã pregãteascã pacientul atât psihologic, cât ºi fiziologic, ºi sã ofere anestezistului
date cât se poate de complete despre pacientul
pe care urmeazã sã-l anestezieze:
1. Se vor explica pacientului, dacã este
timp, detalii privind anestezia ºi intervenþia
chirurgicalã necesarã. Se va lua anamneza ºi se
va face un examen obiectiv al pacientului. O
formulã mnemotehnicã referitoare la un minim
de informaþii ce trebuie luate este:
A = alergii
M = medicaþia curentã
P = past medical history (antecedente
patologice)
Obs! Se va acorda o atenþie deosebitã
evaluãrii cãii aeriene ºi dificultãþii intubaþiei ce
se va practica în condiþiile inducþiei cu secvenþã
rapidã.
L = last meal (când a mâncat ºi/sau bãut
ultima datã)
E = events surrounding the incident
(istoricul bolii ºi/sau accidentului actual)
Se vor recolta (în limita timpului disponibil) analizele de laborator (inclusiv grupa de
sânge).
2. Se monteazã cel puþin un cateter venos
periferic (în funcþie de patologie) ºi se începe
terapia lichidianã cu soluþii cristaloide ºi/sau
coloide în funcþie de necesitãþi.
Obs! Dacã este timp ºi este cazul, se vor
administra ºi alte substanþe care sã aducã pacientul
într-o formã cât mai bunã în vederea intervenþiei
(ex. antihipertensive, antiaritmice etc.).
3. Se monitorizeazã pacientul încã din
aceastã perioadã în funcþie de caz. ECG, TA,
gazele sanguine, Rx toracic, ecografia abdominalã ºi/sau toracicã vor fi efectuate (eventual
în dinamicã în funcþie de necesitãþi).
4. Se administreazã antiH2 ± metoclopramid + citrat de Na (30 ml 0,3M) în vederea
diminuãrii secreþiei gastrice ºi a ridicãrii pH-ului
gastric (pentru a diminua consecinþele unei
eventuale pneumonii de aspiraþie).

5. Se monteazã o sondã de aspiraþie nasogastricã în cazul pacienþilor recent mâncaþi sau
celor cu stazã intestinalã
Obs! Pacientul poate vãrsa în cursul
plasãrii sondei! Nu este sigur cã sonda nasogastricã determinã golirea stomacului (mai ales
dacã sunt particule alimentare) sau cã, odatã golit
stomacul, se poate produce regurgitare intestinalã
în cursul IOT.
6. Se pregãteºte sala de operaþie
Obs! Dacã este posibil ºi pacientul este
mâncat de curând, se încearcã amânarea intervenþiei chirurgicale pânã la obþinerea intervalului
de 6h pentru alimente solide ºi 2-3h pentru
lichide, fãrã sã uitãm cã în cazul anumitor categorii de pacienþi (pacienþii cu durere, cei cu
ocluzie etc.) acest interval nu exclude riscul de
regurgitare.

PREOXIGENAREA
Preoxigenarea are rolul de a crea un rezervor de oxigen pulmonar în locul azotului existent,
rezervor care sã asigure oxigenarea pe durata cât
pacientul nu respirã ºi nu este ventilat.
Aceastã preoxigenare se face corect cerând
pacientului sã respire oxigen 100% 3-5 minute,
cu debitmetrul deschis la 6-8 l/min ºi mascã
etanºã pe faþã. Pentru o denitrogenare corectã,
pacientul nu trebuie sã respire în aceste minute
nici o singurã respiraþie cu aer atmosferic, ci
numai oxigen 100% (dacã balonul circuitului
anestezic este umflat sau presiunea în circuit
creºte excesiv, se poate deschide valva aparatului
la 30 cmH2O) (6).
În timp ce pacientul este preoxigenat se
pot administra substanþe care sã atenueze
rãspunsul hemodinamic la IOT (7).

B. Perioadele pre- ºi intraanestezicã
La ajungerea pacientului în sala de operaþie, urmeazã alte etape care trebuie parcurse:
1. În primul rând se verificã aparatul de
anestezie ºi se aºeazã la îndemânã 2 lame de
laringoscop, 2 sonde de intubaþie cu dimensiuni
diferite, bujiul ºi aspiratorul, care trebuie sã
asigure o presiune negativã pânã la 100 KPa (760
mmHg) pentru a putea aspira lichidele foarte
vâscoase. Ideal ar fi sã fie ºi un aspirator de
rezervã, ca sã nu mai vorbim de etanºeitatea
circuitului de aspiraþie. Trebuie verificatã ºi targa
sau masa de operaþie, dacã permite rapid aºezarea
pacientului în poziþie Trendelenburg. Se
pregãtesc ºi unul sau mai multe ajutoare.
2. Se monitorizeazã pacientul: ECG, SaO2,
TA, cateterul urinar (se poate instala ºi dupã
intubaþie).
3. Se preoxigeneazã ºi simultan se administreazã, dacã este necesar, substanþele utile, în
vederea atenuãrii efectelor hemodinamice ale
laringoscopiei ºi IOT.
4. Inducþia cu secvenþã rapidã.
5. Menþinerea anesteziei.
6. Trezirea din anestezie.
Dintre aceste etape, câteva necesitã
descriere ºi dezbatere separatã; la fel ºi câteva
dintre substanþe.

PRE-INDUCÞIA
În aceastã etapã se decide administrarea
sau nu a unor substanþe care sã atenueze reacþia
hemodinamicã din cursul laringoscopiei ºi
intubaþiei.
Atropina
De-a lungul timpului au existat dezbateri
despre administrarea de rutinã sau nu a atropinei
sau a glicopirolatului în contextul anesteziei la
pacientul cu stomac plin. Indicaþiile folosirii atropinei sunt: tratamentul bradicardiei, diminuarea
secreþiilor, bronhodilataþia, populaþia pediatricã
ºi folosirea unor doze repetate de succinilcolinã.
Efectele adverse ale atropinei constau în tahicardie (care se poate suprapune tahicardiei determinatã de laringoscopie), creºterea presiunii
intraoculare în glaucom ºi contribuþia la alterarea
stãrii de conºtienþã. În prezent se admite cã atropina trebuie sã fie pregãtitã ºi se administreazã
în pre-inducþie în urmãtoarele situaþii:
- copii 0-8 ani la care în inducþie se foloseºte suxamethoniu;
- adulþi ºi adolescenþi:
m dacã existã o bradicardie exprimatã
de fond;
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dacã se administreazã doze multiple
de suxamethoniu în condiþiile unei
intubaþii dificile;
m doza: 0,02 mg/kg; doze mici: 0,1
mg, doza maximã: 1mg.
m

Opioizii
Referitor la utilizarea opioizilor în inducþia
anesteziei la pacienþii cu stomac plin au existat
ºi încã mai existã numeroase controverse.
Dintre opioizi au fost folosiþi fentanylul,
sufentanilul, alfentanilul ºi, mai recent, remifentanilul.
Argumentele în favoarea folosirii opioizilor în inducþia la pacienþii cu stomac plin, constau
în atenuarea creºterilor TA ºi mai greu a frecvenþei cardiace produse de laringoscopie ºi
intubaþie. Argumentele contra constau în faptul
cã opioizii pot altera reflexele de protecþie a cãii
aeriene ºi starea de conºtienþã ºi produc depresie
respiratorie, efecte care pe de o parte cresc riscul
de regurgitare, iar pe de altã parte pot determina
creºterea presiunii intracraniene cu pânã la 6-9
mmHg (1).
În prezent existã mai multe pãreri în
favoarea folosirii opioizilor în inducþia la
pacientul cu stomac plin, având în vedere cã
atenueazã creºterile TA ºi FC determinate de IOT.
Mai mult s-a demonstrat cã utilizarea opioizilor
nu modificã tonusul sfincterului esofagian
inferior (4, 5). Dozele sunt de 2-3 µg/kg pentru
fentanyl ºi de 0,5  1,2 µg/kg pentru remifentanil. Existã, de asemenea, ºi pãreri cã folosirea
remifentanilului este superioarã lidocainei pentru
atenuarea creºterilor PIC în cursul laringoscopiei
ºi IOT (17).
Lidocaina
Folosirea lidocainei este, de asemenea,
controversatã. Teoretic indicaþiile folosirii xilinei
1-1,5 µg/kg au constat în atenuarea creºterilor
presiunii intracraniene sau intraoculare, precum
ºi a celor cardiovasculare din cursul laringoscopiei ºi intubaþiei. Practic, existã articole pro ºi
contra utilitãþii lidocainei în atenuarea acestor
variaþii care duc la concluzia unui beneficiu
incert. Se pare însã cã evidenþele cã lidocaina
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atenueazã creºterile presiunii intracraniene sunt
mai multe.
Au existat chiar comparaþii între lidocainã
ºi esmolol din punctul de vedere al obiectivelor
de mai sus, dar eficienþa pare sã fie mai redusã
pentru esmolol, la care se adaugã riscul hipotensiunii ºi al bradicardiei. În cazul lidocainei,
efectele secundare pot fi hipotensiunea ºi
convulsiile. Cei mai mulþi autori recomandã
folosirea lidocainei la pacienþii cu PIC crescutã.

INDUCÞIA CU SECVENÞÃ RAPIDÃ
În cursul acesteia se injecteazã agentul de
inducþie ºi apoi relaxantul muscular, iar între timp
un ajutor executã manevra Sellick sau presiunea
pe cricoid. Pacientul nu va fi ventilat pe durata
instalãrii blocului neuro-muscular, cu excepþia
situaþiilor pacienþilor pulmonari critici ºi a
intubaþiilor dificile ºi prelungite, situaþie în care
pacienþii pot fi ventilaþi cu exercitarea simultanã
a apãsãrii pe cricoid.
O datã ce pacientul a fost intubat, se
relaxeazã presiunea pe cricoid, dupã ce în
prealabil au fost verificate criteriile de certitudine
ale intubaþiei ºi balonaºul sondei a fost umflat.
Pacientul va fi ventilat ºi se completeazã anestezia cu substanþele necesare, iar dacã nu a existat
o sondã nasogastricã, se plaseazã la acest
moment o astfel de sondã cu lumen larg pentru
golirea stomacului.
Se cuvin comentate separat în cadrul
acestei etape, detalii despre manevra Sellick,
despre agenþii de inducþie ºi despre curara optimã
indicatã în aceste situaþii.
Manevra Sellick (presiunea cricoidianã)
Deºi în general cunoscutã, probabil cã
puþine persoane cunosc toate detaliile legate de
aceastã manoperã ºi se pare cã puþini o practicã
în mod corect.
Dupã cum bine se ºtie, utilitatea ei se bazeazã pe compresiunea esofagului între cricoidul
apãsat ºi coloana cervicalã. Aceastã presiune
trebuie sã înceapã în momentul în care pacientul
adoarme ºi sã creascã gradat pânã la forþa
maximã, când pacientul devine inconºtient.

Apãsarea precoce poate declanºa reflexul de
vomã, iar apãsarea prea târziu determinã riscul
de regurgitare.
Contraindicaþiile manevrei Sellick sunt:
- leziunea cricotrahealã;
- voma activã;
- leziunea de coloanã cervicalã instabilã.
Forþa cu care trebuie apãsat cricoidul este
de 30-40 N, cu menþiunea cã o apãsare cu o forþã
> 20N este dureroasã, iar peste 30N poate
deforma anatomia ºi sã facã IOT mai dificilã.
La o forþã de apãsare de 40N se poate
preveni regurgitarea cu presiune > 38mmHg
(þinând cont cã un stomac plin creeazã presiune
pânã la 50 mmHg, fasciculaþiile > 40 mmHg iar
voma activã poate depãºi 60 mmHg).
Manevra Sellick este eficientã chiar ºi în
prezenþa sondei nasogastrice, care poate rãmâne
pe loc (8).
Mai trebuie arãtat cã în final, eficienþa
manevrei nu este acceptatã de toþi autorii ºi existã
ºi autori care pun la îndoialã eficienþa (9) ºi cã
existã numeroase studii despre cât de corect se
aplicã manevra, cine o face, dacã este corectã
folosirea uneia sau a ambelor mâini.
Agenþii de inducþie
Agenþii de inducþie sunt cei cunoscuþi,
fiecare având avantaje ºi dezavantaje la folosirea
în acest tip de anestezie. Când se alege agentul
de inducþie trebuie þinut cont de urmãtoarele
elemente:
- laringoscopia determinã hipertensiune
pasagerã, cu condiþia ca administrarea
agentului anestezic i.v. sã nu determine
hipotensiune profundã la un pacient
hipovolemic;
- de obicei se produce tahicardie, ocazional
poate apare însã ºi bradicardie prin
stimulare vagalã;
- se produce creºterea trecãtoare a PIC;
- poate avea loc regurgitare ºi/sau vomã;
- se poate produce bronho sau laringospasm.
Etomidatul
Doza de inducþie este 0,2  0,3 mg/kg.
Este probabil agentul de elecþie pentru
majoritatea pacienþilor cu traumatisme, car-

diaci, hipovolemici etc. Aceastã substanþã
determinã pe lângã un profil cardiovascular
favorabil, un efect cerebroprotector ºi scade
metabolismul cerebral fãrã a reduce presiunea
de perfuzie cerebralã. Dintre efectele secundare,
cele mai importante sunt hipotensiunea în cazul
pacienþilor hipovolemici ºi supresia suprarenalei (10, 16).
Thiopentalul
Doza standard este 2-4 mg/kg.
Thiopentalul atenueazã creºterea TA ºi FC
produse în cursul IOT, în condiþiile în care (la
pacienþii cu traumatisme cerebrale) scade fluxul
cerebral, metabolismul ºi consumul cerebral de
oxigen, fãrã a creºte PIC. Astfel thiopentalul este
ideal la pacienþii cu PIC crescutã, normovolemici
ºi/sau hipertensivi. Aceastã substanþã nu va fi
utilizatã la pacienþii cu hipotensiune ºi/sau
hipovolemie. Poate determina eliberarea de
histaminã.(10,16)
Propofolul
Doza standard este 1,5-2 mg/kg.
Are aproximativ acelaºi profil cardiovascular ºi cerebral ca ºi thiopentalul. Acþiunea sa
se produce uºor mai lent decât cea a thiopentalului, dar diferenþa de timp este fãrã semnificaþie
clinicã. Aboleºte în schimb reflexul laringian ºi
determinã bronhodilataþie (10, 16).
Nu se va folosi la pacienþii cu hipovolemie
ºi/sau hipotensiune.
Ketamina
Doza standard este 2 mg/kg.
Aºa cum bine se ºtie ketamina are efecte
stimulante cardiovasculare, determinã creºterea
TA ºi FC. Are efect bronhodilatator ºi nu determinã depresie respiratorie. Aceastã substanþã
poate determina creºterea PIC, deºi susþinãtorii
substanþei afirmã cã aceastã creºtere este
atenuatã, ca efect fiziopatologic, de absenþa
hipotensiunii.
Ketamina se va folosi în special în prespital, la pacienþii cu status astmaticus ºi cei cu
instabilitate hemodinamicã. Nu este recomandatã
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la pacienþii cu PIC crescut, boalã coronarianã,
stenozã aorticã. În cazul folosirii ketaminei, se
mai recomandã (deºi nu toþi autorii sunt de
acord) asocierea acesteia cu doze mici de
benzodiazepine pentru evitarea efectelor
psihomimetice (10, 16).
Benzodiazepinele
Cei mai mulþi autori nu recomandã folosirea acestor substanþe ca agent unic de inducþie
la pacientul cu stomac plin, din cauza debutului
lent al acþiunii ºi a dozelor mari ce trebuie folosite
pentru inducþie, care ar putea determina
hipotensiune. Existã ºi autori care susþin cã se
poate folosi midazolamul (0,1-0,3 mg/kg) cu
precauþie la hipotensiune.
Curarele folosite în inducþia cu secvenþã
rapidã (ISR)
Pentru curarizare în cursul ISR se poate
alege între succinilcolinã ºi rocuroniu, ambele
substanþe având avantaje ºi dezavantaje.
1. Succinilcolina/suxametoniu
Doza standard este 1  1,5 mg/kg.
Succinilcolina este un agent depolarizant
cu debut rapid al acþiunii ºi o duratã scurtã de
acþiune (6  12 min). În cursul fasciculaþiilor se
poate produce o creºtere a PIC, presiunii intraoculare ºi intragastrice (fãrã a se relaxa sfincterul
esofagian inferior).
Avantajele folosirii succinilcolinei constau
în acþiunea rapidã ºi de scurtã duratã (în cazul
unei intubaþii dificile). Dezavantajele sunt
constituite de efectele secundare:
- stimularea muscarinicã;
- hiperpotasemia;
- spasmul maseterian;
- fasciculaþiile;
- hipertermia malignã;
- creºterea PIC, presiunii intraoculare ºi
intragastrice;
- bradicardia (în special la a doua dozã).
În aceste condiþii, succinilcolina nu se va
putea folosi în caz de:
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- hiperkaliemie;
- sindrom de strivire;
- rabdomiolizã;
- leziuni de glob ocular;
- arsuri;
- pacienþi suspecþi de hipertermie malignã,
deficit sau reducerea activitãþii pseudocolinesterazei (afecþiuni hepatice, cancer,
agenþi citotoxici, sarcina etc.);
- pacienþi cu sindrom de denervare.
2. Rocuroniu
Doza standard pentru ISR este 1  1,2
mg/kg.
Rocuroniul a devenit în ultimul timp
concurentul cel mai redutabil al succinilcolinei
pentru utilizarea în ISR.
Rocuroniul este un miorelaxant nondepolarizant cu debut al acþiunii uºor mai lent,
dar cu duratã de acþiune mai lungã decât a
succinilcolinei, fapt care constituie un dezavantaj
în cazul intubaþiilor dificile. În schimb rocuroniul
nu are efectele secundare ale succinilcolinei ºi
se poate folosi în situaþiile în care aceasta este
contraindicatã. În ultimii ani au existat numeroase comparaþii în literaturã între rocuroniu ºi
succinilcolinã din punct de vedere al condiþiilor
de intubaþie oferite ºi al efectelor secundare.
Concluzia celor mai multe studii este cã nu existã
diferenþe semnificative între condiþiile de
intubaþie oferite de cele douã substanþe, în special
dacã la rocuroniu se adaugã efectele propofolului
folosit ca agent de inducþie (14, 15).
Poziþia pacientului în cursul inducþiei cu
secvenþã rapidã
Pânã acum câþiva ani, poziþia recomandatã
era cea Trendelenburg (16) având ca justificare
faptul cã eventualele lichide regurgitate se
eliminã în exterior ºi nu sunt aspirate în plãmâni.
În ultimii ani, tot mai multe publicaþii
încurajeazã poziþia antiTrendelenburg din
urmãtoarele motive: scade PIC, presiunea
intraocularã ºi intragastricã (17, 18, 19), urmând
ca pacientul sã fie plasat în Trendelenburg dacã
regurgiteazã.

C. Trezirea din anestezie
Deºi nu comportã diferenþe majore faþã de
o trezire clasicã, trebuie luate urmãtoarele
precauþii:
- înainte de trezire stomacul pacientului
trebuie aspirat prin intermediul sondei
nasogastrice, înainte ca aceasta sã fie
suprimatã;
- pacientul se va detuba numai când este
complet treaz ºi reflexele de protecþie a
cãii aeriene complet reluate. Apariþia
reflexului de tuse, screamãt etc. nu garanteazã protecþia faþã de regurgitare ºi adesea pacientul poate fi detubat periculos
de precoce în prezenþa acestor semne
pentru ca regurgitarea sã aparã ulterior
detubãrii.
- poziþia în care se aºeazã pacientul dupã
trezire este din nou subiect de discuþie.
Se recomandã fie poziþia culcat în
decubit lateral, fie poziþia în semiºezând
(16, 17). Nu este recomandatã poziþia în
decubit dorsal ºi cu pacientul la orizontalã. Probabil cã cea mai corectã abordare
este aceea în care optãm pentru una din
cele douã poziþii în funcþie de pacient ºi
patologie (ex. un pacient obez, normotensiv ± PIC crescutã se va aºeza în
semiºezând etc.) (18, 19).

ANESTEZIA REGIONALÃ LA
PACIENTUL CU STOMAC PLIN
Acest tip de anestezie este indicat ºi chiar
recomandat la pacientul cu stomac plin, acolo
unde se preteazã. Tehnicile regionale sunt de
elecþie în ortopedie sub forma în special a blocurilor nervoase ºi/sau a anesteziei regionale cu
condiþia stabilitãþii hemodinamice (7). Anestezia
regionalã practicatã la un pacient hipovolemic
poate crea mari probleme ºi este greºit perceputã
uneori ca fiind o soluþie mai bunã comparativ cu
anestezia generalã (7), mai ales în mâini
neexperimentate.

ASPECTE SPECIALE ALE
ANESTEZIEI LA PACIENTUL CU
STOMAC PLIN
Intubaþia dificilã
Deºi face obiectul unor capitole separate,
special dedicate acestei probleme, câteva menþiuni se impun ºi în acest capitol. Dacã se
anticipeazã o intubaþie moderat dificilã, mãsurile
de precauþie ce trebuie luate sunt:
- aºezarea pacientului în poziþie corespunzãtoare (sniffing position);
- pregãtirea a 2 lame de laringoscop, a
laringoscopului McCoy sau a altor
dispozitive necesare;
- pregãtirea bujiului ºi a 2 sonde de dimensiuni diferite ºi a unor mãºti laringiene
(eventual ProSeal);
- solicitarea unui ajutor calificat;
- se va acorda o atenþie deosebitã la manevra Sellick care poate îngreuna
intubaþia;
- folosirea succinilcolinei ca relaxant muscular sau chiar tentativa laringoscopiei
fãrã relaxant muscular.
Dacã intubaþia este anticipatã cu grad mare
de dificultate, se încearcã fie intubaþia pe pacient
treaz (awake intubation), fie cea retrogradã sau
chiar traheostomia de urgenþã în cazurile foarte
urgente ºi severe.
Intubaþia pe pacient treaz se practicã
folosind fibroscopul flexibil, necesitând o tehnicã
avansatã ºi o manualitate corespunzãtoare.
Aceasta presupune ca timpi de efectuare:
- anestezia mucoasei nazale cu soluþie de
anestezic local;
- anestezia mucoasei traheale în aval de
corzile vocale, care se practicã injectând
anestezic local prin mucoasa cricotiroidianã;
- ulterior se progreseazã cu fibroscopul
lubrifiat ºi pe care s-a încãrcat o sondã
OT pânã când se vizualizeazã inelele
traheale ºi se poate avansa sonda OT;
- dupã ce sonda OT a ajuns în trahee ºi se
confirmã poziþia ei se retrage fibroscopul;
- se aprofundeazã anestezia.
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Aceastã tehnicã este însã mai greu
accesibilã din cauza aparaturii necesare ºi
necesitã deprinderea unei manualitãþi corespunzãtoare (20).
Inducþia inhalatorie
Deºi este departe de a fi o practicã de rutinã
în contextul anesteziei la pacientul cu stomac
plin, inducþia inhalatorie poate fi o variantã de
rezervã în anumite situaþii ca: pacienþii fãrã
abord venos, pacienþii cu urgenþe ORL (ex.
epiglotitã, traumatisme traheale sau laringiene)
sau pacienþii cu potenþialã intubaþie dificilã (21).
Dacã se practicã în condiþiile unui potenþial
pacient cu stomac plin, poziþia pacientului în
cursul inducþiei poate fi de decubit lateral cu
capul ridicat sau Trendelenburg ºi se poate lua
în considerare decubitul dorsal, cu capul ridicat,
asociatã sau nu cu presiune pe cricoid. Agenþii
cu care se poate face inducþia inhalatorie pot fi
halotanul, acolo unde se mai foloseºte, ºi, mai
ales, sevofluranul (22).

ANESTEZIA LA PACIENÞII CU
TRAUMATISME MAJORE
Se încadreazã tot în contextul anesteziei
la pacienþii cu stomac plin, dar comportã anumite
particularitãþi determinate de gravitatea
traumatismului.
Astfel riscurile perioperatorii constau
în (23):
- extensia traumatismului;
- frecvent prezente: hemoragia, hipovolemia, hipotensiunea;
- asocierea leziunilor specifice de organ;
- asocierea cu o intubaþie dificilã în caz de
leziuni ale feþei, gâtului, toracelui;
- pacientul este considerat cu stomac plin;
- se pot asocia consumul de alcool ºi/sau
de alte substanþe;
- probleme de ventilaþie intraanestezicã a
unui pacient traumatizat;
- lipsa de timp, uneori, pentru o evaluare
completã a pacientului.
Pregãtirea preoperatorie va viza urmãtoarele obiective ce se desfãºoarã concomitent
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cu evaluarea pacientului (asupra cãreia nu
insistãm în mod special):
- se monteazã unul sau mai multe canule
venoase periferice largi (14-16 G) ºi o
sondã vezicalã;
- se asigurã rezerva ºi se începe la nevoie
administrarea de sânge sau componente;
- se ia în considerare montarea unui cateter
venos central ± Swan-Ganz;
- se plaseazã un cateter intraarterial pentru
determinarea TA invazivã;
- se încearcã redresarea hipotensiunii
arteriale cât mai mult cu putinþã;
- se menþine în ax sau imobilizatã coloana
cervicalã, dacã nu este clar exclusã o
leziune la acest nivel.
Preinducþia/inducþia va cuprinde pe
lângã aspectele discutate anterior câteva
caracteristici speciale, ºi anume:
- hipotensiunea (controlatã sau nu) se poate
agrava dupã inducþie;
- ketamina, deºi indicatã în aceastã situaþie,
poate sã nu-ºi exercite efectele stimulatoare cardiovasculare în contextul
depleþiei de catecolamine, cealaltã alternativã fiind etomidatul;
- atenþie la succinilcolinã dacã existã PIC
crescut ºi sindrom de strivire cu risc de
hiperkaliemie.
Trezirea presupune de obicei, ventilaþia
mecanicã prelungitã ºi transportul pacientului
sedat în TI unde se continuã stabilizarea acestuia,
urmând în special hipovolemia, hipotermia,
riscul CID ºi insuficienþa de organ.(23)
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