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Evaluarea pulmonarã a sistemului respirator are drept scop identificarea pacienþilor la
risc pentru complicaþii postoperatorii ºi, în mod
evident, gãsirea mijloacelor de a modifica acest
risc. Pentru a scãdea complicaþiile respiratorii
perioperatorii sunt necesare: o foarte bunã evaluare preoperatorie, o pregãtire preoperatorie, o
anumitã atitudine intraanestezicã ºi o terapie
postoperatorie.
Indiferent de tipul de chirurgie despre care
vorbim, identificarea pacienþilor la risc pentru
diferite complicaþii postoperatorii este esenþialã.
O atenþie susþinutã s-a acordat în literaturã complicaþiilor cardiace ºi evaluãrii riscului cardiac,
dar în pofida acestui lucru pe primul loc printre
complicaþii se situeazã cele pulmonare, ele având
un important impact asupra morbiditãþii ºi mortalitãþii postoperatorii. De aceea ne confruntãm cu
un interes crescut în evaluarea pulmonarã preoperatorie, în definirea, stratificarea ºi, acolo
unde este posibil, combaterea factorilor de risc.
Combaterea acelor factori de risc implicaþi
în complicaþia pulmonarã postoperatorie poate
presupune orice, inclusiv amânarea intervenþiei
chirurgicale sau, în cazuri extreme, anularea ei.
Riscul asumat nu trebuie sã depãºeascã beneficiul
estimat.
Factorii de risc sunt legaþi de statusul
pacientului, de tipul de intervenþie chirurgicalã
ºi de caracterul ei de urgenþã, rolul evaluãrii preoperatorii fiind acela de a identifica suferinþa pulmonarã ºi de a o optimiza acolo unde acest lucru
este posibil.
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FACTORI DE RISC LEGAÞI DE
PACIENT
Aceºti factori pot fi identificaþi la examenul
preanestezic de rutinã, punându-se accent pe
anamneza ºi examenul fizic; elementele clinice
vor fi completate, dacã este nevoie, de explorãri
paraclinice. Acestea sunt: radiografia pulmonarã,
chiar tomografia computerizatã dacã prima nu
este edificatoare, determinãrile de gaze sanguine
ºi probele funcþionale respiratorii. Ele se vor
adresa bolnavului cu suferinþã pulmonarã
preexistentã ºi /sau intervenþiilor chirurgicale
care vor avea nevoie de ventilaþie pe un singur
plãmân.
Anamneza este prima etapa a lanþului de
investigaþii despre bolnav ºi ne permite sã îi stabilim obiceiurile, cum ar fi de exemplu fumatul,
un mediu de lucru toxic cu risc de pneumoconiozã, existenþa unei suferinþe pulmonare
preexistente, a unei intervenþii chirurgicale în
sfera pulmonarã în antecedente.
Principalul factor de risc preoperator
implicat în complicaþia pulmonarã postoperatorie
o reprezintã fumatul. S-a demonstrat cã fumatul
este un factor de risc independent pentru complicaþiile pulmonare, cardiace sau chiar în întârzierea vindecãrii plãgii operatorii (1). Fumatul
afecteazã atât aportul cât ºi consumul tisular de
oxigen: prin cantitatea de carboxihemoglobinã
generatã scade aportul, iar prin nicotina eliberatã
în sânge creºte consumul. La nivel pulmonar
fumatul determinã o creºtere a secreþiei de
mucus, îngustarea bronhiolelor cu risc crescut
de colaps alveolar. Fumãtorii au o reactivitate
bronºica sporitã cu frecvente episoade de bronhoActualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã
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spasm. Ei au ºi o susceptibilitate mai mare la
infecþii pulmonare. Întreruperea fumatului cu 1224 de ore preoperator duce la scãderea cantitãþii
de carboxihemoglobinã ºi a celei de nicotinã,
deci, cel puþin teoretic, ameliorând balanþa de
oxigen. Din nefericire, lucrurile nu sunt atât de
simple ºi matematic legate. Sunt discuþii cu privire la momentul optim al întreruperii fumatului
în preoperator, rezultatele date de studiile din literaturã fiind contradictorii (2). Întreruperea fumatului înainte de o intervenþie chirurgicalã este
încurajatã, dar se pune problema alegerii momentului optim. Scãderea incidenþei complicaþiilor
pulmonare postoperatorii datorate fumatului sunt
legate de îmbunãtãþirea clearence-ului mucociliar, activitãþii macrofagelor. Îmbunãtãþirea
reactivitãþii bronºice apare la douã sãptãmâni de
întrerupere a fumatului, iar ºtergerea diferenþelor
dintre nefumãtori ºi fumãtori în ceea ce priveºte
riscul anestezic la mai mult de o lunã. Fumãtorii
de mai mult de 20 de þigãri pe zi au un risc de a
face atelectazie postoperatorie de 4 ori mai mare
ºi complicaþii pulmonare de 6 ori mai mare decât
nefumãtorii.
Tabel 1.
Incidenþa complicaþiilor la fumãtori (3)
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Starea generalã de sãnãtate, exprimatã
prin clasele de risc anestezic ASA este ºi ea legatã
de apariþia complicaþiilor postoperatorii pulmonare, dupã cum se poate vedea în figura 1. Un
pacient evaluat a avea clasa ASA III are un risc
de a dezvolta pneumopatie postoperatorie de 4,4
ori mai crescut ca ºi un pacient având clasa ASA
I preoperator (4,5).
Vârsta este ºi ea un important factor de
risc, pacienþii peste 60 de ani fiind mai expuºi la
astfel de complicaþii decât cei mai tineri, riscul
fiind de 3-4 ori mai mare la categoria vârstnicã.
Obezitatea (indicele de masa corporalã
>27kg/m2) scade volumul expirator de rezervã
ºi capacitatea rezidualã funcþionalã; obezitatea
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morbidã poate duce la disfuncþie pulmonarã
restrictivã cu scãderea complianþei toracice ºi
hipoventilaþie alveolarã. Cu toate cã impactul
menþionat asupra plãmânilor existã, studiile din
literaturã sunt contradictorii în ceea ce priveºte
relaþia directã obezitate/complicaþie pulmonarã
postoperatorie. Existã studii care aratã cã atelectaziile postoperatorii sunt mai frecvente la
obezi, iar altele nu gãsesc cã obezitatea este un
factor de risc independent.
Bronhopneumopatia cronicã obstructivã este în mod cert cel mai important factor de
risc. Pacienþii cu suferinþã severã (definitã ca
FEV1<40%) au un risc de 6 ori mai mare de a
face o complicaþie majorã postoperatorie, fie cã
este vorba de pneumonie, ventilaþie mecanicã
prelungitã, creºterea duratei de internare în terapie intensivã sau creºterea duratei de spitalizare.
Din istoric trebuiesc obþinute date privind
simptomatologia bolnavului, dispneea ºi
momentele ei de instalare legate de activitãþile
desfãºurate de pacient. Este important de evidenþiat dacã bolnavul a fost obligat sã renunþe la
anumite activitãþi din cauza dispneei sau tusei.
Determinarea efectelor unor tratamente anterioare cu bronhodilatatoare ºi antiinflamatorii ne
va permite sã estimãm gradul de reversibilitate a
componentei bronhospastice.
Examenul fizic va veni sã completeze
stadializarea bolii.
Testele funcþionale respiratorii trebuiesc
privite ca o unealtã ce permite optimizarea
funcþiei respiratorii în preoperator mai mult decât
o evaluare a riscului de complicaþie postoperatorie.
Pacienþii cu BPCO ar trebui trataþi agresiv
în preoperator pentru a se obþine cea mai bunã
stare posibilã în vederea intervenþiei chirurgicale.
Aceasta presupune întreruperea fumatului,
administrarea de bronhodilatatoare, antibiotice
ºi fizioterapie respiratorie. Se admite administrarea preoperatorie de corticosteroizi sistemic
la pacienþii simptomatici cu tot tratamentul
bronhodilatator maximal.
Cu toate cã riscul de complicaþii postoperatorii este mult mai mare în cazul pacienþilor
cu BPOC, nu existã un nivel definit de disfuncþie
pulmonarã care sã contraindice intervenþia chirurgicalã. Situaþia trebuie evaluatã de la caz la

caz, punându-se în balanþã beneficiile versus
riscuri.
Astmul insuficient controlat creºte riscul
de complicaþii postoperatorii pulmonare.
Pacienþii astmatici trataþi cu corticosteroizi în
preoperator au o incidenþã scãzutã a complicaþiilor.

FACTORI DE RISC LEGAÞI DE
INTERVENÞIA CHIRURGICALÃ
Atât tipul de intervenþie chirurgicalã cât ºi
durata ei pot influenþa incidenþa complicaþiilor
postoperatorii pulmonare. Acestea sunt mai des
întâlnite în cazul chirurgiei toracice, cardiace ºi
abdominale superioare, ºi mai rar în restul tipurilor de chirurgie (6,7). Frecvenþa complicaþiilor
creºte mult în cazul intervenþiilor ce depãºesc 4
ore (peste 40% din pacienþi) (4), iar durata mai
mare de 2 ore a intervenþiei chirurgicale crescând riscul de apariþie a pneumopatiilor postoperatorii de 4 ori (5).

EXPLORÃRI PARACLINICE
Radiografia pulmonarã nu are indicaþie
ca investigaþie de rutinã ºi este indicatã numai la
bolnavii cu suferinþã pulmonarã decelatã clinic
pentru completarea diagnosticului ºi eventual
mãsuri terapeutice preoperatorii acolo unde este
cazul (8).
Nici recoltarea sistematicã a unei probe de
sânge arterial pentru mãsurarea gazelor sanguine nu este recomandatã. Se face numai la
pacienþii ce vor fi supuºi unei intervenþii de chirurgie toracicã, cardiacã sau abdominalã superioarã, care la consultul preanestezic s-au dovedit
a fi fumãtori sau prezentau dispnee. Hipercapnia
cu PaCO2>45mmHg este un factor mare de risc,
dar nu reprezintã o contraindicaþie pentru chirurgie. Hipoxemia nu se coreleazã la fel de bine
cu riscurile (9).
Existã din ce în ce mai multe evidenþe cã
spirometria diagnosticã preoperatorie de rutinã
înainte de chirurgia abdominalã electivã nu pre-

zice riscul individual de complicaþie postoperatorie ºi nu reprezintã decât o majorare inutilã
de costuri (10). Este indicatã în chirurgia toracicã
sau cardiacã pentru estimarea funcþiei pulmonare
postoperatorii ºi la bolnavul cu BPCO pentru
stadializarea bolii.
În concluzie, complicaþiile pulmonare
postoperatorii pot fi controlate mai bine printr-o
corectã evaluare preoperatorie ce asociazã ºi
mãsuri preventive, printr-o corectã atitudine
intraoperatorie ºi prin mãsuri simple postoperatorii,
dar care sunt frecvent neglijate.
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