GHIDURI DE EVALUARE CLINICÃ ªI
PARACLINICÃ PREOPERATORIE
Dorel Sãndesc

INTRODUCERE
Conform ghidurilor American Society of
Anesthesiologists (ASA), evaluarea preanestezicã este definitã ca procesul de evaluare clinicã
ºi paraclinicã a pacientului în vederea efectuãrii
unei anestezii pentru o intervenþie chirurgicalã
sau nonchirurgicalã ºi este de responsabilitatea
anestezistului (1). Este unanim acceptat cã o bunã
pregãtire preoperatorie, cu optimizarea stãrii
sãnãtãþii pacientului ºi planificarea celui mai
potrivit management preoperator îmbunãtãþeºte
prognosticul ºi reduce costurile. Consultaþia
anestezicã preoperatorie este esenþialã din acest
punct de vedere ºi are cel puþin ºase scopuri:
Ø informarea pacientului despre anestezie,
managementul preoperator, tratamentul
durerii, cu scopul de a reduce anxietatea
ºi a facilita colaborarea în perioada postoperatorie;
Ø anamneza ºi examenul clinic atent;
Ø evaluarea testelor, explorãrilor ºi consulturilor de specialitate necesare;
Ø alegerea unui protocol anestezic, þinând
cont de datele consultaþiei ºi opinia
pacientului;
Ø obþinerea acordului scris al pacientului
sau al membrilor familiei;
Ø reducerea costurilor, fãrã a afecta calitatea actului medical ºi prognosticul (2).
Efectuarea testelor paraclinice reprezintã
deci doar o componentã a acestui proces complex. Consultaþia, anamneza ºi examenul clinic
obiectiv rãmân elementele esenþiale ale practicii
medicale ºi în pofida progreselor tehnologice

deosebite, sunt mai importante decât analizele
de laborator sau alte explorãri paraclinice (3).
În epoca actualã, a exploziei tehnologice,
cu diversificarea extraordinarã a testelor paraclinice disponibile, efectuarea unor baterii de
teste excesive, nediscriminatorii s-a dovedit ineficientã, neeconomicã, adãugând chiar riscuri
inerente pentru pacient.
Statistic, cu cât numãrul testelor efectuate
va fi mai mare, cu atât posibilitatea apariþiei unuia
sau mai multor teste anormale creºte ºi nu în mod
direct legat de starea de sãnãtate a pacientului,
ci ca un rezultat al calculului probabilistic. Astfel,
dacã acceptãm specificitatea unui test de 95
procente, dacã se vor efectua douã teste la un
pacient sãnãtos ºansa ca ambele sã fie normale
este 0,95 x 0,95 adicã 0,90. Pentru 20 de teste,
ºansa ca toate sã fie normale este de doar 36%,
probabilitatea ca cel puþin unul sã fie anormal
fiind de 64%. În general, dacã se efectueazã mai
mult de 13 teste preoperator, cel puþin unul va fi
anormal.
În faþa acestei situaþii, este evident cã se
impune crearea unor standarde care sã raþionalizeze ºi sã eficientizeze utilizarea testelor paraclinice preoperatorii. Cu toate acestea, existã
puþine ghiduri ºi protocoale elaborate de societãþi
ºtiinþifice în acest domeniu. Cele mai importante
sunt cele ale ASA (1), precum ºi ghidurile
American College of Cardiology (ACC) ºi
American Heart Association (AHA) referitoare
la evaluarea pacienþilor cu patologie cardiovascularã programaþi pentru chirurgie noncardiacã (4).
Inspirându-ne din cele douã surse majore,
precum ºi din alte referinþe bibliografice vom
prezenta în sinteza noastrã urmãtoarele:
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- câteva recomandãri generale privind
evaluarea preanestezicã;
- ghiduri/recomandãri de evaluare paraclinicã preoperatorie în funcþie de vârstã,
amploarea intervenþiei ºi terenul
pacientului;
- algoritm de evaluare paraclinicã la
pacientul cardiac programat pentru
chirurgie noncardiacã.

examenul clinic sau determinate de amploarea
intervenþiei chirurgicale ºi/sau tipul de anestezie)
sunt considerate utile (1).
d) recomandarea medicaþiei preoperatorii
adecvate;
e) obþinerea consimþãmântului pacientului;
f) documentarea în foaia de observaþie a
tuturor celor de mai sus.
2. Programarea evaluãrii preanestezice

RECOMANDÃRI GENERALE
PRIVIND EVALUAREA
PREANESTEZICÃ
1. Standarde bazale pentru consultaþia
preanestezicã (aprobate de Camera Deputaþilor SUA, 25.10.2005) (5).
Standardele trebuie aplicate tuturor pacienþilor care vor necesita anestezie. În circumstanþe
excepþionale ele pot fi modificate, cu menþionarea în documentele pacientului (foaia de
observaþie) a acestor circumstanþe. Anestezistul
rãspunde de evaluarea stãrii de sãnatate a pacientului ºi de elaborarea unui plan de anestezie.
Înainte de efectuarea anesteziei anestezistul este
responsabil de:
a) studierea documentelor medicale ale
pacientului;
b) efectuarea unui examen clinic care sã
includã:
- o anamnezã atentã, cu discutarea antecedentelor heredo-colaterale ºi personale,
istoricului maladiilor, tratamentelor
urmate, experienþelor anestezice ºi
chirurgicale;
- examen clinic obiectiv care trebuie sã fie
cât mai complet, incluzând minimum
evaluarea cãilor aeriene, aparatului
respirator ºi cardiovascular.
c) recomandarea ºi urmãrirea acelor consulturi de specialitate ºi explorãri paraclinice care
sunt considerate necesare.
Testele de rutinã, efectuate fãrã o consultaþie prealabilã sau pentru a evalua starea de
sãnãtate la un pacient asimptomatic nu sunt
recomandate.
Testele selective (cele recomandate în
urma unei informaþii obþinute din anamnezã,
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Evaluarea preanestezicã se poate face:
- cu câteva zile înainte de operaþie;
- cu o zi înainte de operaþie;
- în ziua operaþiei.
Momentul este determinat de amploarea
intervenþiei ºi terenul pacientului. Recomandãri
ASA (1):
a. cu câteva zile înainte de operaþie:
Ø pacienþi cu patologie severã;
Ø intervenþii chirurgicale invazive, de
amploare.
b. cu o zi înainte de operaþie:
Ø pacienþi cu patologie moderatã;
Ø intervenþii chirurgicale de amploare
moderatã.
c. în ziua operaþiei:
Ø pacienþi cu patologie uºoarã;
Ø intervenþii minore.
Se considerã cã în ceea ce priveºte
consultaþia preanestezicã este valabil principiul
cu cât mai repede cu atât mai bine. În mod
ideal, evaluarea preanestezicã ar trebui fãcutã în
cadrul unui serviciu special destinat acestui scop
din cadrul departamentului / secþiei / clinicii de
ATI (PACE  Preoperative Anesthesia
Consultation and Evaluation) (6). În unele centre
a fost creat pentru pacienþii cu multiple afecþiuni
sitemice un serviciu multidisciplinar special,
destinat evaluãrii ºi tratamentului preoperator al
acestor cazuri în vederea optimizãrii stãrii lor în
momentul operaþiei (IMPACT  Internal
Medicine Preoperative Assessment Consultation
and Treatment) (7). În Spitalul Judeþean de
Urgenþã Timiºoara am înfiinþat în ultimul an, în
cadrul Policlinicii, un Cabinet de Consultaþie
Preanestezicã ºi Terapie a Durerii, unde pacienþii
programaþi pentru o intervenþie chirurgicalã
beneficiazã de o evaluare preanestezicã clinicã

ºi paraclinicã. Tot cu aceastã ocazie pacientul
completeazã un chestionar tip  Fiºa de examen
preanestezic - care conþine principalele
informaþii privind starea de sãnãtate a pacientului
ºi consimþãmântul informat, al cãrui model îl
prezentãm în figura 1.

GHIDURI DE EVALUARE
PARACLINICÃ PREOPERATORIE
Din arsenalul impresionant de teste
paraclinice disponibile este necesarã o selectare
a acestora în funcþie de datele examenului clinic
ºi tipul de intervenþie chirurgicalã. O explorare

paraclinicã îºi dovedeºte utilitatea dacã
evidenþiazã o anomalie care poate influenþa
protocolul anestezic ºi care eventual poate fi
amelioratã în perioada preoperatorie. Testul ar
trebui deci sã fie cu o sensibilitate ºi specificitate
suficient de ridicate ca sã îl facã eficient atât
pentru pacient, cât ºi din punct de vedere
economic. O definire a acestor termeni este
fãcutã în tabelul 1.
Sensibilitatea unui test reprezintã deci
probabilitatea de anomalie a testului atunci când
este prezentã boala, iar specificitatea reprezintã
probabilitatea ca testul sã fie normal când boala
este absentã.
Prezentãm în tabelul 2 un ghid de explorãri
preoperatorii la pacienþii fãrã tare sistemice, în

Figura 1.
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9DUXJDPFRPSOHWDWL
'$18
B Transfuzii de sânge in ultima luna……………..
B Tratament cu corticosteroizi…………………...
B Tratament cu ASPIRINA sau alte AINS…….......
BTratament TROMBOSTOP sau alte
ANTICOAGULANTE…………………
B Antecedente de Hipertermie Maligna…………
B Complicatii legate de anestezie…(specificati)...
B Consumati alcool………………………………...
cantitate /zi
B Consumati droguri usoare…………………… .
B Folositi mijloace contraceptive………………….
B Aveti interdictii culturale / religioase…………....
in relatie cu actul medical
B Pacienti pediatrici.
febra mare
……………………………..…
anomalii la nastere / nota la nastere ……………
prematuritate……………………………………
vârsta sarcinii la nastere………………………..
greutatea la nastere (g)………………………………………
B Puteti contacta usor medicul, fiind acasa……..

*5$9,',7$7(
NU E Cazul
DA Saptamana………
NU
Medicatia luata în ultima luna
Nume/doza/ritm

9$UXJDPVSHFLILFDWL


B Alte interventii chirurgicale
18
B Alergii
18
Sunt de acord cu cele mentionate mai sus si îmi asum raspunderea veridicitatii
datelor înconsemnate în aceasta fisa .
Nume pacient :
Data completarii
Semnatura pacient :


 7HKQLFDDQHVWH]LFD

5LVF$QHVWH]LF$6$
………………………………………
SURSXVD



03

Observatii :

DATAevaluarii6emnatura medic ATI

Testele de laborator - definire a termenilor

Termenii

Tabel 1.

'HILQL LH

Sensibilitatea testului

Procentajul testelor pozitive într-R ERDO  SURFHQWDMXO SDFLHQ LORU VXVSHFWD L
GHRERDO FXWHVWXOGHlaborator anormal (sau pozitiv).

Specificitatea testului

3URFHQWDMXO WHVWHORU QHJDWLYH OD SDFLHQ LL V Q WRúL SURFHQWDMXO SDFLHQ LORU
V Q WRúLFDUHDXWHVWXOGHlaborator normal (sau negativ).
3URFHQWDMXOSDFLHQ LORUV Q WRúLFDUHau un test anormal (pozitiv).
3URFHQWDMXOSDFLHQ LORUEROQDYLFXtestul specific bolii normal (negativ).

5DW IDOV-SR]LWLY
5DW fals-QHJDWLY
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Tabel 2.
Explorãri preoperatorii în funcþie de vârsta ºi tipul anesteziei, la pacienþi fãrã boli sistemice
1HFHVLW DQHVWH]LHJHQHUDO VDXUHJLRQDO PDMRU 
UDKLDQHVWH]LHDQHVWH]LHSHULGXUDO

Vârsta

Anestezie
i.v.
monitorizata

Blocuri nervoase
periferice

% UED L

Femei

<40 ani

-

Ht(Hb)

-

-

40-50 ani

ECG

Ht(Hb)

-

-

ECG

Ht(Hb)
ECG

Ht(Hb)

-

65-74 ani

Hb sau Ht
ECG
8UHHVDQJXLQ
Glicemie

Ht(Hb)
ECG

Ht(Hb)

>74 ani

Hb sau Ht
ECG
8UHHVDQJXLQ
Glicemie
Rx. toracic*

Hb(Ht)
ECG
Uree
Glicemie

50-64ani

Ht(Hb)
ECG

*Rx. toracic la pacienþii peste 74 de ani se va recomanda doar dacã examenul clinic sugereazã o afectare a funcþiei
respiratorii.
Tabel 3.
Explorãri preoperatorii în funcþie de amploarea intervenþiei ºi terenul pacientului
&RQGL LLOHSUHRSHUDWRULL

Hb

,QWHUYHQ LHPDMRU  risc de
sângerare important

X

Boli cardio-vasculare
Boli pulmonare
Boli hepatice
Boli renale
Boli maligne
Diabet zaharat
Boli ale SNC
Radioterapie

X
X

)XP WRUYHFKL
>20 ig ri/zi, >10 ani

X

L

PT/
APTT

T
TS

Ionogr.
sng.

Uree
Cr.s.

Glice
mie

ASAT
ALAT
FA

Rx

ECG

Gr.
sang

Test
sarc.

X
X
X
+

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

+

X
X

X
X
X

0HGLFD LHFURQLF 
Diuretice
Digoxin
Anticoagulante

X
X
X

7XOEXU ULGHFRDJXODUH
sângerare
6DUFLQDSRVLELO
Nou-Q VFX L

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X = indicaþie; + = în leucemie; Hb = hemo globinã; L = leucocite; T = trombocite; TS = timp de sângerare; Iono-s =
ionograma sanguinã; Cr.s. = creatininã sanguina; FA = fosfataza alcalina; ECG = electrocardioagrama; Rx = radiografie
toracica; Gr.sang = grup sanguin; Test s. = test sarcina.
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funcþie de vârstã ºi tipul de anestezie, iar în
tabelul 3 un ghid de evaluare în funcþie de
amploarea intervenþiei ºi patologia asociatã.
Trebuie precizat cã aceste ghiduri au
valoare de recomandare, ele nu reprezintã un
protocol rigid. În funcþie de contextul clinic,
medicul poate decide efectuarea altor explorãri
sau consulturi de specialitate care se justificã
medical.

EVALUAREA PREOPERATORIE
CARDIOVASCULARÃ PENTRU
CHIRURGIE NON-CARDIACÃ
Recomandãrile de evaluare preoperatorie
cardiovascularã se bazeazã în cea mai mare parte
pe ghidurile elaborate de American College of
Cardiology (ACC) ºi American Heart
Association (AHA) ºi publicate în 2002 (4),
acestea reprezentând o updatare a primei ediþii,
publicate în 1996.

Vom prezenta pentru început o clasificare
a factorilor de risc cardiovasculari reprezentaþi
de terenul pacientului (tabel 4) ºi complexitatea
intervenþiei chirurgicale precum ºi o scalã de
apreciere anamnesticã a capacitãþii funcþionale
cardiace.
Vom prezenta apoi algoritmul de evaluare
cardiovascularã elaborat de ACC/AHA. Indicaþia
pentru o anumitã investigaþie sau intervenþie are
un anumit nivel de evidenþã, conform clasificãrii
ACC/AHA:
Clasa I: Existã evidenþe ºi/sau acord general cã investigaþia/intervenþia este utilã ºi
eficientã.
Clasa II: Existã divergenþe privind utilitatea sau eficienþa investigaþiei/intervenþiei:
n Clasa IIa: Greutatea evidenþelor/opiniilor sunt în favoarea utilitãþii/
eficienþei
n Clasa IIb: Eficienþa/utilitatea sunt mai
puþin evidente.
Clasa III: Evidenþele/opiniile generale
aratã cã investigaþia/intervenþia nu este utilã/
eficientã ºi în unele cazuri poate fi dãunãtoare.

Factori de risc pentru complicaþii cardiovasculare per-operatorii majore
(infarct miocardic acut  IMA, insuficienþã cardiacã, deces) [dupã (4), modificat]

Tabel 4.

Majori
¾ Sindroame coronariene instabile:
9 Infarct miocardic acut (IMA) sub 7 zile
9 Infarct miocardic recent (8-30 zile)
9 $QJLQ SHFWRUDO LQVWDELO VDXVHYHU  &ODVHOH,,,VDX,9vQFODVLILFDUHDFDQDGLDQ
¾ ,QVXILFLHQ FDUGLDF GHFRPSHQVDW
¾ Aritmii severe
9 Bloc atrio-ventricular grad înalt
9 Aritmii ventriculare simptomatice
9 Aritmii supraventriculare cu ritm ventricular necontrolat
¾ %RDO YDOYXODU VHYHU
Intermediari
¾ $QJLQ SHFWRUDO IRUP XúRDU  FODVDFDQDGLDQ ,VDX,,
¾ Infarct miocardic în antecedenWH DQDPQHVWLFVDXXQG 4SDWRORJLF
¾ ,QVXILFLHQ FDUGLDF FRPSHQVDW
¾ Diabet zaharat
¾ ,QVXILFLHQ UHQDO FURQLF
Minori
¾ 9kUVW vQDLQWDW
¾ $QRPDOLL(&* KLSHUWURILHYHQWULFXODU VWkQJ EORFGHUDPXU VWkQJ DQRPDOLL67-T)
¾ $ULWPLL H[ILEULOD LDDWULDO
¾ &DSDFLWDWHIXQF LRQDO UHGXV  H[LQFDSDFLWDWHDGHDXUFDXQHWDMFXRSODV GHFXPS U WXULvQ
PkQ  YH]LWDEHO
¾ Istoric de accident vascular cerebral
¾ +7$QHFRQWURODW

ECG = electrocardiogramã; HTA = hipertensiune arterialã
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Tabel 5.
Estimarea prin MET a necesarului energetic pentru diferite activitãþi (adaptat dupã 4, 9)

¾

¾

¾

1 MET - 4 MET
9

7HSR LvQJULMLVLQJXUvQFDV "

9

7HSR LvPEU FDPkQFDúLXWLOL]DWRDOHWDVLQJXU"

9

7HSR LSOLPEDVLQJXUvQFDV "

9

3R LIDFHSOLPE ULOHQWHSHWHUHQSODW FX-NPK SHGLVWDQ HVFXUWH"

4 MET-10 MET
9

3R LIDFHPXQFLXúRDUHvQMXUXOFDVHL FXU DWSUDIVS ODWYDVH "

9

3R LXUFDSHVF ULVDXSHXQSODQvQFOLQDW GHDO "

9

3R LIDFHSOLPE ULSHWHUHQSODWFXSDVVXV LQXW DSUR[NPK "

9

3R LIDFHPXQFLFDVQLFHPDLJUHOH VS ODWGXúXPHOHF UDWJUHXW L "

9

3DUWLFLSLODDFWLYLW LVSRUWLYHUHFUHD LRQDOHFHQHFHVLW HIRUWPHGLX Jolf, bowling, dans, tenis dublu etc.)?

> 10 MET
9

3DUWLFLSLODDFWLYLW LVSRUWLYHVROLFLWDQWH vQRWWHQLVVLPSOXIRWEDOEDVFKHWVFKL "

Tabelul 5 prezintã o scalã de apreciere a
rezervei funcþionale cardio-vasculare pe baza
capacitãþii de efort a pacietului. Capacitatea de
efort este evaluatã prin aºa-numitul Echivalent
Metabolic, MET (Metabolic Equivalent), 1 MET
corespunzând consumului de O2 (VO2) în stare
de repaus (3,5 ml/kg/minut la un adult de 40 ani
ºi 70 de kg). Aprecierea capacitãþii funcþionale
prin MET este considerat un test clinic predictiv
important în evaluarea cardiacã preoperatorie
(aºa cum se va vedea mai departe în ghidul ACC
ºi AHA), astfel cã o capacitate funcþionalã
scãzutã, sub 4 MET, va impune o schemã de
explorãri non-invazive ºi/sau invazive diferitã
faþã de pacienþii cu o capacitate evaluatã la mai
mulþi MET. În funcþie de MET, capacitatea
funcþionalã este apreciatã ca excelentã (peste
10 MET), bunã (7-10 MET), moderatã (4-7
MET), slabã (sub 4 MET) sau necunoscutã
(anamnezã dificilã).
Tabelul 6 prezintã riscul cardiac (combinând riscul IM cu cel al decesului de cauzã
cardiacã directã) în funcþie de complexitatea
intervenþiei chirurgicale.

Tabel 6.
Riscul cardiac în funcþie de tipul chirurgiei
non-cardiace (4)
Înalt (peste 5%)
2SHUD LLPDMRUHvQXUJHQ ODSHUVRDQHvQYkUVW
&KLUXUJLHDRUWLF VDXYDVFXODU PDMRU
ChiUXUJLHYDVFXODU SHULIHULF
&KLUXUJLHGHGXUDW FXYDULD LLYROHPLFH
pierderi de sânge importante
Intermediar (1 - 5%)
(QGDUWHUHFWRPLHFDURWLGLDQ
&KLUXUJLDFUDQLDQ úLDJkWXOXL
&KLUXUJLHLQWUDSHULWRQHDO úLLQWUDWRUDFLF
&KLUXUJLDRUWRSHGLF
Chirurgia prostatei
6F ]XW VXE
Proceduri endoscopice
,QWHUYHQ LLVXSHUILFLDOH
Chirurgia cataractei
Chirurgia sânului
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Fig. 2. Algoritm de evaluare cardio-vascularã pre-operatorie
(American College of Cardiology / American Heart Association Guideline)
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Etapa 1. Medicul trebuie sã determine
gradul de urgenþã al interveþiei chirurgicale
noncardiace. În multe situaþii pacientul sau
factorii chirurgicali dicteazã o atitudine evidentã
(intervenþie chirurgicalã imediatã), care nu mai
permite o evaluare cardiacã sau tratament
specific. În aceste cazuri, medicul trebuie sã facã
recomandãri cu privire la managementul medical
ºi supravegherea pacientului. Stratificarea
selectivã a riscului postoperator este utilã la
pacienþii cu risc înalt pentru prevenirea evenimentelor coronariene în cazul în care aceºtia nu
au fost evaluaþi anterior. Aceasta este de obicei
iniþiatã dupã ce pacientul s-a recuperat în urma
pierderilor sanguine, decompensãrii ºi altor complicaþii postoperatorii care ar putea altera rezultatele testelor noninvazive.
Etapa 2. Pacientul a fost supus revascularizãrii coronariene în ultimii 5 ani? Dacã pacientul a suferit o intervenþie chirurgicalã de revascularizare coronariana în ultimii 5 ani sau o intervenþie de revascularizare coronarianã percutanã
în urmã cu minim 6 luni (între 6 luni ºi 5 ani) ºi
dacã statusul clinic al pacientului a rãmas stabil
fãrã ischemie recurentã în aceste intervale atunci
riscul de deces perioperator este foarte mic.
Evaluarea cardiacã în aceste cazuri nu este în
mod normal necesarã.
Etapa 3. A fost pacientul evaluat coronarian în ultimii 2 ani? Dacã pacientul a fost evaluat
coronarian invaziv sau noninvaziv în ultimii doi
ani ºi dacã cele gãsite indicã o situaþie favorabilã,

o repetare a testelor nu este în general necesarã.
O excepþie de la aceasta regulã apare în cazul în
care simptomatologia s-a agravat sau au apãrut
noi semne de ischemie cardiacã.
Etapa 4. Are pacientul unul dintre sindroamele coronariene instabile sau factori de prognostic clinic major? La pacienþii luaþi în considerare pentru chirurgia noncardiacã, prezenþa
unui sindrom coronarian instabil, a insuficienþei
cardiace decompensate, a unei aritmii hemodinamic semnificative sau a valvulopatiilor severe
duce de obicei la contramandarea sau amânarea
intervenþiei chirurgicale pânã când problema
cardiacã este clarificatã ºi tratatã. Exemple de
sindrom coronarian instabil includ: infarct miocardic în antecedente cu evidenþierea unor factori
de risc ischemic majori prin simptome clinice
sau prin teste noninvazive, angina severã sau
instabilã ºi insuficienþa cardiacã de novo sau de
cauze ischemice slab controlate. Mulþi pacienþi
în aceste circumstanþe sunt îndrumaþi spre
angiografie coronarianã pentru a evalua opþiunile
terapeutice ulterioare.
Etapa 5. Are pacientul factori de prognostic clinic intermediari? Prezenþa sau absenþa
anginei pectorale, infarctului miocardic în
antecedente, insuficienþei cardiace anterioare sau
compensate, creatininemiei preoperatorii > 2mg/
dl sau a diabetului zaharat ajutã la stratificarea
ulterioarã a riscului coronarian perioperator. La
pacienþii, cu sau fãrã factori de prognostic clinic
intermediari, evaluarea capacitãþii funcþionale ºi
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a factorilor de risc chirurgical permite identificarea pacienþilor care vor beneficia de evaluarea
noninvazivã.
Etapa 6. Pacienþii fãrã factori de prognostic clinic majori dar cu factori de prognostic
clinic intermediari ºi cu capacitate funcþionalã
excelentã sau moderatã pot în general suporta
(riscul de deces sau de infarct miocardic fiind
minim) intervenþii chirurgicale cu risc mediu. Pe
de altã parte, pacienþii cu capacitate funcþionalã
scãzutã sau cei cu capacitate funcþionalã moderatã dar cu risc chirurgical crescut sunt deseori
îndrumaþi spre teste noninvazive. Pacienþii care
prezintã 2 sau mai mulþi factori de prognostic
clinic intermediari sunt îndrumaþi spre teste
noninvazive.
Etapa 7. Chirurgia noncardiacã la pacienþii
cu factori de prognostic clinic minori sau fãrã,
este în general lipsitã de riscuri. Pacienþii cu
capacitate funcþionalã scãzutã, supuºi unor
intervenþii chirurgicale cu risc înalt (chirurgie
vascularã, chirurgie toracicã complexã, chirurgie
abdominalã, chirurgia capului ºi gâtului) pot fi
evaluaþi cardiologic în context individual.
Etapa 8. Rezultatele testelor noninvazive
pot fi apoi folosite pentru determinarea managementului perioperator. Acest management poate
include terapie medicalã intensivã sau cateterism
cardiac, care poate duce la revascularizare coronarianã sau la amânarea sau contramandarea
intervenþiei chirurgicale noncardiace. Pe de altã
parte rezultatele testelor neinvazive pot duce la
recomandarea intervenþiei chirurgicale imediate.
La unii pacienþi riscul angioplastiei coronariene
sau a intervenþiei chirurgicale cardiace se poate
apropia sau poate depãºi riscul intervenþiei
chirurgicale noncardiace.
Alegerea testelor noninvazive de
evaluare cardiacã
1. Electrocardiografia de efort. Evaluarea prognosticului rãspunsului ischemic în
timpul testului de efort
Pacienþi suspecþi sau cu boala coronarianã
cunoscutã
a. Risc înalt
Ischemie indusã de efort de intensitate
scãzutã (<4 METs sau AV<100 bpm sau mai
micã de 70% din cea corespunzãtoare vârstei)
manifestatã prin unul sau mai multe din
urmãtoarele semne:
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· Subdenivelare orizontalã sau descendenþa a segmentului ST>0,1mv;
· Supradenivelarea segmentului
ST>0,1 mv în derivaþiile noninfarct;
· 5 sau mai multe derivaþii anormale;
· Rãspuns ischemic persistent mai mult
de 3 minute dupã terminarea testului;
· Angina tipicã.
b. Risc intermediar
Ischemie indusã de efort de intensitate
moderatã (4-6 METs sau AV =100  130 bpm,
sau 70  85% din cea corespunzãtoare vârstei)
manifestatã prin unul sau mai multe din
urmãtoarele semne:
· Subdenivelare orizontalã sau descendentã a segmentului ST>0,1mv;
· Angina tipicã;
· Rãspuns ischemic persistent mai mult
de1-3 minute dupã terminarea testului;
· 3-4 derivatii anormale.
c. Risc scãzut
Fãrã ischemie sau ischemie indusã de efort
intens (>7 METs sau AV>130 bpm, > 85% din
cea corespunzãtoare vârstei) manifestatã prin
unul sau mai multe din urmãtoarele semne:
· Subdenivelare orizontalã sau descendentã a segmentului ST>0,1mv;
· Angina tipicã;
· 1-2 derivaþii anormale.
Test de efort negativ
Incapacitatea de a atinge targetul din punct
de vedere al efortului ºi din punct de vedere al
frecvenþei cardiace fãrã un rãspuns ischemic. La
pacienþii programaþi pentru intervenþii chirurgicale noncardiace incapacitatea de a susþine un
test de efort cu nivel intermediar de risc fãrã
ischemie trebuie sã fie consideratã un test de efort
negativ.
Deºi electrocardiografia de efort a fost
consideratã mult timp testul noninvaziv de elecþie
pentru depistarea cardiopatiei ischemice, s-a
constatat cã de fapt pacienþii cu toleranþa la
efortul impus de test beneficiazã foarte rar de
rezultatele sale.
2. Explorarea imagisticã cu thalium
dupã perfuzia cu dipiradamol.
Prezenþa unui defect de redistribuþie la
acest test s-a dovedit a fi, în mai multe studii,
predictiv pentru complicaþii cardiovasculare

peroperatorii la pacienþi supuºi chirurgiei
vasculare periferice (10).
3. Ecocardiografia de stress cu dobutamina.
Cîteva metaanalize au arãtat cã acesta este
testul noninvaziv cu cea mai mare utilitate în
evaluarea suferinþei cardiace ºi a riscului
peroperator (11). Evidenþierea unei noi anomalii
regionale de cineticã a peretelui ventricular sau
agravarea uneia preexistente sunt considerate
teste pozitive. Riscul peroperator este mai mare
la pacienþii care dezvoltã anomalii regionale de
cineticã la frecvenþe cardiace mici.
Algoritmul propus reprezintã o adaptare a
ghidurilor publicate de cele douã societãþi ºtiinþifice în 1996. Câteva studii efectuate în aceastã
perioadã au confirmat cã aceste ghiduri sunt
eficiente ºi economice (12-16).

CONCLUZII
Evaluarea preanestezicã clinicã ºi paraclinicã are o importanþã deosebitã în optimizarea
managementului peroperator ºi este responsabilitatea anestezistului.
Consultul preanestezic trebuie sã includã
în mod obligatoriu analiza documentelor medicale ale pacientului, anamneza ºi examenul clinic
cît mai complete ºi, pe baza datelor obþinute,
recomandarea explorãrilor paraclinice ºi a consulturilor de specialitate considerate necesare.
Efectuarea unor teste paraclinice de
rutinã este nerecomandatã, fiind inutilã ºi
potenþial nocivã pentru pacient.
Ghidurile prezentate aici se pot constitui
în instrumente utile în vederea elaborãrii unui
plan de evaluare preanestezicã clinicã ºi paraclinicã adecvatã, în funcþie de terenul pacientului, amploarea intervenþiei ºi tipul anesteziei.
Aceste ghiduri au valoare de recomandare,
medicul anestezist avînd libertatea de a decide
un plan de explorare paraclinicã adaptat
particularitãþilor fiecãrui pacient.
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