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CONTRIBUŢII PROPRII: 
Studiul endoscopic privind intubaţia „laringelui patologic”.  
Aplicaţii în anestezie şi în resuscitarea cardio-respiratorie 

CAPITOLUL 6.  
Scopul şi obiectivele. Material şi metodă 

Ipoteza de lucru 

Intubaţia oro-trahealâ/nazo-trahelă traversează regiunea laringiană pe un fond anatomic 

normal sau patologic care poate fi anticipat (factori de risc) şi în investigat video-endoscopic 

preliminar. 

6.1. Obiective şi metode de lucru 
Obiective 

Se identifică prin mijloace video-endoscopice situaţii lezionale sau disfuncţionale laringiene 

primare de care depinde reuşita şi calitatea intubaţiei/anesteziei generale cât şi prevenirea unor leziuni 

secundare laringiene şi laringotraheale 

 

Metodologie 

Studiu prospectiv, observaţional, analitic şi statistic, video-endoscopic laringian şi perimetru 

anatomic, pe durata 01.01.2011-06.07.2016 desfaşurat în secțiile de profil Chirurgie Generală, ORL, 

Ginecologie în Unităţile Spitaliceşti SUU Elias, Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională 

ORL Prof. Dr. Hociotă, Spital Regina Maria. 

Studiu a adunat un număr de 1031 intubaţii oro-traheale (IOT), din care s-au selectat 52 cazuri 

clinice considerate relevante pentru categoria „laringe patologic” şi/sau intubaţie dificilă. 

Studiu endoscopic cuprinde o grilă cu 5 secţiuni: 

  1 documentarea tehnică preliminar studiului (aparatură endoscopică) 

  2 identificareaa de leziuni laringiene şi laringo-traheale din care am selecţionat 

cazurile clinice relevante  

 3 material pentru sondă de intubaţie oro-traheală (IOT) 

 4 urmărirea complicaţilor post intubaţie oro-traheală 

 5 complicaţiile intubaţiei orotraheale 

 Prezentul studiu videoendoscopic al laringelui şi al perimetrului anatomic laringian (bază de 

limbă, oro şi hipofaringe, primele inele traheale) a fost efectuat în colaborare cu specialistul ORL, în 

baza unui PROTOCOL conceput ca instrument de lucru în echipă. 

6.1.1. Documentare tehnologică 
Documentarea tehnică a fost efectuată prin metoda laringoscopiei flexibile. Au fost luate în 

calcul şi alte metode de expunere a laringelui:  

- Laringoscopia indirectă: 

o este limitată în evaluarea în detaliu a laringelui; 

o nu poate prezenta o documentaţie; 

o nu poate fi prezentată ca o metodă de învăţare sau discuţie obiectivă; 

- Videolaringoscoape: 

o nu se poate utiliza ca metodă de diagnostic; 

o nu sunt tolerate de pacientul conştient; 

o se utilizează în vederea manevrei de intubaţie oro-traheală; 

Am identificat următoarele avantaje a utilizării fibroscopului: 

- este manevrabil; 

- necesită o perioadă de învăţare relativ scurtă, de aproximativ 30-45 de zile, necesară 

asimilării de: 

o manevră; 

o sterilizare; 

o buna utilizare; 

o depozitare; 
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o de adaptare a camerei; 

o de studiu al proprietăţilor optice ale fibroscopului.  

Am identificat următoarele dezavantaje ale utilizării fibroscopului: 

- apare uzura acestuia; 

- prezintă un preţ crescut de achiziţie; 

- necesită loc de depozitare; 

- necesită soluţii de sterilizare. 

Avantajele mecanice ale acestuia sunt date de:  

- capătul distal de libertate de mişcare sagital 120 grade inferior şi 90 grade superior; 

- rezoluţie: mult mai bună faţă de videolaringoscopie (25.000-30.000 fibre optice faţă de 

25-30 fibre optice reci); 

- utilizarea fibroscopului flexibil permite înregistrarea, documentarea, analiza ulterioară a 

leziunilor. 

 
Fig. 6.1. Laringoscopie indirectă 

 
Fig. 6.2.Fibroscopie 

 
Fig. 6.3. Utilizarea fibroscopului 

6.1.2.  Identificarea leziunilor laringiene sau laringo-traheale ce definesc „laringe 
patologic” 
Au fost identificate leziuni laringiene sau laringo-traheale ce definesc un laringe patologic. 

Au fost identificate leziunile laringiene sau laringo-traheale care determină o predispoziţie către 

intubaţie dificilă.  

Au fost grupate astfel: 

- Intubaţie oro-traheală dificilă (IOT) – prin obstrucţie laringiană: 

o tumori: 

 benigne; 

 malinge; 

o malformaţii; 

o inflamaţii; 

o stenoze complete sau parţiale după intubaţii anterioare sau traheostomii de 

necesitate;  

- Intubaţie oro-traheală  (IOT) dificilă prin conformaţie şi  poziţie: 

o laringe infantil; 

o epiglotă în omega; 

o ptoză epiglotică; 

o bont laringean post rezecţii parţiale de laringe; 

- Intubaţie oro-traheală  (IOT) la profesioniştii vocali: 

o hemangioame mici (se pot amplifica): 

o noduli vocali; 

o pseudo-eversiuni ventriculare; 

- Intubaţie oro-traheală  (IOT)în patologii neurologice cu afectare laringiană; 

o Paralizii CV; 

- Intubaţie oro-traheală  (IOT) la pacienţii cu arsuri de căi respiratorii; 

- Intubaţie oro-traheală  (IOT) la pacienţii cu boală de reflux gastro-esofagian şi leziuni 

laringiene secundare. 

6.1.3. Tip material sondă intubaţie oro-traheală 
Au fost utilizate în timpul studiului sonde pentru intubaţie oro-traheală  (IOT) de diametrul 6 

mm – 8,5 mm, de PVC, de silicon flexometalice, ignifuge. 
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6.1.4. Urmărirea complicaţiilor post intubaţie oro-traheale 
Urmărirea post-intubaţie a pacienţilor a fost făcută prin examinarea pacienţilor la 24 ore, 15 

zile şi 30 de zile. 
Au fost urmărite complicaţiile apărute post-intubaţie. 

6.1.5. Cazuri clinice selecţionate 
6.1.5.1. Cazuri clinice selecţionate, relevante pentru categoria de „laringe patologic” 
şi/sau intubaţie orotraheală dificilă 
Cazurile clinice au fost selectate din cauzistica proprie, pe parcursul întregului studiu.  
Am  efectuat în această perioadă 1031 manevre de intubaţie oro-traheală  (IOT). 
Criteriile de selecţie ale pacienţilor au fost: 
1 – prezenţa unui laringe ce ar putea induce dificultăţi de intubaţia oro-traheală  

(IOT)prezumate la examenul videoendoscopic. 
2 – prezenţa unor afecţiuni chirurgicale care necesită anestezie generală cu intubaţie oro-

traheală  (IOT); 
3 – prezenţa unor situaţii ce necesită folosirea unor dispozitive sau sonde pentru intubaţie oro-

traheală  (IOT) speciale. 
4 – prezenţa altor factori de risc prezumaţi. 
 
6.1.5.2. Cazuri selecţionate din cazuistica de chirurgie generală, ORL, ginecologie 
1. Caz clinic nr. 1 pacient P.I. FO 425, Secția Chirurgie, SUU Elias 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 40 de ani; 
- Cunoscut cu chist coardă vocală dr.; 
- Se prezintă pentru: colecistectomie laparoscopică. 
- La examenul preanestezic se identifică:  

o Pacient fumător, timp de 10 ani, aproximativ 15 ţigări pe zi. 
o ASA I 
o Fără antecedente personale patologice; 
o Deschidere a gurii normale, Mallampati I, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 
o Se identifică chist de coardă vocală dreapta în remisiune; 
o Se stabileşte posibilitate intubaţiei cu laringoscop Macintosh lamă 4; 

- Selectare tip sonda pentru intubaţie oro-traheală  (IOT): 
       laringe normal, intervenţie de scurtă durată, se alege sondă pentru intubaţie oro-
traheală  (IOT) de PVC, diametrul 7, 5 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 
o Fără incidente; 
o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron.  
Urmărirea post intubaţie determină: 
      La 12 ore un mic grad de edem local 
      Pacientul nu se mai prezintă pentru urmărire 
ulterior. 

- Particularităţile cazului:  
- Pacient cu o patologie din sfera ORL cunoscută, chist 

coardă vocală dr., necesită anestezie generală pentru 
colecistectomie laparoscopică.  

- Evaluarea fibroscopică identifică o leziune în 
remisiune, fără impact asupra manevrei de intubaţie. 

- Se decide intubaţia orotraheală (IOT) cu sondă 7, 5 
mm, cu laringoscop Macintosh. Manevră fără incidente.  

- Urmărirea la 12 ore identifică un grad de edem local 
2. Caz clinic nr. 2, pacient M.A., FO: 69847 Secția 

Chirurgie, SUU Elias 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 70 ani 
- Cunoscut cu:  

o carcinom scuamos de amigdală palatină stg. St. IVC chimio şi radio tratat;  
o HTA; BCI, FiA in tratament cu Sintrom 4mg pe zi, DZ tip II în trat. cu ADO 
o Ciroză hepatică toxic nutriţională 

 
Fig. 6.4. Videofibroscopie 

pacient 
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- Se prezintă pentru: 
o Gastroentero-anastomoză pentru tumoră gastric stenozantă 

- La examenul preanestezic se identifică: 
o Pacient fost mare fumător, timp de 46 de ani, aproximativ 20 ţigări pe zi; 
o ASA III 
o HTA; BCI; FiA in tratament cu Sintrom 4mg pe zi, DZ tip II în trat. cu ADO; 
o Ciroză hepatică toxic nutriţională 
o Deschidere a gurii de 3-4 cm, Mallampati IV, extensie redusă a gâtului; 
o Latero cervical stg. Se palpează placard dur de la unghiul mandibulei la claviculă 

„lemnos” cu zonă de efracţie temporală 1/3 medie.  
- Se decide videofibroscopie: 

o Se identifică tumoare necrozată la nivelul lojei amigdaliene dr. ce s-a fixat la 
nivelul lojei amigdaliene stg.; se extinde şi continuă nedelimitat cu loja marilor 
vase pe care le manşonează; 

o Se identifică leziune primară post radio şi chimio tratată cu sfacel rezidual, cu risc 
crescut de sângerare la manevra de intubaţie 

o Laringe uşor edematiat (aspect de mucită cronică) cu spaţiu glotic permeabil; 
o Se stabileşte necesitatea intubaţiei vigile pe fibră optică 

- Selectare tip sonda pentru intubaţie oro-traheală (IOT):  
o datorită laringelui patologic, laringe ‚’’MASCAT’’ supraepiglotic, intervenţie 

chirurgicală de lungă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de 
PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT) – fibră optică, mici sângerări la nivelul mucoasei laringiene 
o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, seforanem, esmeron; 
o Pacientul prezintă stabilitate hemodinamică bună intraoperator. 

Urmărirea post intubaţie constată: 
    la 12 ore mici hematoame local, un grad de inflamaţie 
    la 14 zile prezenţa unei ulceraţii laringiene 
    la 30 zile pacient decedat 

- Particularităţile cazului: 
o Pacient vârstnic, cu patologie tumorală din sfera ORL cunoscută, cu tumoare 

necrozată latero-cervicală stg., HTA, BCI, FiA in tratament cu Sintrom 4mg pe zi 
DZ tip II, ciroză hepatică toxic nutriţională, cu mobilitate redusă a gâtului, 
Mallampati IV, necesită anestezie generală cu intubaţie oro-traheală (IOT) pe 
fibră optică în vederea unei intervenţii laparoscopice. 

o Efectuare intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică permite intubaţia ( pe un 
teritoriu patologic, şi pacient anticoagulat), cu o stabilitate hemodinamică bună în 
timpul manevrei, cu apariţia de mici sângerări in timpul manevrei de intubaţie, cu 
hemostază dificilă. Urmărirea la 12 ore postoperator identifică mici hematoame 
local şi un grad de inflamaţie; la 14 zile se identifică o ulceraţie laringiană 

 
Fig. 6.5. Latero cervical stg. Se palpează placard dur de la unghiul mandibulei la claviculă 

    

Fig. 6.6. Tumoare necrozată la nivelul lojei amigdaliene dr.  ce s-a fixat la nivelul lojei amigdaliene stg. 
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3. Caz clinic nr. 3, T.E., , FO 12925, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 43 de ani. 

- Cunoscută cu HTA, DZ tip II.  

- Se prezintă pentru colecistită acută microlitiazică 

- Se decide colecistectomie laparoscopică 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cunoscută cu HTA, DZ tip II; 

o Pacientă fumătoare de aproximativ 20 de ani, câte 10 tigări pe zi 

o Pacienta prezintă disfonie instalată progresiv de aproximativ un an, simtom 

neinvestigat medical 

o Se discută oportunitatea efectuării unei traheostomii preoperator, dar datorită 

volumului redus al tumorii se decide intubaţia oro-traheală (IOT) cu sonda 6 mm 

cu laringoscop Macintosh.  

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, extensie normală a gâtului. 

- Se efectuează consult ORL şi video fibroscopie preoperator: 

o Se identifică formaţiune tumorală repliu ariepiglotic drept;  

o Se decide colecistectomia datorita urgenţei, pacienta urmând postoperator să fie 

direcţionată către unitate specializată ORL 

  
Fig. 6.7. Formaţiune tumorală repliu ariepiglotic drept 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh, lamă 3. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

 Datorită laringelui patologic, riscului de lezare tumoral, intervenţiei chirurgicale de scurtă 

durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT)  de PVC, diametrul 6 mm, cu balonaş volum 

mic, presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o laringoscop Macintosh lamă 3, vârf mobil, . 

o  Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

Urmărirea post intubaţie constată: 

         La 12 ore edem la nivelul formaţiuni tumorale, accentuarea disfoniei 

         La 24 ore se observă reducerea edemului cu ameliorarea vorbiri 

         La 15 zile pacienta nu se prezintă la control fiind internată in vederea investigaţilor 

suplimentare în unitate specializată ORL 

- Particularităţile pacientului:  

     Pacientă cunoscută cu HTA, DZ tip II, fumatoare, se prezintă pentru colecistită acută 

microlitiazică- colecistectomie laparoscopică.În urma consultului preanestezic se identifică disfonie 

instalată progresiv de aproximativ un an. Consultul ORL şi video fibroscopic stabilesc un diagnostic 

de tumoare repliu ariepiglotic drept. Se efectuează colecistectomia, cu anestezie generală (AG)/ 

intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh, lamă 3 sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) 6 mm, datorită dimensiunii reduse a tumorii. 

4. Caz clinic nr. 4, M.F., FO 13382, Secţia Chirurgie, SUU Elias 
- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 68 de ani; 

- Cunoscută cu: stenoză laringiană, sindrom Gerhardt, status post tiroidectomie totală 

(1981); rinită cronică hipertrofică.  

- Se prezintă pentru: sindrom subocluziv. 

- La examenul preanestezic se identifică: 
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o Pacientă cu patologie ORL cunoscută; 

o HTA; BCI 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilizare redusă a gâtului; 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator; 

o Se identifică un spaţiu glotic diminuat cu aproximativ 50%; 

   
Fig. 6.8. Spaţiu glotic diminuat cu aproximativ 50% 

- Se decide intervenţia chirurgicală, pacienta refuză traheostomă preoperatorie, se decide 

monitorizare zilnică endoscopic postoperator şi transferul ulterior în unitate specializată 

ORL. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică; 

- Selectare sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, spaţiului glotic redus, intervenţiei chirurgicale de lungă 

durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 5, 5 mm, cu balonaş 

volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sonda de intubat 5, 5 mm, fără incidente. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 6 ore un grad redus de edem 

     La 24 ore edem fără modificări ventilatorii semnificative 

     La 48 ore edem fără modificări ventilatorii semnificative 

     La 72 ore pacienta este transferată către unitate specializată ORL 

- Particularităţile cazului: 

   Pacientă cu o patologie ORL cunoscută se prezintă pentru sindrom subocluziv. Examenul 

ORL şi videofibroscopic preoperator confirmă prezenţa unei stenoze laringiene de aproximativ 50%. 

Pacienta refuză traheostomă preoperatorie. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

intubaţie oro-traheală (IOT) fără incidente. Monitorizare videofibroscopică zilnic postoperator, 

intubaţie oro-traheală (IOT) fără incidente. Transfer către unitate specializată ORL la 72 de ore. 

5. Caz clinic nr. 5, S.D., FO 13355, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 61 de ani. 

- Cunoscută cu neoplasm bază de limbă (carcinom epidermoid spinocelular moderat 

invaziv), multiplu operată cu radiofrecvenţă, ulterior ablatia totală.  

- Se prezintă pentru: colică abdominală, intervenţie chirurgicală laparoscopie exploratorie  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacienta cu neoplasm bază de limbă operat în urmă cu 3 ani; 

o Spondiloză cervicală; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gâtului, Mallampati II, extensie redusă a gâtului;  

- Se decide consult ORL şi videofibroscopic preoperator; 

o Se vizualizează rezecţie epiglotă dreapta, pol amigdalian şi limba; 

o Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh lamă 3 deoarece 

avem planul glotic deschis intubaţiei prin spaţiu suplimentar dat de rezecţia 

glotei; 
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Fig. 6.9. Rezecţie epiglotă dreapta, pol amigdalian şi baza limbii 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, planului glotic deschis datorită rezecţiei epiglotei, 

interventiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, 

diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fără incidente, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 7 mm; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore fără complicaţii post intubaţie 

       La 15 zile fără complicaţii post intubaţie 

       La 30 zile fără complicaţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului: 

Pacientă cu neoplasm bază de limbă operat în urmă cu 3 ani, necesită anestezie generală 

pentru mastectomie totală stg. Evaluarea videofibroscopică preoperator identifică rezecţie locală ce nu 

afectează intubaţia oro-traheală (IOT). Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu sondă 7 mm, cu 

laringoscop Macintosh lama 3. Manevră fără incidente. 

 

6. Caz clinic nr. 6, A.M., FO 12978, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 57 de ani; 

- Cunoscut cu: obezitate morbidă, BPOC, DZ tip II în tratament cu ADO, HTA, sindrom de 

apnee în somn. 

- Se prezintă pentru: neoplasm sigmoidian stenozat. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient mare fumător, de 30 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Cu obezitate morbidă, BPOC, sindrom de apnee în somn, DZ tip II în tratament 

cu ADO, HTA. 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati IV, mobilitate redusă a gâtului. 

o Din afirmaţiile pacientului se identifică o simptomatologie de dureri în gât, 

dificultate la respiraţie şi febră, pentru care pacientul a urmat un tratament propriu 

antibiotic şi antiinflamator.  

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se evidenţiază secreţii abundente; 

o Se stabileşte un diagnostic de epiglotită acută în remisie 

o Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică.  

    
Fig. 6.10. Obezitate morbidă Fig. 6.11. Epiglotită acută în remisie 
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- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

 Datorită laringelui normal, intervenţiei chirurgicale de lungă durată alegem sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 8, 5 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, fără incidente; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, tracrium. 

- Se efectuează rezecţie rectosigmoidiană laparoscopică, colostomă 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore edem local 

       La 15 zile edem şi un grad mic de stenoză traheală (mai mică de 10%) 

       La 30 de zile stenoză traheală de aproximativ 30%, pacientul fiind direcţionat către 

unitate de specialitate ORL 

- Particularităţile cazului: 
       Pacientul cu obezitate morbidă, cu o patologie multiplă pulmonară, cu episod de epiglotită 

în remisie, cu risc crescut de intubaţie dificilă, se prezintă pentru neoplasm sigmoidian stenozat. Se decide 

intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică. intubaţie oro-traheală (IOT) fără incidente. Se practică rezecţie 

rectosigmoidiană laparoscopică, colostomă. Urmărirea post intubaţie constată La 30 de zile stenoză 

traheală de aproximativ 30%, pacientul fiind direcţionat către unitate de specialitate ORL. 

 

7. Caz clinic nr. 7, L.A., FO 13481, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 59 de ani; 

- Cunoscut cu: 

o Laringectomie parţială post excizie tumoare laringiană; 

- Se prezintă pentru: sarcom parietal abdominal fosă iliacă stângă recidivat 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient cu o patologie ORL cunoscută; status post laringectomie parţială; 

o HTA, DZ tip II; 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati IV, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică absenţa chirurgicală a epiglotei, imobilitate aritenoizi, corzi vocale 

imobile, stenoză cu 30% endolaringe. 

     
Fig. 6. 12.  Absenţa chirurgicală a epiglotei, imobilitate aritenoizi,  

corzi vocale imobile, stenoză cu 30% endolaringe 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

- Selectare tip sondă: 

   Datorită laringelui patologic, stenozei cu 30% endolaringe, intervenţiei chirurgicale de 

lungă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 6, 5 mm, cu balonaş 

volum mic, presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sonda de intubat 6, 5 mm, fără incidente.  

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Se efectuează ablaţie tumorală cu parietoplastie de substituţie. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore edem local  

       La 15 zile fără complicţii post intubaţie 
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       La 30 de zile stenoză traheală de aproximativ 20%, pacientul este direcţionat către 

unitate specializată ORL. 

- Particularităţile cazului:  

         Pacient cunoscut cu patologie ORL tumorală operată, se prezintă sarcom parietal 

abdominal fosă iliacă stângă recidivat. Consultul ORL şi videofibroscopic preoperator evidenţiază 

prezenţa unui bont laringian, se estimează intubaţia dificilă şi se decide intubaţie oro-traheală (IOT) 

vigilă pe fibră optică. intubaţie oro-traheală (IOT) fără incidente, cu apariţia la distanţă a unei stenoze 

traheale post intubaţie. 

 

8. Caz clinic nr. 8, C.A., FO 13484, Secţia Chirurgie SUU Elias  

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 64 ani. 

- Cunoscut cu: cardiopatie hipertensivă, angină pectorală la efort; sleep apneea.  

- Se prezintă pentru: hernie inghinală dreaptă, alloplastie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost mare fumător timp de 40 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Obezitate morbidă; 

o Sleep apneea, utilizator CPAP la domiciliu; 

o Prezintă disfonie, răguşeală de aproximativ 3 luni;  

o ASA III 

o Deschidere limitată a gurii, Mallampati III, extensie redusă a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi videofibroscopie preoperator, se identifică: 

o Deviaţie de sept obstruantă stânga şi dreapta, ţesut hipertrofic la nivelul 

rinofaringelui;  

o Epiglotă mică, infantilă; 

o Polip coardă vocală dreaptă 

o Inspir paradoxal 

   

   

 

Fig. 6.13. Deviaţie de sept obstruantă stânga şi dreapta, ţesut 

hipertrofic la nivelul rinofaringelui;  

Epiglotă mică, infantilă; Polip coardă vocală dreaptă; 

  

 

- Se decide traheostomie preoperatorie datorită patologiilor asociate şi riscului crescut de 

complicaţii ventilatorii postoperatorii. 

- Pacientul refuză traheostomia, se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică şi 

efectuarea de traheostomie în caz de necesitate intra sau postoperator. 
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- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, intervenţiei chirurgicale de medie durată, alegem sondă 

pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7, 5 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 7, 5 mm; 

o anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem. 

- Urmărirea post intubaţie constată 

  La 12 ore grad de edem local 

  La 15 zile fară complicţii post intubaţie 

  La 30 zile pacientul nu se prezintă la control 

 

- Particularităţile cazului: 

Pacient fost mare fumător, cu obezitate morbidă, cu sleep apneea, utilizator CPAP la 

domiciliu, se prezintă pentru alloplastie laparoscopică hernie inghinală dreaptă. Examenul 

preanestezic identifică o patologie ORL, polip de coardă vocală dreapta. Se decide traheostomie 

preoperator, dar pacientul refuză manevra. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

 

9. Caz clinic nr. 9, T.D., FO 19903, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 65 de ani. 

- Cunoscut cu:  

o carcinom scuamos corzi vocale 

o DZ tip II, nefropatie diabetică; boală renală cronică, diateză urică.  

- Se prezintă pentru vărsături şi absenţa tranzitului de aproximativ 5 zile – se stabileşte 

diagnosticul chirurgical de subocluzie intestinală, necesitând intervenţia chirurgicală.  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient cu deschidere normală a gurii, Mallampati II, extensie normală a gâtului; 

o ASA IV E 

o DZ tip II, dezechilibrat; nefropatie diabetică, boală renală cronică, diateză urică; 

o Pacient cu un diagnostic de carcinom scuamos corzi vocale.  

- Se decide temporizarea intervenţiei cu 24 h, în vederea reechilibrării pacientului şi a unui 

examen ORL; 

- Se efectuează: 

o Examen ORL şi video fibroscopie preoperator; 

o Se confirmă diagnosticul; 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită 

spaţiului de intubaţie redus, posibilității de lezare a 

formaţiunii tumorale.  

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, riscului crescut de sângerare, 

edem local, diseminare, intervenţiei de lungă durată alegem sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, diametrul 7 mm, cu 

balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de intubat 7, 5, fără incidente.  

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

Urmărirea post intubaţie constată: 

               La 12 ore edem local moderat 

               La 15 zile edem local moderat 

               La 30 zile edem local redus 

- Particularităţile cazului:  

Pacient vârstnic, cu o patologie ORL cunoscută, se prezintă pentru o intervenţie chirurgicală 

de urgenţă. Consultul ORL confirmă diagnosticul şi recomandă intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră 

optică, datorită naturii tumorale, riscului crescut de sângerare, edem, diseminare. Se decide între 2 

afecţiuni severe dintre care doar una pune în pericol imediat viaţa. 

 
Fig. 6.14. Carcinom  

scuamos corzi vocale 
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10. Caz clinic nr. 10, D.S., FO 19962, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 50 de ani. 

- Cunoscut cu: status post laringectomie parţială pentru tumoare laringiană. 

- Se prezintă pentru: hernie ombilicală ireductibilă, cura chirurgicală. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, timp de 35 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Cunoscut cu laringectomie parţială; 

o Fără alte patologii personale cunoscute; 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică prezenţa de bont laringian  

o Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică  

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

   Datorită laringelui patologic, spaţiului glotic ingustat, riscului de 

sângerare, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată alegem sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum 

mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fibră optică, fără incidente 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, 

sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 12 ore un grad redus de edem local 

      La 15 zile fără complicaţii post intubaţie 

      La 30 de zile fără complicaţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului:  

        Pacient cunoscut cu laringectomie parţială se prezintă pentru hernie ombilicală 

ireductibilă, cura chirurgicală. Examenul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică prezenţa de 

bont laringian. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu fibră optică. intubaţie oro-traheală (IOT) fără 

incidente.  

 

11. Caz clinic nr. 11, pacient J.C., FO 20566, Secţia Chirurgie, SUU Elias: 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 50 ani.  

- Cunoscut cu hernie inghinală dreaptă. 

- Se prezintă pentru: cura herniei inghinale drepte.  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient cunoscut cu hernie inghinală dreaptă 

o ASA I 

o Deschidere a gurii uşor limitată, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului. 

o Pacientul descrie senzaţia de „nod în gât”, cu o uşoară disfonie de aproximativ 1 

an; 

o Urmează un tratament propriu instituit la domiciliu pentru „răceală” – 

simptomatologia nu se remite;pacientul nu efectuează un consult de specialitate. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică epiglotă în omega, uşor edematiată, spaţiul glotic permeabil;  

o Se identifică în timpul inspirului profund un grad de traheo-malacie, cu un efect 

de basculare a aritenoizilor. 

o Se stabilește posibilitatea intubaţiei clasice,  dar se solicită şi prezenţa unui medic 

ORL cu fibră optică la momentul intubaţiei. 

 

Fig. 6.15. Bont laringian 
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Fig. 6.16. Epiglotă în omega, uşor edematiată, spaţiul glotic permeabil;  

în timpul inspirului profund un grad de traheo-malacie, cu un efect de basculare a aritenoizilor 

 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită epiglotei în omega, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă 

pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 8 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Pacientul este intubat cu laringoscop Macintosh cu lamă 4 cu vârful flexibil, fără 

incidente. 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

    la 12 ore edem local 

    la 15 zile difonie 

    la 30 zile fără manifestări 

- Particularităţile cazului:  
Pacientul, fără o patologie cunoscută, se prezintă pentru operaţie colecistectomie 

laparoscopică. În urma consultului preanestezic se suspicionează o patologie laringiană necunoscută 

pacientului. În urma consultului ORL şi videofibroscopiei preoperator se identifică o epiglotă în 

omega, spaţiu respirstor permeabil, lucru ce face ca medicul ATI să solicite prezenţa unui medic ORL 

în timpul manevrei de intubaţie. Intubaţia pacientului se realizează cu laringoscop Macintosh cu lamă 

4 cu vârf flexibil, fără incidente. 

 

12. Caz clinic nr. 12, B.T., FO 23138, Secţia Neurologie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 47 de ani; 

- Cunoscut cu HTA, DZ tip II, fumător de aproximativ 30 de ani, câte 15 ţigări pe zi este 

internat pe secţia Neurologie cu diagnosticul AVC ischemic lacunar carotidian stâng. 

- Pacientul se degradează brusc neurologic şi respirator şi se solicită consult de urgenţă 

ATI; 

- La sosirea medicului de gardă ATI, se testează intubaţia oro-traheală (IOT), ce este 

imposibil de realizat, se ventilează pacientul pe mască şi se efectuează trahestomie de 

urgenţă percutană de medicul ORL solicitat.  

- Pacientul este ulterior transferat în Secţia Terapie Intensivă şi VM; 

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopie: 

o Se identifică o dezorganizare totală a tuturor reperelor anatomice; 

o Tumoare mixtă faringo-laringo-lingo-perete lateral faringian, baza limbii –

amigdală; 

o Epiglotă infantilă; 

 
Fig. 6.17. Tumoare mixtă faringo-laringo-lingo-perete lateral faringian, baza limbii –amigdală; Epiglotă 

infantilă 
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- Din datele anamnestice obţinute de la aparţinători se identifică o uşoară răguşeală apărută 

de aproximativ 3 ani, simptomatologie ce nu a fost investigată medical datorită refuzului 

pacientului şi considerării că se datorează fumatului.  

 

- Particularităţile cazului:  
     Pacient mare fumător, internat pe secţia Neurologie, se degradează neurologic şi respirator 

necesitând intubaţie oro-traheală (IOT) şi VM. Medicul ATI nu poate realiza intubaţie oro-traheală 

(IOT), se efectuează traheostomie percutană de urgenţă. Datele obţinute prin videofibroscopie arată o 

dezorganizare totală a tuturor reperelor anatomice, cauzată de o tumoare mixtă faringo-laringo-lingo-

amigdaliană, patologie necunoscută anterior.  

 

13. Caz clinic nr. 13, T.Ş., FO 60785, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 51 de ani. 

- Fără o patologie personală cunoscută. 

- Se prezintă pentru hernie subscrotală stângă prin alunecare de colon sigmoid. 

- Se decide cura herniei cu plasă. 

- La consultul preanestezic se identifică: 

o Pacient mare fumător, de 40 de ani, 10 ţigări pe zi; 

o Fără alte patologii personale cunoscute; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului; 

o Răguşeală, disfonie prezente  

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică o rinită de fumător, tabagică, keratiozică. 

o Tumoare cordo-ventriculară stg. la origine, keratozică pe dreapta şi comisură 

anterioară cu invadare subglotică stâng; 

o Se stabileşte un diagnostic de laringită cronică hiperkeratozică sub formă de 

PLAS; MEVA.  

   

  

Fig. 6.18. Rinită tabagică cu keratiozică; 

Tumoare cordo-ventriculară stg. la origine, 

keratozică pe dreapta şi comisură anterioară 

cu invadare subglotică stângă 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită leziunilor posibile datorate 

intubaţiei oro-traheale (IOT), spaţiului glotic redus. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, riscului de sângerare, intervenţiei chirurgicale de scurtă 

durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu 

balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sonda de intubat 7 mm,  

o Anestezie generală balansată, cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 12 ore sângerare locală 

      La 15 zile edem local 
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      La 30 de zile stenoza de aproximativ 30%, pacientul este direcţionat către unitate 

specializată ORL 

- Particularităţile cazului:  

    Pacient mare fumător, se prezintă cu un diagnostic de hernie subscrotală stângă prin 

alunecare de colon sigmoid. Consultul ORL şi videofibroscopic diagnostichează laringită cronică 

hiperkeratozică sub formă PLAS; MEVA. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică 

datorită obstrucţiei locale şi spaţiului glotic mult îngustat. 

 

14. Caz clinic nr. 14, G.N., FO 61127, Secţis Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 37 de ani; 

- Fără o patologie asociată cunoscută; 

- Se prezintă pentru: cura chirurgicală a herniei inghinală dreaptă; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fără o patologie personală cunoscută; 

o Uşoară disfagie şi răguşeală, de aproximativ 2 săptămâni, usturime în gât ce nu a 

cedat la tratamentul instituit; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică un laringe roşu, spastic; 

o Ulceraţie la nivelul coardei vocale stângi; 

o Semne de boală de reflux gastro-esofagian. 

   
Fig. 6.19. Laringe roşu, spastic; ulceraţie la nivelul coardei vocale stângi;  

boală de reflux gastro-esofagian 

- Se decide temporizarea intervenţiei chirurgicale, instituirea unui tratament de specialitate 

şi reevaluare în termen de 2 săptămâni. 

- Particularităţile cazului: 

       Pacient tânăr, fără antecedente personale patologice, se prezintă pentru intervenţia de cură 

chirurgicală a herniei inghinale drepte. La consultul ORL şi videofibroscopic preoperator se 

diagnostichează o patologie laringiană cronică, influenţată de refluxul gastro-esofagian. Se decide 

temporizarea intervenţiei chirurgicale şi instituirea de tratament de specialitate. 

 

15. Caz clinic nr. 15, N.D., FO 14546, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 42 de ani. 

- Se prezintă pentru: colecistectomie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fumător timp de 10 ani, aproximativ 20 ţigări pe zi; 

o De aproximativ 6 luni pacientul prezintă o răguşeală accentuată, pusă pe seama 

fumatului; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie: 

o Se identifică epiglotă in omega, polip de coardă vocală dreapta, voluminos. 

o Se stabileşte necesitatea intubaţiei pe fibră optică datorită riscului crescut de 

lezare a formaţiunii. 
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Fig. 6.20. Epiglotă in omega, polip de coardă vocală dreapta, 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, polipului de CV dreaptă voluminos, intervenţiei chirurgicale 

de scurtă durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu 

balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de intubat de 7mm, fără incidente.  

Pacientul este direcţionat către unitate specializată ORL 

Urmărirea post intubaţie constată: 

        La 12 ore uşor edem laringian 

        La 15 zile făra complicaţii post intubaţie 

        La 30 zile pacientul nu se mai prezintă 

- Particularităţile cazului: 

Pacient fumător, fără o patologie cunoscută, se prezintă pentru o operaţie programată, o 

simptomatologie de răguşeală marcată indică necesitatea unui consult ORL însoţit de video 

fibroscopie. Se diagnostichează cu polip de coardă vocală dreapta, lucru ce determină necesitatea 

intubaţiei pe fibră optică datorită riscului de lezare a formaţiunii şi de sângerare. 

 

16. Caz clinic nr. 16, S.P., FO 15313, Secţia Gastroenterologie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 49 de ani; 

- Pacient internat pentru ascită in tensiune, ciroză hepatică (VHB, etanolică) decompensată. 

- Pacient admis în terapie intensivă de pe secţia de Gastroenterologie pentru insuficienţă 

respiratorie,  se decide intubaţie oro-traheală (IOT) şi VM. 

- La manevra de intubaţie oro-traheală (IOT) se identifică obstrucţia totală subglotică şi se 

decide de urgenţă traheostomie percutană cu anestezie locală. 

- Ulterior, se decide consult ORL şi videofibroscopie: 

o Se identifică stenoza laringiană completă post laringectomie parţială; 

 
Fig. 6.21. Obstrucţie totală subglotică 

- Pacientul decedează după 24 ore, diagnostic sindrom hepatornal, peritonită bacteriană 

- Particularităţile cazului:  
        Pacient fără date anamnestice cunoscute, urgenţă medicală, necesită intubaţie oro-

traheală (IOT)-VM. Manevra de intubaţie oro-traheală (IOT) este imposibilă datorită unei stenoze 

laringiene totale (diagnosticată ulterior prin consult ORL şi videofibroscopie). Se decide traheostomie 

percutană de urgenţă.  

 

17. Caz clinic nr. 17., G.S., FO 18956, Secţia Neurologie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 80 de ani; 

- Pacientă internată pe Secţia Neurologie cu diagnosticele demenţă mixtă formă moderat-

severă, pneumonie lobară dreaptă, BCI este admisă în Secţia Terapie Intensivă pentru 

alterarea stării de conştienţă, GSC 6 pct. 
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- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) şi VM. 

- La manevra de intubaţie oro-traheală (IOT) se identifică imposibilitatea manevrei şi se 

decide efectuarea de traheostomie percutană cu anestezie locală.  

- Ulterior, se decide consult ORL şi videofibroscopie. 

o Se identifică un laringe infantil, epiglotă infantilă, semne locale congestive şi 

secreţii abundente specifice unei boli de reflux gastro-esofagian. 

 
Fig. 6. 22. Laringe infantil, epiglotă infantilă secreţii abundente specifice unei boli de reflux gastro-esofagian 

- Pacienta decedează după 24 ore datorită stop cardio respirator pe VM. 

- Particularităţile cazului:  

     Pacientă admisă in Terapie Intensivă, de pe Secţia Neurologie, necesită intubaţie oro-

traheală (IOT)-VM. Manevra de intubaţie oro-traheală (IOT) este imposibilă şi se decide traheostomie 

percutană de urgenţă. Se diagnostichează ulterior cu un laringe infantil, epiglotă infantilă, boală de 

reflux gatro-esofagian. 

 

18. Caz clinic nr. 18, pacient S.G., FO 39919, Secţia Chirurgie, SUU Elias: 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 58 de ani. 

- Cunoscut cu: cancer epiglotic/ glotic, operat în urmă cu un an. 

o colecistită cronică litiazică 

- Se prezintă pentru colecistitectomie laparoscopică.  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fără o patologie asociată cunoscută; 

o ASA II 

o Deschidere a gurii normală, Mallampati I, extensie normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o  Se identifică zonă lezională, postoperatorie, mucoasa laringiană friabilă, edem 

local 

o nu necesită intubaţia pe fibră optică, dar necesită o intubaţie sub control 

video-laringoscopic  

    
Fig. 6.23. Zonă lezională postoperatorie, mucoasă laringiană friabilă, edem local 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

        Datorită patologiei laringiene, friabilităţi mucoasei, intervenţiei de scurtă durată, alegem 

sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic şi presiune 

mare 

- intubaţie oro-traheală (IOT):  

o Se utilizează video laringoscopul C-MAC, sondă de intubat 7mm 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

        la 12 ore, mici hematoame la nivelul mucoasei laringiene 

        la 14 zile, fără leziuni la distanţă 

        la 30 zile, fără leziuni la distanţă 
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Particularităţile cazului: 

  Pacient cu o patologie ORL cunoscută, fără alte patologii asociate, necesita o intervenţie 

chirurgicală cu anestezie general. 

Examenul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică posibilitatea efectuării manevrei de 

intubaţie oro-traheală (IOT) cu videolaringoscop C-MAC 

 

19. Caz clinic nr. 19., Ş.S., FO 39167, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 80 ani; 

- Cunoscut cu: HTA, BCI, BPOC, DZ tip II; 

- Este internat pentru ocluzie intestinală prin tumoră de sigmoid stenozantă; 

- Se decide intervenţie chirurgicală. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fumător timp de 45 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Consumator de alcool; 

o HTA, BCI, BPOC, DZ tip II; 

o Cu răguşeală, disfonie de aproximativ o lună; 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate redusă a gâtului; 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică pliu ariepiglotic drept hipertrofic mobil; 

o Leziune tumorală la nivelul coardei vocale stângi şi comisiune anterioară; 

o Spaţiul glotic normal. 

   
Fig. 6.24. Pliu ariepiglotic drept hipertrofic mobil; leziune tumorală la nivelul corzii vocale stângi; comisiune 

anterioară 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, riscului de lezare a CV, intervenţiei chirurgicale de lungă durată 

alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 8 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fibră optică, sonda pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 8 mm; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron; 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 12 ore grad de edem laringian 

      La 15 zile grad de edem laringian 

      La 30 de zile stenoză subglotică, pacientul este direcţionat către unitate specializată 

ORL. 

- Particularităţile cazului:  

       Pacient mare fumător, cunoscut cu HTA, BCI, BPOC, DZ tip II este internat pentru 

ocluzie intestinală. Consultul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică o formaţiune tumorală 

coarda vocală. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, cu apariţia la distanţă de stenoză 

laringiană. Pacientul este direcţionat către unitate specializată ORL. 

20. Caz clinic nr. 20, pacient T.D., FO 39884, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 28 de ani; 

- Fără o patologie cunoscută; 

- Se prezintă pentru colecistectomie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică:  
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o Pacientă cântăreaţă, fără o patologie cunoscută, prezintă disfonie de aproximativ 

1 lună;  

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii. Mallampati I, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică chist de coardă vocală dreaptă; 

- Se decide intubaţia pe fibră optică datorită riscului de lezare a CV şi natura profesiei 

pacientei; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

o datorită patologiei laringiene (chist CV dreaptă),  natura profesiei pacientei, 

intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sonda pentru intubaţie oro-

traheală (IOT) de silicon, flexometalică, diametrul 5 mm, cu balonaş volum mare, 

presiune mică; sonda pentru intubaţie oro-traheală (IOT) ce este flexibilă şi scade 

riscul de lezare locală 

   
Fig. 6. 25. Chist de coardă vocală dreaptă 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o fibră optică, fără incidente, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 5mm. 

o anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

Pacienta este direcţionată postoperator către o unitate de profil ORL 

Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 12 ore, făra complicaţii  

     La 14 zile fără complicaţii 

     La 30 zile, fără sechele post intubaţie oro-traheală (IOT) 

- Particularităţile cazului: 

Pacientă ce se prezintă pentru o colecistectomie laparoscopică prezintă la consultul 

preanestezic o simptomatologie ORL. Consultul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică chist 

de CV dreaptă,  

Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, pentru a reduce riscul de apariţie de 

posibile complicaţii locale, ținând cont de natura profesiei pacientei (cântăreaţă vocală) 

 

21. Caz clinic nr. 21, G.D., FO 39756, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 59 de ani. 

- Cunoscută cu: 

o Nanism hipofizar; 

o Fistulă LCR etmoidală stânga; 

o HTA, DZ tip II în tratament cu ADO. 

- Se prezintă pentru: cura chirurgicală a eventaţiei subombilicale. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cu nanism hipofizar, diagnosticată cu fistulă LCR în urmă cu o lună; 

o HTA, DZ tip II în tratament cu ADO; 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati IV, gât scurt, extensie redusă a gâtului; 

o Guşă tiroidiană stadiul II. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică reces etmoido sfenoidal uscat, fără lichid; fistula LCR fiind închisă.  

o Se decide intubaţie pe fibră optică, datorită existenţei guşei tiroidiene stadiul II. 
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Fig. 6. 26 Guşă tiroidiană 

stadiul II 

Fig. 6.27. Reces etmoido-sfenoidal uscat, fără lichid; fistula 

LCR fiind închisă 

- Selectare sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

  Datorită laringelui normal, guşei tiroidiene stadiul II, intervenţiei chirurgicale de scurtă 

durată, alegeş sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum 

mic, presiune mare.  

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o fibra optică, sondă 7 mm; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 12 ore un grad redus de edem laringian 

     La 15 zile fără complicţii post intubaţie 

     La 30 zile pacienta nu se prezintă la control 

 

- Particularităţile cazului:  

       Pacientă cu nanism hipofizar, guşă tiroidiană stadiul II, fistulă LCR etmoidală stânga 

închisă, HTA, DZ tip II în tratament cu ADO, se prezintă pentru cura chirurgicală a eventaţiei 

subombilicale. Datorită patologiei tiroidiene (se suspectează întotdeauna modificări de volum la baza 

limbii, sau paralizii de CV) este necesară intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică.  

 

22. Caz clinic nr. 22, B.C., FO 56643, Secţia Chirurgie, SUU Elias 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 57 de ani. 

- Cunoscut cu:  

o carcinom corzi vocale operat, chimio şi radio tratat, în urmă cu 3 ani; 

o HTA, BCI, FiA în tratament cu Sintrom 2 mg/zi, DZ tip II. 

- Se prezintă pentru: cura chirurgicală a herniei inghinale încarcerată  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost mare fumător, timp de 40 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o HTA, BCI, FiA în tratament cu Sintrom 2 mg/zi (risc crescut de sângerare) DZ tip 

II; 

o ASA III 

o Deschidere uşor limitată a gurii, Mallampati III, extensie normală a gâtului; 

o Pacient ce prezintă o simptomatologie clinică de laringită cronică. 

- Se decide consult ORL şi video fibroscopic preoperator: 

o Se identifică o mucoasă a corzilor vocale infiltrată, spaţiu glotic redus, se 

suspectează o recidivă a carcinomului de corzi vocale;  

   
Fig. 6. 28. Mucoasă a corzilor vocale infiltrată, spaţiu glotic redus, posibilă recidivă  

a carcinomului de corzi vocale 

- Se decide continuarea intervenţiei chirurgicale, datorită episodului acut; 

- Se decide intubaţia pe fibră optică pentru a minimaliza riscul de leziune a CV patologice, 

de sângerare, edem.  
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- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, CV infiltrate cu risc crescut de diseminare tumorală, 

sângerare, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

de silicon, flexometalică, diametrul 6 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Pe fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de 6 mm 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem şi esmeron. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 6 ore mici sângerări la nivelul CV 

      La 7 zile grad de edem local 

      La 30 de zile pacientul este luat în evidenţa în unitate specializată ORL  

- Particularităţile cazului:  

     Pacient cu patologie tumorală din sfera ORL cunoscută; carcinom corzi vocale operat, 

HTA, BCI, FiA în tratament cu Sintrom 2 mg/zi (risc crescut de sângerare), DZ tip II, se prezintă 

pentru intervenţie chirurgicală, cura chirurgicală a herniei inghinale încarcerată . Pacientul prezintă 

simptome de laringită; se decide control ORL şi video fibroscopic. Se identifică o posibilă recidivă a 

carcinomului de corzi vocale. Se hotărăşte intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, pentru a 

preveni eventualele leziuni locale. Pacientul este direcţionat ulterior către unitate specializată ORL. 

 

23. Caz clinic nr. 23, T.M., FO 57300, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 26 de ani; 

- Se prezintă pentru dureri în loja abdominală dreptă, vărsături, leucicitoză. 

- Se stabileşte diagnosticul de apendicită acută  

- Se efectuează apendicectomie laparoscopică, sub AG.  

- intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh lamă 3, sondă pentru intubaţie oro-

traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare. 

- Postoperator la 12 ore pacienta prezintă răguşeală, usturime în gât şi stridor inspirator 

- Se decide examen ORL şi fibroscopie. 

o Se stabileşte diagnosticul de subluxaţie de aritenoid.  

   
Fig. 6. 29. Subluxaţie de aritenoid 

- Se decide: direcţionarea către un serviciu de specialitate ORL/Foniartrie în vedere 

recuperării luxaţiei.  

- Particularităţile cazului:  

     Pacientă fără o patologie asociată, efectuează apendicectomie laparoscopică cu anestezia 

generală, intubaţie oro-traheală (IOT) laringoscop Macintosh, sondă 7 mm. Urmărirea post intubaţie 

la 12 ore constată răguşeala persistentă, usturime în gât şi stridor inspirator. Examenul ORL şi video 

fibroscopic identifică subluxaţie de aritenoid . Pacienta este direcţionată către un serviciu de 

specialitate ORL/Foniartrie pentru recuperare luxaţiei  

 

24. Caz clinic nr. 24, M.M., FO 57417, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 25 de ani 

- Cunoscut cu talasemie minoră, boală de reflux gastro-esofagian. 

- Se prezintă pentru colecistită acută litiazică. 

- Se decide colecistectomie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fără antecedente personale patologice; 

o Cunoscut cu talasemie minoră, boală de reflux gastro-esofogian 
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o ASA I 

o Prezintă un gât lung, micromandibulă, incisivi protezaţi, mobilitate redusă a 

mandibulei, Mallampati IV. 

o Se suspectează alte malformaţii de ax CADS 

- Se decide consult ORL şi video fibroscopic preoperator: 

o Se confirmă probabilitatea unei intubaţii dificile. 

o Se stabileşte intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

 

 
Fig. 6.30.  Gât lung, 

micromandibulă, incisivi protezaţi, 

mobilitate redusă a mandibulei  

  
Fig. 6.31.  Probabilitatea unei intubaţii dificile 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

    Datorită laringelui normal, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT):  

o fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 7.  

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron, fără 

incidente. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

          La 6 ore grad mic de edem 

          La 15 şi 30 de zile pacientul nu se prezintă la control 

- Particularităţile cazului: 

   Pacient tânăr,  cunoscut cu talasemie minoră, boală de reflux gastro-esofagian, se prezintă 

pentru colecistită acută litiazică. În urma consultului preanestezic şi ORL video fibroscopic 

preoperator se identifică elementele unei intubaţii dificile, şi se suspecteaza şi alte malformaţii de ax 

CADS. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) fără fibră optică. 

 

25. Caz clini nr. 25, D.T., FO 56638, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 50 de ani; 

- Cunoscută cu colecistectomie, hernie inghinală operată, histerectomie totală 

- Se prezintă pentru: cura eventrației cu alloplastie  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cu greutatea de 110 kg; 

o Prezintă de aproximativ 8 săptămâni rinoree, durere de cap, dureri dentare (în 

special la nivelul arcadei dentare superioare), obstrucţie nazală; 

o ASA I 

o Deschidere uşor limitată a gurii, Mallampati III, mobilitate redusă a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi video fibroscopic preoperator; 

o Se stabileşte diagnosticul de rinosinuzită cronică polipoasă; 

o Laringe plegic, mic, cu semne de boală de reflux gastric;  
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Fig. 6.32.  Rinosinuzită cronică polipoasă; Laringe plegic, mic, cu semne de boală de reflux 

gastric 

- Se decide amânarea intervenţiei chirurgicale, instituirea unui tratament ORL, consult de 

gastroenterologie.  

- Particularităţile cazului:  

    Pacientă în vârstă de 50 de ani, cu obezitate morbidă, necesită o intervenţie chirurgicală 

programată de cură a eventraţiei cu alloplastie. Pacienta prezintă simptome de rinoree, obstrucţie 

nazală, simptome ce pot influenţa negativ evoluţia postoperatorie a pacientei. Examenul ORL şi video 

fibroscopic preoperator identifică rinosinuzită cronică polipoasă, un laringe mic, plegic, cu semne de 

boală de reflux gastric. Se decide amânarea intervenţiei chirurgicale (datorită riscului de edem CV, 

insuficienţă respiratorie postintubaţie) şi instituirea de tratament de specialitate ORL, 

gastroenterologic în vederea compensării pacientei.  

Se va reevalua pacienta după 30 de zile. 

 

26. Caz clinic nr. 26, R.M., FO 57530, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 37 de ani; 

- Cunoscută cu nodul tiroidian lob tiroidian stâng. 

- Se prezintă pentru lobectomie tiroidiană stângă 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cu nodul tiroidian lob tiroidian stâng; 

o La nivelul regiunii cervicale anterioare uşor 

spre dreapta o formaţiune tumorală, palpatorie, 

consistenţă moale 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, 

extensie normală a gâtului. 

- Se decide CT cap şi gât ce identifică formaţiune de 14/7 mm nevascularizată, cu aspect 

hipoecogen, contur neregulat şi structuri inflamatorii perilezionale – posibil chist de canal 

tireoglos. 

- Se efectuează consult ORL şi video fibroscopic preoperator: 

o Se confirmă diagnosticul de chist canal tireoglos; 

o Se evidenţiază un desen vascular accentuat laringian, diametru redus a spaţiului 

glotic 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu 

laringoscop Macintosh, lamă 3  

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-

traheală (IOT): 

       Datorită laringelui normal, intervenţiei 

chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, 

diametrul 6, 5 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o cu laringoscop Macintosh lamă 3, vârf 

mobil, fără incidente la intubaţie; 

o Anestezie generală balansată, cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Urmarire post intubaţie constată: 

      La 6 ore mic edem laringian 

  

Fig. 6.33. Formaţiune tumorală,  

palpatorie, consistenţă moale 

  
Fig. 6.34. Chist canal tireoglos; desen  

vascular accentuat laringian,  

diametru redus al spaţiului glotic 
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      La 15 zile fără complicaţii locale 

      La 30 de zile fără complicaţii locale 

- Particularităţile cazului: 

    Pacientă cu nodul tiroidian lob tiroidian stâng se internează pentru operaţie lobectomie 

tiroidiană stângă. În urma consultului preanestezic se identifică un chist de canal tireoglos, confirmat 

în urma CT-ului, consultului ORL şi videofibroscopic. Anestezia generală şi intubaţie oro-traheală 

(IOT) cu laringoscop Macintosh sunt fără incidente . 

 

27. Caz clinic nr. 27, I.P., FO 14475, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 85 de ani; 

- Cunoscut cu: adenopatie laterocervicală stânga operată (metastază de adenocarcinom 

laterocervical stâng), iradiat (65GZ), polichimiotratat (6 cure); paralizie recurenţială 

stângă, neoplasm laringian operat laser (CO2); 

- Se prezintă pentru: vărsături, inapetenţă, abdomen meteorizat; 

- Se diagnostichează cu ocluzie intestinală şi se decide intervenţie chirurgicală; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, timp de 30 de ani, câte 10 ţigări pe zi; 

o O patologie tumorală multiplă la nivelul latero-cervical stâng, laringian operată, 

iradiată şi chimiotratată.  

o Disfonie – paralizie recurenţială iradiată; 

o HTA; BPOC; 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate redusă a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică un spaţiu de intubat redus; 

o Paralizie de coardă vocală stângă; 

o Prezenţa de angioame la nivelul coardei vocale drepte;  

    
Fig. 6.35. Spaţiu de intubat redus; paralizie de coardă vocală stângă; angioame la nivelul coardei 

vocale drepte 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită riscului lezional la nivelul 

coardei vocale drepte, riscului de sângerare şi spaţiului de intubat redus; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, spaţiului de intubat redus, riscului de sângerare şi de 

lezare a CV, intervenţiei chirurgicale de lungă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-

traheală (IOT) de PVC, diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, fără incidente; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, esmeron, sevoranem şi 

analgezie epidurală continuă intraoperator. 

- Postoperator pacientul este menţinut intubat şi VM pentru 48 de ore datorită insuficienţei 

respiratorii acute (se diagnostichează cu tumori metastatice suprarenaliene şi pulmonare). 

Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 48 ore edem local 

       La 15 zile edem local 

       La 30 de zile edem, traheomalacie, stenoză laringiană sub 30%, pacientul este direcţionat 

către unitate specializată ORL 
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- Particularităţile cazului:  

     Pacient cu o patologie tumorală multiplă la nivelul latero-cervical stâng, laringian operată, 

iradiată şi chimiotratată, necesită intervenție chirurgicală pentru ocluzie intestinală. Evaluarea ORL 

evidenţiază un risc lezional mărit la nivelul corzilor vocale în urma unei intubaţii oro-traheale (IOT) 

clasice. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică.  

 

28. Caz clinic nr. 28, V.E., FO 12732, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 67 de ani; 

- Cunoscută cu: HTA, BCI, pancreatită cronică 

- Se prezintă pentru tumoră cefalopancreatică, se decide 

intervenţie chirurgicală  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă mare fumătoare, timp de 46 de ani, câte 

10 ţigări pe zi; 

o HTA, BCI, pancreatită cronică 

o Disfonie, scădere în greutate 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, 

extensie normală a gâtului. 

   
Fig. 6.37. Tumori coardă vocala extinsă la bandă ventriculară 

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică prezenţa unei tumori coardă vocală extinsă la bandă ventriculară;  

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită prezenţei tumorii şi a 

spaţiului aerian îngust şi direcţionarea ulterioară a pacientei către unitate specializată 

ORL. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

        Datorită laringelui patologic, spatiului respirator îngust, intervenţiei chirurgicale de 

lungă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, 

diametrul 6 mm, cu balonş volum mic, presiune mare 

- intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Urmărirea postintubaţie constată: 

      La 12 ore fără complicaţii post intubaţie 

      La 15 şi 30 de zile pacienta nu se prezintă la control 

- Particularităţile cazului:  
        Pacienta, mare fumătoare, se prezintă pentru tumoră cefalopancreatică. La consultul 

consult de specialitate ORL şi videofibroscopic preoperator se diagnostichează cu tumoare cordo-

ventriculară extinsă la banda stg. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică şi 

direcţionarea ulterioară a pacientei către unitate specializată ORL. Intubaţie oro-traheală (IOT) pe 

fibră optică fără complicaţii postintubaţie. 

 

29. Caz clinic nr. 29, G.M., FO 2788, Secţia Obstetrică Ginecologie I, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 49 de ani; 

- Cunoscută cu: HTA; DA tip II, noninsulino necesitant.  

- Se prezintă pentru: tumoră ovariană dreaptă, uter fibromatos, pelvialgii. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă profesoară de muzică, cu episoade de disfonie de aproximativ 1 an; 

 
Fig. 6.36. Pacienta prezintă 

disfonie, scădere în greutate 
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o HTA; DZ tip II, în tratament cu ADO, cu greutate de 100 kg. 

o ASA II 

o Deschidere a gurii normală, Mallampati IV,  extensie redusă a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi video fibroscopie preoperator. 

o Se identifică epitelizarea corzii vocale drepte; 

  
Fig. 6.38. Epitelizarea corzii vocale drepte (4-6 săptămâni postoperator) 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită riscului de lezare a corzilor 

vocale, având în vedere natura profesiei pacientei. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, Mallampati IV, factorului profesional al pacientei 

(cântareaţă vocală), intervenţiei chirurgicale de scurtă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-

traheală (IOT) de silicon, flexometalică, diametrul 6, 5 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, sondă de intubat 6, 5mm 

      Urmărirea post intubaţie constată: 

           la 12 ore fără complicaţii 

           la 15 zile fără complicaţii 

           la 30 zile fără complicaţii 

- Particularităţile cazului:  

        Pacientă cunoscută cu HTA, DZ tip II, se prezintă pentru o intervenţie chirurgicală. Se 

diagnostichează în urma consultului ORL şi videofibroscopiei preoperatorie cu boală profesională – 

pacienta fiind profesoară de muzică. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită 

patologiei ORL şi necesităţii de evitare a leziuni corzilor vocale integre şi patologice, având în vedere 

Mallampati IV, mobilizarea redusă a gâtului.  

 

30. Caz clinic nr. 30, Y.D., FO 3117, Secţia Obstetrică Ginecologie I, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 44 de ani.  

- Cunoscută cu:  

o cancer tiroidian, operat în 1989, chimio şi radio tratament. 

o Sindrom Gerhardt. 

- Se prezintă pentru: infertilitate, tumori anexiale bilaterale, operaţie laparoscopie 

diagnostică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o pacientă cunoscută cu cancer tiroidian operat, chimio şi radio tratat, Sindrom 

Gerhardt 

o pacientă cu cicatrice post tiroidectomie totală, cu retracţie locală datorită radio-

terapiei 

o ASA III 

o  deschidere normală a gurii, Mallampati II, cu mobilizare redusă a gâtului;  

- Se decide examen ORL şi videofibroscopie preoperator. 

o Se confirmă sindromul Gerhardt (paralizia bilaterală a muşchilor adductori 

bilateral) 

o Se identifică CV stângă redimensionată (mai mică), decupată in 1/3 posterioară 

o Se identifică un spaţiu de intubare asimetric, deplasat spre stânga; rinită 

hemoragică şi crustoasă; 
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o Se stabileşte necesitatea intubaţiei pe fibră optică astfel ca sonda pentru intubaţia 

oro-traheală (IOT) să „culce” CV stângă în 1/3 posterioară şi să avanseze spre 

trahee, să nu lezeze nici una din corzi şi mai ales cea dreaptă  

 
Fig. 6.39. Tiroidectomie totală, cu retracţie locală datorită radio-terapiei 

 
Fig. 6.40. CV stângă redimensionată; rinită hemoragică şi crustoasă;  

spaţiu de intubare laringiană asimetric 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, spaţiului de intubat îngustat şi asimetric, deplasat spre 

stânga, intervenţie chirurgicală de scurtă durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de 

silicon, flexometalică, diametrul 5 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de intubat de 5mm, fără incidente. 

Urmărirea post intubaţie constată: 

   La 12 ore nu se identifică leziuni secundare 

   La 15 zile nu se identifică leziuni secundare 

   La 30 zile pacienta nu se prezintă la control fiind directionată către serviciu de 

specialitate ORL 

Pacienta este urmărită şi în serviciul ORL unde se repeta 

video fibroscopia ce nu identifică noi leziuni post intubaţie. 
 
 

În vederea intervenţiei chirurgicale ORL se identifică 

necesitatea alegerii unei sonde pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

de silicon, flexometalică, ignifugă (operaţia este efectuată cu 

LASER CO2 W=2-4, puls continuu sau superpuls, cu risc de foc 

deoarece se lucrează predominent în glota posterioară) de diametrul 

5mm, cu balonaş volum mic, presiune mare. 

Intubaţia oro-traheală (IOT) se efectuează pe fibră optică. 

Operaţia efectuată fiind Kashima( cordotomie 

prearitenoidiană stâgă) asociată cu (ELMA) –procedeu Zainea 

- Particularităţile cazului: 
Pacienta cu un cancer tiroidian operat, chimio şi radio tratat, se prezintă pentru o intervenţie 

ce necesită anestezie generală. Prezenţa unor modificări structurale localizate la nivelul gâtului şi a 

laringelui, determină necesitatea intubaţiei pe fibră optică. Pacienta este urmărită şi în serviciu ORL 

unde nu se identifică noi leziuni post intubaţie 

 

31. Caz clinic nr. 31, D.A., FO 2724, Secţia Obstetrică Ginecologie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 57 ani; 

- Cunoscută cu: tiroidectomie, sindrom Gerhardt operat, HTA 

- Se prezintă pentru: histerectomie totală cu anexectomie bilaterală; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

 
Fig. 6.41. Nu identifică noi  

leziuni post intubaţie 
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o Pacientă tiroidectomizată, cicatrice postincizională arcuată la nivelul regiunii 

cervicale medial anterior;  

o sindrom Gerhardt operat; 

o disfonie; 

o deschidere a gurii normală, Mallampati II, mobilitate redusă a gâtului; 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o spaţiu glotic redus ca suprafaţă; 

o coarda vocală stânga fixată în adducţie; coarda vocală dreaptă mobilă; 

 
Fig. 6.42. Spaţiu glotic redus; coardă vocală stânga fixată în adducţie;  

coarda vocală dreaptă mobilă 

- se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită orificiului glotic redus ca 

dimensiune şi datorită posibilităţii de leziune a corzilor vocale; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

    Datorită laringelui patologic, riscului de lezare a CV, intervenţiei chirurgicale de medie 

durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 6, 5 mm, cu 

balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) cu fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) 6, 5 mm; 

o Anestezie generală balansată, cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron, fără 

probleme. 

Urmărirea post intubaţie constată: 

             La 12 ore edem local 

             La 15 zile fără complicaţii post intubaţie 

             La 30 de zile pacienta nu se prezintă la control 

- Particularităţile cazului:  

      Pacientă cunoscută cu tiroidectomie totală, sindrom Gerhardt operat se prezintă pentru 

histerectomie totală cu anexectomie bilaterală. Se decide consult ORL şi videofibroscopic 

preoperator ce identifică orificiul glotic redus ca suprafaţă şi un risc crescut de a leza 

corzile vocale. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

 

 

32. Caz clinic nr. 32, F.J., FO 9734, Secţia Obstetrică Ginecologie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârsta 46 ani; 

- Cunoscută cu: uter fibromatos. 

- Se prezintă pentru: intervenţie exploratorie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă fără o patologie personală; 

o Răguşeală instalată de aproximativ 2-3 săptămâni, dureri în gât, tuse rară; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se stabileşte diagnosticul de laringită cronică posterioară; 

o Se identifică semne locale specifice unei boli de reflux gastro-esofagian; 

o Se decide temporizarea intervenţiei, instituirea unui tratament de specialitate şi 

reevaluare după 14 zile; 
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Fig. 6.43. Laringită cronică posterioară 

- Particularităţile cazului: 
        Pacientă fără o patologie personală cunoscută, necesită o intervenţie exploratorie 

laparoscopică. Consultul preanestezic identifică o simptomatologie specifică unei laringite. Examenul 

ORL şi videofibroscopic preoperator stabileşte diagnosticul de laringită cronică posterioară de cauză 

boală de reflux gastro-esofagian. Se temporizează intervenţia chirurgicală şi se instituie tratament de 

specialitate.  

 

33. Caz clinic nr. 33, S.M. FO 39763, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 38de ani. 

- Fără o patologie cunoscută. 

- Se prezintă pentru: colecistită acută litiazică şi se decide colecistectomie laparoscopică 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fără o patologie cunoscută; 

o Disfonie de aproximativ 2 luni, simtom neinvestigat datorită refuzului pacientului 

de a face consult de specialitate 

o ASA I 

o Deschidere a gurii normală, Mallampati I, extensie normală a gâtului; 

- Examenul ORL şi video fibroscopic preoperator identifică:  

             prezenţa de papilom ram drept subglotic apofiză vocală. 

             Posibilitate de intubaţie cu laringoscop Macintosh lamă 4, vârf mobil 

  
Fig. 6.44. Papilom subglotic  

Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

       Datorită laringelui patologic, intervenţiei chirugicale de scurtă durată, alegem sondă 

pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 7, 5mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT):  

o Cu sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de 7, 5 cu laringoscop Macintosh 

lama 4, vârf mobil. 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

      Urmărirea post intubaţie constată: 

            La 12 ore edem local 

            La 15 zile pacientul nu se prezintă la control 

            La 30 zile pacientul nu se prezinta la control 

- Particularităţi: 

o Pacient fără o patologie cunoscută, internat pentru colecistită acută litiazică, în 

urma consultului ORL şi video fibroscopic preoperator, se diagnostichează cu 

papilomatoză laringiană. Se decide colecistectomia laparoscopică datorită 
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urgenţei, punând în balanţă riscul de sângerare, diseminare papilomatoasă în 

trahee, de edem la trezire, de sângerare secundară efortului de tuse 

 

34. Caz clinic nr. 34, I.G., FO 3866, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 54 de ani; 

- Cunoscut cu: distrofie neuromusculară Charcot Marie Tooth, de la vârsta de 12 ani, VHC 

- Se prezintă pentru: 

o Vărsături instalate de o săptămână. Se stabileşte diagnosticul de subocluzie 

intestinală şi se decide intervenţia chirurgicală.  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient cunoscut cu distrofie neuromusculară Charcot Marie Tooth de la vârsta de 

12 ani; 

o VHC 

o Cunoscut cu o dispnee de efort apărută în urmă cu aproximativ 4 ani, agravată în 

ultimele luni; 

o ASA II 

o O deschidere a gurii de 4 cm, Mallampati III, extensie normală a gâtului. 

- Se efectuează radiografie pulmonară, ce arată accentuarea desenului interstiţial bilateral 

infrahilar şi bazal bilateral; 

- Se efectuează examen ORL şi video fibroscopie 

preoperator: 

o Se determină coarda vocală dreaptă fixată în 

adducţie, coarda vocală stângă hipomobilă, 

spaţiul respirator redus la circa 3 mm; 

o Se stabileşte diagnosticul Sindrom Gerhardt. 

 

 

 

  

Fig. 6.46. Pacient cu distrofie neuromusculară Charcot Marie Tooth 

  
Fig. 6.47. Coardă vocală dreaptă fixată în adducţie,  

coarda vocală stângă hipomobilă; Sindrom Gerhardt 

- Se decide efectuarea de traheostomie preoperatorie, efectuarea intervenţiei chirurgicale – 

subocluzie, şi direcţionarea ulterioară către intervenţia de specialitate ORL. 

- Anestezie generală cu ventilaţie mecanică pe traheostomie; anestezie balansată cu 

propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Particularităţile cazului: 

      Pacient cunoscut cu distrofie musculară Charcot-Marie-Tooth se prezintă pentru vărsături 

apărute de 1 săptămână ; se stabileşte diagnosticul de subocluzie intestinală. Consultul ORL şi video 

fibroscopic preoperator identifică Sindrom Gerhardt. Se decide intervenţia chirurgicală cu efectuarea 

anterioară de traheostomie percutană datorită riscului major de imposibilitatea de a fi intubat cu fibră 

optică, sângerare locală, edem laringian şi insuficienţei respiratorii postoperatorie. 

 
Fig. 6.45.  Desen interstiţial 

bilateral infrahilar şi bazal 

bilateral 
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35. Caz clinic nr. 35, M.C., FO 38866, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 64 de ani; 

- Cunoscut cu: laringectomie parţială post excizie tumoare coardă vocală stg.; DZ tip II in 

tratament cu ADO, HTA, FiA (cu anticoagulre orală Sintrom 2 mg/zi), adenom de 

prostată 

- Se prezintă pentru: hemoragie digestivă superioară în observaţie; 

- Se diagnostichează cu tumoră gastrică, se decide intervenţie chirurgicală rezecţie gastrică. 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, timp de 40 de ani, aproximativ 10 ţigări pe zi; 

o DZ tip II in tratament cu ADO, HTA, FiA (cu anticoagulare orală Sintrom 2 

mg/zi), adenom de prostată 

o ASA IV 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II-III, mobilitate normală a gâtului; 

- Se decide examen ORL şi videofibroscopic preoperator; 

o Se identifică prezenţa unui bont laringian post laringectomie parţială; 

o Coarda dreaptă normală,  coardă vocală stângă rezecată; 

o Banda ventriculară dreaptă hipertrofică, banda ventriculară stângă tăiată; 

o Ventricul drept normal, ventricul stâng zonă diverticulară; 

  
Fig. 6.48. Bont laringian post laringectomie parţială 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu fibră optică. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, riscului de sângerare, intervenţiei chirurgicale de lungă durată 

alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 8 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Pe fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de 8 mm 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

    La 12 ore sângerare locală 

    La 15 zile edem local, grad mic 

    La 30 de zile, stenoză de aproximativ 30%, pacientul este direcţionat către unitate 

specializată ORL 

- Particularităţile cazului:  

      Pacient cunoscut cu o patologie tumorală laringiană operată, DZ tip II in tratament cu 

ADO, HTA, FiA (cu anticoagulre orală Sintrom 2 mg/zi), adenom de prostată se prezintă pentru 

hemoragie digestivă superioară. Examenul ORL şi videofibroscopic preoperator evidențiază prezenţa 

unui bont laringian post laringectomie parţială, se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

Postoperator se identifică complicaţii post intubaţie pacientul este direcţionat către unitate specializată 

ORL 

36. Caz clinic nr. 36, T.M., FO 38431, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 46 de ani. 

- Cunoscută cu: tiroidectomie în urmă cu 2 ani, HTA, BCI, AVC sechelar 

- Se prezintă pentru colecistită acută – colecistectomie laparoscopică.  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cunoscută cu tiroidectomie în urmă cu 2 ani; 

o HTA, BCI, AVC sechelar 

o Clinic se identifică răguşeală, o respiraţie şuierătoare; 
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o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, extensie normală a gâtului. 

- Se decide examen ORL şi video fibroscopie preoperatorie; 

o Se identifică paralizie de coardă vocală dreapta; 

o Îngustare a spaţiului respirator.  

 
Fig. 6.49. Paralizie de coardă vocală dreapta; îngustare a spaţiului respirator 

-  Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

   Datorită laringelui patologic, spaţiului respirator ingustat, riscului de lezare a CV, 

intervenţiei de scurtă durată alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, 

diametrul 6 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fibră optică, sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 6 mm 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmarirea post intubaţie constată: 

      La 6 ore un grad mic de edem laringian 

      La 15 zile fară complicaţii post intubaţie 

      La 30 zile făra complicaţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului:  

      Pacienta, cu o patologie tiroidiană operată, se prezintă pentru o intervenţie chirurgicală 

colecistectomie laparoscopică. Examenul preanestezic determină existenţa unei simptomatologii, 

răguşeală, voce şuierătoare, ce necesită un consult ORL şi videofibroscopic preoperator: Se stabileşte 

diagnosticul de paralizie de coardă vocală dreapta şi se decide intubaţie pe fibră optică pentru a evita 

lezarea locală a corzilor vocale. 

 

37. Caz clinic nr. 37, M.M., FO 38755, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 79 de ani. 

- Cunoscut cu: 

o DZ tip II, insulino necesitant; 

o HTA; BCI 

o Boală de reflux gastric; 

- Se prezintă pentru: cura chirurgicală a herniei inghinale drepte; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fumător de 50 de ani, 20 de ţigări pe zi  

o Pacient cu DZ tip II insulino necesitant, HTA, BCI, boală de reflux gastric, 

fumător, BPOC; 

o Pacientul prezintă o uşoară disfonie 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, extensie normală a gâtului, îngustare 

marcată a căii aeriene. 

- Se decide consult ORL şi video fibroscopie preoperator: 

o se identifică formaţiune tumorală extinsă la comisura benzilor, comisura corzilor, 

piciorul epiglotei şi subglotă.  
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Fig. 6.50. Formaţiune tumorală extinsă la comisura benzilor, comisura corzilor,  

piciorul epiglotei şi subglotă 

            se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită formaţiunii 

tumorale, spaţiul glotic redus, riscului crescut de sângerare, edemului local, insuficienţei 

respiratorii acute post detubare 

- Se decide cura herniei inghinale drepte încarcerată, direcţionarea ulterioară a pacientului 

către serviciu de specialitate ORL 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      datorită laringelui patologic, spaţiului glotic redus, riscului de sângerare şi edem, 

intervenţiei de scurtă durată, alegem sonda pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, 

flexometalică, diametrul 5mm, cu balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT):  

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de 5mm, fără incidente. 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 12 ore edem local fără impact asupra funcţiei ventilatorii 

     La 15 zile pacientul nu se prezintă la control 

     La 30 zile pacientul nu se prezintă la control 

- Particularităţile cazului:  

      Pacient mare fumător, cu DZ tip II insulino necesitant, HTA, BCI, boală de reflux gastric, 

BPOC, se prezintă pentru cura hirurgicală a herniei inghinale drepte strangulată. Se diagnostichează in 

urma consultului ORL şi video fibroscopiei preoperator cu formaţiune tumorală laringiană. Se decide 

efectuarea intervenţiei datorită urgenţei. Intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită spațiului 

glotic îngust, riscului crescut de sângerare, edem, insuficienţă respiratorie. 

 

38. Caz clinic nr. 38, L.I., FO 39425, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 38 de ani. 

- Cunoscut cu:  

o papilomatoză coardă vocală stânga, operată; 

- Se prezintă pentru: colecistită acută litiazică; 

- Se decide colecistectomie laparoscopică 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o pacient cu o patologie ORL cunoscută, fără alte patologii asociate; 

o ASA I 

o deschidere normală a gurii, Mallampati I, mobilitate normală a gâtului; 

- Se decide examen ORL şi video fibroscopic preoperator: 

o se identifică absenţa papilomatozei. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop 

Macintosh lama 4, vârf mobil; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită larigelui normal, intervenţiei chirurgicale de 

scurtă durată alegem o sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) de PVC, diametrul 8 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare 

     Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fără incidente, laringoscop Macintosh lamă 4, vârf 

mobil; 

 

Fig. 6.51. Absenţa  

papilomatozei postoperator 
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o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem şi esmeron; 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore mic hematom CV stângă 

       La 15 zile fără complicaţii locale 

       La 30 zile fără complicaţii locale 

- Particularitățile cazului:  
      Pacient cu o patologie ORL cunoscută, se prezintă pentru colecistectomie laparoscopică. 

Reevaluarea ORL şi examen video fibroscopic preoperator nu identifică recidivă locală a 

papilomatozei, permiţând intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh lamă 4, vârf mobil, 

fără incidente.  

39. Caz clinic nr. 39, A.M., FO 39677, Secţia Chirurgie, SUU Elias 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 40 de ani. 

- Cunoscut cu: Boală virală cronică;  

- Se prezintă pentru: colecistită cronică litiazică. 

- Se decide colecistectomie laparoscopică. 

- La examenul preanestezic se identifică:  

o Pacient fumător timp de 20 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Pacient cu boală virală cronică; 

o Prezenţa unei tuse iritative şi disfonie instalată de aproximativ 2 luni, refractară la 

tratamentul propriu instituit, pacientul neprezentându-se la examen medical de 

specialitate;  

o ASA I 

o Pacientul prezintă deschidere normală a gurii, Mallampati I, mobilitate normală a 

gâtului. 

- Se decide temporizarea intervenţiei chirurgicale şi efectuarea unui examen de specialitate 

ORL; 

- Se decide videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică papilomatoză coardă vocală stânga. 

 
Fig. 6.52. Papilomatoză coardă vocală stânga 

- Se decide: temporizarea colecistectomiei şi direcţionarea pacientului către un centru 

specializat ORL 

- Particularităţile cazului: 

       Pacient cunoscut cu boală virală cronică, se prezintă pentru operaţie programată de 

colecistectomie laparoscopică. La examenul preanestezic se identifică o simptomatologie ce indică 

efectuarea unui consult ORL şi video fibroscopie preoperator. Se diagnostichează cu papilomatoză 

CV stângă, se temporizează operaţia şi pacientul este direcţionat către serviciu de specialitate ORL . 

40. Caz clinic nr 40. Pacienta D.M., FO 39664, Sectia Chirurgie, SUU Elias: 

- Pacient de sex feminin, în vârstă de 56 de ani; 

- Cunoscută cu ocluzie intestinală prin sindrom aderenţial operată, eventrație.  

- Se prezintă pentru: 

o Cură eventraţie prin montare de plasă laparoscopic; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă fumătore de 35 de ani, aproximativ 20 de tigări pe zi; 

o Prezintă o voce îngroşată, răguşită de aproximativ 1 an; 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, extensie normală a gâtului. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică prezenţa unei tumori laringiene bicordo comisurală.  
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Fig. 6.53. Tumoare laringiană bicordo comisurală 

- Se decide temporizarea intervenţiei chirurgicale şi direcţionarea pacientului către un 

centru specialist ORL. 

- Concluzii: 
Pacientă fumătoare se prezintă pentru o operaţie de cură a eventraţiei prin plasă montată 

laparoscopic. La examenul preanestezic se identifică modificarea vocii de aproximativ 1 an. În urma 

unui consult ORL şi videofibroscopiei preoperator, se identifică prezenţa unei tumori laringiene 

bicordo comisurală. Se temporizează intervenţia chirurgicală, pacientua fiind direcționată spre o 

clinică ORL pentru reevaluare.  

 

41. Caz clinic nr. 41, P.I., FO 4152, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 58 de ani.  

- Cunoscut cu: carcinom laringian (carcinom epidermoid spinocelular) multiplu operat 

(LSS, Hemilaringectomie stg. Laser CO2; LSS – laringectomie parţială fronto laterală 

extinsă subglotică; LSS – Hemilaringectomie stg. Laser CO2), iradiat (16 şedinţe DT 40 

GY); 

o HTAE, BPOC; 

o Tulburarea afectivă bipolară; 

- Se prezintă pentru: dispnee respiratorie moderată, disfonie şi reevaluare medico-

chirurgicală; 

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopie; 

o Se identifică formaţiune tumorală papilomatoasă bicordo-comisurală (status 

postoperator), hipertrofie benzi ventriculare ; 

o Se decide intervenţia chirurgicală, biopsie rezecţională LASER CO2, urmată de 

radioterpie; 

   
Fig. 6.54. Pacient cu carcinom 

laringian operat şi iradiat 

Fig. 6.55. Formaţiune tumorală papilomatoasă bicordo-

comisurală; hipertrofie benzi ventriculare  

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost mare fumător, timp de 40 de ani, aproximativ 20 de ţigări pe zi; 

o Cu o patologie tumorală laringiană multiplu operată şi iradiată; 

o Cu HTAE, BPOC, tulburare afectivă bipolară; 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati nu se poate estima, mobilitate redusă a 

gâtului.  

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită modificării reperelor 

anatomice locale şi a modificărilor apărute în urma iradierii; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, riscului de sângerare şi diseminare tumorală, intervenţiei 

chirurgicale de medie durată, riscului de foc, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) de PVC, ignifugă, diametrul 7, 5 mm, cu protecţie de bumbac (vată) umedă şi 
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colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul operaţii cu LASER CO2, cu 

balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) cu fibră optică. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore sângerare redusă cantitativ 

       La 15 zile edem local 

       La 30 de zile edem local 

- Particularităţile cazului:  

       Pacientul cu o patologie tumorală laringiană multiplu operată, necesită intervenţia 

chirurgicală, biopsie rezecţională LASER datorită suspiciunii de recidivă canceroasă. Se decide 

intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită situaţiei locale anatomice, modificările în urma 

intervenţiei chirurgicale anterioare. Intubaţie pe fibră optică şi anestezia generală fără incidente. 

 

42. Caz clinic nr. 42, M.I., FO 4416, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, Institutul 

ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 46 de ani; 

- Cunoscut cu: papilom laringian operat  

- Se prezintă pentru: control ORL. 

- Se decide consult ORL şi videofibroscopie: 

o Se identifică stenoză laringiană strânsă; 

o Epiglotă infantilă; 

o Orificiu glotic de aproximativ 1 mm; 

 
Fig. 6. 56. Stenoză laringiană;  

epiglotă infantilă; orificiu glotic de aproximativ 1 mm 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient cunoscut cu papilom laringian multiplu operat; 

o Cu disfonie marcată, cu oboseală la eforturi mici; 

o ASA I 

o Grad deschidere normală a gurii, Mallampati III, mobilitate redusă a gâtului. 

- Se decide efectuarea de traheostomie percutană, în vederea intervenţiei chirurgicale 

- Particularitățile cazului:  

     Pacient cu papilom laringian operat de multiple ori, se prezintă pentru control. Examenul 

ORL şi videofibroscopic identifică stenoză laringiană completă şi imposibilitatea intubaţiei oro-

traheale (IOT), necesitatea de traheostomie în vederea operaţiei. Operaţie pentru stenoză laringiană 

completă (cu LASER CO” şi stent Montogmery). Se evidenţiază absenţa papiloamelor. Se efectuează 

laringoplastie cu augmentare cu grefon cartilaj costal în etapa II, pe cale cervicală externă. 

 

43. Caz clinic nr. 43, C.M., FO 1386, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 65 de ani. 

- Cunoscută cu: hepatită cronică cu virus B, tratată cu interferon şi lamivudină.  

- Se prezintă pentru: senzaţia de corp străin faringian, parestezii faringiene, 

simptomatologie cu debut de aproximativ 5 luni; 

- Examenul ORL şi videofibroscopic evidenţiază: 

o formaţiune tumorală globuloasă voluminoasă de aproximativ 2 cm, sesilă, situată 

la nivelul bazei de limbă, ce ocupă valecula stângă în totalitate şi parţial pe partea 
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dreaptă, coarde vocale mobile de aspect normal în inspir şi fonaţie; sinusuri 

piriforme libere, glota permeabilă sept nazal laterodeviat; 

      
Fig. 6.57. Formaţiune tumorală globuloasă voluminoasă de aproximativ 2 cm,  

sesilă, situată la nivelul bazei de limbă sinusuri piriforme libere 

- Se decide intervenţie chirurgicală; 

- La examenul anestezic se identifică: 

o Pacientă cu VHB, boala refluxului gastro-esofagian; rinită cronică; 

o Prezintă tumoare voluminoasă de bază de limbă; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati IV, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică ; 

- Selectare sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, obstrucţiei locale, intervenţie chirurgicală de medie durată 

alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, ignifugă, de diametrul 5, 5 mm, cu 

protecţie de bumbac (vată) umedă şi colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul 

operaţii cu LASER CO2, cu balonş volum mic, presiune mare cu balonaş volum mic. 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, fără incidente. 

- Se efectuează operaţia de excizie a tumorii, cu diagnosticul de tiroidă ectopică cu 

diametrul de 2 cm, confirmat HP (excizie cu LASER CO2). 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 12 ore edem local 

      La 15 zile fără complicţii post intubaţie 

      La 30 de zile fără complicţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului:  

      Pacienta cunoscută cu VHB se prezintă pentru consult ORL, acuzând o simptomatologie 

de senzaţie de corp străin faringian. Consultul şi videofibroscopia stabileşte un diagnostic de 

formaţiune tumorală de bază de limbă. Se decide intervenţia chirurgicală sub AG. Se decide intubaţie 

oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită obstrucției locale.  

 

44. Caz clinic nr. 44, U.F. FO 1385, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 61 de ani; 

- Cunoscut cu: carcinom coardă vocală dreapta, operat; carcinom epidermoid spinocelular 

cheratinizat la nivelul coardei vocale dr., extins la comisura anterioară şi ventricul drept, 

operat; 

- Se prezintă pentru: disfagie, senzaţie de nod în gât. 

- Se efectuează examen ORL şi videofibroscopic: 

o Se identifică tumoare ventriculară dreaptă; 

o Se decide intervenţia chirurgicală  

 
Fig. 6.58. Tumoare ventriculară dreaptă 
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- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, timp de 40 de ani, aproximativ un pachet de ţigări pe zi; 

o Status post tumoare malignă laringe operată; 

o Fără alte patologii personale cunoscute; 

o ASA III 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

- Selectare sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

    Datorită laringelui patologic, intervenţie chirurgicală de scurtă durată,  risc de foc alegem 

sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) ignifugă, diametrul 7, 5 mm,  cu protecţie de bumbac (vată) 

umedă şi colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul operaţii cu LASER CO2, cu 

balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de intubat 7, 5 mm, fără incidente.  

o Anestezie generală balansată, cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron. 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

      La 12 ore un grad de edem 

      La 15 zile disfonie 

      La 30 zile fără complicaţii 

- Particularitățile cazului:  
       Pacient cu o patologie tumorală laringiană operată, necesită anestezie generală pentru 

intervenţia chirurgicală ORL. Evaluarea fibroscopică identifică necesitatea unei intubaţii pe fibră 

optică. Se efectuează intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, fără incidente în vederea abordării 

cu scop bioptic (rezecţie bioptică) a ventriculul drept. 

 

45. Caz clinic nr. 47, B.M., FO1383, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 56 de ani; 

- Cunoscut cu: patologie tumorală la nivelul laringelui – formaţiune tumorală 

endolaringiană la nivelul comisurii anterioare, extinsă la cele 3 etaje supraglotic, glotic şi 

subglotic – rezecţie atipică (PRADES) având drept obiectiv permeabilizarea 

endolaringiană.  

- Se prezintă pentru: suspiciune recidivă tumorală. 

- Se efectuează examen ORL şi videofibroscopic: 

o Se identifică recidiva tumorală la nivelul comisurii anterioare, extinsă la cele 3 

etaje supraglotic, glotic şi subglotic; 

o Se decide intervenție chirurgicală, biopsie cu examen extemporaneu, în caz de 

rezultat pozitiv se efectuează laringectomie totală.  

  
Fig. 6.59. Recidiva tumorală la nivelul comisurii anterioare,  

extinsă la cele 3 etaje supraglotic, glotic şi subglotic 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător timp de 38 de ani, aproximativ 10 ţigări pe zi; 

o Patologie tumorală la nivelul laringelui, operată, posibil recidivată; 

o Sept nazal deviat, rinită cronică, disfonie.  

o Spaţiul glotic îngustat; 

o ASA III 
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o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate cvasinormală a gâtului. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită obstrucţiei glotice. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

  Datorită laringelui patologic, spaţiu glotic redus, intevenţiei chirurgicale de medie 

durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, 

diametrul 7 mm, cu balonaş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, sondă de intubat 7, 5 mm, fără incidente; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

Se efectuează laringectomie totală 

Urmărirea postintubaţie constată: 

         Fără complicaţii traheale post intubaţie 

- Particularităţile cazului:  

         Pacient cu patologie tumorală laringiană operată (rezecţie atipică tip PRADES), se 

internează pentru suspiciune recidivă locală tumorală. Examenul fibroscopic determină un spaţiu 

glotic îngustat, ceea ce duce la intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. Manevră fără incidente. 

 

46. Caz clinic nr. 46, S.N., FO 46331, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 61 de ani. 

- Cunoscut cu: carcinom epidermoid spinocelular cheratinizat invaziv, G1 perilingual drept.  

- Se prezintă pentru biopsie şi rezecţie LASER CO2; 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fumător, timp de 40 de ani, aproximativ un 20 de ţigări pe zi; 

o HTA; 

o ASA II 

o Deschidere redusă 3-4 cm a gurii, Mallampati IV, mobilitate normală a gâtului; 

- Se decide reevaluare ORL şi videofibroscopie preoperator: 

o Se identifică formaţiune tumorală amigdală dreaptă, invazie şanţ amigdalo-glos; 

o Laringe înalt, glotă situată jos, epiglota în baza limbii, distanţa mare între epiglotă 

şi glotă; 

   
Fig. 6.60. Pacient cu carcinom 

epidermoid spinocelular 

cheratinizat invaziv 

Fig. 6.61. Formaţiune tumorală amigdală dreaptă, invazie şanţ 

amigdalo-glos 

 

- Se decide intubaţie pe fibră optică datorită intubaţiei dificile estimate; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, riscului de foc, 

alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, ignifugă, diametrul 8 mm cu protecţie de 

bumbac (vată) umedă şi colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul operaţii cu 

LASER CO2, cu balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

8 mm. 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 12 ore edem local 
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     La 15 zile edem în remisie 

     La 30 de zile, fără complicaţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului:  

       Pacient cu o patologie tumorală perilinguală, diagnosticată în alt serviciu, se prezintă 

pentru intervenţie chirurgicală. Consultul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică elemente de 

intubaţie dificilă (deschidere redusă 3-4 cm a gurii, Mallampati IV, laringe înalt, glota situată jos, 

epiglotă în baza limbii) şi se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

 

47. Caz clinic nr 47, Pacient S.R. FO 3602, I.F.A.C.F.ORL”Prof. Dr. Dorin Hociotă” 

- Pacientă de sex feminin, în vârstă de 75 ani. 

- Cunoscută cu:  

o Tumoare malignă bază limbă (operată 2014); radioterapie – 30 şedinţe. 

o DZ tip II – noninsulino necesitant. 

o HTA. 

- Se prezintă pentru: consult ORL. 

- Se efectuează videofibroscopie ce evidenţiază: 

o formaţiune tumorală iradiată cu sfacel bază limbă valeculară dreaptă; sinus 

piriform drept, probabil papilomatoză malignizată.  

o edem aritenoepiglotic drept, sinus piriform drept blocat, spaţiu respirator redus cu 

circa 50% 

o laringe izolat de masă tumorală iradiată, sclerozată si de edem 

  
Fig. 6.62. Pacientă cu tumoare malignă bază limbă radioterapie (30 şedinţe) 

    
Fig. 6.63. Formaţiune tumorală iradiată cu sfacel bază limbă valeculară dreaptă; sinus piriform 

drept, probabil papilomatoză malignizată 

- Se decide intervenţia chirurgicală în vederea exciziei şi biopsiei formaţiunii tumorale 

pentru diagnosticul de certitudine al tumorii reziduale ) 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacientă cu tumoră malignă bază limbă, operată 2014; DZ tip II – noninsulino 

necesitant, HTA. 

o ASA III 

o Formaţiune tumorală laterocervicală dreaptă, diagnosticată cu 2 adenopatii, una 

de 11 mm în contact intim cu ACC dreapta şi o alta de 21 mm;  

o Deschidere a gurii normală, Mallampati IV, extensie normală a gâtului. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică. 

- Selectare sonda pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

             datorită laringelui patologic, izolat de masă tumorală iradiată, sclerozată şi de edem, spaţiu 

respirator redus cu circa 50%, intervenţie din sfera ORL, alegem o sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) din silicon, flexometalică, diametrul 5 mm, balonaş volum mic şi presiune mare  

Intubaţie oro-traheală (IOT) fibră optică, fără incidente. 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron.  

o Pacienta prezintă stabilitate hemodinamică bună intraoperator. 

Urmărirea post intubaţie constată: 
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      la 24 ore uşor edem local 

      la 15 zile fără leziuni secundare post intubaţie 

      la 30 zile fără leziuni secundare post intubaţie 

- Particularitățile cazului: 

Pacientă cu o patologie tumorală cunoscută operată, se reinternează pentru consult ORL ce 

identifică videofibroscopic o formaţiune tumorală hemilaringe drept. Se decide intervenţia 

chirurgicală cu anestezie generală. Se efectuează intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită 

spaţiu respirator redus cu circa 50%, laringe izolat de masă tumorală iradiată, sclerozată si de edem. 

Sonda pentru IOT diametrul mic, silicon, flexometalică. Urmărirea la 24 ore identifică un grad de 

edem, tardiv nu se identifică sechele. 

 

48. Caz clinic nr. 48, R.M., FO 4021, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- pacient în vârstă de 41 de ani, sex masculin; 

- cunoscut cu: DZ tip II, varicocel stg. operat; gastrită cronică. 

- Se prezintă pentru: disfonie instalată de aproximativ 4 luni; 

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopie şi se identifică:  

o formaţiune tumorală coardă vocală stg.; 

 
Fig. 6.64. Formaţiune tumorală coardă vocală stg 

- Se decide intervenţie chirurgicală. 

- Se efectuează consult preanestezic: 

o Se identifică pacient fost fumător, aproximativ 10 ani de câte 10 ţigări pe zi; 

o DZ tip II, varicocel stâng operat, gastrită cronică; 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, extensie normală a gâtului,  

- Se decide IOT cu laringoscop Macintosh lamă 4 mm; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, intervenţie chirurgicală de scurtă durată, risc de foc alegem 

sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, diametrul 8 mm cu protecţie de 

bumbac (vată) umedă şi colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul operaţii cu 

LASER CO2, cu balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Manevră fără incidente; 

o Anestezie generală balonsată cu propofol, fentanil, esmeron, sevoranem; 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

       La 12 ore un grad mic de edem 

       La 15 zile, fără complicaţii post intubaţie 

       La 30 de zile, fără complicaţii post intubaţie 

Particularităţile cazului: 

Pacient diagnosticat cu formaţiune tumorală coardă vocală stg. necesită exciza biopsie şi 

rezecţie LASER CO2 a tumorii. Se efectuează intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh, 

fără incidente.  
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49. Caz clinic nr. 49, C.C., FO 4227, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient cu vârstă de 69 de ani, sex masculin,  

- Cunoscut cu: 

o Alcoolism cronic; 

o Fost lucrător în mediul toxic (praf). 

- Se prezintă pentru: 

o Disfonie de aproximativ 6 luni; 

- Se efectuează consult ORL şi fibroscopie. Se identifică: 

o Formaţiune tumorală coardă vocală dreaptă. 

 
Fig. 6.65. Formaţiune tumorală coardă vocală dreaptă 

- Se decide biopsie şi intervenţie chirurgicală. 

- Se efectuează consult preanestezic: 

o Se identifică pacient fost fumător, aproximativ 35 de ani câte 10 ţigări pe zi; 

o Alcoolism cronic; 

o ASA I 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati I, extensie normală a gâtului. 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh, lama 4. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, tipului de intervenţie chirurgicală şi durata mică a acesteia, 

alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de silicon, flexometalică, diametrul 8 mm, cu 

protecţie de bumbac (vată) umedă şi colorant cu îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul 

operaţii cu LASER CO2, cu balonş volum mic, presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Manevră fără incidente; 

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, esmeron, sevoranem; 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

     La 12 ore edem local 

     La 15 zile fără complicaţii post intubaţie 

     La 30 de zile fără complicaţii post intubaţie 

- Particularităţile cazului: 

   Pacient diagnosticat cu formaţiune tumorală coardă vocală dreaptă, necesită intervenţie 

chirurgicală. Se efectuează intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh, fără incidente. 

 

50. Caz clinic nr. 50, G.N., FO 4276, Secţia Chirurgie Audiologică şi Rinologică, 

Institutul ORL Hociotă 
- Pacient de sex masculin, în vârstă de 60 de ani; 

- Cunoscut cu: DZ tip II, insulinonecesitant, HTA stadiul III; polineuropatie diabetică; 

- Se prezintă pentru: insuficienţă respiratorie acută. 

- Se efectuează consult ORL şi videofibroscopie: 

o Se identifică formaţiune tumorală la nivelul coardei vocale dreapta (suspiciune 

papilom hipercheratinizat), laringită cronică hipertrofică hiperplazică albă spartă;  
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Fig. 6.66. Formaţiune tumorală la nivelul corzii vocale dreapta 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, aproximativ 20 de ani câte un pachet de ţigări pe zi; 

o DZ tip II insulinonecesitant, polineuropatie diabetică; HTA stadiul III; 

o ASA II 

o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului;: 

- Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică, datorită localizării tumorii şi 

gradului de obstrucţie locală a spaţiului glotic; 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

     Datorită laringelui patologic, spaţiului glotic îngustat, riscului crescut de sângerare, 

riscului de foc, intervenţie chirurgicală de scurtă durată, alegem sondă pentru intubaţie oro-traheală 

(IOT) de PVC, ignifugă, diametrul 6, 5 mm cu protecţie de bumbac (vată) umedă şi colorant cu 

îmbrăcarea de balonş şi duş intermitent în timpul operaţii cu LASER CO2, cu balonş volum mic, 

presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o intubaţie oro-traheală (IOT) fibra optică, fără incidente.  

- Urmărirea post intubaţie constată: 

    La 12 ore edem local 

    La 15 zile fără complicaţii post intubaţie 

    La 30 de zile fără complicaţii post intubaţie 

     Particularităţile cazului:  

     Pacient cu o patologie din sfera ORL, o tumoare de coardă vocală dreaptă, necesită 

intervenţie chirurgicală de specialitate. Se decide intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică datorită 

localizării şi riscului de lezare a tumorii. intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică fără incidente. 

 

51. Caz clinic nr. 51, G.N., FO 39131, Secţia Chirurgie, SUU ELIAS 

- Pacient de sex masculin, în vârstă de 56 de ani; 

- Cunoscut cu: carcinom coardă vocală dreapta (carcinom epidermoid spinocelular 

cheratinat „in situ” şi microinvaziv), operat; 

- Se prezintă pentru cura alloplastică hernie inghinală stângă incarcerată; 

- Se efectuează examen ORL şi fibroscopie: 

o Se identifică recidivă tumorală subglotică comisural dreaptă; 

o Se decide intervenţia chirurgicală. 

   
 

Fig. 6.67. Tumorală subglotică comisural dreaptă 

- La examenul preanestezic se identifică: 

o Pacient fost fumător, timp de 30 de ani aproximativ un 10 ţigări pe zi; 

o HTA, DZ tip II; 

o Status post operaţie: carcinom coardă vocală dreapta; 

o ASA III 
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o Deschidere normală a gurii, Mallampati II, mobilitate normală a gâtului; 

- Se efectuează examen ORL şi videofibroscopic preoperator: 

o Se identifică posibilă recidivă tumorală subglotică comisural dreaptă; 

o Se stabileşte posibilitatea intubaţiei cu laringoscop Macintosh lama 4. 

o Se decide continuare intervenţiei chirurgicale şi direcţionarea ulterioară a 

pacientului către unitate specializată ORL. 

- Selectare tip sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT): 

      Datorită laringelui patologic, intervenţiei chirurgicale de scurtă durată, alegem sondă 

pentru intubaţie oro-traheală (IOT) de PVC, diametrul 8 mm, cu balonaş volum mic, 

presiune mare 

- Intubaţie oro-traheală (IOT): 

o Fără incidente, sondă 8 mm.  

o Anestezie generală balansată cu propofol, fentanil, sevoranem, esmeron 

- Urmărirea post intubaţie constată: 

        La 12 ore edem laringian 

        La 15 zile mică ulceraţie laringiană 

        La 30 zile mică ulceraţie laringiană 

- Particularitățile cazului:  
     Pacient cu o patologie tumorală laringiană operată, se prezintă pentru cura alloplastică 

hernie inghinală stângă încarcerată. Examenul ORL şi videofibroscopic preoperator identifică şi o 

posibilă recidivă tumorală ce necesită biopsie.Se decide efectuarea intervenţiei chirurgicale datorită 

urgenţei, pacientul fiind ulterior direcţionat către unitate specializată ORL Se stabileşte posibilitatea 

de intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh lama 4. Se identifică la distanţă in ulceraţie 

laringiană. 

 

6.1.5.3. Cazuri clinice selectate, pacienţi cu arsuri ale căilor  
aero-digestive superioare. 
 

Caz clinic nr. 1, E.B., Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 

Arsuri 

- Pacient în vârstă de 26 de ani, sex masculin; 

- Fără APP semnificative; 

- Se prezintă la UPU după ce a fost victimă în incendiu spaţiu închis, pacientul este 

examinat, nu se identifică leziuni cutanate prin arsură; se decide internare şi monitorizare. 

- La 12 ore de la internare pacientul prezintă dispnee; 

- Se efectuează consult ORL şi fibroscopie: 

o Se identifică prezenţa locală la nivelul laringelui de edem, congestie, false 

membrane, ulceraţii şi sfacel glotic şi subglotic. 

    

  

Fig. 6.68. Prezenţa locală la nivelul laringelui de 

edem, congestie, false membrane, ulceraţii şi sfacel 

glotic şi subglotic 

 



Rezumat: Studiul endoscopic privind intubația „laringelui patologic”. Aplicații în anestezie şi în resuscitarea cardio-respiratorie 

 

 

47 

- Se decide traheostomie percutană.  

- Continuarea tratamentului de specialitate. 

Particularităţi: 

- Pacient ce a suferit arsură de căi aspiratorii mixtă vapori şi substanţe toxice, prezintă 

modificări locale ce impun traheostomie percutană.  

 

Caz clinic nr. 2, P.I., Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 

Arsuri 

- Pacient în vârstă de 25 de ani, sex masculin.  

- Fără APP semnificative. 

- Este adus de SMURD, victimă arsură prin flacără spaţiu închis, cu arsură grad II la nivel 

torace posterior. 

- Pacientul este conştient, cooperant, stabil hemodinamic, prezintă uşoară dispnee; 

- Se iniţiază tratament de specialitate, se efectuează la 12 h consult ORL şi fibroscopie; 

- Se evidenţiază leziuni de carcinoame post arsură mixtă vapori şi substanțe toxice; 

 

    

  

Fig. 6.69. Carcinoame post arsură mixtă (vapori şi 

substanțe toxice) 

 

- Se instalează un sindrom de detresă respiratorie acută, se remarcă discordanţa dintre 

leziuni şi severitatea simptomelor; 

- Se decide traheostomie percutană de VM. 

Particularităţi:  

Pacient victimă arsură prin flacără spaţiu închis, prezintă un sindrom de litiază respiratorie 

acută. Examenul fibroscopic evidenţiază discordanţa dintre leziuni şi amploarea simptomelor. Se 

efectuează traheostomie percutană şi VM.   

 

Caz clinic nr. 3, O.A., Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 

Arsuri 

- Pacient în vârstă de 40 de ani, de sex masculin; 

- Fără APP semnificative; 

- Este adus pentru: arsură prin flacără în spaţiu închis grad IIA-IIB, trunchi posterior, 

ambele braţe parcelar, ambele antebraţe circular. 

- La admisie pacientul respiră spontan, stabil hemodinamic; 

- Se decide instituirea de tratament de specialitate chirurgical cu anestezie generală (AG) - 

intubaţie oro-traheală (IOT), manevră fără incidente; 

- La 12 ore, pacientul se evaluează prin examen ORL cu fibroscopie; 

- Se identifică leziuni specifice arsurilor termice şi chimice la nivelul supraglotic şi 

subglotic. 
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Fig. 6.70. Leziuni specifice arsurilor termice şi 

chimice la nivelul supraglotic şi subglotic 

 

  Se decide traheostomie percutană cu AL; 

- La 3 zile apar simptome ventilatorii de „plămân de şoc”; 

- Se efectuează multiple şedinţe de toaletă traheo-bronşică (aspiraţie); 

- Evoluţie la distanţă bună. 

 

Particularităţi:  

- Pacient cu arsură termică, necesită traheostomie percutană datorită degradării aspiratorii 

prin edem, congestie de căi aeriene superioare şi inferioare. 

 

Caz clinic nr. 4., P.I., Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 

Arsuri 

- Pacient în vârstă de 20 de ani, de sex masculin; 

- Fără APP semnificative; 

- Este adus pentru: expunere la foc, arsură la nivel braţe şi antebraţe lateral; 

- La admisie: pacient conştient, cooperant, stabil hemodinamic şi respirator; 

- Se instituie tratament de specialitate; 

- Se efectuează consult ORL şi fibroscopie; 

- Se identifică apariţia de edem supraglotic în evoluţie, congestie locală; 

    
Fig. 6.71. Edem supraglotic în evoluţie, congestie locală 

- Se decide traheostomie percutană pentru continuarea tratamentului specific. 

- Se efectuează multiple şedinţe de toaletă traheo-bronşică (aspiraţii). 

- Evoluţie bună. 

 

Particularităţi: 

- Pacient expus la foc, prezintă leziuni evolutive laringiene ce fac necesară traheostomia 

percutană pentru continuarea tratamentului. 
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Caz clinic, nr. 5., B.R., Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi 

Arsuri 

- Pacientă în vârstă de 27 de ani, sex feminin; 

- Fără APP semnificative; 

- Este adusă de SMURD pentru:  

o arsură cu flacără în spaţiu închis; intoxicaţie cu fum; 

o pacientă intubată oro-traheal (IOT)-VM. 

- După 3 zile de VM, pacienta prezintă îmbunătăţirea parametrilor ventilatori şi se decide 

detubarea; 

- Se efectuează consult ORL şi fibroscopie. 

- Se evidenţiază edeme şi congestie locală la nivelul laringelui. 

           
Fig. 6.72. Edeme şi congestie locală la nivelul laringelui 

- Pacienta prezintă o agravare a situaţiei respiratorii, prezintă simptome şi analize ale 

gazelor sanguine de dehesă aspiratorie acută, „plămân de şoc”; 

- Se decide efectuarea de traheostomie percutană; 

- Se continuă tratamentul de specialitate. 

Particularităţi: 
Pacienta cu arsură termică a căilor aeriene superioare prezintă o evoluţie variabilă în terapie 

intensivă cu instalarea de edeme şi congestie la toate structurile laringelui, cu instalarea „plămânului 

de şoc”. Este necesară traheostomia pentru continuarea tratamentului.  

 

6.1.5.4. Cazuri selecţionate: stomatologie 
 

Caz clinic nr. 1., T.O., Spitalul Regina Maria 

Pacient de 60 de ani se prezintă pentru disfagie și scăderea in greutate de aproximativ 6 luni. 

Pacientul fumează câte 2 pachete de țigări pe zi de 40 de ani. Examenul fizic nu evidențiază nimic. Se 

efectuează nazofaringoscopie flexibilă ce identifică o masă tumorală laringiana. Se decide biopsie sub 

anestezie generală. 

La examenul preanestezic se identifică o deschidere a gurii de 4-5 cm, cu palatul moale 

vizualizat, Mallampati III. Se identifică un proces de paradontoză avansat netratat (fig. 6.73). O 

distanță de un deget și jumătate intre hioid și submenton. 

Se stabilește existența unui risc crescut anestezic 

datorită patologiei ORL de obstrucție a căilor aeriene, de 

sângerare datorită friabilități tumorii cât și un risc crescut 

datorită patologiei dentare de avulsie, de risc infecțios și de 

sângerare. Se decide temporizarea intervenției chirurgicale 

și efectuarea unui consult de specialitate ortodontică. 

În urma consultului de specialitate pacientului i se 

aplică o contenție linguală temporară pentru protejarea 

grupului dentar superior si inferior si se inițiază tratament 

antibiotic. 

Operator se folosește intubația vigilă pe fibră optică. Se efectuează anestezie locală cu xilină, 

se montează piesa bucală, se inseră fibroscopul și se vizualizează tumora (fig. 6.74). Cu fibroscopul in 

trahee, chiar deasupra carinei se inseră sonda de intubație de 8. Se efectuează secvența de anestezie 

balansată folosind propofol, fentanil, sevoranem si esmeron. Intervenția chirurgicală decurge fără 

probleme. Trezirea și recuperarea postoperatorie sunt fără incidente, cu păstrarea intactă a dentiție 

 

Fig. 6.73. Paradontoză avansată netratată 
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Particularităţile cazului: o patologie dentară neidentificată și 

eventual netratată preoperator poate pune in dificultate medicul ATI. 

Cauzele cele mai dese de reclamații și de procese post-anestezie țin 

de afectarea dentiției. 

 

Caz clinic nr.2., E.M., Spitalul Regina Maria 

Pacient de 11 ani, 37 de kilograme, se prezintă la serviciul de 

chirurgie generală cu simptome de apendicită acută.     

La examenul preanestezic se identifică o deschidere a gurii 

de 4-5 cm , Mallampati I si existența unui aparat dentar multibracket 

atașat pe dinții superiori (fig. 6.75) și un dispozitiv de extensie a 

palatala pentru tratamentul malocluziei. Din istoricul personal se 

identifică și un diagnostic recent de  „ pânză laringiană” pacientul 

având programare pentru intervenția din sfera ORL. 

Am plănuit să folosim ca o primă măsură o mască laringiană 

pentru ventilație având in vedere patologia ORL și mica amploare a 

intervenției ; ca măsură de siguranță am solicitat și prezența unui medic ATI cu competență în 

bronhoscopie având în vedere vârsta pacientului 

dacă ar fi necesară intubația pe fibră optică. Am 

încercat convingerea pacientului și a mamei acestuia 

pentru îndepărtarea aparatului dentar, dar mama a 

refuzat. 

Anestezia a fost indusă cu 100 mg de 

propofol. Introducerea măști laringiene nu a fost 

posibilă în ciuda manevrelor repetate de către ambii 

medici ATI. Acest lucru s-a datorat prezenței 

dispozitivului de extensie a palatului. Se intubează 

pacientul folosind metoda fibro-optica, cu o sonda endotraheală de 6. Se identifică „pânza laringiană” 

(fig.6.76). Intervenția chirurgicală se efectuează cu succes, recuperarea 

postoperatorie fiind fără probleme. 

   Se observă că dispozitivele ortodontice pot interfera cu 

manevrele de anestezie, în acest caz cu manevra de fixare a măștii 

laringiene. Când se preconizează o intubație dificilă este obligatorie 

scoaterea dispozitivelor ortodontice. 

   Alte probleme asociate cu dispozitivele ortodontice sunt trauma 

la nivelul cavitații bucale, deteriorarea sau desprinderea dispozitivelor. 

 

 

6.2. Rezultatele prelucrării statistice în cazurile studiate 
 

- Am preluat datele folosind programul Microsoft Excel Macrosoft Corp., ( USA), 

împreună cu licenţa XLSTAT pentru MS Excel (Adinsoft SARL, Paris, Franţa). 

- Am stocat informaţiile în fişiere Microsoft Excel, ulterior am prelucrat statistic datele; 

- Analiza descriptivă a cazurilor clinice selectate în funcţie de diverşi parametri, calcularea 

parametrilor statistic fundamentali, reprezentarea lor grafică a fost efectuată cu ajutorul 

programului Excel, cu ajutorul comenzilor Function Statistical, Chart, Picot Tables, Data 

Analysis. 

- Realizarea testelor statistice calitative au fost efectuate cu ajutorul testului Fisher, exact 

(varianta exactă a testului Hi-pătrat). 

Progresul semnificaţiei statistice a fost de P   0,05. Dacă P > 0,05, diferenţele nu sunt 

semnificative statistic. 

 

  

Fig. 6.74. Vizualizează tumora 

 
Fig. 6.75. Aparat dentar multibracket  

atașat pe dinții superiori 

 
Fig. 6.76. Web laringian  

(membrană laringiană) 
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Analiză statistică între cele 2 loturi în funcţie de sex 

  Femei Bărbaţi Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 8 14 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 11 19 30 

Total lot:  19 33 52 

Test Fisher (exact): P = 1 

Nu există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie de sex. 

 

Valoarea Testului Fischer P = 1 ne indică faptul că nu există diferenţe semnificative statistic 

între cele două loturi în funcţie de sex. 

 

Analiză statistică între cele 2 loturi în funcţie de antecedente ORL cunoscute 

  ORL NU Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 5 17 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 16 14 30 

Total lot:  21 31 52 

Test Fisher (exact): P = 0,044 

Există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie  de antecedente ORL cunoscute. 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,044 ne indică faptul că există diferenţe semnificative între 

cele două loturi în funcţie de antecedentele ORL cunoscute. 

  

Analiză statistic între cele 2 loturi în funcţie de APP cunoscute 

  Cu APP   Fără AP   Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 14 8 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 23 7 30 

Total lot:  37 15 52 

Test Fisher (exact): P = 0,362 

Nu există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie de APP cunoscute. 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,362 ne indică faptul că nu există diferenţe semnificative 

statistic între cele două loturi în funcţie de APP cunoscute. 

 

Analiză statistic între cele 2 loturi în funcţie de laringele patologic 

  Laringe patologic Fără patologie Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 15 7 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 8 2 30 

Total lot:  43 9 52 

Test Fisher (exact): P = 0,0267 

Există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie laringele patologic. 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,0267 ne indică faptul că există diferenţe statistice între cele 

două loturi în funcţie de laringele patologic. 

 

Analiză statistic între cele 2 loturi în funcţie de urgenţa cazului 

  Urgenţă DA Urgenţă NU Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 10 12 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 16 14 30 

Total lot:  26 26 52 

Test Fisher (exact): P = 0,589 

Nu există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie de urgenţa cazului. 

 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,589 ne indică faptul că nu există diferenţe semnificative 

statistic între cele două loturi în funcţie de urgenţa cazului. 
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Analiză statistic între cele 2 loturi în funcţie de fumat 

  Fumători Nefumători Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 8 14 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 18 12 30 

Total lot:  26 26 52 

Test Fisher (exact): P = 0,104 

Nu există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie fumat. 

 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,104 ne indică faptul că nu există diferenţe semnificative 

statistic între cele două loturi în funcţie de fumat. 

 

Analiză statistic între cele 2 loturi în funcţie de apariţia la 12-24 h de leziuni post 

intubaţie 

  Cu leziuni Fără leziuni Total 

Lot 1 – fără IOT flexibilă N 12 10 22 

Lot 2 – cu IOT flexibilă M 23 7 30 

Total lot:  35 17 52 

Test Fisher (exact): P = 0,135 

Nu există diferenţe semnificative statistic între cele două loturi în funcţie  

de apariţia la 12-24 h de leziuni post intubaţie. 

 

Valoarea Testului Fisher: P = 0,135 ne indică faptul că nu există diferenţe semnificative 

statistic între cele două loturi în funcţie de apariţia la 12-24 h de leziuni post intubaţie. 

Am identificat o distribuţie majoritară a pacienţilor cu vârsta între 40-60 ani, cu un procent de 

36,5% femei şi 63,5% bărbaţi. 

Vârsta predominantă a femeilor a fost 40-50 ani, iar a bărbaţilor 50-60 ani. 

Pacienţii au prezentat în proporţie de 54% antecedente ORL cunoscute, identificate în urma 

examenului preanestezic, faţă de 46% care nu aveau cunoştinţă de ele. 

Pacienţii au prezentat în proporţie de 69% alte APP, faţă de 31% care nu prezentau. 

Motivul prezentării a fost în 50% urgenţă, 7% dintre pacienţi prezentându-se pentru 

intervenţie chirurgicală. 

 Repartiţia dintre pacienţii fumători/nefumători a fost de 48% / 52%. 

Evaluarea riscului anestezic identifică: 

- În funcţie de ASA: I: 22,42% 

II.   7,13% 

III. 18,35% 

IV.  24% 

- În funcţie de Mallampati: I: 13,25% 

II. 21,40% 

III.   5,10% 

IV.   9,17% 

 În studiul prezent NU se identifică risc de intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă în 

urma scorului Mallampati;  riscul de intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă este dat de laringele 

patologic. 

 

Repartiţia în funcţie de tipul de leziune larigniană a fost de: 

- 26 pacienţi (50%) – obstructivă; 

-   9 pacienţi (17%) – conformaţională; 

-   6 pacienţi (11%) – neurologică; 

-   5 pacienţi (10%) – obstructivă şi confromaţională; 

-   5 pacienţi (10%) – nu au prezentat leziuni laringiene; 

-   1 pacienţi (1%) – leziuni reflux gastro-esofagian.; 
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Intubaţie oro-traheală (IOT)  pe fibră optică a fost necesară la 58%, restul pacienţilor (de 

42%) au prezentat intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh (clasică), intubaţie oro-

traheală (IOT) cu videolaringoscop, au fost temporizaţi, au prezentat traheostomă percutană. 

Dintre pacienţii care nu au fost temporizaţi, 64% (30 pacienţi) au necesitat intubaţie oro-

traheală (IOT) pe fibră otpică. 

Sonde pentru intubaţie oro-traheală (IOT) 

Clasificarea sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT)  

Clasificarea sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de material a fost:  

o PVC 67% (28 sonde);  

o Silicon 33% (14 sonde). 

Clasificarea sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de tipul lor a fost:  

o normală: 71% (30 sonde); 

o flexometalică: 29% (12 sonde). 

Clasificarea sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de diametrul lor a fost în 

cazul: 

o intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică: majoritar diametrul 7 mm; 

o intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop Macintosh: majoritar diametrul 8 

mm; 

o intubaţie oro-traheală (IOT) cu laringoscop C-MAC: diametrul 7 mm. 

- 5 pacienţi au fost temporizați (11%). 

Observaţie:  
- Pacienţi fumători/nefumători: 

o Femei fumătoare: 16% (3 pacienţi); bărbaţi fumători: 67% (22 pacienţi); 

o Femei nefumătoare: 84% (16 pacienţi); bărbaţi nefumători: 33% (11 pacienţi). 

- La pacienţii fumători predomină leziunile laringiene: 

o 64% (16 pacienţi): obstructive; 

o 20% (5 pacienţi): conformaţionale; 

o 12% (3 pacienţi): obstructive şi conformaţionale; 

- La pacienţii nefumători predomină leziunile laringiene: 

o 34% (10 pacienţi): obstructive; 

o 22% (6 pacienţi): neurologice; 

o 15% (6 pacienţi): conformaţionale; 

o 15% (4 pacienţi): fără leziuni; 

o   7% (2 pacienţi): obstructive şi conformaţionale. 

 
Fig. 6. 77. Repartiţia pe vârstă a pacienţilor  
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Fig. 6. 78. Repartiţia pe sex a pacienţilor 

 

 

 
Fig. 6.79. Repartiţia pacienţilor cu antecedente ORL cunoscute 

 

 
Fig. 6. 80. Repartiţia pacienţilor cu APP cunoscute în relaţie cu o intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă posibilă 

 

 
Fig. 6.81. Repartiţia pacienţilor în funcţie de criteriul „urgenţă” 
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Fig. 6. 82. Repartiţia pacienţilor în funcţie de motivul prezentării 

 

 

 
Fig. 6. 83. Repartiţia pacienţilor în funcţie de fumat 

 

 
Fig. 6. 84. Repartiţia pacienţilor în funcţie scorul ASA 

 

 
Fig. 6. 85. Repartiţia pacienţilor în funcţie de scorul Mallampati 

 

Pentru consult 
specialitate, 7, 

13% 

Pentru 
intervenţie 

chirurgicală, 
45, 87% 

Pentru consult specialitate Pentru intervenţie chirurgicală 

DA, 25, 48% 

NU, 27, 52% 

DA NU 

I, 22, 42% 

II, 7, 13% 

III, 18, 35% 

IV, 2, 4% Neîncadraţi, 3, 
6% 

I II III IV Neîncadraţi 

I, 13, 25% 

II, 21, 40% III, 5, 10% 

IV, 9, 17% 

Neîncadraţi, 4, 
8% 

I II III IV Neîncadraţi 



Rezumat: Studiul endoscopic privind intubația „laringelui patologic”. Aplicații în anestezie şi în resuscitarea cardio-respiratorie 

 

 

56 

 

Fig. 6. 86. Repartiţia pacienţilor în funcţie de tipuri de leziuni laringiene 

 

 

 
Fig. 6. 87. Repartiţia pacienţilor la care a fost necesară intubaţia oro-traheală (IOT) pe fibră optică 

 

 
Fig. 6. 88. Repartiţia pacienţilor în funcţie de tipul de intubaţie oro-traheală (IOT) efectuată 
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Fig. 6. 89. Repartiţia sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de materialul lor 

 

 
Fig. 6. 90 Repartiţia sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de tipul lor. 

 

 

 
Fig. 6. 91. Repartiţia pe diametre a sondelor pentru intubaţie oro-traheală (IOT) în funcţie de metoda de intubare 
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Fig. 6. 92. Repartiţia pacienţilor în funcţie de temporizare 

 

 

 

Fig. 6. 93. Materialul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă în funcţie de tipul de leziune determinat 

de laringe patologic 

 

 

Fig. 6. 94. Tipul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă în funcţie de tipul de leziune determinat de 

laringe patologic 
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Fig. 6. 95. Utilizarea sondelor ignifuge la pacienţii cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală (IOT) 

dificilă prin conformaţie/ obstrucţie/ obstrucţie şi conformaţie / boli neurologice / fără laringe patologic în 

vederea intervenţiei chirurgicale cu LASER CO2. 

 

 
Fig. 6. 96. Durata intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală 

(IOT) dificilă prin conformaţie 
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Fig. 6.97. Repartiţia leziunilor post-intubaţie apărute la 12 h/15 zile/ 30 zile 

 

 
Fig. 6. 98. Repartiţia pe tipuri de leziuni post-intubaţie apărute la 12-24 h 

 

 

 
Fig. 6. 99. Repartiţia pe tipuri de leziuni post-intubaţie apărute la 15 zile 
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Fig. 6. 100. Repartiţia pe tipuri de leziuni post-intubaţie apărute la 30 de zile 

 

 

 
Fig. 6.101. Procent de pacienţi ce au fost urmăriţi post intubaţie la 12 h 
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CAPITOLUL 7. Studiu video-endoscopic privind tipuri de laringe patologic cu 
implicare în intubaţia dificilă prin obstrucţie laringeană 

 

- Predomină grupa de vârstă: 40-70 ani; 

- Leziunile sunt date în majoritatea cazurilor de tumori benigne sau maligne: 

- În funcţie de urgenţă, au fost 54% urgenţe şi 46% nu au fost; 

- Fumatul a fost identificat la 62% din pacienţi (16 pacienţi); 

- Simptomatologia specifică ORL a fost majoritar disfonia; 

- Intubaţia oro-traheală (IOT) a fost efectuat cu fibră optică la 14 pacienţi; 

- Diametrul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) a fost în principal de 6 mm; 

- Durata intervenţiei chirurgicale a fost medie şi lungă; 

- Urmărirea post-intubaţie: 

o La 12-24 h: identificare predominant edem; 

o La 15 zile: identificare predominant lipsa leziunilor; 

o La 30 de zile: se observă lipsa leziunilor şi neprezentarea pacienţilor la control. 

 
Fig. 7. 1. Pacienţi pe grupe de vârstă cu tip de leziune patologic cu intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă 

prinobstrucţie 

Leziunile ce definesc un „laringe patologic” s-au înregistrat la intervalul de vârstâ 51-60, în 
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Fig. 7. 3. Repartiţia pacienţilor în funcţie de urgenţă în cazul laringelui patologic determină intubaţie oro-

traheală (IOT) dificilă prin obstrucţie 

 

Fig. 7.4. Simptomatologia pacienţilor cu laringe 

patologic implicat în intubaţie oro-traheală (IOT) 

dificilă prin obstrucţie 

 

 

Fig. 7. 5. Tip de procedeu intubaţional ales la pacienţii cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală 

(IOT) dificilă prin obstrucţie 
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Fig. 7. 6. Diametre sonde folosite la pacienţii cu laringe patologic implicaţi în intubaţie oro-traheală (IOT) 

dificilă prin leziuni obstructive 

 
Fig. 7. 7. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 12-24 h la pacienţii cu laringe patologic cu 

implicare în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni obstructive 

 
Fig. 7. 8. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 15 zile la pacienţii cu laringe patologic cu implicare 

în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni obstructive 
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Fig. 7. 9. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 30 zile la pacienţii cu laringe patologic  

cu implicare în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni obstructive 

 

 

Fig. 7. 10. Urmărire post-intubaţie la pacienţii cu leziuni obstructive 
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CAPITOLUL 8. Studiu videoendoscopic privind tipuri de laringe patologic cu 
implicaţie în intubația dificilă  
prin conformaţie sau poziţie 

 

- Au fost identificaţi 9 pacienţi; 

- Predomină grupa de vârstă 40-70 ani; 

- Leziunile sunt date de prezenţa unui bont laringian; de epiglota mică infantilă, de epiglotă 

în omega; de laringe plegic, de rezecţie de epiglotă. 

- În funcţie de urgenţă: au fost 44% cazuri şi 56% nu au fost. 

- Simptomatologia specifică ORL majoritară a fost disfonia; 

- Intubaţia oro-traheală (IOT) a fost efectuat cu fibră optică la 6 pacienţi; 

- Diametrul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) a fost în principal de 7 mm; 

- Durata intervenţiei chirurgicale a fost medie şi lungă; 

- Urmărirea post intubaţie: 

o La 12-24 h: identifică predominant edem; 

o La 15 zile – identifică lipsă leziuni, edem; 

o La 30 zile – observăm pacientă cu stenoză laringială. 

 
Fig. 8.1. Pacienţi pe grupe de vârstă cu tip de leziune patologic cu intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

conformaţie 
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Fig. 8. 2. Laringe patologic ce determină IOT dificilă prin conformaţie, aspecte etiologice 

 
Fig. 8.3. Repartiţia pacienţilor în funcţie de urgenţă, în cazul laringelui patologic ce determină intubaţie oro-

traheală (IOT) dificilă prin conformaţie 
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Fig. 8.4. Identificarea pacienţilor fumători/nefumători cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală 

(IOT) dificilă prin conformaţie 

 

 
Fig. 8.5. Simptomatologia pacienţilor cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

conformaţie 

 

 
Fig. 8.6. Tip de manevră de intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă la pacienţi cu laringe patologic implicat în 

intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin obstrucţie laringiană 
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Fig. 8.7. Diametre sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) folosite la pacienţii cu laringe patologic implicat în 

intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin conformaţie 

 
Fig. 8.8. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 12-24 h la pacienţii cu laringe patologic cu implicare 

în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin conformaţie 

 

 
Fig. 8. 9. Urmărire post-intubaţie la pacienţii cu laringe 
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CAPITOLUL 9. Studiu videoendoscopic privind tipuri de laringe patologice cu 
implicare în intubaţia dificilă  
prin conformaţie şi obstrucţie 

- Au fost identificaţi 5 pacienţi; 

- Predomină grupa de vârstă 40-50 ani; 

- Leziunile sunt date de prezenţa sunt date de laringe infantil şi congestie locală; formaţiune 

tumorală amigdala dr. şi laringe înalt; stenoză laringiană strânsă în epiglotă infantilă; 

epiglotă omega şi polip CV drept; 

- În funcţie de urgenţă: au fost 37% urgenţe şi 63% nu au fost. 

- Fumatul a fost identificat ca factor de risc la 60% din pacienţi. 

- Simptomatologia specifică ORL majoritară a fost disfonia; 

- Intubaţia oro-traheală (IOT) a fost efectuată cu fibră optică la 2 pacienţi; la restul de 3 

pacienţi s-a efectuat traheostomie percutana. 

- Diametrul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) a fost în principal de 6,5 şi 7mm; 

- Durata intervenţiei chirurgicale a fost lungă; 

- Urmărirea post intubaţie: 

o La 12-24 h: se identifică edem la 3 pacienţi; 

o La 15 zile: se identifică ţesut de granulaţie la un pacient; 

o La 30 zile: se observă stenoză traheală 10%. 

 
Fig.9.1. Pacienţi pe grupe de vârstă cu tip de leziune patologic cu intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

obstrucţie şi conformaţie 

 
Fig.9.2. Laringe patologic ce determină intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin obstrucţie şi conformaţie, 

aspecte etiologice 
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Fig.9.3. Repartiţia pacienţilor în funcţie de urgenţă în cazul laringelui patologic ce determină intubaţie oro-

traheală (IOT) dificilă prin obstrucţie şi conformaţie 

 
Fig.9.4.  Simptomatologia pacienţilor cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

obstrucţie şi conformaţie 

 
Fig.9.5. Tip de manevră de intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă la pacienţii cu laringe patologic implicat în 

intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin obstrucţie şi conformaţie
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Fig.9.7. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 12-24 h la pacienţii cu implicare în intubaţie oro-

traheală (IOT) dificilă prin leziuni obstructiv-conformaţionale 

 

 

 
Fig.9.8. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 15 zile la pacienţii cu laringe patologic cu implicare 

în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni obstructive şi conformaţionale 
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CAPITOLUL 10. Studiu videoendoscopic privind intubaţia dificilă în laringele 
pacienţilor cu boli neurologice 

- Au fost identificaţi 6 pacienţi; 

- Predomină grupa de vârstă 40-50 ani; 

- Leziunile sunt date de paralizii CV în principal; 

- În funcţie de urgenţă: au fost 50% urgenţe şi 50% nu au fost. 

- Simptomatologia specifică ORL majoritară a fost disfonia; 

- Intubaţia oro-traheală (IOT) a fost efectuată cu fibră optică la 5 pacienţi;  

- Diametrul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) a fost între 5 mm şi 6,5 mm; 

- Durata intervenţiei chirurgicale a fost uniform distribuită; 

- Urmărirea post intubaţie: 

o La 12-24 h: se identifică în principal edem; 

o La 15 zile: se identifică lipsa leziunilor; 

o La 30 zile: se identifică lipsa leziunilor. 

 
Fig.10.1. Pacienţi pe grupe de vârstă cu tip de leziune patologic cu intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

leziuni neurologică laringiană 

 
Fig.10.2.  Laringe patologic ce determină intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni neurologice 
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Fig.10. 3.  Laringe patologic ce determină intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni neurologice 

laringiene  

 
Fig.10. 4. Simtomatologia pacienţilor cu laringe patologic implicat în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin 

leziuni neurologice 

 
Fig.10.5. Tip de manevră intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă la pacienţi cu laringe patologic implicat în 

intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni neurologice 
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Fig.10. 6. Diametre sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) folosite în funcţie de laringe cu boli neurologice 

 
Fig.10.7. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 12-24 h la pacienţii cu laringe patologic cu 

implicare în intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziuni neurologice 

 
Fig.10. 8. Urmărire post-intubaţie la pacienţii care prezintă leziuni neorologice 
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CAPITOLUL 11. Studiu videoendoscopic privind intubaţiile dificile la pacienţii cu 
laringe cu reflux gatro-esofagian şi leziuni laringiene secundare de reflux 

 

- A fost identificat 1 pacient; 

- Vârsta a fost de 20-30 ani; 

- Leziunile caracteristice sunt: ulceraţie CV stg., laringe roşu spastic; 

- Simptomatologia a fost de disfagie, usturime în gât; 

Pacientul a fost temporizat ca intervenţie chirurgicală 

 
Fig.11.1. Pacienţi cu reflux gastro-esofagian 

 
Fig.11.2. Laringe patologic ce determină intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă prin leziune datorată refluxului 
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CAPITOLUL 12. Studiul videoendoscopic prin intubaţia dificilă la pacienţii fără 
laringe patologic 

 

- Au fost identificaţi 5 pacienţi; 

- Predomină grupa de vârstă 30-40 ani şi 50; 

- Leziunile laringiene au fost observate la 3 pacienţi; 

- În funcţie de urgenţă: au fost 40% urgenţe şi 60% nu au fost. 

- Fumatul a fost identificat ca factor de risc în 20% din cazuri; 

- Simptomatologia ORL ce ne-a ghidat către consult ORL a fost: durere în gât , prezenţa 

micromandibulei 

- Intubaţia oro-traheală (IOT) a fost efectuat cu fibră optică la 3 pacienţi;  

- Diametrul sondei pentru intubaţie oro-traheală (IOT) a variat între 7-8,5 mm; 

- Durata intervenţiei chirurgicale a fost predominant scurtă; 

- Urmărirea post intubaţie: 

o La 12-24 h: se identifică predominant edem; 

o La 15 zile: se identifică absenţa leziunilor; 

o La 30 zile: apare un caz de stenoză traheală. 

 
Fig.12.1. Pacienţi pe grupe de vârstă fără leziuni patologice 

 

Fig.12. 2. Repartiţia pacienţilor în funcţie de urgenţă, în cazul intubaţiei oro-traheale (IOT) la pacienţii fără 

laringe patologic 
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Fig.12. 3. Simtpmatologia pacienţilor cu suspiciune de laringe patologic implicat în intubaţia oro-traheală (IOT), 

dar care la evaluarea endoscopică nu prezintă larige patologic 

 

 
Fig.12. 4. Tip de manevră de intubaţie oro-traheală (IOT) aleasă la pacienţii fără laringe patologic, dar cu 

simptome ce ar putea evoca un laringe patologic 

 
Fig.12.5. Diametre sondă pentru intubaţie oro-traheală (IOT) folosite la pacienţii fără laringe patologic 
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Fig.12. 6. Studiu privind apariţia de leziuni post-intubaţie la 12-24 h la pacienţii care nu prezintă iniţial laringe 

patologic 

 
Fig.12.7. Urmărire post-intubaţie la pacienţii nu prezintă laringe patologic 
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CAPITOLUL 13. Studiu video-endoscopic prin tehnici endoscopice „rafinate" tip 
NARROW IMAGING (NBI),  

privind reţeaua vasculară endolaringiană 
 

În cursul studiului s-au ivit situaţii clinice în care consultul  ORL cu video endoscopie în 

lumină albă (white light endoscopy) a decelat o disfazie care a necesitat consult otolaringologic cu 

metode endoscopice rafinate, şi anume endoscopia în bandă îngustă de lumină (NBI). 

Aceasta este o metodă nouă reprezentând o soluţie digitală  bazată pe absorbţia selectivă a 

hemoglobinei de către ţesuturi din surse de lumină a unei lungimi de unde care exprimă şi amplifică 

reţeaua capilară, definind mai bine o tumoare şi perimetrul ei vascular.   

 

Caz 1 

Pacientul prezintă un Sindrom Gerhardt, coarda vocală dreaptă este imobilă, coarda vocală 

stângă este lateralizată şi fixată pentru a mări spaţiul glotic respirator. Prin acest spaţiu, în ½ 

posterioară, trece sonda de intubaţie orotraheală. 

 
Fig. 13.1. Sindrom Gerhardt 

 

  

Fig. 13.2. Risc de lezare a corzii vocale în caz de 

Sindrom Gerhardt 

Fotograma demonstrează riscul de lezare a corzii vocale în ½ posterioară în cursul intubaţiei 

orotraheale. 

 

Caz 2 

Pacientă ce prezintă hemangiom dublu, desen vascular dezorganizat coardă vocală stângă cu 

risc de lezare, extensie, sau hemoragic în cursul intubaţiei oro-traheale. 

 

 
Fig. 13.3. Risc de hemoragie în ncaz de hemangiom dublu 

Fotograma demonstrează riscul de hemoragie cu origine în corzile vocale, pe leziune 

vasculară preexistentă intubaţiei oro-traheale. 
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14. COMENTARII  

1. DATE  ACTUALE OBŢINUTE DIN LITERATURA DE SPECIALITETE 
 

Definire cale aeriană dificilă: 

- Nu există un standard în literatura de specialitate; 

- Societatea Americană de Anestezie încearcă totuşi definirea căii aeriene dificile ca fiind 

momentul în care un medic anestezist întâmpină dificultăţi în ventilarea pacientului cu 

mască facială, întâmpină dificultăţi în intubare orotraheală sau în ambele situaţii. 

Posibile cauze de intubaţie dificilă: 

- manevră dificilă sau imposibilitatea de a ventila pe mască sau supraglotic, datorită 

rezistenţei la ventilare, pierderi de gaz, etanşeitate improprie; 

- manevră dificilă sau imposibilitatea de a poziţiona un dispozitiv supraglotic de ventilaţie; 

- manevră dificilă sau imposibilitatea de a vizualiza glota laringoscopic; 

- manevră dificilă sau imposibilitatea de a introduce sonda pentru intubaţia oro-traheală 

(IOT); 

- manevră dificilă sau imposibilitatea de a avea acces frontal. 

Probleme date de calea aeriană dificilă: 

- Complicaţiile minore apar aproximativ la fiecare 40 pacienţi; 

- Complicaţiile majore apar aproximativ la fiecare 22.000 pacienţi. 

În urma unui studiu efectuat de Colegiul Regal al Anesteziştilor şi a Societăţii de Căi Aeriene 

Dificile, pe o perioadă de 12 luni în toate spitalele din U.K., s-a identificat că pacienţii cu o patologie 

de cap şi gât reprezintă 40% din totalul complicaţiilor majore la intubaţie (hipoxie, moarte, 

traheostoma de urgenţă). 

O manevră de intubaţie dificilă poate fi  predictibilă la pacienţii cu patologie de cap şi gât, 

lucru care determină nevoia colaborării între chirurg ORL şi anestezist, în vederea stabilirii unui plan 

de acţiune pentru a preveni situaţii clinice şi patogenice evocate mai sus. 

Tehnici de abordare a căii aeriene dificile: 

 Ventilaţia pe mască facială: 

o Pot interveni incidente în 1,4% din cazuri; 

o Pot interveni incidente majore în 0,16%. 

 Dispozitive supraglotice: 

      - Mască laringeală: 

o Rol:  nu se poate ventila pe mască facială; nu se pot intuba; 

o La pacienţii din afara spitalului 

 Laringoscopia directă: 

      -  Patologia intraluminală poate determina o intubaţie dificilă; 

       -  Patologia extraluminală afectează posibilitatea de a alinia faringele, laringele şi  axa 

orală. 

 Videolaringoscopie: 

 Intubaţia oro-traheală sau nazo-traheală pe fibră optică; 

Este standardul de „aur” în intubaţiile dificile; 

Abordul FONA ( accesul prin partea frontală a gatului) apare în scenariul: nu se poate 

intuba, nu se poate ventila (C.I.C.V.), când un pacient nu poate fi ventilat cu mască facială sau cu 

mască laringiană şi nu poate fi intubat prin videolaringoscopie sau direct. Frecvenţa este de 1 caz la 

aproximativ 50.000 de anestezii (ref: Journal of ENT Masterclass, year book 2015, volum 8, nr 1, 

Anaesthesia for the difficult airway, 118-122) 

- Opţiuni abord FONA: 

     - Ventilaţia în jet  

o canulă   2 mm prin membrană cricotiroidiană (63% risc de manevră eşuată);  

o canulă   4 mm (43% risc de manevră eşuată). 

     - Cricotiroidotomie – tub traheal de 6 mm (rată de succes mai mare când este     

efectuată de chirurg)  

    -  Traheostomă percutană – tehnica Seldinger; 

    -  Traheostome chirurgicale. 
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Alegerea de metodă de ventilaţie în C.I.C.V. este în dezbatere. 

Pacienţii cu patologie de cap şi gât au un risc crescut de intubaţie dificilă. 

Conduita în cazul pacienţilor cu căi aeriene dificile este complicată, existând o mare varietate 

de tehnici şi instrumente ajutătoare. 

Alegerea trebuie făcută în funcţie de patologia pacientului, tehnica chirurgicală propusă, 

experienţa şi pregătirea medicului anestezist, colaborare ORL şi anestezist 

2.  ELEMENTE ORIGINALE ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE ÎN CADRUL STUDIULUI 

 Pe durata studiului prospectiv, observaţional, în trei spitale cu profil de chirurgie generală, 

ORL, ginecologie am efectuat 1031 de intubaţii orotraheale. Dintre acestea am identificat 

şi am selectat 52 de cazuri clinice ce au prezentat şi au fost etichetate cu „laringe 

patologic”. Discutăm de un procent de aproximativ 5% intubaţii orotraheale pe „laringe 

patologic”. Aceste date obţinute din cazuistica proprie coincid cu procentele raportate în 

literatura de specialitate. 

 Tehnologia endoscopică ORL şi ATI legată de evidenţierea leziunilor laringiene s-a 

dezvoltat ( consistent), astfel încât poate releva leziuni mici, cu mare potenţial 

disfuncţional (noduli vocali – profesionişti vocali) până la leziuni laringiene mari (cancere 

– fumători) 

 Leziunile intra-laringiene ce definesc „laringe patologic” au reprezentat în studiul nostru 

un procent de 88%. 

 Leziunile extra-laringiene ce fac dificilă identificarea laringelui determinând intubaţie 

oro-traheală (IOT) dificilă au fost în procent de 2%. 

 10% reprezintă alte leziuni. 

 Mijloacele tehnologice de expunere a laringelui în vederea intubaţiei oro-traheale (IOT) 

pentru a preveni o intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă sau a o finaliza au fost în studiul 

nostru următoarele: 

1 Fibra optică 64% 

2 C-MAC (videolaringoscop cu lamă curbă) 2% 

3 Laringoscop Macintosh (laringoscop cu lamă de intubat curbă utilizat in intubaţia 

clasică) 23% 

4 Pacienţi temporizaţi şi traheostomizaţi 11% 

 Dintre toate mijloacele de control şi facilitare a intubaţiei  orotraheale folosite s-au 

remarcat: fiabilitatea, multi-disponibilitatea şi anduranţa în folosire, a unor fibroscoape 

rino-faringo-laringo-traheale ce au creat oportunitatea abordării filierii respiratorii în 

diverse situaţii clinice.  

      Aceste tipuri de fibroscoape se pot utiliza discriminativ, în funcţie de : 

                    -  particularităţile regionale, rino-faringo-laringo-traheale,  

                    -  unghiurile şi volumul de acces la calea respiratorie; 

                    - leziunile endolaringiene specificate sau completate prin examen preanestezic şi 

ORL prealabil manevrei de intubaţie orotraheală; 

 Din punct de vedere tehnic există diferenţe de calitate, anduranţă, de gradul de libertate a 

capătului distal al fibroscopului; de gradul de luminozitate a fibrei, diametrul, lungimea 

acesteia; 

      Dintre toate fibroscoapele rino-faringo-laringo-traheale, cele mai utile ar fi cele cu un grad 

de libertate a capătului distal de 360º, dar cele cu grad de libertate uniplan cu 90º şi 120º sunt cele mai 

utilizate din raţiuni economice. 

- Deoarece aceste instrumente sunt reutilizabile, o atenţie sporită am acordat-o 

dezinfectanţilor şi timpilor de expunere  

  Cel mai utilizat antiseptic şi dezinfectant a fost:  

Pudra pe bază de percarbonat de sodiu, tetra acetyl-ethylen-diamina şi clorura de N-alkyl 

(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium. Producerea instantanee de acid peracetic prin diluare 

în apă. 

2% timp de 15 minute 

          Oxisept sterilizant la rece 
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                - Percarbonat de sodiu - 30g/100g, CAS 15630-89-4 

                - Carbonat de sodiu anh. -62g/100g, CAS 497-19-8 

                - Inhibatori de coroziune, agenti de chelatare 

                - Surfactanti cationici, regulator PH 

- 2% timp de 10 minute 

                      Steril C 

                - Acid peracetic 44 g  

                - Până la 100 g TAED (tetraacetiletilendiamina)  

                - 28,5 g Acid organic, agent anionic activ, 

- Dintre toate am utilizat pudră 2% cu timp de imersie 15 minute 

- Timp de 3 săptămâni nu am  înregistrat leziuni de contaminare sau de infecţie, am recoltat 

exudat faringian şi coprocultură prin sondaj, respectând protocolul propus de noi. 

 Principalele leziuni ce definesc ,,laringele patologic” ce au creat situaţii de intubaţie oro-

traheală (IOT) dificile au fost: 

1 Leziunile de natură obstructivă 50% 

2 Leziuni de natura conformaţională 17% 

3 Leziuni de natură neurologică 11% 

4 Leziuni de natură obstructivă şi conformaţională 10% 

5 Leziuni datorate bolii de reflux gastro-esofagian 2% 

 Principalele tehnologii folosite au fost: 

1  Intubaţie oro-traheală (IOT) pe fibră optică 64% 

2  Intubaţie oro-traheală (IOT)  Laringoscop Macintosh 23% 

3  Video-laringoscop C-MAC 2% 

4 Temporizări şi traheostomie percutană 11% 

  Principalele contexte clinice au fost: 

1 Prezentarea pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale urgenţă sau 

programată  

2 Prezentarea pacientului în vederea unui consult de specialitate ce necesită ulterior 

o intervenţie chirurgicală 

3 Resuscitare cardio-respiratorie în stopul cardio-respirator 

4 Intubaţie la pacienţi cu leziuni date de aburi, foc (arsuri termice şi chimice) 

 Am remarcat dificultatea intubaţiei oro-traheală (IOT) la pacienţi cu leziuni produse de 

arsuri (cu apariţia de leziuni chimice, termice sau combinate la nivelul căilor respiratorii). 

A fost necesară intubaţia oro-traheală (IOT) de urgenţă, ulterior traheostomă la locul de 

elecţie (T1-T2) până în 24 h evitând leziunile cricoidului (manevră efectuată în mediu 

spitalicesc). 

  Ca rezultat al studiului observaţional am propus un PROTOCOL actualizat ale cărui 

obiective completează protocolul actual utilizat preoperator de medicul anestezist: 

A Atenţionarea asupra riscului de confruntare cu elemente lezionale, 

conformaţionale, de identificare anatomică şi de leziuni intralaringiene care 

definesc laringele patologic şi care creează premizele nedorite ale unei intubaţii 

oro-traheale (IOT) dificile; 

B   Prin intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă se înţelege nu numai identificarea 

dificilă  a laringelui şi a spaţiului glotic, ci şi următoarele situaţii: 

- intubaţie oro-traheală (IOT) ce poate genera leziuni secundare în timpul 

manevrei: 

           sângerare, edem, agravarea leziunilor laringiene preexistente (de la 

nodul până la tumoră endo-laringiană şi arsuri de căi respiratorii);  

C Detubarea oro-traheală dificilă în contextul unor leziuni subglotice, leziuni 

sângerânde sau după operaţii cu LASER ce au înregistrat microsângerări ce pot 

compromite cicatrizarea patului de microrezecţie LASER a leziunii - în acest 

sens, trebuie prevenit: bisturiul LASER, aplicat la chirurgia laringiană, se 
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caracterizează prin dimensiuni micrometrice ale spotului (LASER BEAM) de 

50 şi lucrează la o adâncime de 0,01 mm; 

- o detubare ce nu ţine cont de cele menţionate mai sus poate afecta 

rezultatul chirurgical şi poate induce leziuni secundare (sângerări, edem, 

sulculs vocalis, edem organizat) 

D         O intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă şi prelungită, de necesitate, poate 

crea leziuni secundare fibroase, ce se organizează sub forma stenozelor 

subglotice, subglototraheale, web între corzile vocale; leziuni ce pot necesita 

traheostomie temporară sau pe toată durata vieţii.  

 
Fig. 14.1. Repartiţia pe tipuri de leziuni post-intubaţie dificilă apărute la 12-24 h 

 
Fig. 14.2. Repartiţia pe tipuri de leziuni post-intubaţie apărute la 30 de zile 

Leziuni post intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă sau prelungită: 
- Lezare aritenoizi; 
- Lezarea indirectă la nivelul primului inel traheal a nervilor recurenţi; 
- Leziuni stenotice surpa-etajate laringinene şi traheale pe laringe malacic 

post intubaţie oro-traheală (IOT) prelungită, de necesitate; 
E În situaţii de urgenţă se are în vedere primordial asigurarea căii ventilatorii 
chiar în detrimentul funcţiei fonatorii 

-Dacă sunt consemnate cazuri de fractură laringiană ele se pot repoziţiona 
după o intubaţie oro-traheală (IOT) cu sondă mică şi balonaşul umflat cu 
o presiune de 25 cm apă; 
-Detubarea trebuie făcută la maxim 24-48 h; de asemenea, în cursul 
intubaţiei oro-traheale (IOT) se poate realiza prin manevre blânde de 
inflaţie, de deflaţie, o reducere primare a fracturilor laringiene; în caz de 
rezistenţă sau de fractură laringiană veche, (peste 24 h), se va practica 
traheostomă de oportunitate şi se operează prin chirurgie cervicală 
externă, urmărindu-se reducerea fracturii laringiene, restaurarea filierei 
respiratorii , montarea de sac Miculiz endolaringian pentru contenţie 
internă, această situaţie reprezintă o intubaţie oro-traheală (IOT) pe 
laringe patologic, cel puţin 3 ani de la data fracturii şi reducerii fracturii, 
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în cazul necesităţii unei noi intubaţii oro-traheale (IOT) cu anestezie 
generală (AG) pentru o altă intervenţie chirurgicală. 

F   În mod evident, un pacient ce a avut o intubaţie oro-traheală (IOT) prelungită, 
de necesitate sau intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă, trebuie să fie instruit, să 
menţioneze acest lucru, ori de câte ori necesită o intervenţie chirurgicală cu 
anestezie generală (AG) şi intubaţie oro-traheală (IOT). 
G   Datele de mai sus justifică şi susţin necesitatea unei conduite preventive şi 
eficiente privind intubaţia oro-traheală (IOT) pe laringe patologic cu care 
anestezistul se confruntă în aproximativ 5% cazuri, dintre care unele sunt urgenţe 
majore (hemoragii laringiene, edem laringian, hematoame); 
H Studiul nostru pledează pentru siguranţa şi calitatea manevrei de intubaţie oro-
traheală (IOT) evocând: 

o Diversitatea etiologică cazuistică ce poate induce o intubaţie oro-traheală (IOT) 
dificilă; 

o Consecinţele dramatice ale nefinalizării intubaţiei oro-traheale (IOT) (re-intubare; 
traheostomie de necesitate; oprirea respiraţiei, compromiterea calităţii anesteziei, 
leziuni secundare imediate sau la târzii, stenoze laringo-traheale sechelare) 

o Crearea de leziuni secundare iatrogene în contextul unor analize superficiale, 
incomplete sau complexe ale unor leziuni endo-laringiene sau ale perimetrului 
laringian;  

- Studiul pledează pentru utilizarea tuturor mijloacelor tehnologice moderne de expunere a 
filierei faringo-laringo-traheale şi a perimetrului laringian (tehnologiile  endoscopice de 
magnificare şi expunere a laringelui (video-laringoscop, video-fibroscop)) cât şi a unor 
tehnologii endoscopice „rafinate” (utilizate de medicul chirurg ORL în perioada 
preoperatorie): tehnologia SPIZE şi tehnologia NBI. 

 Contribuţii proprii: 
Studiul observaţional pledează pentru: 
1 Examinarea filierei laringo-traheală la toate persoanele internate în spital (examen ORL, 

screening), în vederea consemnării existenţei  de „laringe patologic”, indiferent de tipul de patologie 
sau de operaţie  pentru care sunt internate;  

2 Predictibilitatea unei intubaţii oro-traheale (IOT) dificile la pacienţii cu factori de risc 
definit (obezitate, fumători, diabet, reflux gastro-esofagian, alte operaţii ORL, profesionişti vocali) şi 
prin tehnici de evaluare preoperatorie endoscopică. 

3 Aplicarea PROTOCOLULUI actualizat propus de noi în urma studiului observaţional; 
4 Medicul ATI trebuie să conlucreze cu medicul ORL 
- lucrul în echipă facilitează şi creează premizele unei intubaţii oro-traheale (IOT) eficiente 

identificând leziunile ce definesc „laringe patologic”, efecte lezionale secundare; 
- se facilitează utilizarea de tehnologii trans-disciplinare, endoscopice, în white light 

endoscopy sau narrow band imaging endoscopy(NBI); 
5 Comunicarea şi stabilirea unei conduite adecvate intubaţiei oro-traheale (IOT), sondă pentru 

intubaţie oro-traheală (IOT) adecvată, fără creare de leziuni secundare laringiene şi/sau traheale la 
nivelul filierei respiratorii. 

6 În caz de laringe mic apare – „competiţie” între ATI şi ORL în spaţiul de lucru chirurgical.  
7  În chirurgia LASER a laringelui trebuie stabilit un „acord de pace” privind spaţiul de lucru 

la nivel glotic între chirurg ORL şi medic ATI. Spaţiul din glota membranoasă  e utilizat pentru 
poziţionarea unei sonde mobilizabile endolaringiene cu calibrul adecvat ,ce trebuie să permită 
ventilarea pacientului, iar chirurgul ORL ocupă spaţiul de lucru efectiv ce include leziunea laringiană. 

8 Utilizarea unor tehnologii videoendoscopice „rafinate” cu filtre digitale permit observarea 
de către specialistul ORL, în etapa preoperatorie, în echipa ATI-ORL, a unor aspecte greu de observat 
în tehnicile endoscopice bazate pe lumină albă ( „white light endoscopy”). 

9 Strategia practică a procedurii de intubaţie orotraheală sau nazotraheală, trebuie să includă 
cel puţin 2-3 procedee de rezervă şi tehnologii de rezervă. 

10 „Follow-up” agresiv după intubaţie dificilă, până la cel puţin 12 luni de la procedura 
respectivă, pacientul va efectua examen ORL şi ATI (cel puţin 3 examene videoendoscopice nazo-
faringo-laringiene), pentru depistarea precoce a unor eventuale leziuni secundare evolutiv-cicatriciale 
sau iatrogene.    
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CONCLUZII 
 

Studiu prospectiv, observaţional, analitic şi statistic, bazat pe video-endoscopie laringiană şi a 

perimetru anatomic, pe durata 01.01.2011-06.07.2016 desfaşurat în secțiile de profil Chirurgie 

Generală, ORL, Ginecologie în Unităţile Spitaliceşti SUU Elias, Institutul de Fonoaudiologie şi 

Chirurgie Funcţională ORL Prof. Dr. Hociotă, Spital Regina Maria. Lotul de studiu a inclus 1031 

intubaţii orotraheale (IOT) din care am selecţionat 52 cazuri clinice relevante pentru studiu şi 

contextul de intubaţie dificilă pe laringe patologic. 

 

1 În urma studiului prospectiv, observaţional, am identificat un procent de aproximativ 5% de 

intubaţii orotraheale dificile pe „laringe patologic” din cauzistica proprie în concordanţă cu datele din 

literatura de specialitate. 

2 Am identificat şi utilizat ca mijloc principal de vizualizare şi de intubaţie a „laringelui 

patologic” tehnica videoendoscopiei cu fibră optică, într-o proporţie de aproximativ 64% din 

cazuistica selecţionată. 

3 Videofibroscopul rino-faringo-laringo-traheal a prezentat cea mai mare versatilitate în 

abordarea  filierei respiratorii în diverse situaţii clinice. Dintre toate fibroscoapele rino-faringo-

laringo-traheale am utilizat cel mai frecvent pe cele cu grad de libertate uniplan cu 90º şi 120º. 

4 Principalele leziuni întâlnite care definesc un „laringe patologic” au fost: 

- leziunile de natură obstructivă: 50% 

- leziunile de natură conformaţională: 17% 

- laringele de natură neurologică: 11%. 

- leziuni de alta natură                               23% 

5 Principalele contexte clinice în care am întâlnit „laringe patologic”: 

- prezentarea pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale de urgenţă sau programată; 

6 Ca rezultat al studiului prospectiv, observaţional, analitic şi statistic am propus 

suplimentarea protocolului actual utilizat de medicul ATI cu un PROTOCOL actualizat cu un 

caracter preventiv al leziunilor secundare şi complicaţilor, cu un caracter de siguranţă şi control al 

procedurii de intubaţie orotraheală: 

Protocolul actualizat cuprinde: 

A. Identificarea elementelor lezionale, obstructive, conformaţionale, neurologice  prin 

examen videoefibroscopic (videoendoscopic) preoperator care definesc „laringele 

patologic”. 

B. Identificarea situaţiilor clinice în care: 

a. manevra de intubaţie oro-traheală (IOT) poate crea leziuni secundare, 

b. manevra de detubare oro-traheală este dificilă şi poate crea leziuni secundare; 

c. intubaţie oro-traheală (IOT) prelungită poate genera leziuni secundare. 

 

C. Identificarea principalelor leziuni post intubaţie oro-traheală (IOT) dificilă sau prelungită: 

a. Lezare aritenoizi; 

b. Lezare indirectă la nivelul primului inel traheal al nervilor recurenţi; 

c. Leziuni stenotice surpa-etajate laringinene şi traheale pe laringe malacic post 

intubaţie oro-traheală (IOT) prelungită, de necesitate.  

D. Instruirea pacientului în vederea înştinţarii medicului ATI asupra tuturor complicaţiilor la 

intubaţie orotraheală precedente, cu ocazia altor intervenţii în scop preventiv (dacă 

pacientul va necesita alte intervenţii chirurgicale cu anestezie generală (AG) cu intubaţie 

orotraheală (IOT). 

Se impune: 

- Activitate de depistare („screening”), prin examen endoscopic ORL la toate persoanele 

internate în spital, în vederea consemnării de „laringe patologic”; înregistrarea acestei 

informaţii pe format printat şi electronic şi instruirea pacienţilor să aibă asupra lor în 

permanenţă această informaţie în cazul necesităţii unei intubaţii orotreheale ulterioare; 
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- Anticiparea unei intubaţii oro-traheale (IOT) dificile la pacienţii cu factori de risc definit 

sau nou identificaţi de către echipa ORL-ATI; 

- Aplicarea protocolului actualizat propus de noi în urma studiului observaţional; 

- Crearea de echipe medic ATI şi medic ORL pentru utilizarea de mijloace tehnice şi 

tehnologice endoscopice moderne, pentru creşterea siguranţei şi controlului intubaţiei 

orotraheale sau nazotraheale (intubaţie pe fibră optică). 

- Prevenirea leziunilor secundare laringiene (edem, sângerare, hematom, subluxaţie 

aritenoid) prin aplicarea protocolului actualizat. 

- Follow-up endoscopic agresiv până la 12-24 luni ( control ORL şi ATI). 

- Utilizarea de noi tehnologii videoendoscopice „rafinate”, Narrow Band Imaging (NBI), 

SPIZE pentru identificarea şi diagnosticarea preoperatorie, pre-intubaţională a unor 

elemente greu de observat în tehnicile endoscopice clasice. 

- Stabilirea unei strategii de „ back-up” în cazul unei intubaţii orotraheale sau nazotraheale : 

a) care s-a desfăşurat cu dificultate, şi care poate genera leziuni secundare 

sechelare. Decizia se recomandă a fi luată în cadrul unei echipe mixte 

ORL-ATI-chirurg toracic. 

b) la pacienţii cu factori de risc definiţi, posibili sau probabili. 
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