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REZUMAT
Introducere. Ghidajul ecografi c în realizarea blocului de plex brahial reprezintă o tehnică recent introdusă 

în practica clinică, oferind avantaje din perspectiva vizualizării structurilor nervoase şi a variantelor 
anatomice, a vaselor, a difuziei anestezicului local, ceea ce susţine utilizarea extinsă a acestei tehnici. 
Obiectivul acestui studiu a fost să evalueze efi cienţa şi siguranţa tehnicii de anestezie sub ghidaj ecografi c 
în comparaţie cu tehnica tradiţională prin neurostimulare la pacienţii supuşi chirurgiei membrului superior.

Material şi metodă. Studiu clinic prospectiv, randomizat, ce a inclus pacienţii supuşi intervenţiei 
chirurgicale în urgenţă şi electiv la nivelul membrului superior şi care au benefi ciat de anestezie plexală 
brahială (prin neurostimulare – NS sau ghidat ecografi c – US) la nivel axilar, interscalenic sau o asociere a 
acestora. S-a evaluat rata de succes a blocului anestezic (bloc complet şi parţial ce a necesitat suplimentare 
cu anestezie locală sau intravenoasă), complicaţiile imediate şi tardive, cuantifi carea satisfacţiei pacientului 
legat de procedură în primele 24 de ore, rezultatele fi ind analizate statistic.

Rezultate. Au fost incluşi în studiu 125 de pacienţi (63 în lotul NS şi 62 în lotul US), fără a se înregistra 
diferenţe statistice între loturi în ceea ce priveşte datele demografi ce, scorul ASA şi tipul intervenţiei 
chirurgicale. S-au înregistrat diferenţe semnifi cativ statistice între loturi (p<0,05) în favoarea US versus NS 
în ceea ce priveşte timpul de efectuare a blocului anestezic, timpul de instalare a blocului senzitiv şi motor, 
volumul de AL utilizat, complicaţiile imediate şi tardive, satisfacţia pacienţilor.

Concluzii. Blocul de plex brahial ghidat ecografi c (prin abordul interscalenic şi axilar) oferă condiţii 
excelente de anestezie necesare intervenţiilor chirurgicale la nivelul întregului membru superior, prin 
prisma efi cienţei şi siguranţei acestei noi proceduri de anestezie locoregională introduse recent în practica 
clinică.

Cuvinte cheie: abord axilar, abord interscalenic, anestezie ecoghidată, neurostimulare
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Rezultatele prezentate în acest arti col au fost obţinute cu sprijinul Ministerului Fondurilor 
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POSDRU/159/1.5/S/135760.

INTRODUCERE

Abordul axilar şi interscalenic al blocului de 
plex brahial permite intervenţiile chirurgicale la 
nivelul membrului superior. Metoda clasică, tra-
di ţională de localizare a nervilor este prin neuro-
sti mulare electrică. Recent, aplicarea în anes-
tezie a tehnicii ecografi ce a permis o nouă 
me todă de realizare a blocului anestezic prin 
vizualizarea directă a structurilor anatomice. 
Acest aspect duce la premisa de îmbunătăţire a 
ratei de succes a blocurilor anestezice, cu re du-
cerea dozelor de AL şi prevenirea complicaţiilor.

Ipoteza de lucru a fost că tehnica ghidată 
eco grafi c, datorită avantajului oferit de vizuali-
zarea directă a structurilor nervoase şi vasculare, 
a acului de injectare şi a dispersiei anestezicului 
local, este superioară faţă de tehnica prin neuro-
sti mulare din perspecti va efi cacităţii şi siguranţei 
procedurii.

MATERIAL ŞI METODĂ

A fost un studiu prospecti v, randomizat, uni-
centric, ce a inclus pacienţii supuşi intervenţiei 

chirurgicale la nivelul membrului superior și 
care au benefi ciat de anestezie locoregională 
prin blocarea plexului brahial la nivel inter sca-
lenic sau axilar. Studiul a fost aprobat de comisia 
internă de eti că a spitalului şi toţi pacienţii au 
semnat consimţământul informat înaintea inter-
venţiei anestezico-chirurgicale şi înainte de ran-
domizare. Au fost luaţi în evidenţă în cursul vi-
zitei preanestezice atât pacienţii programaţi 
elec ti v, cât şi pacienţii sosiţi în urgenţă pe pe-
rioada de efectuare a gărzii şi care necesitau in-
tervenţie chirurgicală la nivelul membrelor su-
pe rioare, în zona de acoperire a blocului de plex 
brahial.

Pacienţii au fost randomizaţi computerizat în 
raport 1:1 în cele două grupe de studiu (lot 
pacienţi cu anestezie prin neurosti mulare – NS 
şi lot pacienţi cu bloc prin ghidaj ecografi c – US). 
Rezultatele obţinute au fost analizate stati sti c cu 
ajutorul aplicaţiilor Microsoft  Excel, IBM SPSS 
Stati sti cs 20.

Tehnica anestezică

Blocul anestezic de plex brahial în vederea 
in tervenţiei chirurgicale la nivelul membrului 

ABSTRACT
Introduction. The use of ultrasound (US) for brachial plexus block has increased enthusiasm because the 

anesthesiologist can visualize anatomy, needle placement, and local anestheticspread during locoregional 
anesthesia. The objectives of this prospective study was to evaluate the effi  cacy and the safety of ultrasound-
guided brachial plexus block comparative with traditional method of neurostimulation.

Material and methods. In this randomized controlled clinical trial we included patients over 18 years 
old with upper limb surgery and who benefi t of brachial plexus block (axillary, interscalenic or combined 
blocks). Aft er monitoring and sedation, the patients randomly received ultrasound-guided (62 pts.) or neuro-
stimulation (63 pts.) brachial plexus block with ropivacaine 0.5%. We recorded data about: block success rate, 
sensitive and motor block onset time, block performance time, immediate and late complications events, pa-
tient’s satisfaction rate. The results were statistically analyzed, with signifi cance assumed at p<0.05. 

Results. Block success rate with ultrasound guidance was very high (93.5% in US group and 84% in NS 
group). The patients of US group received less volume of local anesthetic (20.89 ± 3.9 ml vs. 43 ± 5.1 ml in 
NS group, p < 0.05). The performance time, needle punctures, sensory and motor onset time was signifi cant 
reduced in US group. In the NS group we recorded 2 local anesthetic systemic toxicity (minor-moderate 
neurologic symptoms) with complete recovery and none in US group. We recorded less paresthesia during 
block performance and vascular puncture due to US guidance (p<0.05). Patient acceptance with locore-
gional anesthesia is good, even patients experience more discomfort during neurostimulation technique.

Conclusions. The results of this study suggest that both techniques of execution of brachial plexus block 
are adequate for upper limb surgery but US guidance provides signifi cant benefi ts for patients in terms of 
effi  cacy and safety.

Keywords: axillary block, interscalenic block, ultrasound guidance, neurostimulation 
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superior a fost realizat în salonul de preanestezie, 
pentru a opti miza astf el uti lizarea blocului ope-
rator. Toţi pacienţii au benefi ciat de monitorizare 
intraanestezică şi intraoperatorie standard.

Abordul venos s-a practi cat la toţi pacienţii 
incluşi în studiu, cu branula de 18-20G la nivelul 
membrului superior contralateral. Premedicaţia 
standard a constat în midazolam (0,03 mg/kgc) 
şi fentanyl (0,5 μg/kgc) la toţi pacienţii. S-a ad-
mi nistrat oxigen suplimentar pe masca facială 
sau narine cu un debit de 5 L/min.

Pentru anestezia prin neurosti mulare s-au 
uti lizat ace special concepute pentru realizarea 
blocurilor de nervi periferici (Locoplex, Vygon) 
cu dimensiune variabilă (5 mm 21G, 10 mm 
21G) în funcţie de ti pul blocului şi de carac te-
risti cile pacientului, iar pentru cele ecoghidate 
s-au uti lizat ace cu ecogenitate crescută (SonoPlex 
Sti m, Pajunk, 22G, 80 mm). Anestezia locală cu-
tanată a fost facută cu Xilină 1% la toţi pacienţii.

Sterilitatea procedurii este o condiţie obli ga-
torie şi a fost realizată prin dezinfecţia riguroasă 
a zonei vizate pentru anestezie cu soluţie de 
betadină şi izolare prin uti lizarea de câmpuri 
sterile. În plus, pentru tehnica ecoghidată s-a 
uti lizat un kit special de unică folosinţă ce con-
ţine husa de protecţie a sondei şi gel sterile 
(Vygon).

Pentru realizarea blocului anestezic ghidat 
ecografi c s-a uti lizat ecograful portabil General 
Electric Venue 40 cu sondă liniară de 12 Mhz 
(12L-SC). Practi carea blocului de plex prin ne-
uro sti mulare s-a efectuat cu ajutorul aparatul 
de electroneurosti mulare Plexygon (Vygon Cor-
po  rati on, Ecouen, Franţa).

În anumite situaţii, pentru a spori confortul 
intraoperator al pacienţilor şi la cererea aces-
tora, s-a recurs la sedarea cu Propofol în perfuzie 
conti nuă în doze ti trate, acest lucru nefi ind con-
siderat eşec al blocului anestezic (de ti p bloc in-
complet). Înaintea debutului operaţiei, s-a eva-
luat instalarea blocului prin prezenţa anes teziei 
complete în aria de efectuare a intervenţiei chi-
rurgicale.

Tehnica ecoghidată de bloc interscalenic 
Pentru acest abord, pacientul este poziţionat 

în decubit dorsal, având capul uşor roti t spre 
partea opusă. În anumite cazuri (gât scurt), s-a 
optat pentru roti rea uşoară a întregului corp în 
poziţie semilaterală, facilitând astf el abordul cu 
acul din direcţie postero-laterală. Pentru con-
fortul pacienţilor, capul patului a fost ridicat uşor 
la 20-300.

Pentru acest ti p de bloc s-a efectuat abordul 
„in-plane din poziţie laterală“. Iniţial, sonda a 

fost aplicată în zona supraclaviculară şi baleiată 
în sus pentru a căuta poziţia trunchiurilor plexu-
lui la nivelul muşchilor interscaleni. După vizua-
lizarea exactă a dispoziţiei plexului brahial, acul 
a fost introdus din lateral sub vizualizare con-
ti nuă ecografi că. S-a verifi cat prin aspiraţie riscul 
de injectare intravasculară a AL. Iniţial, s-a ad mi-
nistrat doza test reprezentată de o canti tate 
mică de AL (2-5 ml) şi s-a aşteptat 30 de secunde 
pentru a evita toxicitatea sistemică. Ulterior, s-a 
administrat şi restul dozei de AL. Injectarea s-a 
efectuat în două locuri: iniţial mai profund, între 
trunchiul mijlociu şi inferior, ulterior între cel 
superior şi mijlociu. Doza de AL a variat în funcţie 
de vizualizarea poziţionării AL (poziţionarea AL 
în jurul trunchiurilor nervoase mijlociu şi su pe-
rior), astf el încât să se obţină o cât mai bună dis-
persie a AL între trunchiurile plexului (imagine 
de cocardă). 

Tehnica ecoghidată de bloc axilar 

Pacienţii au fost poziţionaţi în decubit dorsal 
cu braţul în abducţie la 900 şi antebraţul fl ectat 
la 900 pe braţ. Sonda ecografi că a fost aplicată 
transversal pe pachetul vasculonervos axilar în 
poziţie cât mai proximală, identi fi cându-se ele-
mentele anatomice specifi ce: vasele axilare şi/
sau nervii terminali ai plexului brahial (nerv me-
dian, ulnar şi radial) situaţi deasupra tendonului 
muşchiului mare dorsal. Nervul musculocutan a 
fost localizat separat între muşchii brahial şi 
coracobrahial. Pentru acest ti p de bloc s-a uti -
lizat tehnica de abord „in-plane“, acul inserân-
du-se din porţiunea superioară a sondei. S-a 
prac ti cat injectarea perineurală cu AL a fi ecărui 
nerv din componenţa plexului, abordându-se 
iniţial nervul radial situat profund de arteră şi 
apoi nervul median şi ulnar. Volumul injectat de 
AL a fost ales în funcţie de vizualizarea distribuţiei 
circumferenţiale a acestuia în jurul nervilor. 

Tehnica prin neurostimulare de bloc 
interscalenic 

Poziţionarea pacientului se face în decubit 
dorsal, cu capul uşor roti t în direcţie contra la-
terală, cu membrul ce urmează a fi  anesteziat 
aşezat confortabil pe abdomen. Defi leul muş-
chi lor interscaleni este situat la nivelul inter sec-
ţiei unei linii orizontale trasate la nivelul car ti -
lajului cricoid şi marginea posterioară a muş -
chiului interscalenic. Pentru o mai bună iden-
ti fi care a reperelor anatomice, pacientul este 
pus să ridice capul de pe planul patului. Acul de 
sti mulare este introdus în direcţie medială, ca-
udală şi posterior, având în vedere evitarea 
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venei jugulare externe, care adeseori este si-
tuată în această zonă. Sti mulatorul de nerv este 
setat iniţial la 1 mA (frecvenţa 1 Hz, durata puls 
0,1 sec). Când se obţine răspunsul motor dorit, 
exprimat prin fl exia braţului (ce corespunde sti -
mulării trunchiului superior), se reduce inten-
sitatea curentului. Menţinerea răspunsului mo-
tor la valori de 0,3-0,5 mA permite injectarea 
AL. După administrarea dozei test, se injectează 
restul AL apreciat în funcţie de caracteristi cile 
pacientului şi ale intervenţiei chirurgicale (între 
25-35 ml). 

Tehnica prin neurostimulare de bloc axilar

Pentru acest abord pacientul este poziţionat 
cu braţul în abducţie la 900 faţă de corp, sprijinit 
pe o masă şi antebraţul fl ectat la 900. Se evită 
abducţia excesivă a braţului datorită înti nderii 
nervilor din structura plexului şi a lezării mai 
uşoare cu acul de sti mulare. Se palpează artera 
axilară în locul în care se simte cel mai bine în 
axilă. Am uti lizat ac de sti mulare de 50 mm 
(vygon), iar tehnica preferată este cea de infi l-
trare cu AL a fi ecărui nerv în parte. Abordul cu 
acul de sti mulare se face superior de arteră 
(pentru nervul median şi musculocutan) şi in-
ferior de arteră (pentru nervul radial şi ulnar). 
Obţinerea răspunsului motor specifi c în teri to-
riul de distribuţie a nervilor căutaţi la o inten si-
tate a curentului de 0,3-0,5 mA a permis injec-
tarea AL (în medie câte 10 ml pentru fi ecare 
nerv), în total aproximati v 30-40 ml.

 PARAMETRII MONITORIZAŢI

S-au înregistrat următorii parametri:
1. Datele demografi ce: vârstă, sex, greutate, 

înălţime, indice de masă corporală (BMI)
2. Date legate de intervenţia chirurgicală: 

ti pul, locaţia, durata procedurii, ti pul intervenţiei 
(în urgenţă sau electi v)

3. Date legate de anestezie: 
 − ti pul anesteziei (US – ultrasound, NS – neuro-

sti mulare);
 −  ti mpul de efectuare al blocului anestezic:

• pentru grupul US s-a cronometrat ti mpul 
(minute) din momentul aplicării sondei 
ecografi ce pe tegument şi până la sfârşitul 
injectării AL;

• pentru grupul NS s-a cronometrat ti mpul 
(minute) din momentul aplicării acului de 
neurosti mulare până la sfârşitul injectării 
AL.

 − numărul de puncţii necesare pentru efec tu-
area blocului anestezic; nu au fost luate în 

considerare manevrele de redirecţionare a 
acului, fără extragerea acului din tegument;

 − volumul total de anestezic injectat;
 − ti mpul de debut al blocului senziti v şi al 

blocului motor evaluat din 5 în 5 minute în 
primele 30 de minute de la sfârşitul injectării 
AL în teritoriul nervilor din alcătuirea plexului 
brahial;

 − evaluarea disconfortului legat de procedură 
a fost apreciată prin scorul Visual Analog 
Scale (VAS) în zece puncte (scor > 3 disconfort 
prezent, < 3 disconfort absent);

 − evaluarea sati sfacţiei pacientului la sfârşitul 
intervenţiei chirurgicale;

 − evaluarea complicaţiilor imediate legate de 
procedura anestezică: 
• toxicitatea sistemică a anestezicelor lo-

cale (LAST);  
• numărul de parestezii; 
• numărul de puncţii vasculare.

 − evaluarea complicaţiilor tardive legate de 
pro cedura anestezică: 
• număr de pacienţi cu defi cit motor sem-

ni fi cati v (durata peste 7 zile); 
• numărul de pacienţi cu parestezii tran zi-

torii (durata sub 7 zile);
• numărul de pacienţi cu hematoame la lo-

cul de puncţie.
 − numărul de conversii la anestezie generală 
fi ind considerat eşec complet al blocului anes-
 tezic;

 − numărul de pacienţi la care s-a suplimentat 
anestezie locală (de către chirurg) şi anestezie 
intravenoasă (sedati v şi opioid) fi ind con si-
derat bloc incomplet.
4. Date legate de calitatea analgeziei post-

ope ratorii
 − durata blocului a fost considerată intervalul 

de ti mp între sfârşitul injectării AL şi mo-
mentul apariţiei primei senzaţii de durere la 
nivelul plăgii operatorii;

 − evaluarea sati sfacţiei pacientului imediat 
după procedura anestezică şi la 24 de ore 
postoperator;

 − numărul pacienţilor care, în eventualitatea 
unei noi intervenţii chirurgicale similare, vor 
accepta aceeaşi procedură anestezică.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Au fost incluşi în studiu 125 de pacienţi, ran-
domizaţi în două grupe de studiu: grupul în care 
blocul anestezic s-a făcut prin neurosti mulare 
(NS) – 63 de pacienţi, şi grupul cu bloc anestezic 
ghidat ecografi c (US – ultrasound) – 62 de pa-
cienţi.
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În Tabelul 1 sunt rezumate datele demogra-
fi ce ale pacienţilor luaţi în studiu. Nu au existat 
diferenţe semnifi cati ve între loturile de studiu 
din punct de vedere al vârstei, distribuţiei pe 
sexe, al indexului de masă corporală (BMI), al 
ris cului anestezic sau caracterul urgent/electi v 
al intervenţiei chirurgicale.

TABELUL 1. Caracteristi cile grupului de studiu – 
date demografi ce: vârstă,  sex, BMI (indice de masă 
corporală), scală risc anestezic (ASA), caracterul 
urgent (U)/electi v (E) al intervenţiei

Parametru Grup NS (n = 63) Grup US (n = 62)
Vârstă (ani) 49 ± 18,184 49,92±18,95
Sex B 34 33

F 29 29
BMI 25,02 ± 3,3 25,83 ± 4,0
Scor ASA 1,81 ± 0,877 1,90 ± 0,953
Tip intervenţie U 40 29

E 23 33

În Tabelul 2 se poate observa reparti ţia ti -
pului de abord al plexului brahial în cele două 
loturi de studiu. În ambele loturi s-au înregistrat 
un număr mai mare de anestezii axilare com pa-
rati v cu blocul interscalenic. În cazul intervenţiilor 
chirurgicale extensive la nivelul braţului şi co-
tului s-a uti lizat anestezia combinată bloc axilar 
cu interscalenic (5 pacienţi în lotul NS şi 6 în lo-
tul US).

TABELUL 2. Distribuţia pacienţilor în raport cu locaţia 
blocului anestezic şi tehnica anestezică 
(AX – abordaxilar, IS – abord interscalenic, 
NS – neurosti mulare, US – ghidaj ecografi c)

Locaţie anestezie
Lot NS 

(n = 63)
Lot US 

(n = 62)
Total 

(n = 125)
AX nr. 47 41 88

% din lot 74,6% 66,1% 70,4%
IS nr. 11 15 26

% din lot 17,5% 24,2% 20,8%
IS+AX nr. 5 6 11

% din lot 7,9% 9,7% 8,8%

În Grafi cul 1 se poate observa distribuţia ti -
pului intervenţiei chirurgicale în raport cu lo-
turile de studiu. 

Durata medie a intervenţiei chirurgicale a 
fost de 151,51 ± 71,180 minute în lotul NS şi de 
138,06 ± 60,241 minute în lotul US, fără a se 
remarca o diferenţă stati sti că între loturi.

Eşec complet al blocului anestezic s-a înre-
gistrat în grupul NS la 2 pacienţi (3,2%), fi ind ne-
ce sară conversia la anestezie generală; nu s-a 
înregistrat nici un caz în grupul US. Blocul in-
com plet, evaluat prin necesitatea suplimentării 
de anestezic local de către chirurg sau anestezie 
intravenoasă (combinaţie opioid şi sedati v) de 
către anestezist, s-a regăsit la 8 pacienţi în gru-
pul NS (12,7%) şi 4 pacienţi în grupul US (6,5%).

GRAFICUL 1. Distribuţia intervenţiilor chirurgicale în raport cu tehnica anestezică (EMO – extragere material 
osteosinteză, artrosc – artroscopie umăr, OS – osteosinteză, AO – ambele oase antebraţ)
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Evaluarea ratei de succes globale a blocului 
de plex brahial cuanti fi cată prin absenţa con ver-
siei la anestezie generală sau suplimentare in-
tra venoasă sau locală de AL a fost de 84% (51 de 
pacienţi) pentru lot NS şi de 93,5% (58 de 
pacienţi) pentru lot US, existând o diferenţă 
sem nifi cati vă (p < 0,05) în favoarea tehnicii eco-
ghidate. Rezultatele obti nuţe susţin o rată su pe-
rioară de succes a anesteziei ecoghidate în ra-
port cu neurosti mularea, fi ind concordante cu 
re zultatele studiilor din literatură, ce raportează 
pentru blocul prin neurosti mulare rate de succes 
ce variază între 85,8-98%. (1-5)

Analiza stati sti că a volumul de AL necesar 
rea lizării blocului anestezic a identi fi cat o dife-
renţă semnifi cati vă între cele două loturi, în 
sen sul reducerii necesarului de AL în grupul US 
(p < 0,05). Astf el, media în lotul NS a fost de 
43 ± 5,1 ml şi 20,89 ± 3,9 ml în lotul US. (6)

Analiza ti mpului de execuţie a blocului anes-
tezic, de instalare a blocului senziti v şi motor, a 
relevat diferenţe semnifi cati v stati sti ce între 
loturi (vezi Tabelul 3). Nu au fost luaţi în calcul 
cei 2 pacienţi la care nu s-a instalat blocul anes-
tezic şi la care a fost necesară conversia la anes-
tezie generală. Astf el, analiza arată că prin uti li-
za rea ghidajului ecografi c s-a scurtat ti mpul de 
efectuare a blocului, iar prin plasarea AL ţinti t 
cir cumferenţial în jurul nervilor s-a obţinut o 
scădere a ti mpului de instalare a blocului anes-
tezic. 

TABELUL 3. Durata comparati vă a ti mpului de 
efectuare bloc, de instalare a blocului anestezic senziti v 
şi motor (sunt redate valorile medii în minute ± deviaţia 
standard)

Lot NS (n = 61) Lot US (n = 62) p
Timp efectuare 
bloc anestezic

12,22 ± 2,86 7,63 ± 2,23 <0,05

Timp instalare 
bloc senziti v

14,34 ± 3,35 11,45 ± 3,05 <0,05

Timp instalare 
bloc motor

22,70 ± 3,71 17,98 ± 3,06 <0,05

Durata analgeziei postoperatorii a fost si mi-
lară în cele două loturi, cu o medie de 11,33±3,3 
ore în grupul NS şi de 11,06±2,52 ore în grupul 
US, confi rmând astf el avantajul oferit de anes-
tezia plexală pe analgezia postoperatorie. Inte-
grând astf el rezultatele obţinute, putem spune 
că, deşi volumul de AL a fost semnifi cati v mai 
mic în grupul US faţă de NS, acesta nu a avut 
impact pe calitatea analgeziei postoperatorii 
(cuan ti fi cat prin durata blocului senziti v din mo-
mentul efectuării blocului şi până la apariţia du-
rerii la nivelul plăgii operatorii). 

Evaluarea complicaţiilor imediate şi tardive 
legate de tehnica anestezică este redată în Ta-
belul 4. În ceea ce priveşte complicaţiile ime-
diate, s-a observat o scădere semnifi cati vă în 
lotul US a numărului de parestezii în ti mpul pro-
cedurii (10 vs. 2, p < 0,05), ceea ce sugerează un 
risc mai mic de inducere de leziuni ale nervului 
în ti mpul procedurii. Ghidajul ecografi c a permis 
reducerea semnifi cati vă a puncţiilor accidentale 
vasculare (8 vs. 2, p < 0,05), ceea ce minimizează 
riscul de complicaţii toxice sistemice induse de 
AL, cât şi riscul de formare a unui hematom 
local. Studiul nostru indică o tendinţă de dimi-
nuare a complicaţiilor imediate atunci când se 
uti  li zează ghidajul ecografi c, similar cu raportări 
din studii recente. (7)

TABELUL 4. Distribuţia complicaţiilor imediate şi tardive 
în funcţie de tehnica anestezică uti lizată (LAST – toxicitate 
sistemică la anestezice locale)

Complicaţii
Grup NS 
(n = 63)

Grup US 
(n = 62)

p

Imediate Parestezii 10 2 0,016
Puncţii vasculare 8 1 0,017
LAST 2 0 -

Tardive Total 8 2 p<0,05
Parestezii 
tranzitorii < 7 zile

4 1 -

Hematom local 
< 7 zile

4 1 -

Toxicitatea sistemică a AL (LAST) a fost pre-
zentă în lotul NS la doi pacienţi sub forma com-
plicaţiilor neurologice uşoare-moderate (agitaţie 
inexplicabilă, parestezii periorale, tremor) apă-
rute în primele 5 minute după injectarea AL, 
dar, din fericire, nici un caz nu a progresat spre 
complicaţii neurologice şi cardiace severe. Nu 
au fost înregistrate sechele ulterioare. Mana ge-
mentul a constat în suplimentarea oxigenării şi a 
perfuziilor concomitent cu administrarea de 
ben zodiazepine I.V. (midazolam ti trat câte 1 mg), 
evoluţia favorabilă a simptomelor permiţând 
con ti nuarea intervenţiei chirurgicale după insta-
larea blocului anestezic. În lotul US nu a fost în-
registrat nici un episod de toxicitate sistemică. 
Acest lucru s-ar putea datora faptului că tehnica 
ecografi că permite ghidarea controlată a acului, 
cu evitarea vaselor de sânge ce însoţesc plexul 
brahial şi evidenţierea variaţiilor anatomice ale 
nervilor şi vaselor. Nu a fost înregistrată nici o 
toxicitate sistemică legată de absorbţia tardivă a 
AL de la locul de puncţie.

În cazul complicaţiilor tardive au fost înre-
gistrate diferenţe semnifi cati ve între cele două 
loturi (8 cazuri în lot NS şi 2 cazuri în lot US), din 
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care 4 pacienţi din grupul NS şi un pacient din 
grupul US au prezentat parestezii la nivelul 
nervilor din alcătuirea plexului brahial cu durata 
sub 7 zile, ce s-au remis prin tratament con ser-
vator. Dezvoltarea unui hematom la locul de 
puncţie a fost observat în cazul a 4 pacienţi din 
grupul NS şi un caz în grupul US, dar cu evoluţie 
autolimitată, nefi ind necesară intervenţie lo-
cală. Nu au fost înregistrate complicaţii infec-
ţioase la locul de puncţie.

În Grafi cul 2 se poate observa reparti ţia pe 
loturi a numărului de puncţii necesare efectuării 
blocului anestezic. Numărul de puncţii a fost 
mai mic în lotul US (în medie 1-2 puncţii) com-
parati v cu NS (în medie 2-3 puncţii), subliniind 
rolul pe care îl are vizualizarea cu ajutorul eco-
grafi ei real-ti me a acului în direcţionarea mult 
mai precisă a AL în vecinătatea nervului ţintă. 
Astf el, se evită manevrele de redirecţionare şi 
de puncţionare suplimentară cu acul, mini mi-
zând riscul complicaţiilor.

Analiza comparati vă pe loturi a sati sfacţiei 
pacientului imediat după practi carea procedurii 
anestezice şi global, la 24 de ore după inter-
venţie, este redată în Tabelul 5. Se poate re-
marca un confort semnifi cati v mai bun în lotul 
US imediat după procedura anestezică (p=0,00). 
Pentru acest rezultat favorabil lotului US con-

tribuie mai mulţi factori: un număr mai redus de 
puncţii cutanate cu acul în grupul US, precum şi 
absenţa sti mulării neuromusculare care ar de ter-
mina disconfort/durere pacientului în con diţiile 
unei fracturi la nivelul membrului res pecti v. 

TABELUL 5. Distribuţia comparati vă a sati sfacţiei 
pacienţilor în raport cu tehnica anestezică

Grup NS 
(n = 63)

Grup US 
(n = 62)

p

Sati sfacţie imediat 
după procedură

73,0% (46p) 98,4% (61p) 0,00

Sati sfacţie globală 92,1% (58p) 100,0% (62p) 0,03

La întrebarea „dacă în eventualitatea unei 
noi proceduri chirurgicale similare ar accepta 
aceeaşi tehnică anestezică“, răspunsul a fost 
afi r mati v în proporţie de 92,1% (58 de pacienţi) 
în grupul NS şi de 100% (62 de pacienţi) în grupul 
US, existând o diferenţă stati sti că semnifi cati vă 
în favoarea tehnicii ecoghidate (p = 0,03).

Per ansamblu, se poate observa un grad mare 
de sati sfacţie a pacienţilor în ceea ce priveşte 
am bele tehnici anestezice de bloc ale plexului 
brahial, explicat de avantajele oferite de o bună 
calitate a anesteziei necesare intervenţiei chi-
rur gicale, precum şi de o durată exti nsă a anal-
geziei postoperatorii. 

GRAFICUL 2. Distribuţia numărului de puncţii în funcţie de tehnica anestezică (NS vs.US)
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CONCLUZII

Blocul de plex brahial ghidat ecografi c (prin 
abordul interscalenic şi axilar) oferă condiţii ex-
celente de anestezie necesare intervenţiilor chi-
rurgicale la nivelul întregului membru superior. 
În plus, asigură o analgezie postoperatorie pre-
lungită, ceea ce se refl ectă printr-un confort bun 
al pacienţilor supuşi anesteziei plexale. Prin evi-
tarea anesteziei generale sunt diminuate com-
pli caţiile legate de acesta, precum greaţa şi văr-
săturile postoperatorii, dar şi disfuncţia cogniti vă 
postoperatorie.

Eşecul realizării blocului anestezic sau blocul 
incomplet reprezintă o problemă ce poate crea 
pacientului disconfort şi prelungeşte durata 
des făşurării actului chirurgical. În acest studiu, 
s-a observat că tehnica anestezică ghidată eco-

grafi c permite o rată excelentă de succes a blo-
cului anestezic superioară tehnicii prin neuro-
sti mulare. 

Prin reducerea necesarului de anestezic lo-
cal, a numărului de puncţii cutanate şi datorită 
vizualizării structurilor nervoase şi a variantelor 
anatomice, a difuziei AL şi elementele potenţial 
periculoase afl ate pe traseul acului de injectare, 
anestezia ecoghidată poate scădea rata de apa-
riţie a complicaţiilor imediate şi tardive legate 
de tehnica anestezică. 

În concluzie, tehnica blocului de plex brahial 
ghidată ecografi c aduce reale benefi cii pa cien-
tului supus intervenţiilor chirurgicale la nivelul 
membrului superior, prin prisma efi cienţei şi si-
guranţei acestei noi proceduri de anestezie lo-
coregională introduse recent în practi ca clinică.
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