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Abstract
The anaesthesia and ICU doctor is confronted daily with the oro-tracheal intubation maneuver. We tried 

to identify by video-endoscopic means lesions or primary laryngeal dysfunctions on which the success and 
quality of general intubation / anesthesia as well as the prevention of secondary laryngeal and laryngotra-
cheal lesions depend. We performed a prospective, observational, analytical and statistical study based on 
laryngeal and anatomical perimeter video-endoscopy, a study that included 1,031 orotracheal intubations 
(OTI) from which we selected 52 clinical cases relevant to the context of difficult intubation on pathological 
larynx. We used in a proportion of 64% fiber-optic as a technological means of exposing the larynx for 
oro-tracheal intubation (OTI) to prevent a difficult oro-tracheal intubation (IOT) or to complete it. An up-
dated protocol was proposed in order to identify the pathological larynx, the lesions secondary to the intu-
bation maneuver, the emergencies.
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Rezumat
Medicul ATI se confruntă zilnic cu manevra de intubaţie orotraheală. Am încercat să identificăm prin mij-

loace videoendoscopice situaţii lezionale sau disfuncţionale laringiene primare de care depind atât reuşita şi 
calitatea intubaţiei/anesteziei generale, cât şi prevenirea unor leziuni secundare laringiene şi laringotraheale. 
Am efectuat un studiu prospectiv, observaţional, analitic şi statistic, bazat pe videoendoscopie laringiană şi a 
perimetrului anatomic, studiu ce a inclus 1.031 intubaţii orotraheale (IOT), dintre care am selecţionat 52 ca-
zuri clinice relevante pentru contextul de intubaţie dificilă pe laringe patologic. Am utilizat în proporţie de 
64% fibra optică ca mijloc tehnologic de expunere a laringelui în vederea intubaţiei oro-traheale (IOT) pentru 
a preveni o intubaţie orotraheală (IOT) dificilă sau a o finaliza. A fost propus un protocol actualizat în vederea 
identificării laringelui patologic, a leziunilor secundare manevrei de intubaţie, a urgenţelor.
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INTRODUCERE

Medicul ATI se confruntă zilnic cu manevra de intu-
baţie orotraheală. Această manevră este efectuată 
într-o varietate mare de situaţii clinice: intervenţii chi-
rurgicale programate sau în urgenţă; urgenţe medicale 
de natură diversă (stop cardio-respirator, insuficienţă 
respiratorie acută, protecţia căilor respiratorii) la paci-
enţi cu o mare variabilitate a vârstei, a conformaţiei și 
a patologiilor. Societatea Americană de Anestezie în-
cearcă definirea căii aeriene dificile ca fiind momentul 
în care un medic anestezist întâmpină dificultăţi în 
ventilarea pacientului cu mască facială, întâmpină difi-
cultăţi în intubare orotraheală sau în ambele situaţii 
(1). În urma unui studiu efectuat de Colegiul Regal al 
Anesteziștilor și de Societatea de Căi Aeriene Dificile, 
pe o perioadă de 12 luni, în toate spitalele din Marea 
Britanie, s-a constatat că pacienţii cu o patologie de 
cap și gât reprezintă 40% din totalul complicaţiilor ma-
jore la intubaţie (hipoxie, moarte, traheostoma de ur-
genţă) (2). O metaanaliză recentă arată că intubaţia 
dificilă are o incidenţă de 5,8% la pacienţii fără o cale 
aeriană patologică (3). Complicaţiile minore date de 
calea aeriană dificilă apar aproximativ la fiecare 40 de 
pacienţi (4,5). Complicaţiile majore date de calea aeri-
ană dificilă apar aproximativ la fiecare 22.000 pacienţi 
(5,6).

Manevra de intubat intersectează laringele, un or-
gan al fonaţiei, un duct aerian și sfincteric ce se întinde 
de la nivelul limbii până la trahee. Este situat în opozi-
ţie faţă de vertebrele cervicale 3-6 la bărbaţi, ceva mai 
sus la copii și femei (7). Laringe patologic înseamnă 
laringe cu leziuni sau disfuncţii care fac dificilă proce-
dura de intubaţie orotraheală fie prin obstrucţionarea 
acesteia, fie prin posibilitatea producerii unor leziuni 
secundare endo și exolaringiene. Noţiunea de laringe 
patologic include: leziuni benigne, leziuni maligne la-
ringiene și hipo-faringo-laringiene, leziuni neurologi-
ce, sindroame compresive cervicale (adenopatii, tu-
mori), sindroame compresive perilaringiene, malfor- 
maţii sau sechele posttraumatice, tumorile planșeului 
bucal și baza limbii, pacienţii obezi prezentând comor-
bidităţi conexe (8). Mijloacele tehnice de expunere vi-
deo a laringelui în vederea intubaţiei oro-traheale 
(IOT) sunt reprezentate de videolaringoscoape și de 
fibroscop.

SCOPUL STUDIULUI

Prin mijloace videoendoscopice, se identifică situa-
ţii lezionale sau disfuncţionale laringiene primare de 
care depind atât reușita și calitatea intubaţiei/aneste-
ziei generale, cât și prevenirea unor leziuni secundare 
laringiene și laringotraheale.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiu prospectiv, observaţional, analitic și statis-
tic, bazat pe videoendoscopie laringiană și a perime-
trului anatomic, pe durata 01.01.2011-06.07.2016, 
desfășurat în secţiile de profil Chirurgie Generală, ORL, 
Ginecologie în unităţile spitalicești SUU Elias, Institutul 
de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcţională ORL „Prof. 
Dr. Hociotă“, Spitalul „Regina Maria“. Lotul de studiu a 
inclus 1.031 intubaţii orotraheale (IOT), dintre care am 
selecţionat 52 cazuri clinice relevante pentru studiu și 
contextul de intubaţie dificilă pe laringe patologic.

În urma studiului prospectiv, observaţional, am 
identificat un procent de aproximativ 5% de intubaţii 
orotraheale dificile pe „laringe patologic“ din cauzisti-
ca proprie.

Am identificat și utilizat ca mijloc principal de vizu-
alizare și de intubaţie a „laringelui patologic” tehnica 
videoendoscopiei cu fibră optică, într-o proporţie de 
aproximativ 64% din cazuistica selecţionată.

Studiul endoscopic cuprinde o grilă cu 5 secţiuni: 1. 
documentarea tehnică preliminară studiului (aparatu-
ră endoscopică); 2. identificarea de leziuni laringiene și 
laringo-traheale din care am selecţionat cazurile clini-
ce relevante; 3. material pentru sondă de intubaţie 
orotraheală (IOT); 4. urmărirea complicaţilor postintu-
baţie orotraheală; 5. complicaţiile intubaţiei orotrahe-
ale;

Prezentul studiu videoendoscopic al laringelui și al 
perimetrului anatomic laringian (bază de limbă, oro și 
hipofaringe, primele inele traheale) a fost efectuat în 
colaborare cu specialistul ORL, în baza unui PROTOCOL 
conceput ca instrument de lucru în echipă.

REZULTATE

Tehnologia endoscopică ORL și ATI legată de evi-
denţierea leziunilor laringiene s-a dezvoltat (consis-
tent), astfel încât poate releva leziuni mici, cu mare 
potenţial disfuncţional (noduli vocali – profesioniști 
vocali), până la leziuni laringiene mari (cancere – fu-
mători). Leziunile intralaringiene ce definesc „laringele 
patologic“ au reprezentat în studiul nostru un procent 
de 88%. Leziunile extralaringiene ce fac dificilă identi-
ficarea laringelui determinând intubaţie orotraheală 
(IOT) dificilă au fost în procent de 2%. 10% reprezintă 
alte leziuni.

Mijloacele tehnologice de expunere a laringelui în 
vederea intubaţiei orotraheale (IOT) pentru a preveni 
o intubaţie orotraheală (IOT) dificilă sau a o finaliza au
fost în studiul nostru următoarele: fibra optică 64%;
C-MAC (videolaringoscop cu lamă curbă) 2%; laringo-
scop Macintosh (laringoscop cu lamă de intubat curbă
utilizat în intubaţia clasică) 23%; pacienţi temporizaţi și
traheostomizaţi 11%.
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Dintre toate mijloacele de control și facilitare a in-
tubaţiei orotraheale folosite, s-au remarcat fiabilita-
tea, multidisponibilitatea și anduranţa în folosire a 
unor fibroscoape rino-faringo-laringo-traheale ce au 
creat oportunitatea abordării filierei respiratorii în di-
verse situaţii clinice. Aceste tipuri de fibroscoape se 
pot utiliza discriminativ, în funcţie de: particularităţile 
regionale, rino-faringo-laringo-traheale; unghiurile și 
volumul de acces la calea respiratorie; leziunile endo-
laringiene specificate sau completate prin examen 
preanestezic și ORL prealabil manevrei de intubaţie 
orotraheală.

Din punct de vedere tehnic, există diferenţe de ca-
litate, anduranţă, de grad de libertate a capătului dis-
tal al fibroscopului; de grad de luminozitate a fibrei, de 
diametru și de lungime a acesteia.

Dintre toate fibroscoapele rino-faringo-laringo-tra-
heale, 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 și 120º sunt cele mai utilizate din raţiuni 
economice.

Deoarece aceste instrumente sunt reutilizabile, o 
atenţie sporită am acordat-o dezinfectanţilor și timpi-
lor de expunere. Cel mai utilizat antiseptic și dezinfec-
tant a fost  pudra pe bază de percarbonat de sodiu, 
tetraacetiletilendiamina și clorura de N-alchil (C12-14)-
N-benzil-N, N-dimetilamoniu. Producerea instantanee 
de acid peracetic prin diluare în apă. 2% timp de 15 
minute. Oxisept sterilizant la rece: percarbonat de so-
diu – 30 g/100 g, CAS 15630-89-4; carbonat de sodiu 
anh. 62 g/100 g, CAS 497-19-8; Inhibatori de coroziu-
ne, agenţi de chelatare; surfactanţi cationici, regulator 
pH și 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 substanţele menţionate, 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 exsudat farin-
gian și coprocultură prin sondaj, respectând protocolul 
propus de noi. 

Principalele leziuni ce definesc ,,laringele patolo-
gic“ ce au creat situaţii de intubaţie orotraheală (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 ob-
structivă și conformaţională 10%; 5. Leziuni datorate 
bolii de reflux gastro-esofagian 2%.

Principalele contexte clinice au fost: 1. Prezentarea 
pacientului în vederea unei intervenţii chirurgicale de 
urgenţă sau programată; 2. Prezentarea pacientului în 
vederea unui consult de specialitate ce necesită ulteri-
or o intervenţie chirurgicală; 3. Resuscitare cardio-re-
spiratorie în stopul cardio-respirator; 4. Intubaţie la 
pacienţi cu leziuni date de aburi, foc (arsuri termice și 
chimice);

Am remarcat dificultatea intubaţiei orotraheale 
(IOT) la pacienţi cu leziuni produse de arsuri (cu apari-
ţia de leziuni chimice, termice sau combinate la nivelul 
căilor respiratorii). A fost necesară intubaţia orotra-
heală (IOT) de urgenţă, ulterior traheostomă la locul 
de elecţie (T1-T2) până în 24 h, evitând leziunile crico-
idului (manevră efectuată în mediu spitalicesc).

Protocolul propus actualizat cuprinde: 
1. Identificarea prin examen videoefibroscopic (vi-

deoendoscopic) preoperator a elementelor lezionale, 
obstructive, conformaţionale, neurologice care defi-
nesc „laringele patologic“. 

2. Identificarea situaţiilor clinice în care: a. mane-
vra de intubaţie orotraheală (IOT) poate crea leziuni 
secundare; b. manevra de detubare orotraheală este 
dificilă și poate crea leziuni secundare; c. intubaţia 
orotraheală (IOT) prelungită poate genera leziuni se-
cundare. 

3. Identificarea principalelor leziuni postintubaţie 
orotraheală (IOT) dificilă sau prelungită: a. Lezare arite-
noizi; b. Lezare indirectă la nivelul primului inel traheal 
al nervilor recurenţi; c. Leziuni stenotice supraetajate 
laringinene și traheale pe laringe malacic postintubaţie 
orotraheală (IOT) prelungită, de necesitate. 

4. Instruirea pacientului în vederea înștiinţării me-
dicului ATI asupra tuturor complicaţiilor la intubaţie 
orotraheală precedentă, cu ocazia altor intervenţii în 
scop preventiv – dacă pacientul va necesita alte inter-
venţii chirurgicale cu anestezie generală (AG) cu intu-
baţie orotraheală (IOT).

DISCUŢII

Rezultatele studiului nostru au evidenţiat ca mijloc 
principal de vizualizare și de intubaţie a „laringelui pa-
tologic“ tehnica videoendoscopiei cu fibră optică, într-
o proporţie de aproximativ 64% din cazuistica selecţio-
nată.

În contradicţie cu rezultatele noastre, un studiu 
care a comparat intubaţia dificilă cu fibră optică versus 
videolaringoscopie, publicat în 2019 în International 
Journal of Medical Arts (9), a identificat ca o abordare 
mai eficientă intubaţia cu videolaringoscop. Acest stu-
diu a fost efectuat pe o perioadă de doi ani, compara-
tiv, aleator, pe pacienţi ASA I-III, evaluaţi ca intubaţie 
dificilă, și a enunţat faptul că nu există diferenţe în nu-
mărul de incercări de intubaţie, dar timpul de intubat 
este mai mic în cazul utilizării videolaringoscopului.

În sprijinul tezei noastre, al patrulea Proiect de Audit 
Naţional (NAP) efectuat de Colegiul Regal de Anestezie 
și de Societatea de Cale Aeriană Dificilă (6) identifică in-
tubaţia pe fibră optică ca fiind standardul de aur.

Un alt studiu de început efectuat pe 423 de intuba-
ţii cu fibră optică pe o perioadă de 5 ani a evidenţiat o 
rată de succes de 98,8% (10).
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În sprijinul rezultatelor noastre, un studiu ce a com-
parat intubaţia cu fibră optică și intubaţia cu mască 
laringiană Fastrach a evidenţiat că la pacienţii cu pato-
logie canceroasă de cap și gât intubaţia cu fibră optică 
este de preferat, deoarece în cazul intubaţiei cu mască 
laringiană este dificilă alinierea cu spaţiul glotic (11).

Un studiu efectuat pe 54 de pacienţi, la care s-a 
comparat intubaţia cu mască laringiană și intubaţia cu 
fibră optică, a demonstrat o rată de succes de 84% și, 
respectiv, 96% cu un timp de intubat mai rapid în cazul 
măștii laringiene (12).

Figura 1. Secvenţa rapidă de paşi necesari în vederea unei intervenţii chirurgicale
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Un studiu ce compară intubaţia cu fibră optică și 
intubaţia cu videolaringoscop McGrath nu a demon-
strat o viteză superioară a manevrei de intubat, rată de 
succes și confort (13).

În urma studiului nostru, a fost identificată și nevo-
ia de activitate de depistare („screening“),prin examen 
endoscopic ORL la toate persoanele internate în spital, 
în vederea consemnării de „laringe patologic“; înregis-
trarea acestei informaţii pe format printat și electronic 
și instruirea pacienţilor să aibă asupra lor în perma-
nenţă această informaţie în cazul necesităţii unei intu-
baţii orotraheale ulterioare.

Este necesară anticiparea unei intubaţii orotrahea-
le (IOT) dificile la pacienţii cu factori de risc definit sau 
nou identificaţi de către echipa ORL-ATI.

În situaţii de urgenţă, se are în vedere primordial 
asigurarea căii ventilatorii în detrimentul funcţiei fona-
torii; dacă sunt consemnate cazuri de fractură laringia-
nă, ele se pot repoziţiona după o IOT cu sondă mică și 
balonașul umflat cu o presiune de 25 cm apă.

Detubarea trebuie făcută la maximum 24-48 ore; 
de asemenea, în cursul IOT se poate realiza prin mane-
vre blânde de inflaţie, de deflaţie, o reducere primară 
a fracturilor laringiene; în caz de rezistenţă sau de frac-
tură laringiană veche (peste 24 h), se va practica trahe-
ostomă de oportunitate și se operează prin chirurgie 
cervicală externă, urmărindu-se reducerea fracturii 
laringiene, restaurarea filierei respiratorii, montarea 
de sac Miculicz endolaringian pentru contenţie inter-
nă.

În mod evident, un pacient ce a avut o IOT prelun-
gită, de necesitate, IOT dificilă, trebuie să fie instruit, 
să menţioneze acest lucru ori de câte ori are AG-IOT – 
această situaţie se încadrează în IOT pe laringe patolo-
gic, cel puţin 3 ani de la data fracturii.

Devin deosebit de utile aplicarea protocolului actu-
alizat propus de noi în urma studiului observaţional, 

crearea de echipe medic ATI și medic ORL pentru utili-
zarea de mijloace tehnice și tehnologice endoscopice 
moderne, pentru creșterea siguranţei și controlului 
intubaţiei orotraheale sau nazotraheale (intubaţie pe 
fibră optică), precum și prevenirea leziunilor secunda-
re laringiene (edem, sângerare, hematom, subluxaţie 
aritenoid) prin aplicarea protocolului actualizat. Este 
necesar și un follow-up endoscopic agresiv până la 12-
24 luni (control ORL și ATI).

Se recomandă utilizarea de noi tehnologii videoen-
doscopice „rafinate“, Narrow Band Imaging (NBI), SPI-
ZE pentru identificarea și diagnosticarea preoperato-
rie, preintubaţională, a unor elemente greu de ob- 
servat în tehnicile endoscopice clasice.

Trebuie avută în vedere stabilirea unei strategii de 
back-up în cazul unei intubaţii orotraheale sau nazo-
traheale care s-a desfășurat cu dificultate și care poate 
genera leziuni secundare sechelare sau la pacienţii cu 
factori de risc definiţi, posibili sau probabili. Decizia se 
recomandă a fi luată în cadrul unei echipe mixte ORL-
ATI-chirurg toracic.

CONCLUZII

În urma studiului nostru prospectiv, observaţional, 
analitic și statistic, am identificat un procent de aproxi-
mativ 5% de intubaţii orotraheale dificile pe „laringe 
patologic“. Am identificat și utilizat ca mijloc principal 
de vizualizare și de intubaţie a „laringelui patologic“ 
tehnica videoendoscopiei cu fibră optică, într-o pro-
porţie de aproximativ 64% din cazuistica selecţionată. 
A fost identificată și nevoia de activitate de depistare 
(„screening“) prin examen endoscopic ORL la toate 
persoanele internate în spital, în vederea consemnării 
de „laringe patologic“. A fost propusă utilizarea unui 
protocol actualizat de către medicul ATI.
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