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SEDATION TECHNIQUES IN AMBULATORY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
(ABSTRACT): In ambulatory oral and maxillofacial surgery the use of sedation is a current practice. 
Sedation techniques are diverse, anesthetic agents may be administered intravenously or by inhalation, the 
recovery time and the clinical recovery time being different for each method used. The aim of the study 
was to show that the sedation techniques using fast-acting and briefly-lasting anesthetics are safe and 
efficient in ambulatory oral and maxillafacial surgery. It also compares the safety and the anesthetic 
results in case of two anesthetics (midazolam, propofol). The recovery time and the clinical recovery time 
are two important indicators in comparing various sedation techniques. Methods: 65 patients were 
analyzed and submitted to oral and maxillafacial surgery procedures to whom loco-regional anesthesia 
and intravenous sedation were administered. The patients were divided into two groups: group M (n=31), 
to whom midazolam was administered intravenously and group P (n=34) to whom propofol intravenously 
was administered. Results: The clinical recovery time was double compared to the clinical recovery time 
in the two studies groups, the recovery time and the clinical recovery time were different, being higher in 
case of midazolam. Conclusions: The both techniques are safe and efficient for ambulatory surgery, with 
short recovery time and clinical recovery time and enable the patient to be discharged safely.  
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INTRODUCERE 
Utilizarea sedării este o practică curentă în stomatologie şi chirurgia oro-maxilo-

facială de ambulator. Perrot şi colaboratorii raportau încă din 2003 că majoritatea 
intervenţiilor de chirurgie orală şi maxilo-facială de ambulator se realizează folosind 
sedarea (diferite grade) asociată anesteziei locale  [1]. De cele mai multe ori sala de 
operaţie reprezintă un mediu "ostil" pentru pacient şi de aceea anxietatea, teama, 
agitaţia, durerea sunt cele mai neplăcute impresii înregistrate de acesta [2,3]. Scopul 
terapeutic al sedării farmacologice îl constituie asigurarea confortului pacientului, 
realizarea amneziei evenimentelor traumatizante şi asigurarea unei bune analgezii, 
deoarece la rândul ei durerea creează disconfort şi favorizează anxietatea. 
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Reducând disconfortul şi anxietatea pacienţilor, creşte satisfacţia lor din 
perioada perioperatorie, momente în care este cunoscut că aceştia trăiesc senzaţia de 
teamă şi durere, deasemenea controlând durerea  incidenţa complicaţiilor cardio-
vasculare este redusă, devine posibilă mobilizarea precoce şi statusul metabolic 
postagresiv se amelioreză [4-6]. 

Scopul studiului a fost de a demonstra că tehnicile de sedare folosind agenţi 
anestezici cu debut rapid şi cu durată scurtă de acţiune sunt sigure şi eficiente în cazul 
chirurgiei oro-maxilo-faciale de ambulator.  

Deasemenea a încercat să compare siguranţa şi rezultatele anestezice în cazul a 
doi agenţi anestezici (midazolam şi propofol) utilizaţi în chirurgia oro-maxilo-facială de 
ambulator. Timpul de trezire (recovery time) şi timpul de externare (clinical recovery 
time) sunt doi indicatori importanţi în compararea diferitelor tehnici de sedare. 
Externarea pacienţilor din salonul de postanestezie şi din spital făcându-se doar în 
momentul în care sunt îndeplinite toate criteriile dinainte stabilite [7-9]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul s-a desfăşurat pe un lot de 65 pacienţi care au fost rezolvaţi în Clinica de 

chirurgie oro-maxilo-facială, Spitalul clinic judeţean de urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi, în 
condiţii de ambulator. Pacienţii au fost programaţi şi supuşi unor intervenţii de chirurgie 
oro-maxilo-facială efectuate cu asistare anestezică monitorizată (AAM) – anestezie 
loco-regională cu sedare şi analgezie intravenoasă. Intervenţiile chirurgicale efectuate 
au îndeplinit criteriile chirurgiei ambulatorii: durata scurtă (aprox. 1-2 ore), cu risc 
scăzut din punct de vedere respirator şi hemoragic şi care nu implică handicap important 
în postoperator. Intervenţiile chirurgicale efectuate au fost de mică/medie amploare: 
extracţii dentare, odontectomii, rezecţii apicale, chistectomii pe 1-2 dinţi, amputaţii 
radiculare, premolarizări, extirpări tumori benigne de mici dimensiuni ale părţilor moi 
orale şi extraorale, incizia abceselor periosoase, biopsii ganglionare, suprimarea 
materialului de osteosinteză, lipostructura. Alegerea tehnicii anestezice s-a făcut în 
funcţie de necesităţile chirurgicale, considerentele anestezice, starea pacientului şi 
preferinţele sale. Includerea pacienţilor in studiu s-a făcut pe baza consimţământului 
scris informat al acestora. Selecţia pacienţilor rezolvaţi cu anestezie loco-regională  şi 
sedare (AAM) în condiţii de ambulator s-a făcut ţinând cont de criteriile sociale şi 
medicale care se impun în chirurgia de o zi. Au fost admişi pentru chirurgia de o zi 
(chirurgia ambulatorie) pacienţii din clasa ASA I, II şi compensaţi ASA III. Pacienţii 
din clasa ASA III au fost admişi în urma unui acord cu medicul chirurg. Pacienţii 
selectaţi au fost împărţiţi în două loturi: Lotul M (cei cărora li s-a administrat 
midazolam) şi Lotul P (cei cărora li s-a administrat propofol). Toţi pacienţii au fost 
evaluaţi din punct de vedere clinic şi paraclinic, conform protocoalelor emise de ASA, 
ACC, AHA, asemănător anesteziei generale. Examenul preanestezic s-a efectuat în 
condiţii de ambulator, ceea ce a scurtat timpul de şedere a pacienţilor în spital şi a 
constat într-o anamneză amănunţită, un examen clinic riguros pe sisteme şi aparate şi o 
serie de investigaţii paraclinice. În funcţie de amploarea intervenţiei şi de terenul 
pacientului, examenul preanestezic a fost făcut: 

− cu câteva zile înainte de operaţie în cazul pacienţilor din clasa ASA III - 
compensaţi; 

− cu o zi înainte de operaţie în cazul pacienţilor din clasa ASA II; 
− în ziua intervenţiei în cazul pacienţilor sănătoşi – clasa de risc ASA I, dar aceştia 

au fost informaţi în prealabil de posibilitatea operaţiei în aceeaşi zi. 
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Tuturor bolnavilor le-a fost întocmită "Fişa de examen preanestezic" care 
conţine principalele informaţii privind starea de sănătate a pacientului şi 
consimţământul informat. Bolnavii au fost informaţi atât verbal, dar şi în scris despre 
regulile pe care chirurgia de o zi le impune. Şi în cazul anesteziei loco-regionale cu 
sedare (AAM), asemănător anesteziei generale, bolnavii au fost sfătuiţi să nu mănânce 
nimic (alimente solide) după miezul nopţii, înainte de dimineaţa internării. Li s-a permis 
să bea 150 ml lichid clar cu 2-3 ore înainte de intervenţia chirurgicală. Pacienţii au fost 
premedicaţi pe cale orală cu diazepam, tablete de 10 mg, sau clonidină în doze de 2-25 
µg/kg. Imediat înainte de inducţie, tuturor pacienţilor li s-a administrat intravenos 
paracetamol 1g la adult, pentru o mai bună analgezie intra şi postoperatorie. Pentru a 
preveni edemul postoperator şi deasemenea pentru un efect entiemetic, tuturor 
pacienţilor aflaţi în studiu li s-a administrat dexametazonă 0,1 mg/kg.  

Deasemenea, este cunoscut că dexametazona reduce durerea la locul intervenţiei 
de extracţie dentară. Tuturor pacienţilor sedaţi li s-a administrat oxigen, cunoscându-se 
incidenţa crescută a desaturării în oxigen a sângelui arterial.  

Sedarea pacienţilor s-a făcut în aşa fel încât să li se asigure confortul, dar să 
rămână cooperanţi şi fără durere. Ţinând cont de faptul că în stomatologie şi chirurgia 
orală, chirurgul şi anestezistul "împart" acelaşi teritoriu, a fost monitorizat nivelul de 
sedare, iar dozele au fost adaptate astfel încât pacienţii să-şi menţină reflexele de 
protecţie a căilor aeriene, deoarece există riscul ca permeabilitatea căilor aeriene să fie 
compromisă prin sânge, secreţii, corpi străini. Sedarea a fost evaluată şi monitorizată 
prin observare directă, ce presupune o modificare a variabilelor fiziologice şi sisteme de 
scoruri, care descriu răspunsurile pacientului la o serie de stimuli. A fost utilizat scorul 
descris de Ramsay în 1974. La pacienţii la care intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat în 
cavitatea orală, a fost admis un scor Ramsay de 3, iar la pacienţii la care intervenţia 
chirurgicală s-a desfăşurat în afara cavităţii orale, a fost admis un scor Ramsay de 4-5. 
Intraoperator toţi pacienţii au fost monitorizaţi conform standardului stabilit de 
Societatea Americană de Anesteziologie (ASA): urmărire clinică, măsurarea tensiunii 
arteriale, înregistrarea electrocardiogramei, măsurarea saturaţiei în oxigen a sângelui 
periferic – pulsoximetrie, măsurarea frecvenţei respiratorii. Datorită câmpului comun de 
lucru (anestezist – chirurg) pe toată durata intervenţiei s-a realizat o bună toaletă a 
cavităţii orale pentru a evita riscul de obstrucţie a căilor aeriene cu corpi străini (sânge, 
comprese, resturi dentare). Eliberarea din sala de operaţie s-a făcut doar în momentul în 
care toţi parametrii funcţionali monitorizaţi au fost stabili. Fiecărui pacient i-a fost 
întocmită o fişă de anestezie în care au fost notate: vârsta, sexul, greutatea, clasa ASA, 
tehnica anestezică (anestezie locală asociată cu sedare şi monitorizare), parametrii 
hemodinamici şi respiratorii monitorizaţi, scorul Ramsay de sedare, durata anesteziei 
(sedării) şi a intervenţiei chirurgicale, tratamentul efectuat. În perioada postanestezică 
(postoperatorie) imediată, toţi pacienţii au fost supravegheaţi în salonul de postanestezie 
(recovery room). Fiecărui pacient i-a fost întocmită o foaie de supraveghere în care au 
fost notate starea pacientului la internare, la externare, valorile parametrilor monitorizaţi 
(tensiunea arterială, pulsul periferic, frecvenţa cardiacă, frecvenţa respiratorie, SpO2, 
diureza, temperatura), complicaţiile postoperatorii, tratamentele administrate. Pentru a 
aprecia momentul optim al părăsirii salonului de postanestezie s-a utilizat scorul 
Aldrete. Externarea s-a făcut doar la atingerea unui scor de 9-10 unităţi. Pacienţii au fost 
externaţi din spital după un protocol dinainte stabilit. Ca metode statistice am utilizat 
testul Student, Mann-Whitney şi Fisher (considerându-se semnificativ un p<0,05). 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Caracteristicile pacienţilor luaţi în studiu (vârsta, greutatea, înălţimea, sexul) 

sunt prezentate în Tabel 1. 
 

Tabel 1 
Caracteristicile pacienţilor din ambele loturi 

Variabile Lotul M - Midazolam 
(n = 31) 

Lotul P - Propofol 
(n = 34) 

Medie 45 40 Vârsta (ani) 
Limite 19 -71 17 - 64 
Medie 53 55 Greutate (kg) 
Limite 40 – 66 44 – 66 
Medie 156 161 Înălţime (cm) 
Limite 142 – 170 150 – 173 

Sex ♂/♀ 14/17 13/21 
 
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între cele două loturi studiate 

(p>0,05). În cazul pacienţilor din lotul M, midazolamul a fost administrat intravenos în 
doză de 1-5 mg cu o medie de 3,5 mg.  

La pacienţii din lotul P, propofolul a fost administrat la inducţie în doză de 0,25 
– 1 mg/kg iv (cu o medie de 0,5 mg/kg), iar în menţinere s-a administrat fie sub formă 
de bolusuri de 10 – 20 mg la interval de 5 – 10 minute, fie s-a administrat continuu 
2,7±1,1 mg/kg/h (cu limite de 1,4 – 5,1 mg/kg/h). Titrarea ratei perfuziei propofolului s-
a efectuat evaluând nivelul de sedare, frecvenţa respiratorie, saturaţia în oxigen a 
sângelui periferic (SpO2), frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială şi efectele adverse. Atât 
în lotul M cât şi în lotul P, pacienţilor li s-a administrat şi fentanyl bolusuri de 0,05 mg 
până la doza totală de 0,15 mg. Durata spitalizării, durata tratamentului chirurgical, 
timpul de trezire şi timpul de externare sunt prezentate în Tabel 2. 

 
Tabel 2 

Durata spitalizării, durata tratamentului chirurgical, timpul de trezire şi timpul de externare în cazul 
sedării cu Midazolam şi Propofol 

Variabile Lotul M - Midazolam 
(n = 31) 

Lotul P - Propofol 
(n = 34) 

Mediu 145 113 Durata spitalizării (min) Limite 101 – 293 67 – 254 
Mediu 33 38 Durata tratamentului 

chirurgical (min) Limite 10 – 100 10 – 80 
Mediu 55 18 Timpul de trezire (min) Limite 20 – 175 10 – 140 
Mediu 80 52 Timpul de externare (min) Limite 57 - 198 40 - 184 

 
Nu au fost diferenţe semnificative între cele două loturi în ceea ce priveşte 

durata spitalizării şi durata tratamentului chirurgical (p>0,05). Timpul de trezire 
(recovery time) a fost mai lung la lotul care a primit midazolam decât la lotul care a 
primit propofol (p<0,05). Timpul de externare (clinical recovery time) a fost diferit între 
cele două loturi, fiind mai lung la lotul care a primit midazolam, comparativ cu lotul 
care a primit propofol (p<0,05). 

În acest studiu au fost analizaţi timpul de trezire (recovery time) şi timpul de 
externare (clinical recovery time) în cazul pacienţilor supuşi unor intervenţii de 
chirurgie oro-maxilo-facială în condiţii de ambulatoriu.  
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Procedurile au fost efectuate cu anestezie locoregională şi sedare (AAM). 
Timpul mediu de externare (mean clinical recovery time) a fost de 80 minute la lotul 
care a primit midazolam şi de 52 minute la lotul care a primit propofol. În studiul 
realizat, precum şi în studii anterioare [10,11,13], timpul de externare a fost aproximativ 
dublu faţă de timpul de trezire. Toţi pacienţii au fost rezolvaţi în blocul operator al 
Clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială, loc ce oferă siguranţă şi dispune de echipament 
şi medicaţie necesară practicii de anestezie – reanimare. În cazul sedării pacienţilor 
rezolvaţi în condiţii de ambulator, alegerea tehnicii de sedare trebuie să ţină cont de 
durata de supraveghere posibilă în sala de trezire şi de caracterul ambulator al 
pacientului, astfel încât externarea să se facă în condiţii de maximă siguranţă pentru 
pacient [10,13], reguli de care s-a ţinut cont şi in studiul prezent. După terminarea 
intervenţiei chirurgicale, eliberarea pacientului din sala de operaţie s-a făcut doar în 
momentul în care toţi parametrii funcţionali monitorizaţi au fost stabili, iar anestezistul 
a fost sigur că acesta este capabil să-şi menţină singur calea aeriană permeabilă. În 
postoperator imediat, fiind o perioadă dominată de efectele remanente ale anesteziei, cu 
riscurile şi complicaţiile aferente, toţi pacienţii au fost supravegheaţi în salonul de 
postanestezie (recovery room). Pentru aprecierea momentului optim al părăsirii 
salonului de postanestezie se utilizează diverse scoruri [15-17]. În studiul prezentat s-a 
utilizat scorul Aldrete, a cărui valoare minimă este de 1 unitate şi maximă de 10 unităţi.  

Externarea s-a făcut doar la atingerea unui scor de 9 – 10. Externarea pacienţilor 
din spital s-a realizat după un protocol dinainte stabilit: funcţii vitale stabile pentru cel 
puţin o oră, capacitate de mânca şi bea lichide, absenţa vărsăturilor, micţiune posibilă, 
hidratare orală adecvată, durere acceptabilă tratabilă cu analgezice orale, capacitate de a 
se mobiliza, drenaj minim/sângerare minimă la nivelul plăgii [18-20]. În studiul 
prezentat nici un pacient nu a necesitat rămânerea peste noapte în spital, toţi pacienţii au 
fost externaţi în condiţii de siguranţă, externarea făcându-se în prezenţa unui adult 
responsabil. Ţinând cont de caracterul ambulator al pacientului, sedarea poate fi un 
dezavantaj care să prelungească timpul de şedere al pacientului în spital, sau chiar să 
împiedice externarea acestuia, de aceea alegerea tehnicii de sedare ţine cont de 
următoarele obiective: inducţie blândă şi rapidă, condiţii chirurgicale bune, amnezie şi 
analgezie intraoperatorie, recuperare rapidă fără efecte secundare sau cu efecte 
secundare minime [1,10,13,14,21]. Ţinând cont de faptul că în chirurgia oro-maxilo-
facială, chirurgul şi anestezistul ”împart” acelaşi teritoriu, a fost monitorizat permanent 
nivelul de sedare [22], iar dozele au fost adaptate astfel încât pacienţii să-şi menţină 
reflexele de protecţie a căilor aeriene, deoarece există riscul ca permeabilitatea căilor 
aeriene să fie compromisă prin sânge, secreţii, corpi străini. La pacienţii la care 
intervenţia s-a realizat în afara cavităţii orale, s-a admis un grad mai profund de sedare – 
pacient adormit, dar care răspunde rapid la stimuli verbali, deoarece accesul 
anestezistului în caz de depresie respiratorie este mai facil, cavitatea orală fiind liberă. 
Pentru aprecierea nivelului de sedare cel mai utilizat este scorul descris de Ramsay în 
1974 [22], scor care a fost utilizat şi în acest studiu. La pacienţii la care intervenţia 
chirurgicală s-a desfăşurat în cavitatea orală, a fost admis un scor Ramsay de 3, iar la 
pacienţii la care intervenţia chirurgicală s-a desfăşurat în afara cavităţii orale a fost 
admis un scor de 4-5. Datorită câmpului comun de lucru (anestezist-chirurg) pe toată 
durata intervenţiei trebuie să se realizeze o bună toaletă a cavităţii orale pentru a evita 
riscul de obstrucţie a căilor aeriene cu corpi străini (sânge, comprese, resturi dentare) 
[23,24], lucru de care s-a ţinut cont şi în studiu. Timpul de trezire în cazul sedării 
pacienţilor supuşi tratamentelor dentare este cunoscut a fi de 20-30 minute [6,7,12].  
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Există multiple metode de sedare, atât pe cale inhalatorie cât şi pe cale 
intravenoasă, timpul de trezire şi timpul de externare fiind diferiţi pentru fiecare metodă 
în parte, de aceea în cazul pacientului ambulator tehnica de sedare aleasă trebuie să 
ofere un timp de trezire şi de externare scurt, dar totodată substanţele alese să aibă 
efecte anxiolitice, hipnotice/sedative, amnestice şi analgetice [12,13]. Pentru sedarea 
intravenoasă pot fi folosite benzodiazepine, barbiturice şi propofol [14]. Avantajul 
administrării intravenoase constă în faptul că rata perfuziei poate fi titrată astfel încât să 
se obţină nivelul de sedare dorit şi sigur pentru pacient [10,11]. 

Midazolamul este o benzodiazepină cu durata scurtă de acţiune şi debut rapid al 
acţiunii. Posedă proprietăţi hipnotice, anxiolitice şi amnestice, produce amnezie 
anterogradă marcată. Amnezia produsă de midazolam este puternică în comparaţie cu 
cea dată de propofol, calitate ce reiese şi din studiul prezent [25,26]. Efectul amnestic al 
benzodiazepinelor este un avantaj excelent pentru anestezia regională, deseori dispărând 
amintirea neplăcută a inserării acului sau a paresteziei. În cazul midazolamului timpul 
de trezire este mai mare comparativ cu propofolul, cu sedare postoperatorie adesea 
prelungită, ceea ce întârzie externarea din spital. Din acest motiv s-au administrat la 
adulţi bolusuri de câte 1 mg, până la doza maximă de 5 mg (sedare conştientă). Este 
cunoscut că doze mai mari de midazolam (sedare profundă) determină un pacient 
confuz, greu cooperant, cu deficite psihomotorii, cu performanţa intelectuală diminuată, 
elemente ce conduc la întârzierea externării din spital [13,27]. În general durata sedării 
cu midazolam a fost de 30 minute. Midazolamul conferă stabilitate cardiovasculară, iar 
rata depresiei respiratorii este minimă. În cazul administrării midazolamului incidenţa 
durerii la injectare este mică, deasemenea incidenţa greţurilor şi vărsăturilor este redusă, 
asemănătoare administrării propofolului. Deoarece midazolamul conferă doar sedare şi 
amnezie, în cazul intervenţiilor mai laborioase necesită asocierea unui analgetic opioid 
cu acţiune scurtă – fentanyl [28]. Deşi este cunoscut că asocierea fentanyl-midazolam 
creşte riscul de depresie respiratorie [28-30], în studiul de faţă nu s-au înregistrat 
desaturări (↓SpO2) care să impună ventilaţie artificială pe mască. Permanent s-a 
colaborat cu pacienţii. Au fost cazuri în care s-au înregistrat scăderi ale frecvenţei 
respiratorii şi respiraţii mai puţin ample, dar acestea au răspuns imediat la stimularea 
verbală. 

Propofolul asigură o sedare de bună calitate, cu o reversibilitate rapidă şi efecte 
hemodinamice favorabile. Sedarea cu propofol asigură o toleranţă mai bună la 
intervenţiile chirurgicale efectuate. Propofolul permite ajustarea cu uşurinţă a dozei de 
infuzie pentru obţinerea nivelului dorit de sedare [31,32]. În timpul administrării 
propofolului, permeabilitatea căii aeriene în orice moment poate fi compromisă, de 
aceea în cazul intervenţiilor chirurgicale din cavitatea orală s-a preferat administrarea 
propofolului în doză care să realizeze sedare conştientă (1-3 mg/kg/h) [33,34]. În 
intervenţiile chirurgicale extraorale, s-a practicat şi sedarea profundă deoarece în cazul 
instalării depresiei respiratorii accesul pentru resuscitarea respiratorie este mult mai 
facil. Propofolul asigură trezire rapidă, confort chirurgical pentru operator, confort 
pentru personalul medical şi pentru pacient (aprofundarea sau superficializarea sedării, 
după caz). Trezirea este promptă, fără sedare reziduală, cu o stare de bună dispoziţie. În 
cazul administrării propofolului amnezia este moderată, fiind mai puţin constantă decât 
după midazolam [28]. Incidenţa greţurilor şi vărsăturilor este redusă, fiind cunoscut 
efectul antiemetic al propofolului la doze subhipnotice [35]. Rata depresiei respiratorii 
este redusă, riscul crescând în cazul administrării rapide.  
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În studiul actual, un singur pacient a necesitat intubaţie oro-traheală şi 
convertirea anesteziei locale cu sedare în anestezie generală. Deasemenea propofolul 
conferă stabilitate hemodinamică [36]. Dezavantajul administrării propofolului este 
durerea de la locul de injectare, de aceea se administrează xilina imediat înainte de 
injectare. Propofolul este mai eficient dacă se asociază cu fentanyl, care este un opioid 
cu acţiune scurtă, ideal pentru ambulator pentru că atenuează disconfortul pacientului 
[29]. 

 
CONCLUZII 
Tehnicile de sedare utilizând agenţi anestezici cu debut rapid al acţiunii şi cu 

durată scurtă de acţiune sunt sigure şi eficiente în cazul chirurgiei oro-maxilo-faciale de 
ambulator. Studiul efectuat relevă că propofolul şi midazolamul se pot utiliza cu succes 
pentru sedarea pacienţilor în cursul tehnicilor de anestezie loco-regională, oferind efecte 
anxiolitice, hipnotice/sedative şi amnestice şi care conduc la externarea pacienţilor în 
condiţii de siguranţă, ţinând cont de caracterul ambulator al intervenţiilor. 
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