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RISK STRATIFICATION SYSTEMS IN CARDIAC SURGERY (Abstract): In medicine, as in 

any other field, quality is a prerequisite of competitiveness. In this paper we do a brief description 

and definition of commonly used preoperative risk scores for heart surgery with regard to their 

predictive values and clinical applicability for current population. Although most of the selected 

score systems were primarily designed to predict mortality, postoperative morbidity has been 

acknowledged as the major determinant of hospital cost and quality of life after surgery. Any 

method of evaluation and optimization of quality is based on a risk stratification system. Risk 

system development and their application in current medical practice have become increasingly 

popular in the recent years because of the many therapeutic options available for some 

cardiovascular diseases, which until now were considered difficult to address, due to technical 

advances that are enabling risk taking.  Risk stratification is a powerful decision-making tool and 

should represent an incumbent part of the cardiac surgical practice, just like the knowledge of 

anatomy and the practice of surgical techniques. These models also play an increasingly important 

role in risk management and performance measurement processes like quality analysis, 

meaningful comparison of outcomes, and identifying the optimal relationship between cost, 

quality of medical care and efficiency. 
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PERSPECTIVE ISTORICE 

În chirurgia cardiacă, evaluarea 

preoperatorie a riscului chirurgical 

reprezintă un element principal. Construirea 

unui sistem de stratificare a riscului 

cardiovascular oferă posibilitatea de a evalua 

riscul mortalităţii şi al producerii 

complicaţiilor individuale.  

Pe lângă această oportunitate, 

sistemele de stratificare a riscului 

cardiovascular mai oferă şi alte aplicaţii 

practice. Dintre acestea, amintim asistenţa în 

selectarea cazurilor chirurgicale versus 

cazuri ne-chirurgicale – intervenţionale, 

hibride sau medicale neinvazive [1-4], 

precum şi rolul semnificativ pe care îl poate 

avea în îmbunătăţirea serviciilor medicale şi 

în efectuarea comparaţiilor între furnizorii de 

servicii medicale [5,6]. Interpretarea 

rezultatelor chirurgicale şi tragerea unor 

concluzii asupra calităţii serviciilor medicale 

doar pe baza mortalităţii, ignorând anumiţi 

factori de risc semnificativi, ar constitui o 

atitudine greşită [7-9]. 

Pe parcursul ultimelor două decenii, au 

fost elaborate mai multe modele de 

stratificare a riscului care urmăreau, ca scop 

principal, identificarea unor criterii standard 

de comparaţie a rezultatelor în funcţie de 

caracteristicile preoperatorii. 
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Unul dintre primii deschizători de 

drumuri a fost Victor Parsonnet [10], care a 

publicat primul model de stratificare a 

riscului în chirurgia cardiacă. 

Primele consemnări ale interesului 

pentru clasificarea riscului medical al 

pacienţilor îşi au originea la mijlocul 

secolului XIX, fiind atribuite lui Florence 

Nightingale. Ea a adus primele contribuţii 

majore în analiza statistică a mortalităţii şi 

morbidităţii postoperatorii. Momentul 

declanşator l-a constituit observarea unei 

mortalităţi intraspitaliceşti net superioare 

celei înregistrate în rândul populaţiei ce 

suferea de aceeaşi patologie dar care nu a 

beneficiat de tratament în spital. Studiile ei 

au demonstrat diferenţele operatorii între 

spitale în cazul aceloraşi tipuri de intervenţii. 

În concluziile analizei sale, Florence 

Nightingale, a emis ipoteza influenţării 

procentajului mortalităţii funcţie de stadiul 

diferit al bolii pacienţilor.  

Acesta este considerat primul exemplu 

de stratificare a riscului din literatura de 

specialite [11-13].  

Ulterior, E.A. Codman a introdus ideea 

urmăririi sistematice a evoluţiei pacienţilor 

chirurgicali şi a făcut legătura dintre anumite 

erori intervenţionale şi anumite evenimente 

nefavorabile ulterioare. [14].  

Odată cu creşterea numărului de 

opţiuni terapeutice, a devenit necesară o 

metodă de selectare a celei mai bune  

opţiuni terapeutice. Astfel s-au introdus 

trialurile randomizate şi testarea eficienţei 

terapeutice [1].  

Anii 1930, marchează începutul 

medicinei bazate pe dovezi, momentul în 

care A.L. Cochrane a decis alegerea celei 

mai bune opţiuni terapeutice bazându-se pe 

rezultatul trialurilor randomizate [1,15].  

În S.U.A. şi în Europa s-au elaborat 

mai multe modele statistice de prelucrare a 

datelor pentru pacienţii chirurgiei cardiace. 

Prezentăm comparativ câteva sisteme 

de clasificare a riscului, sistematizate în 

Tabelul I modificat după Nilsson J şi colab. 

[1]. 

 

Tabel I Compararea modelelor de stratificare a riscului operator cardiac [1] 
 

Modelul 
Ţara de 

origine 
Anii colectării Anul publicării Nr. pacienţi / centre Nr. FR 

EuroSCORE (add) [17] Europa 1995 1999 13302/128 17 

EuroSCORE (log.) [18] Europa 1995 2003 13302/128 17 

Parsonnet [10] SUA 1982-1987 1989 3500/1 16 

Parsonnet (mod.) [32] Franta 1992-1993 1997 6649/42 41 

Veterans Affairs [6, 40] SUA 1987-1990 1993 12712/43 10 

UK national score [33] UK 1995-1996 1998 1774/2 19 

Cleveland Clinic [46] 

(Higgins) 
SUA 1986-1988 1992 5051/1 13 

STS [43] 
SUA 

Canada 
1994-1997 2000 49073 50 

 

 

EUROSCORE I şi II 

Primul sistemul european de analiză a 

riscului operator cardiac a fost publicat în 

1999, iar varianta ulterioară este accesibilă 

online pe site-ul oficial din 10/03/2011. 

Este o metodă predictivă a 

probabilităţii producerii decesului în timpul 

procedurii sau în primele 30 de zile 

postoperatorii, în funcţie de valorile 

anumitor parametri măsuraţi preoperator. 

Modelul utilizat de EuroSCORE I se 

bazează pe informaţiile culese de la 

aproximativ 20.000 de pacienţi consecutivi, 

din 132 de spitale provenind din 8 ţări 

europene (Germania, Franţa, Marea Britanie, 

Italia, Spania, Finlanda, Suedia şi Elveţia), 
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beneficiind de o bază de date considerabilă. 

Din aceste 132 de centre, 4 au fost excluse şi 

din 20.014 pacienţi, în final, au rămas 

19.030.  

EuroSCORE utilizează 17 variabile, 

numerotate 1-4 şi împarte pacienţii în trei 

grupe de risc (Tabel II). 

Mai mulţi factori de risc au fost 

asociaţi cu mortalitatea chirurgicală: 

- variabile individuale preoperatorii; 

- variabile dependente de tipul şi 

severitatea bolii cardiace; 

- variabile dependente de tipul şi 

anvergura intervenţiei chirurgicale 
 

Tabel II Clasificarea grupelor de risc (EuroSCORE I) 
 

Grupe de 

risc 
EuroSCORE Risc Mortalitate 

1 0-2 scăzut 0,8% 

2 3-5 mediu 3% 

3 > 6 
înalt / 

crescut 
11% 

 

Valorile numerice de la 1 la 4 au fost 

repartizate fiecărui factor de risc pe baza 

raportului de şanse (odds ratio). Variabilele 

introduse în model au fost selectate folosind 

teste binomiale. Unul dintre obiectivele 

majore ale elaborării modelului EuroSCORE 

I l-a constituit includerea variabilelor binare 

[16]. Scorul sistemului poate fi calculat în 

două moduri diferite. Unul este modelul 

aditiv, iar cel de-al doilea este cel logistic. 

Modelul EuroSCORE I aditiv, primul 

folosit, a fost proiectat ca un sistem de calcul 

al riscului, destinat utilizatorilor mai puţin 

experimentaţi şi provine din metoda 

regresiei logistice. După efectuarea studiilor 

necesare validării EuroSCORE-ului I pe alte 

baze de date, provenite din alte ţări 

europene, s-au constatat neajunsurile 

scorului aditiv. Calculul în acest sistem de 

scor se face prin simpla adunare a valorilor 

numerice repartizate fiecărui factor de risc. 

Deşi metoda de calcul este simplă, 

EuroSCORE-ul aditiv poate subestima riscul 

la pacienţii critici şi îl suprestimează la cei 

mai puţin afectaţi [17]. Datorită acestui 

neajuns, s-a publicat varianta EuroSCORE I 

logistic, variantă recomandată a fi utilizată în 

locul celei aditive [18].  

Modelul de analiză statistică a fost 

regresia logistică multiplă. Ecuaţia folosită 

pentru calcularea scorului logistic:  

M = e
β0

+Σβixi/1 + e
β0

+Σβixi 
1

 

Deşi acest nou model are, într-adevăr, 

o performanţă crescută, totuşi s-a dovedit că 

supraestimează mortalitatea [19].  

De aceea, în 2010, s-au făcut planuri 

pentru elaborarea unui nou model de 

EuroSCORE, EuroSCORE II, care să 

reflecte practica actuală [20]. Acest lucru se 

întâmplă deoarece modelul de EuroSCORE I 

este fundamentat pe o bază de date 

provenind în proporţie de 60% din chirurgia 

coronariană, 30% din chirurgia valvulară şi 

10% din alte tipuri de intervenţii chirurgicale 

cardiace, deoarece în 1995, cea mai 

frecventă intervenţie cardiacă era bypassul 

coronarian şi doar 30% erau intervenţii 

valvulare. Datorită proporţiei mari de date 

provenind din chirurgia coronariană, 

modelul nu poate avea o predicţie  

optimă pentru celelalte tipuri de intervenţii 

cardiace [20]. Cu toate acestea, 

EuroSCORE  I a fost intens folosit pentru 

estimarea riscului în procedurile valvulare 

[21,22]
 
iar, recent, a fost utilizat în selectarea 

pacineţilor cu risc crescut pentru implantarea 

valvulară intervenţională transcateter şi în 

compararea supravieţuirii între înlocuirea 

valvulară clasică şi cea transcateter [23,24]. 

Validarea EuroSCORE-ului I în alte ţări a 

fost analizată epidemiologic şi s-au observat 

diferenţe semnificative ale rezultatelor 

chirurgicale între naţiuni [25]. Încă nu este 

clar în ce situaţie (bypass coronarian sau 

proceduri valvulare) performanţa 

discriminatorie a EuroSCORE I este optimă 

şi dacă diferenţele depind de tipul procedurii 

[26].  

Deoarece la momentul realizării 

scorului, în 1995, bypassul coronarian izolat 

                                                 
1
 M : mortalitatea predictivă ;  

e : 2,718281828, β0
 
- constanta ecuaţiei de regresie 

logistică, βi – coeficientul variabilei xi, xi = 1 dacă 

factorul de risc este prezent şi xi = 0 dacă factorul de 

risc este absent. De exemplu: pentru vârsta < 60 ani 

xi= 1 şi creşte cu câte o unitate pentru fiecare creştere 

cu un an a vârstei pacientului; pentru un pacient de 59 

ani, xi este 1, 60 ani xi este 2, 61 ani xi este 3 etc. 
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reprezenta cea mai frecventă intervenţie 

cardiacă (aproximativ două treimi), în timp 

ce procedurile valvulare reprezentau mai 

puţin de 30%, unii autori au ridicat problema 

fiabilităţii EuroSCORE-ului I în momentul 

aplicării în procedurile valvulare, mai ales 

pentru pacienţii critici şi în patologia valvei 

aortice [27,28].  

Problema fiabilităţii EuroSCORE I în 

procedurile valvulare s-a accentuat deoarece, 

în prezent, aproximativ 50% din intervenţiile 

cardiace la adulţi, în majoritatea centrelor, 

sunt reprezentate de procedurile valvulare 

(izolate sau combinate). Un alt motiv, este 

reprezentat de evoluţia tehnologică care a 

făcut posibile înlocuirile valvulare 

transcateter pentru pacienţii în vârstă şi cu 

risc chirurgical extrem [29]. De aceea, este 

esenţială o estimare exactă a riscului 

preoperator în vederea selectării pacienţilor 

care ar putea beneficia la maxim de această 

nouă tehnologie, dar aflată încă în stadiu 

experimental, precum şi pentru a manageria 

eficient cheltuielile, deoarece această 

tehnologie este extrem de costisitoare [26].  

Studiul efectuat de Parolari şi colab. 

[26] evidenţiază neajunsurile acestui scor de 

risc în estimarea riscului pentru procedurile 

valvulare, izolate sau combinate cu alte 

proceduri cardiace.  

Analiza statistică evidenţiază 

eficacitatea scăzută a EuroSCORE I în 

comparaţie cu scorul STS în estimarea 

riscului pentru procedurile valvulare [30].  

Acest fapt poate fi explicat prin 

actualizarea anuală a scorului STS, ceea ce 

ia în calcul modificările apărute în rândul 

pacienţilor valvulari odată cu trecerea anilor. 

Realitatea arată că au trecut 15 ani de 

la publicarea algoritmului pentru 

EuroSCORE I, timp în care profilul clinic al 

pacienţilor cardiaci candidaţi ai intervenţiilor 

chirurgicale, mai ales în patologia valvulară 

s-a modificat semnificativ, accentuând 

necesitatea unei actualizări a metodelor de 

investigare a riscului pentru aceşti pacienţi 

[26]. De aceea a fost realizat şi publicat noul 

sistem de stratificare a riscului EuroSCORE 

II care ia în calcul mai mulţi factori de risc 

(Tabel III).  
 

Tabel III 
 
Factori de risc pentru calcularea EuroSCORE II [27,28] 

 

Factori dependenţi de pacient Factori cardiaci 

Vârsta (ani) *  NYHA I / II / III / IV 

Sex Masculin / Feminin Angină clasa IV Da / Nu 

Insuficienţă renală 

(clearance de creatinină) 

Normal: CC >85 mL/min 

Moderată: CC > 50 < 85 

Severă: CC<50 

Dializă: indiferent de CC 

Funcţia VS 

Bună: FEVS > 50% 

Moderată:  

FEVS = 31-50% 

Disfuncţie severă:  

FEVS = 21-30% 

Disfuncţie  extremă: 

FEVS ≤ 20%  

Arteriopatie Extracardiacă Da / Nu IM recent Da / Nu 

Mobilitate afectată Da / Nu HTP Da / Nu 

Chirurgie cardiacă în 

antecedente 
Da / Nu Factori dependenţi de intervenţie 

Boală pulmonară cronică Da / Nu Urgenţă 

Electivă 

Urgenţă amânată 

Urgenţă imediată 

Salvatoare 

Endocardită activă Da / Nu Importanţa intervenţiei 

BPAC izolat 

Unică / alta decât 

BPAC 

2 proceduri 

3 proceduri 

Stare critică preoperatorie Da / Nu Chirurgia aortei toracice Da / Nu 

Diabet insulino-dependent Da / Nu  
 

* EuroSCORE II este validat pentru pacienţi cu vârste cuprinse între 18 şi 95 ani 

CC: clearance de creatinină; VS: ventricul stâng; IM: infarct miocardic; HTP: hipertensiune pulmonară; FEVS: fracţia de ejecţie a 

ventriculului stâng; BPAC bypass aorto-coronarian (CABG Coronary Artery Bypass Graft) 
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Acest nou model de stratificare a 

riscului cardiac este foarte asemănător 

modelului original, fiind bazat pe datele 

culese de la 22.381 de pacienţi la care s-au 

efectuat intervenţii chirurgicale cardiace, din 

154 de centre şi 43 de ţări. 

 

SCORUL PARSONNET 

Scorul Parsonnet iniţial a fost publicat 

în1985, de către Parsonnet, ca model liniar 

[33]. Include 16 factori de risc ce se regăsesc 

în majoritatea bazelor de date cardiace 

cărora le se atribuie un punctaj (Tabelul IV). 

Tabelul IV Scorul Parsonnet [33] 
 

Factor de risc Definiţia Scor 

Factori care ţin de pacient:  

Sex Feminin 1 

Obezitate morbidă IMC > 35 kg/m2 3 

Diabet zaharat Orice istoric şi tip de diabet 3 

Hipertensiune arterială Istoric de TA ≥ 140/90 mmHg sau medicaţie antihipertensivă 3 

Fracţia de ejecţie a 

ventriculului stâng 

≥ 50% 

30-49% 

< 30% 

0 

2 

4 

Vârsta 

70-74 ani 

75-79 ni 

> 80 ani 

7 

12 

20 

Reintervenţie 
Prima reintervenţie 

A doua (sau mai multe) reintervenţie  

5 

10 

Intra aortic balloon pump preoperator 2 

Anevrism de ventricul stâng Operaţie asociată pentru anevrism 5 

Operaţie recentă eşuată 
> 24 ore 

≤ 24 ore 

5 

10 

Boală renală cronică  dializă peritoneală sau hemodializă 10 

Stări catastrofale defect structural acut, şoc cardiogen, insuficienţă renală acută etc.  10-50* 

Alte circumstanţe 
paraplegie, dependenţă de pacemaker, boală cardiacă congenitală 

la adult, astm sever etc. 
2-10** 

Factori care ţin de intervenţia chirurgicală:  

Chirurgia valvei mitrale 
TAS < 60 mmHg 

TAS ≥ 60 mmHg 

5 

8 

Chirurgia valvei aortice 
Gradient aorto ventricular ≤ 120 mmHg 

Gradient aorto-ventricular > 120 mmHg 

5 

7 

Bypass aorto coronarian  Simultan cu chirurgia valvulară 2 

 
IMC: indice de masă corporală; TA: tensiunea arterială; TAS: tensiunea arterială sistolică;  

* 10 puncte / „stare catastrofală”, maxim 50 de puncte la acest criteriu; 

** 2 puncte / „altă circumstanţă”; maxim 10 puncte la acest criteriu 

Cei 16 factori de risc au fost selectaţi 

dintr-un lot de 3500 de pacienţi consecutivi, 

supuşi intervenţiilor cardiace între 1982 şi 

1987.  

Cele cinci criterii de selecţie utilizate 

în selectarea factorilor de risc au fost: 1) 

valoarea lor predictivă trebuie demonstrată 

prin analiza univariată; 2) alegerea lor 

trebuie să fie lipsită de subiectivitate (bias); 

3) trebuie să fie simpli şi direcţi (nu derivaţi 

din alte surse de informaţii); 4) factorii de 

risc trebuie să posibil a fi evaluaţi în fiecare 

unitate spitalicească; 5) factorii de risc 

trebuie să fie disponibili fiecărui pacient. 

Valoarea numerică atribuită reprezintă 

analiza univariată a raportului de şanse (odds 

ratio) de producere a decesului pentru 

prezenţa sau absenţa fiecărui factor de risc. 

Scorul Parsonnet aditiv a fost testat 

comparativ cu modelul de regresie logistică 

construit pe baza aceluiaşi lot de 3500 de 

pacienţi. A utilizat 17 factori de risc drept 
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variabile. Diferenţele dintre cele două 

modele constau în faptul că factorul de risc 

„Alte circumstanţe rare” este inclus doar în 

modelul aditiv, iar factorii de risc 

„Colesterol crescut” şi „Fumatul” sunt 

incluşi doar în modelul logistic. Parsonnet şi 

colab. [33] au testat ambele modele prin 

utilizarea unui set de date cu 300 de cazuri 

supuse chirurgiei cardiace la o dată 

anterioară celei din setul de bază. Ei au găsit 

o corelaţie de 0,99 în predicţia mortalităţii 

între cele două modele.  

Parsonnet şi colab. [33] au propus 

modelul aditiv de risc datorită aplicabilităţii 

practice şi uşurinţei cu care poate fi utilizat 

de către orice spital sau chirurg. Scopul 

acestui sistem de risc a fost de a stratifica 

preoperator pacienţii ce urmează a fi supuşi 

intervenţiilor cardiace. Nu a fost dat nici o 

indicaţie pentru alegerea unui anumit factor 

de risc în vederea încadrării pacienţilor într-

o anumită grupă de risc. 

Metoda de repartizare a mortalităţii 

predictive pentru un anumit scor de grup este 

mai detaliată decât în modelul propus de 

EuroSCORE şi împarte pacienţii în 5 grupe 

de risc (Tabelul V) [33]. 

 
Tabel V Clasificarea Parsonnet a grupelor de risc [33] 

 

Grupe de 

risc 
Parsonnet i Risc Mortaliatate 

1 0-4 minim 1% 

2 5-9 mic 5% 

3 10-14 mediu 9% 

4 15-19 înalt 17% 

5 20+ foarte înalt 30% 

 

În studiul efectuat de Gabrielle şi 

colab.
 

[34] cele două sisteme de scoruri 

Parsonnet au fost predictive pentru 

mortalitate şi morbiditate severă.  

Doi dintre factorii de risc ai scorului 

Parsonnet iniţial sunt imprecis definiţi 

(„stări catastrofale” şi „alte circumstanţe 

rare”), iar valorile numerice sunt lăsate la 

libera alegere a chirurgului. Din acest motiv, 

acurateţea scorului Parsonnet iniţial scade în 

cazul utilizării acestor doi factori.  

Scorul Parsonnet modificat are o 

valoare predictivă mai mare; aria de sub 

curba ROC este semnificativ mai înaltă 

decât a scorului Parsonnet iniţial şi a 

identificat mulţi factori de risc ca fiind 

subiectivi şi slab definiţi (angina instabilă, 

insuficienţa cardiacă, BPOC) şi 25 de factori 

drept nesemnificativi.  

Aceste neajunsuri limitează valoarea 

predictivă a acestui scor şi, astfel, poate 

îngreuna utilizarea lui în predicţia 

mortalităţii. 

Dintre neajunsurile scorurilor 

Parsonnet iniţial şi Parsonnet modificat 

notăm: 

- mulţi factori de risc sunt 

nesemnificativi; 

- scorul Parsonnet iniţial are o valoare 

predictivă modestă; 

- utilizarea scorului Parsonnet modificat 

este prea complexă şi mulţi factori sunt 

subiectivi sau slab definiţi. 

O altă critică care a fost adusă scorului 

Parsonnet este supraestimarea riscului de 

deces pentru pacienţii critici şi omiterea unor 

factori de risc consideraţi importanţi în 

opinia chirurgilor cardiaci, cum ar fi 

numărul de coronare afectate şi intervenţia 

în urgenţă [35]. 

 

SCORUL STS 

Societatea chirurgilor cardio-toracici 

din S.U.A. a dezvoltat baza de date STS 

NCD la sfârşitul anilor 1980 [36]. După 

mulţi ani de formare şi perfecţionare, a 

devenit una din cele mai mari baze de date 

din lume. La sfârşitul anului 2008, datele 

erau colectate din 892 de centre diferite, 

numărul anual de proceduri fiind în jur de 

270.000 [37].  

STS a dezvoltat mai multe modele de 

risc pentru deces şi morbidităţile majore. 

Aceste modele sunt actualizate 

(îmbunătăţite) o dată la 3 ani şi sunt calibrate 

anual într-un efort de a egaliza valorile 

estimate ale probabilităţilor de apariţie a 

riscului investigat cu valorile naţionale 

observate pentru anul respectiv. Cu toate 

acestea, scorurile de risc individuale ale 
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acestor centre nu sunt calibrate şi nu trebuie 

folosite ca atare. 

STS a început dezvoltarea modelelor 

de risc în 1994 [37], iniţial investigând riscul 

de deces pentru procedurile de bypass aorto-

coronarian. De atunci, mai multe modele au 

fost dezvoltate pentru a menţine sigure şi 

actuale aceste modele. Modele de risc recent 

dezvoltate includ riscul de morbidităţi sau de 

deces separat pentru proceduri valvulare, 

pentru proceduri valvulare asociate cu 

bypass aorto-coronarian. Unele dintre aceste 

modele au fost deja publicate [39-48], iar 

altele servesc pentru întocmirea rapoartelor 

STS anuale. STS NCD îşi actualizează toate 

modelele de risc la fiecare trei ani. Ultimele 

modele de risc „modelele 2008” au fost 

dezvoltate pe baza datelor colectate între 

2002 şi 2006 [44-47] şi conţin 27 de modele 

pentru 9 tipuri de risc asociate fiecăreia 

dintre cele 3 grupe de proceduri cardiace. 

Modelele alcătuite înaintea celor din 

2008 sunt „modelele 2004”. Modelele 2004 

care investighează riscul de deces al 

procedurilor coronariene au fost bazate pe 

procedurile din anii 2001 şi 2002; cele ce 

investighează riscul de deces al procedurilor 

valvulare sau al procedurilor valvulare 

asociate celor coronariene au fost alcătuite în 

1999 pe baza procedurilor dintre 1994 şi 

1997 [36]. 

Scorurile de risc STS pot fi calculate 

utilizând trei tipuri de procedee, toate însă 

oferă un scor STS necalibrat. Aceste 

modalităţi sunt: tehnologia aprobată STS; 

calculatorul STS online; aplicarea 

coeficienţilor de regresie, coeficienţi 

publicaţi separat [44-48]. 

Începând din 1994, STS a lansat 4 

versiuni ale STS NCD cu modificarea 

concomitentă a modelelor integrate 

(încorporate). Modelele cele mai recente, 

cele din 2008 se aplică pacienţilor operaţi 

începând din 1 ianuarie 2009, iar cele din 

2004 sunt aplicate pacienţilor operaţi între 1 

ianuarie 2005 şi 31 decembrie 2007.  

Astfel, pacienţi cu factori de risc 

preoperatori identici dar operaţi în perioade 

diferite, vor avea valori predictive de risc 

diferite. 

Procentele observate ale mortalităţii şi 

ale apariţiei complicaţiilor postoperatorii 

sunt în scădere faţă de cele observate în anii 

anteriori. De aceea, un model de risc 

elaborat pe baza datelor colectate anterior va 

asocia un grad de risc individual sporit faţă 

de cel calculat pe baza datelor colectate 

ulterior şi, ca urmare, pentru a evalua corect 

gradul de risc, trebuie efectuată recalibrarea 

modelului. 

Pentru majoritatea valorilor de risc 

prevăzute, scorurile STS necalibrate sunt 

prea crescute (uneori şi mai mari decât 

dublul valorii reale) şi trebuie reduse 

corespunzător. Asta presupune ca utilizatorul 

final să împartă scorurile STS necalibrate la 

factorul de calibrare corespunzător anului 

operaţiei, tipului intrevenţional şi riscului 

evaluat, factori publicaţi în rapoartele STS. 

Aceşti factori de calibrare sunt mai specifici 

pentru procedura respectivă decât întregul 

scor de risc corespunzător, deoarece STS are 

un singur scor de risc pentru mortalitatea 

procedurilor valvulare izolate, dar oferă 

factori de calibrare specifici fiecărui tip de 

procedură valvulară: protezare aortică, 

mitrală sau plastie mitrală. 

Aceşti factori de calibrare sunt 

actualizaţi după fiecare nouă colectare de 

date, adică o dată la 3 luni (de patru ori pe 

an). Motivaţia acestor modificări frecvente 

este recalcularea factorilor de calibrare 

pentru un anumit an prin utilizarea tuturor 

datelor disponibile până în momentul ultimei 

colectări. Prima estimare a factorilor de 

calibrare pentru un anumit an este rezultatul 

datelor colectate în primul sfert de an, a doua 

estimare este rezultatul datelor colectate în 

primele două sferturi de an şi tot aşa. Pentru 

a calibra scorul STS trebuie consultate 

ultimele rapoarte STS pentru a selecta 

ultimele estimări ale factorilor de calibrare. 

În acest mod STS îşi recalibrează 

anual scorurile de risc (prin majorări 

trimestriale) pentru a egaliza valoarea 

predictivă anuală cu valoarea anuală 

observată de producere a aceluiaşi 

eveniment. 

STS are în prezent trei modele de risc 

care se aplică celor procedurilor chirurgicale 



234   Ciurescu D. et al. 
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 3 

specifice: bypass aorto coronarian izolat 

(CABG Coronary Artery Bypass Graft); 

intervenţii valvulare (înlocuire valvulară 

aortică / mitrală, plastie mitrală) şi 

intervenţii valvulare asociate. 

Modelele actuale au fost dezvoltate în 

toamna anului 2007 folosind baza de date 

STS Adult Cardiac Surgery Database pentru 

procedurile chirurgicale, efectuate între 1 

ianuarie 2002 - 31 decembrie 2006 [44-47]. 

 

CONCLUZII 

Există o variaţie semnificativă în 

profilul de risc al pacienţilor atât din Europa 

cât şi din Statele Unite, precum şi în alegerea 

strategiei chirurgicale. Prin urmare, în 

evaluarea calităţii tratamentului chirurgical, 

nu este indicată doar măsurarea mortalităţii 

procedurale. Comparaţiile între mortalităţile 

procedurale dintre centre este lipsită de sens 

fără ajustarea corespunzătoare a riscului, 

derivată din variaţia profilului de risc al 

pacienţilor şi a centrelor chirurgicale. 
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