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PARTEA GENERALĂ –STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
1. INTRODUCERE
Intervenţiile chirurgicale din sfera maxilo-facială sunt multiple, iar amploarea lor
este diferită. O particularitate care creşte complexitatea şi dificultatea acestui tip de
intervenţie este faptul că, pe lângă aspectul funcţional, trebuie avut în vedere şi efectul
estetic.
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În România, chirurgia maxilo-facială s-a dezvoltat mai ales în ultimii ani, când au
apărut posibilităţi de tratament ale unor afecţiuni complexe şi au fost introduse tehnici
chirurgicale moderne.
Pentru a se oferi siguranţă pacientului şi confort echipei chirurgicale, este necesară o
nouă dimensionare a tehnicilor de anestezie adaptate particularităţilor din ce în ce mai
complexe ale intervenţiilor chirurgicale.
2. CALEA AERIANĂ
Generalităţi.Controlul căii aeriene rămâne „cheia de boltă” pentru anestezist.
Managementul căii aeriene şi inducţia cad în responsabilitatea primară a anestezistului.
În cazul chirurgiei cranio-maxilo-faciale, calea aeriană dificilă este întâlnită cu o
frecvenţă crescută. În plus, calea aeriană dificilă poate apărea şi intraoperator sau
postoperator.
Cercetările au evidenţiat faptul că laringoscopia şi intubaţia dificilă au o incidenţă situată
între 1,5 şi 8,5% din anesteziile generale (Crosby şi colab.). După aceiaşi autori,
imposibilitatea intubaţiei se întâlneşte în 0,13-0,3% din anesteziile generale. Incidenţa
acestor situaţii în chirurgia maxilo-facială este şi mai mare, această specialitate având
uneori ca obiectiv tratamentul tulburărilor morfologice de la nivelul masivului facial, care
au şi modificări funcţionale respiratorii.Cu cât intubaţia este mai grea, cu atât apar mai
multe complicaţii.
Caracteristici ale căii aeriene în chirurgia maxilo-facială. Pacienţii din această ramură
chirurgicală au frecvent diferite anomalii ale masivului facial (malformaţii şi anomalii
cranio-maxilo-faciale congenitale şi dobândite). Anomaliile pot influenţa numai intubaţia
sau întregul management al căii aeriene. Poate fi prezentă obstrucţia căii aeriene datorită
inflamaţiei, edemului, traumatismului sau tumorilor, poate apărea obstrucţie în timpul
somnului sau datorită poziţiei de decubit dorsal, calea aeriană poate fi modificată
morfologic în urma intervenţiilor chirurgicale, a iradierii sau a traumatismului.
Modalităţi de control ale căii aeriene. Există mai multe posibilităţi de asigurare a căii
aeriene în anestezia maxilo-facială. Alegerea unei modalităţi de control al căii aeriene
depinde de caracteristicile pacientului şi ale intervenţiei dar şi de posibilităţile tehnice şi
posibilităţile de supraveghere şi îngrijire postoperatorie. Cel mai frecvent se utilizează
intubaţia traheală, de obicei nazo-traheală, dar există situaţii în care se poate utiliza masca
laringiană sau uneori poate fi necesară traheostomia. În unele situaţii de excepţie se poate
folosi intubaţia submentonieră.
Intubaţia fără relaxant muscular. Intubaţia traheală este facilitată prin utilizarea unui
relaxant muscular în perioada inducţiei. Uneori este necesar să se evite folosirea
relaxantului muscular pentru a putea efectua disecţia protejată de trunchiuri nervoase sub
controlul stimulatorului de nerv utilizat la identificarea traiectelor nervoase (în unele
intervenţii care se desfăşoară în apropierea nervilor, de exemplu în cazul operaţiilor pe
glanda parotidă).
Pentru a realiza intubaţia fără relaxant muscular au fost utilizate anestezia locală la
nivelul traheei, sedarea cu diferite doze de hipnotic, la care se poate adăuga un analgetic
major de tip fentanyl sau alfentanil pentru scăderea incidenţei şi amplorii reacţiilor
hemodinamice, sau chiar anestezia generală.
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Securizarea sondei de intubaţie şi a circuitului anestezic. Securizarea sondei şi a
circuitului este de o importanţă majoră, pentru că în cazul unui pacient anesteziat în
anestezie generală distanţa dintre viaţă şi moarte se măsoară în minute, iar accesul
anestezistului la capul pacientului este restricţionat. Nu există consens pentru cea mai
bună metodă de securizare. Este foarte important ca orice problemă privitoare la
menţinerea căii aeriene să fie observată sau detectată cât mai rapid, pentru a se putea
rezolva înaintea apariţiei complicaţiilor.
3. PARTICULARITĂŢI PACIENŢI/INTERVENŢII
Mulţi dintre pacienţii cu afecţiuni în sfera maxilo-facială cu indicaţie chirurgicală
au şi alte afecţiuni asociate care influenţează alegerea tehnicii anestezice. Afecţiunile
generale, la rândul lor, pot determina modificări ale scheletului feţei. Un domeniu aparte
este reprezentat de anestezia la pacientul vârstnic, care, de multe ori, necesită intervenţii
laborioase şi prezintă comorbidităţi importante. De asemenea, pacientul politraumatizat
impune o abordare diferenţiată a fiecărui caz în parte, cu atenţie la posibilele asocieri
traumatice, uneori inaparente la prima examinare.
4. PARTICULARITĂŢI ANESTEZICE
Generalităţi. Tehnicile anestezice trebuie adaptate atât particularităţilor pacientului cât şi
nevoilor chirurgicale. Pe măsura dezvoltării şi diversificării intervenţiilor chirurgicale sau nuanţat şi tehnicile anestezice clasice, iar unele tehnici noi, experimentale îşi aşteaptă
locul în practica zilnică.
Anestezia la copii. La copil se poate alege pentru unele proceduri sedarea intravenoasă
sau inhalatorie. Dacă la copiii mai mari sedarea asociată anesteziei locale poate fi
suficientă, mulţi copii mici necesită anestezie generală pentru extracţii dentare din cauza
prezenţei anxietăţii, a handicapurilor neuropsihice sau a extracţiilor multiple. Intubaţia la
copilul cu cale aeriană normală nu pune probleme deosebite. Dar incidenţa complicaţiilor
creşte semnificativ la cel cu modificări ale căii aeriene, aşa cum este cazul majorităţii
pacienţilor din chirurgia maxilo-facială. În aceste cazuri, intubaţia poate fi, mai ales la
copiii sub 6 luni, unde sunt necesare 2 persoane care să ajute la intubaţie.
Până la 45% din copiii cu operaţii maxilo-faciale pot prezenta complicaţii.
Important este ca aceste complicatii sa fie descoperite şi tratate la timp, iar părinţii
informaţi. Detubarea la copii este bine să fie făcută când copilul este treaz, fără secreţii
sau edem tisular, pentru a-şi putea menţine calea aeriană permeabilă.
Anestezia pentru chirurgia traumatică. Leziunile traumatice prin agresiune sau
accidente sunt în continuă creştere. În aceste situaţii poate apărea obstrucţia căii aeriene
superioare prin edem, fragmente tisulare, sânge sau cheaguri în cavitatea bucală.
Controlul căii aeriene poate fi dificil, pentru că există fracturi ale oaselor feţei,
hemoragie, luxaţii sau avulsii dentare, iar leziunile implică o anatomie modificată. În
plus, pacientul poate avea stomac plin, obezitate sau fracturi ale coloanei cervicale.
Arsurile concomitente pot influenţa tractul respirator, iar leziunile penetrante, cu
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sângerare, edem, oase fragmentate fac ca ventilaţia pe mască să fie dificilă sau
imposibilă.
În anumite condiţii, laringoscopia directă poate fi dificilă.
Tehnici de anestezie cu hipotensiune controlată. În chirurgia cranio-maxilo-facială un
deziderat important pentru anestezist este realizarea unor condiţii de câmp operator
relativ uscat, care este necesar pentru a reduce pierderile sangvine în cazul operaţiilor de
reconstrucţie tisulară sau a osteotomiilor de maxilar sau mandibulă, pentru reducerea
duratei operaţiilor în cazul patologiei tumorale şi pentru a facilita disecţia structurilor
nervoase prin îmbunătăţirea vizibilităţii câmpului chirurgical. Hipotensiunea controlată se
utilizează acolo unde hemostaza chirurgicală se obţine cu dificultate, în chirurgia
ortognatică sau în chirurgia tumorală. Există diverse modalităţi de a reduce valorile
tensiunii arteriale intraoperator. Trebuie ştiut însă că substanţele sau tehnicile folosite pot
avea efecte secundare. Nu există agent ideal pentru realizarea hipotensiunii controlate.
Anestezia pentru chirurgia ortognatică. Chirurgia ortognatică se efectuează în scopul
îmbunătăţirii ocluziei şi/sau rapoartelor intermaxilare cu baza craniului şi implicit şi a
esteticii pacientului. Tehnica anestezică trebuie să asigure securitatea pacientului şi
eficienţa echipei chirurgicale. De asemenea, în timpul osteotomiilor pot apărea tulburări
de ritm cardiac cu tahicardie, prin stimularea trigemenului, sau bradicardie (chiar
asistolă), prin apariţia reflexului trigeminovagal. După chirurgia ortognatică este nevoie
de o trezire rapidă şi de bună calitate dat fiind riscul de obstrucţie respiratorie prin edem,
sângerare sau vărsătură la pacienţii cu blocaj intermaxilar.
5. PERIOADA INTRAOPERATORIE. COMPLICAŢII PERIOPERATORII
Ca şi în alte domenii chirurgicale, în cazul anesteziei pentru chirurgia maxilo-facială, este
obligatorie monitorizarea cardiacă, a tensiunii arteriale, pulsoximetria şi monitorizarea
parametrilor respiratorii. Intraoperator este nevoie de o urmărire atentă, deoarece un mare
număr de reflexe pot apărea şi pune probleme vitale. Reflexele vagale pot apărea la
stimularea ramurii mandibulare şi maxilare a trigemenului.
CONTRIBUŢII PERSONALE
I. CAPITOLUL 1. Anestezia în chirurgia maxilo-facială la copii. Analiza
complicaţiilor respiratorii în legătură cu vârsta, tipul intervenţiei şi
tehnica anestezică
Introducere. Prezentul studiu urmăreşte în premieră în literatura de specialitate incidenţa
complicaţiilor la intervenţiile chirurgicale maxilo-faciale la copii, legate de vârstă,
tehnica anestezică şi tipul intervenţiei.
Material şi metodă. A fost efectuat un studiu prospectiv, observaţional, în perioada
2004-2008, care a cuprins un număr de 371 copii operaţi în Clinica de Chirurgie CranioMaxilo-Facială din Cluj-Napoca. Vârsta copiilor a fost cuprinsă între 2 luni şi 18 ani.
Copiii au fost incluşi în unul din cele 5 grupuri de vârstă şi 6 grupe de intervenţii. A fost
analizată incidenţa complicaţiilor perioperatorii respiratorii, în legătură cu vârsta şi tipul
operaţiei. Au fost colectate şi datele legate de vârstă, greutate, sex, categoria ASA a
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fiecărui pacient şi tipul anesteziei folosite pentru realizarea intervenţiei chirurgicale. S-au
analizat statistic datele obţinute.
Rezultate. Per ansamblu, a prezentat complicaţii respiratorii un număr de 48 pacienţi
(13%), dintre care 17 pacienţi (5%) au prezentat spasm laringian, glotic sau bronşic, 24
pacienţi (7%) au avut complicaţii legate de sondă, iar 7 pacienţi au avut alte complicaţii
respiratorii. Incidenţa complicaţiilor respiratorii de tip spasm în studiul de faţă a fost
semnificativ crescută la grupul copiilor operaţi pentru despicături labiopalatine faţă de
grupul copiilor cu intervenţii plastice, pentru focare dentare sau septice şi nu au fost
diferenţe semnificative între grupul copiilor operaţi pentru despicături labiopalatine faţă
de grupul copiilor cu intervenţii pentru traumatisme şi faţă de grupul copiilor operaţi
pentru afecţiuni tumorale. În rest, nu au fost diferenţe semnificative între grupuri în ceea
ce priveşte apariţia spasmului căii aeriene.
Nici un tip de complicaţie respiratorie nu a diferit semnificativ între tipurile de
inducţie anestezică: ketamină intramuscular, inducţie inhalatorie, inducţie intravenoasă.
Complicaţiile respiratorii nu au diferit semnificativ nici în funcţie de agentul
anestezic folosit pentru menţinerea anesteziei generale (halotan, izofluran, propofol,
sevofluran).
În privinţa incidenţei complicaţiilor după localizarea intracavitară sau
extracavitară a intervenţiei, deşi acestea au fost mai multe în cazul operaţiilor
endocavitare, diferenţa nu a fost semnificativă statistic.
Discuţii. Incidenţa complicaţiilor respiratorii în chirurgia pediatrică este de aproximativ
5%. Incidenţa generală a complicaţiilor respiratorii în studiul prezent a fost mai mare –
13% din pacienţi au prezentat complicaţii respiratorii. Acest lucru este în legătură cu
particularitatea intervenţiei chirurgicale, care se efectuează pe calea aeriană sau în jurul
acesteia în chirurgia maxilo-facială ca şi în cea ORL. Postoperator, multe complicaţii
respiratorii (obstrucţie de căi aeriene, desaturare, laringospasm, tuse, cianoză, bradipnee)
pot apărea în legătură cu edemul local din palat, faringe, limbă, prin efectul rezidual al
anestezicelor sau datorită prezenţei de secreţii sau sânge în faringe, mai ales la copiii
mici, care nu îşi pot autocurăţa secreţiile din arborele respirator. Riscul de hipoxemie este
mai mare la intervenţiile de palatoplastie decât la alte operaţii plastice.
Concluzii. Incidenţa complicaţiilor respiratorii în chirurgia pediatrică maxilo-facială este
crescută şi impune o vigilenţă continuă pentru asigurarea siguranţei pacienţilor.
II. CAPITOLUL 2. Tehnici anestezice pentru anestezia din chirurgia
ortognatică- anestezia generală totală intravenoasă, anestezia
inhalatorie cu pivot volatil: halotan, izofluran sau sevofluran.
Introducere. Chirurgia ortognatică s-a dezvoltat şi se practică de rutină în Clinica de
Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” din Cluj-Napoca. Alegerea tehnicii anestezice depinde de mulţi factori: de
tipul şi durata intervenţiei, de posibilităţile tehnice şi materiale, de evaluarea pacientului
şi a datelor de laborator şi încadrarea ASA a pacientului, de chirurg, anestezist, personal
auxiliar, de consultaţia preoperatorie a anestezistului cu chirurgul pentru estimarea
pierderilor sangvine.
Material şi metodă. Prezentul studiu pilot a avut ca scop evaluarea unor tehnici
anestezice folosite pentru operaţiile ortognatice. Studiul a fost retrospectiv. Au fost luaţi
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în studiu 40 de pacienţi cu operaţii ortognatice, la care intervenţia s-a desfăşurat în
perioada 2004-2006. Pacienţii au fost repartizaţi în 4 grupe egale: grupul halotan (H),
grupul izofluran (I), grupul sevofluran (S) la care operaţia s-a efectuat în anestezie
inhalatorie pe pivot anestezic volatil (halotan, izofluran, respectiv sevofluran) şi grupul
propofol (P) la care anestezia administrată a fost intravenoasă totală prin administrare de
propofol continuu cu seringa automată în doze de 4-8 mg/kg/h, în funcţie de parametrii
clinici.
Rezultate. Nu au existat diferenţe semnificative între grupuri în privinţa vârstei şi a
greutăţii la efectuarea analizei Anova. Analiza statistică a arătat că durata operaţiei a fost
semnificativ mai mare la grupul S faţă de grupurile H, I, P (p = 0,006). Consumul mediu
de fentanyl a fost următorul: grupul H 0,14 ± 0,05 µg/kg/min, grupul P 0,14 ± 0,04
µg/kg/min, grupul I 0,16 ± 0,07 µg/kg/min, iar la grupul S 0,09 ± 0,02 µg/kg/min. Timpul
de detubare (trezire) a variat astfel: la grupul H între 5-55 minute, la grupul P între 5-60
minute, la grupul I între 15-75 minute, iar la grupul S între 5-30 minute.
Discuţii. Nu au existat diferenţe semnificative între grupuri între greutatea şi vârsta
pacienţilor. Acest lucru nu surprinde, întrucât pacienţii cu intervenţii ortognatice sunt în
mare parte tineri, cu indice de masă corporală normal sau foarte aproape de normal.
Au existat diferenţe semnificative între durata operaţiei şi anesteziei între grupuri
şi la consumul de fentanyl. Deşi în toate grupurile au existat intervenţii mai lungi, durata
intervenţiilor a fost mai crescută la grupul S, al pacienţilor anesteziaţi cu sevofluran. Nu
au avut loc complicaţii serioase în nici unul dintre grupuri. Chirurgii au fost mulţumiţi la
toate tipurile de anestezie. Un pacient din grupul sevofluran a fost transfuzat cu sânge
izogrup din cauza unei sângerări postoperatorii.
Concluzii. Toate tehnicile de anestezie din studiul de faţă au asigurat confortul
chirurgului şi siguranţa pacientului. Nu au fost complicaţii serioase în nici unul din
grupuri, tehnica anestezică aleasă poate să ţină cont de alte aspecte, cum ar fi confortul
chirurgical, timpul de trezire, statusul pacientului sau raportul cost/beneficiu. În
intervenţiile lungi ar putea fi recomandat sevofluranul, din cauza trezirii mai rapide şi a
consumului mai redus de fentanyl.
III. CAPITOLUL 3. Tehnici anestezice pentru chirurgia ortognatică.
Anestezia cu hipotensiune controlată pentru scăderea pierderilor
sangvine şi îmbunătăţirea vizibilităţii câmpului operator. Studiu al
anesteziei generale pivot sevofluran
Introducere. Pierderile sangvine sunt situate între 50-5000 ml în chirurgia ortognatică.
Multe studii au arătat o scădere a necesarului de transfuzie prin folosirea tehnicilor de
hipotensiune controlată la valori de 50-65 mm Hg tensiunea arterială medie în chirurgia
ortognatică.
În studiul prezent am pornit de la premiza că hipotensiunea controlată scade
sângerarea în chirurgia ortognatică, dar am indus hipotensiunea doar la pacienţii la care
nu exista o sângerare redusă în normotensiune. Scopul studiului a fost evaluarea
procentului de pacienţi care necesită utilizarea unei tehnici anestezice de hipotensiune
controlată în cazul anesteziei generale pivot sevofluran în intervenţiile de chirurgie
ortognatică, precum şi evaluarea situaţiilor care impun folosirea hipotensiunii controlate.
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Material şi metodă. Studiul a cuprins 60 de pacienţi operaţi în vederea corectării
anomaliilor dento-maxilare sau maxilo-faciale în Clinica de Chirurgie Cranio-MaxiloFacială Cluj-Napoca în perioada 2007-2010, în anestezie generală pivot sevofluran.
Studiul a fost prospectiv, simplu orb. Anestezia a fost realizată astfel încât să fie asigurat
confortul pentru chirurg în ceea ce priveşte calitatea câmpului operator. Calitatea
câmpului chirurgical a fost estimată de către chirurg, care nu cunoştea tipul anesteziei
folosite şi nici valoarea tensiunii arteriale, folosindu-se scala Fromme de apreciere a
calităţii câmpului operator.
Evaluarea sângerării a fost efectuată din 5 în 5 minute în perioada efectuării
osteotomiilor. Dacă în urma aprecierii pe scala Fromme câmpul operator nu era optim
(neîncadrându-se în valoarea 0-2 pe scala Fromme) se instituia hipotensiunea controlată
prin aprofundarea anesteziei generale, iar la nevoie prin administrarea unor bolusuri de 12 mg metoprolol până la obţinerea unui scor optim pe scală (≤ 2). Pacienţii au fost
repartizaţi în urma studiului în două grupuri: grupul N care a cuprins pacienţii fără
hipotensiune şi grupul H al pacienţilor la care a fost nevoie de tehnică anestezică în
hipotensiune controlată. S-a urmărit durata intervenţiei şi a anesteziei, consumul de
fentanyl/min/kg, timpul de trezire şi nevoia de transfuzie postoperatorie la cele două
grupuri de pacienţi. Datele au fost interpretate statistic utilizând programul SPSS 10
pentru Windows. O valoare p < 0,5 a fost considerată ca reprezentând o diferenţă statistic
semnificativă între grupuri.
Rezultate. Durata anesteziei a variat în grupul N între 90-420 minute cu o medie de
172,3 şi o deviaţie standard de 72,6, iar în grupul H între 90-620 minute cu o medie de
312,6 şi o deviaţie standard de 113,2 (figura 3.2.). Durata anesteziei a fost semnificativ
mai mare la grupul H, la care s-a folosit tehnica hipotensiunii controlate. Timpul până la
detubare nu a diferit semnificativ între grupul N şi H. Consumul de fentanyl a fost scăzut
semnificativ la grupul H. Consumul de fentanyl a fost mai scăzut la pacienţii care au
primit metoprolol intraoperator.
Discuţii. În studiul de faţă, abordarea inducerii hipotensiunii a fost diferită de abordarea
din literatură. Inducerea hipotensiunii a fost realizată doar în situaţia în care satisfacţia
chirurgului, exprimată prin scala de sângerare Fromme, nu a fost corespunzătoare. Astfel
poate fi explicat faptul că durata intervenţiei a fost mai mare la grupul H, altfel decât în
literatură, unde durata intervenţiei este mai mică la pacienţii la care se foloseşte
hipotensiunea.
Pentru o reducere a numărului de pacienţi cu hipotensiune dar cu păstrarea nevoii de
confort chirurgical, modul de abordare din acest studiu poate fi luat în considerare, cu
inducerea hipotensiunii doar dacă este nevoie.
Concluzii. Pentru o reducere a numărului de pacienţi cu hipotensiune dar cu păstrarea
nevoii de confort chirurgical, modul de abordare din acest studiu poate fi luat în
considerare, cu inducerea hipotensiunii doar dacă este nevoie.

IV. CAPITOLUL 4. Influenţa anestezicului volatil (izofluran vs desfluran)
şi a hipotensiunii controlate asupra timpului de trezire din anestezie şi
a calităţii trezirii apreciată prin scorul Aldrette
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Introducere. Izofluranul este mult folosit ca anestezic de menţinere în chirurgia
ortognatică. Anestezia inhalatorie pivot izofluran s-a arătat că reduce pierderile sangvine.
Pe de altă parte, şi trezirea trebuie să fie de calitate. Scopul studiului a fost evaluarea
timpului de trezire la pacienţii cu operaţii de chirurgie ortognatică în anestezie generală
inhalatorie cu pivot izofluran, cu sau fără hipotensiune controlată, sau izofluran şi
desfluran, precum şi evaluarea calităţii trezirii din anestezie.
Material şi metodă. Studiul a fost prospectiv, observaţional, simplu orb. Au fost incluşi
în studiu pacienţii cu operaţii ortognatice în anestezie generală pivot izofluran, operaţi în
perioada 2007-2010. Pacienţii au fost repartizaţi în 3 grupuri: grupul IN, la care
intervenţia a fost efectuată în anestezie generală pivot izofluran, grupul IH, la care
intervenţia a fost efectuată folosind tehnica hipotensiunii controlate prin aprofundarea
anesteziei generale pivot izofluran şi grupul ID, la care la începerea osteosintezei s-a
înlocuit izofluranul cu desfluran. A fost urmărit timpul de trezire din anestezie (timpul de
la terminarea intervenţiei şi oprirea pivotului volatil şi până la executarea comenzilor şi
reluare a reflexelor de apărare a căii aeriene), precum şi calitatea trezirii apreciată pe
scala Aldrette.
Rezultate. Grupul IN a cuprins 18 pacienţi, cu un raport femei/bărbaţi de 11/7; grupul
IH a inclus 12 pacienţi, cu un raport femei/bărbaţi de 10/2 iar grupul ID a cuprins 14
pacienţi, cu un raport femei/bărbaţi de 10/4. În privinţa timpului de trezire nu au existat
diferenţe semnificative între grupurile IH şi IN. În privinţa timpului de trezire, testul t
Student arată diferenţe semnificative statistic între grupul IN şi ID. Între grupul IH şi ID,
există o diferenţă statistic semnificativă în privinţa timpului de trezire. Scorul Aldrette la
trezire a avut valori mai mari, cu diferenţă statistic semnificativă între grupul IN vs ID şi
între grupele IH vs ID. Nu au fost diferenţe statistic semnificative între scorul Aldrette la
pacienţii la care s-a folosit doar izofluranul ca pivot anestezic, fie că au fost intervenţiile
în hipotensiune controlată sau normotensiune.
Discuţii. După chirurgia ortognatică este nevoie de o trezire rapidă datorită riscului de
obstrucţie respiratorie prin edem, sângerare sau vărsătură la pacienţii blocaţi.
Concluzii. Timpul de trezire a fost redus iar trezirea de mai bună calitate la anestezia cu
izofluran urmată de desfluran.
V. CAPITOLUL 5. Controlul căii aeriene la pacienţii cu traumatisme
cranio-maxilo-faciale. Studiu retrospectiv 2006-2009
Introducere. Controlul căii aeriene la pacienţii cu traumatism maxilofacial este
dificil. În acest studiu retrospectiv s-a efectuat analiza particularităţilor traumatismelor
maxilo-faciale operate în anestezie generală, modalitatea de control a căii aeriene la pacienţii cu traumatisme maxilofaciale precum şi principalele probleme legate de controlul
căii aeriene.
Material şi metodă. A fost efectuat un studiu retrospectiv pe un eşantion de 247 pacienţi
din pacienţii internaţi în Clinica de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială Cluj-Napoca în
perioada 2006-2009. Au fost analizate datele demografice ale pacienţilor luaţi în studiu,
încadrarea în categoria de risc ASA, modalitatea de control a căii aeriene, problemele
legate de controlul căii aeriene.
Rezultate. un procent ridicat l-au reprezentat bărbaţii (206 bărbaţi şi 41 femei în studiu,
Cei mai mulţi pacienţi din studiul nostru au fost tineri. Majoritatea pacienţilor operaţi
pentru traumatisme maxilo-faciale au fost încadraţi în categoria de risc ASA I sau II,
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Dintre pacienţii luaţi în studiu, 26 pacienţi au avut fracturi tip Le Fort II sau III. Tehnica
de control a căii aeriene a fost cel mai frecvent intubaţia nazotraheală, urmată de intubaţia
orotraheală în studiul prezent. Masca laringiană a fost inserată pentru menţinerea căii
aeriene în 5 cazuri, la 2 cazuri a fost efectuată traheostomie, iar 4 pacienţi au avut
modalităţi complexe de control al căii aeriene. Indiferent de tipul fracturii (cu tip Le Fort
asociat sau fără fractură tip Le Fort, modalitatea preferată de control al căii aeriene a fost
intubaţia nazotraheală). În cazul fracturilor Le Fort, traheostomia nu a fost efectuată în
nici un caz. Complicaţiile respiratorii au fost frecvente în studiul nostru (calea aeriană
dificilă la 11.3%, depresia respiratorie la 6.1%, complicaţii în legătură cu sonda de
intubaţie la 0.8%). Masca laringiană a fost utilizată pentru realizarea ventilaţiei în
inducţie dar şi pentru managementul complicaţiilor.
Discuţii. Leziunile traumatice cresc incidenţa complicaţiilor intraanestezice, în prezenţa
unui risc ASA redus.
Concluzii. Calea aeriană dificilă are o incidenţă crescută în traumatismele maxilofaciale. Masca laringiană este utilă pentru controlul căii aeriene la pacienţii cu
traumatisme maxilo-faciale.
VI. CAPITOLUL 6. Complicaţiile intraanestezice în chirurgia maxilofacială. Analiza retrospectivă 2006-2009
Introducere. Scopul studiului este descrierea incidenţei şi tipului complicaţiilor apărute
în chirurgia maxilo-facială la adulţi.
Material şi metodă. Studiul a fost retrospectiv. Au fost incluşi în studiu un număr de
1275 pacienţi adulţi operaţi în sfera maxilo-facială. Pacienţii au fost împărţiţi în 4 grupe:
Grupul I- pacienţi cu intervenţii pentru focare şau inflamaţii, Grupul II- pacienţi cu
intervenţii plastice, Grupul III- pacienţi cu intervenţii pentru traumatisme şi Grupul IVpacienţi cu patologie tumorală. A fost urmărită incidenţa complicaţiilor respiratorii,
cardiace, precum şi alte complicaţii. şi perioada apariţiei complicaţiilor în inducţie,
menţinere, trezire sau pe mai multe perioade. A fost analizată incidenţa diferitelor
complicaţii pe tipuri de intervenţii, pe categorii de vârstă şi sex, pe tipuri de tehnici
anestezice şi clasificare ASA. Complicaţiile au fost analizate statistic, folosind programul
SPSS 10 pentru Windows şi programul Epiinfo 6.
Rezultate. Complicaţiile respiratorii au apărut cu o frecvenţă de 10,3% în grupul I, de
9,2% în grupul II, de 22,9% în grupul III şi de 13,6% în grupul IV din totalul
intervenţiilor din grupul respectiv. Complicaţiile respiratorii au apărut cu o frecvenţă
semnificativ crescută la grupul III faţă de celelalte grupuri. Complicaţiile respiratorii au
fost mai frecvente la bărbaţi (16,5% din cazuri) decât la femei (11% au prezentat
complicaţii). Complicaţiile cardiace au apărut într-un procent de 2,1% din operaţiile
pentru focare, la 12,9% din operaţiile plastice, la 26,1% din operaţiile pentru traumatisme
şi la 26,8% din operaţiile pentru tumori. Analizând statistic cu testul Chi-pătrat rezultă
diferenţe semnificative statistic.
Discuţii. Multe ţări analizează calitatea actului medical şi posibilităţile de îmbunătăţire a
acestuia. Urmărirea incidentelor apărute în timpul intervenţiilor este importantă pentru o
prevenire a incidentelor serioase şi creşterea siguranţei actului medical. Complicaţiile
perioperatorii pot creşte morbiditatea şi mortalitatea perioperatorie. Dintre complicaţiile
medicale, complicaţiile respiratorii şi cardiace pot produce morbiditate şi mortalitate
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postoperatorie, creşterea numărului zilelor de îngrijire şi o mărire a costurilor îngrijirilor
medicale.
Concluzii. Studiul prezent a demonstrat că în intervenţiile maxilo-faciale apare un
procent crescut de complicaţii respiratorii, cardiace şi neurologice.

VII. CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA BIS ÎN CHIRURGIA
MAXILO-FACIALĂ- IMPORTANŢĂ ŞI LIMITE
Introducere. Indicele bispectral (BIS) este o valoare derivată din monitorizarea
electoencefalogramei ce măsoară profunzimea anesteziei în timpul anesteziei şi a sedării.
În studiul prezent s-a propus urmărirea valorilor înregistrate ale BIS intraoperator la
pacienţi operaţi în sfera maxilo-facială pentru a aprecia dacă această monitorizare ar
trebui adăugată metodelor uzuale de monitorizare din chirurgia maxilo-facială.
Material şi metodă. Monitorizarea BIS a fost aplicată la un număr de 30 pacienţi.
Studiul a fost prospectiv, observaţional, dublu orb. Scopul lucrării a fost observarea
apariţiei valorilor BIS care indică o anestezie prea profundă sau prea superficială precum
şi apariţia interferenţelor sau a dezlipirilor electrozilor şi influenţa acestora asupra
monitorizării stării de conştienţă intraanestezică. Datele le-am utilizat statistic utilizând
pachetul SPSS 10 pentru Windows între grupul de pacienţi cu anestezie pentru intervenţii
maxilofaciale şi cei cu intervenţii ORL precum şi între grupul de pacienţi operaţi în
anestezie generală cu hipotensiune controlată şi grupul pacienţilor la care hipotensiunea
controlată nu a fost utilizată.
Rezultate. Douăzeci de pacienţi au fost operaţi în sfera maxilo-facială (grup 1), iar 10
pacienţi au avut operaţii în sfera ORL (grup 2). Nu au existat diferente semnificative între
numărul pacienţilor cu scăderi ale BIS între cele 2 grupe de pacienţi, dar la grupul 1,
pacienţii cu operaţii în sfera maxilo-facială, durata scăderilor a fost mai mare. Scăderea
BIS a fost evidenţiată la 15 pacienţi din cei 18 cu tehnica anestezică de hipotensiune
controlată şi la 5 pacienţi din cei 12 la care anestezia generală nu a fost efectuată cu
tehnica de hipotensiune controlată, valori statistic semnificative. Nu există o diferenţă
statistic semnificativă nici între grupele de operaţii (maxilo-facială vs ORL) nici pe
tipurile de anestezii (cu sau fără hipotensiune controlată) în ceea ce priveşte valorile
crescute ale BIS. Detaşările de electrozi au apărut la un număr de 8 pacienţi. Interferenţe
au fost prezente la 14 pacienţi. În privinţa interferenţelor, numărul acestora a fost
semnificativ mai mare statistic la grupul de pacienţi cu operaţii maxilofaciale fată de cei
cu operaţii ORL.
Discuţii. Tehnica de hipotensiune controlată prin adâncirea anesteziei generale este
descrisă, utilizată şi acceptată în literatură pentru beneficiile pe care le are în scăderea
duratei operaţiilor, a pierderilor sangvine şi a necesarului de transfuzie. Totuşi, valorile
BIS ar putea detecta o anestezie prea profundă (valori BIS sub 20) şi ajuta la conducerea
anesteziei generale. Interferenţele au fost multe în studiul prezent. Incidenţa semnificativ
crescută la grupul cu operaţii maxilofaciale este datorată specificului chirurgiei
maxilofaciale, în care apar mobilizări ale oaselor craniene şi se utilizează instrumente
electrice în apropiere de locul de plasare al electrozilor.
Concluzii. Studiul prezent a arătat că monitorizarea BIS ar fi utilă mai ales în cazurile de
anestezie cu hipotensiune controlată, pentru conducerea mai bună a anesteziei. Pentru o
monitorizare de bună calitate ar trebui găsită o metodă mai bună de fixare sau de luat
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precauţii speciale în cazul operaţiilor cu grad mare de detaşare al electrozilor (în cazul
operaţiilor pe maxilar, la care se mobilizează şi scheletul craniului).

CONCLUZII GENERALE
1.Complicaţiile şi incidentele apar în procent ridicat.
2.Incidenţa crescută a complicaţiilor respiratorii în anestezia pediatrică şi în particular
în cea pentru intervenţiile maxilofaciale impune o vigilenţă continuă pentru
asigurarea siguranţei pacienţilor.
3.Unele tehnici anestezice pot avea avantaje în diferite intervenţii.
4.Pentru operaţiile ortognatice, folosirea tehnicii de hipotensiune controlată ajută la
obţinerea unui câmp operator curat şi îmbunătăţeşte condiţiile operatorii.
5.La intervenţiile lungi, poate fi necesară folosirea mai frecventă a tehnicii de
hipotensiune controlată.
6.O parte dintre operaţiile ortognatice pot fi realizate în condiţii bune în anestezie
generală cu normotensiune.
7.Desfluranul oferă avantajul unei treziri de mai bună calitate dacă este folosit în a
doua parte a intervenţiei în chirurgia ortognatică după anestezia generală iniţială
cu izofluran.
8.Complexitatea leziunilor traumatice maxilo-faciale poate creşte riscul anestezic prin
problemele legate de managementul căii aeriene, indiferent de clasificarea ASA a
pacientului.
9.Masca laringiană este un mijloc util de control al căii aeriene în inducţie, atunci
când nu este contraindicată.
10. Inervaţia particulară a regiunii face ca un procent crescut de pacienţi să prezinte
asistolă sau bradicardie, precum şi alte tulburări de ritm.
11. Complicaţiile pot apărea în orice perioadă a anesteziei, fiind necesară urmărirea
continuă a parametrilor hemodinamici şi respiratori în perioada perioperatorie.
12. Mijloacele de monitorizare ar trebui extinse.
13. Monitorizarea BIS ar putea ajuta la o mai bună ghidare a anesteziei, cu reducerea
perioadelor de anestezie prea profundă la stricul necesar şi, implicit, cu creşterea
siguranţei pacientului.
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GENERAL PART
1. INTRODUCTION
There are a lot of type of interventions in maxillofacial surgery and there are a different
magnitude of these. A particularity of these type of surgery is that is important functional
as so esthetic aspects of intervention.
In Romania, maxillofacial surgery was developed specially in last years , when it was
introduced new techniques of tretment for complex diseases and modern surgical
techniques. For realise security for the patient and good surgical conditions is necessary a
new abord of anesthetic techniques and adapt the techniques for complex particularity of
surgical needs.
2. AIRWAY
Generality. Airways control represent the most important thing for anesthesia.
Management of airway and induction are in responsibility of the anesthesist.
In cranio- maxillofacial surgery it is a great incidence of difficult airway. Moreover,
difficult airway could apear in intraoperative and postoperative period. Researchers
were indicated that difficult laringoscopy and intubations apear in 1.5 and respective
8.5 % from general anestesia (Crosby and all). The same autors, imposibility of
intubations apear in 0.13-0,3% from general anesthesia. The incidence of theese
situations in maxillofacial surgery is greater, maxillofacial surgery have some time the
objective to treat morfologic anomaly at facial region that are acompanied some time
with respiratory difficulty. The more difficult the intubations is, the most complication
could appear.
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Airways caractheristics in maxillofacial surgery. The patients in this surgical field
have anomalies of facial region (congenital or acquired). The anomalies could
influenced intubations or the entire management of airway. The obstruction of airway
could apear as result of inflamation, tissue edema, trauma or tumors. The obstruction
could apear during sleep, dorsal decubit position , the airway could be modified with
surgery, iradiation or trauma.
Modality of airway control. There are a lot of posibility for airway control in
maxillofacial anesthesia. The choice of a modality for airway control are influenced by
patient particularity and intervention as so by technical, human and monitoring
posibility in perioperative period. The most frequent is used tracheal intubations,
usualy nasotracheal but in some situations is need for the laringeal mask or
tracheostomy. For exception, submentonier intubations is necessary.
Intubations without muscle relaxant. Tracheal intubations is facillitated by using
muscle relaxant in induction of anesthesia. Some times is necessary to not use muscle
relaxant in intervention near the nervous …for example in parotid gland intervention.
For relise the intubations without muscle relaxant were used local anesthesia of the
tracheea, sedation with different dosis of hipnotic and with fentanyl or alfentanyl
added for reduce the incidence and magnitude of hemodinamic reactions as well as
general anesthesia.
Security of intubations tube and anesthetic circuit. Security for the intubations tube
and anesthetic circuit is very important because in a cause of anesthetised patient, the
distance between dead and alive are measured in minutes and the acces of the
anesthetist at the patient head is difficult. There is no consens for the best security
method. It is very important to detect and resolved rapidly every problem related
with maintenance of airway before the appearance of complications.
3. PARTICULARITIES OF PATIENTS/ INTERVENTION
Many patients with desease in maxillofacial region and need of surgery for corection
have general disease that could have influence in choice of aneshetic technique. The
general diseases could produce alteration in the face morphology. A great importance
is for anesthesia in older patient who had frecquent comorbidity. In politrauma is
important to a carefully evaluation for each patient, with attention at association of
lesions.
4. PARTICULARITIES OF ANESTHESIA
Generalities. Anesthetic techniques is necessary to be adapted at particularity of
patient and at surgical need. Clasic techniques are modified and new techniques are
under investigation.
Pediatric anestehesia. In childreen for some intervention is used intravenous sedation
or inhalation sedation. In older children can be enough if intervention is effectuated in
local anesthesia with sedation but for young children need general anesthesia for
dental extractions because of anxiety, handicapated patients or multiple extractions.
Intubation in children with normal airway is generally without problems. But
incidence of complications is semnificative greater in children with anomaly of
airway, the most patients in maxillofacial surgery. In these situations intubation could
be difficult, especially in children under 6 month old. In these situation is necessary to
be two persons who aid at intubations.
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Around 45% from children with maxillofacial intervention could have complications.
It is important for early detection of these complications and informed consent from
parents. Detubation is important to be made when child is fully awake, without
secretions or tissue edema, for maintenance of airway without problems.
Anesthesia for trauma. Traumatic lesions is growing up . in these situations may
appear obstruction of airway due to swelling, tissue fragment, blood or detri... in oral
cavity. Controll of airway can be difficult because there is fractores of face bone,
bleeding, luxation or dental avulsion, and lesions have a modified anatomy. Moreover
the patient could have full estomach, obesity or injuries to the spine. Concomitent
burning could have influence in airway maintenance and penetrant lesions, with
bleeding, swelling, bone fragments make facial mask ventilation to be difficult or
impossible.
In some situations, laringoscopy can be difficult.
Anesthetic techniques with controlled hypotension. In maxillofacial surgery, is
important for anesthesist to assure a relative dry opperative field for the reason of
reduce the operative looses in intervention with tisular reconstruction or maxilar or
mandibular reconstructions, for reduction of operation time in tumoral interventions
and for facilitating the dissection of vascular or nervous structures. Controlled
hypotension is used in situations in which surgical hemosthasis is difficult, in
ortognatic surgery or in tumoral surgery. There are a lot of modalities for reducing the
blood pressure during intrevention. It is necessary to know that the substances and
techniques could have secundary effects. There is no an ideal agent for controlled
hypotension
Anesthesia for ortognatic surgery. Ortognatic surgery is made for improving
occlusion, and/or intermaxillary raports with the basis of the cranium, as well as
cosmetic reasons. The anesthetic techniques need to realise security of patients, as
well as comfort for surgical team. Also, during the osteotomy could apear cardiac
arythmia through trigemen nerve stimulation, or bradicardia or asistole due to
trigeminovagal reflex. After ortognatic surgery is need for a rapid and good wake-up
for reducing airways obstruction risk due to sweling, bleeding or vomiting in patients
with intermaxillary fixation.
5. INTRAOPERATIVE PERIOD. PERIOPERATIVE COMPLICATIONS.
Like in other surgical field, in maxillofacial anesthesia is mandatory to realize cardiac
monitoring, blood pressure, oxygen saturation and monitoring of respiratory parameters.
During operation is need for carefully monitoring because is a high risk of appearance of
cardiac reflexes with vital risk. Vagal reflexes could appear in case of surgical
stimulation of maxillary or mandibular nerve from trigemen.
SPECIAL PART. PERSONAL CONTRIBUTIONS
CHAPTER 1. Anesthesia in pediatric maxillofacial surgery. Respiratory
complications analisys related with aged, intervention and anestethic technique.
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Introduction . These study is related with the incidence of complications in pediatric
maxilofacial surgery related with aged, anesthetic technique and type of intervention.
Material and metods. It was realised a prospective, observational study during 20042008 period, which enrolled 371 children with surgical intervention in CranioMaxillofacial Clinic Cluj- Napoca. The children was 2 month and 18 aged old. The
children were included in 5 groups of aged and 6 groups of interventions. It was analyzed
the incidence of respiratory complications, related with aged and type of surgery. It was
collected date related with aged, weight, sex, ASA category in each patient and the type
of anesthetic technique used for surgical intervention. Data was statistically analyzed.
Results. Respiratory complications were presented in 48 patients (13%). From these, 17
patients (5%) have had spasm laryngeal, , gothic or bronchospasm, 24 patients (7%)
have had complications related with tracheal tube, and 7 patients have had another
respiratory complications. The respiratory spasm was semnificative greater in children
with interventions for labial or palatine cleft comparative with children with plastic
intervention, children with dental intervention or inflammations and it was no difference
comparative with children with trauma or tumors interventions.
There was no semnificative differentions related with type of induction of
anesthesia: intramuscular ketamine, inhalation induction or intravenous induction. The
respiratory complications didn`t differ nor with anesthetic maintenance (halotan,
izofluran, propofol, sevofluran).
There was a greater incidence of complications in intracavitar interventions but
the difference was withhout statistic semnificance.
Discussions. The incidence of respiratory complications in pediatric surgery is around
5%. The incidence of complications in present study is greater- 13% of patients had
respiratory complications. This greater incidence is related with the particularity of
intervention, near the airway or at the airway in maxillofacial surgery and in ORL
surgery. In postoperative period a lot of complications (airways obstruction,
desaturation, laryngospasm, cough, cyanosis, bradipneea) could be related with local
tissue swelling in palate, pharynx, residual effect of anesthetics, especially in small
children who can’t swallow secretion from the airway. Hypoxemia risk is greater in
palatoplasty interventions.
Conclusions. High incidence of respiratory complications in pediatric anesthesia need
carefully observations of patients.
CHAPTER 2. Anesthetic techniques for anesthesia in orthognathic surgery:
general total intravenous anesthesia, inhalation anesthesia with inhalational
agent: halothan, isofluran or sevoflurane.
Introduction. In ortognatic surgery, the choice of anesthetic technique it is very
important.
Material and metods. Retrospective study for evaluate different techniques of general
anesthesia with propofol (P), halothane (H), isoflurane(I) and sevoflurane(S).
Results. The operation time was greater at S faţă de grupurile H, I, P (p = 0,006).
Discussions. The ortognetic surgery need special atention for reducing the operatory
bleeding.
Concluzii. The operatory condition were good in all group.
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CHAPTER 3. Anesthetic techniques for anesthesia in orthognathic surgery.
Aneshesia with controlled hypotension for reduction of blood loss and
improvment of surgical field. Study of general inhalational anesthesia with
sevoflurane.
Introduction.Controlled hypotension could reduce bleeding in ortognatic surgery. It
was evaluated condition when is necessary to use controled hypotension in ortognatic
surgery.
Material and metods. The study was pospective, duble blind , beetween 2007-2010,
The patients was 60 and the interventions effectuated was ortognaticthe quality of
operatory field was evaluated with Fromme scale. If it was more than 3 points in the
scale, the controlled hypotension was applied.
It was evaluated wake-up time, the time for intervention and anesthesia, and the
cantity of fentanyl.
Results.Controlled hypotension was used in patients with longer interventions and
consume of fentanyl was lower in hypotension group and when metoprolol was used.
Discussions. Good operatory condition could be achive with or without hypotension.
Concluzii. It is posibly to induced hypotension only when it operation in which
normotension is not enough for good operatory field.

CHAPTER 4. Influence of inhalational anesthetic (izofluran vs desfluran) and
controlled hypotension for emergence of aneshesia time and quality of awake
evaluated with Aldrette score.
Introduction. Isoflurane anesthesia offer good operatory condition in ortognatic surgery.
Material and metods. The study was prospective, simple blind. It was wvaluate the
detubation time and quality of wake up in 3 groups of patients with Aldrette scale.
Results.the best conditions were obtained in anesthesia with isoflurane initial and then
followed by desflurane after the osteotomy was made.
Discussions. The wake-up after ortognatic surgery need to be good for preventing the
complications.
Concluzii. This anesthesia with desflurane offers good wake-up conditions.
CHAPTER 5.
Airways control in patients with maxillofacial trauma.
Retrospective study 2006-2009.
Introduction. In these study was evaluated the problem related with airway in
maxilofacial surgery.
Material and metods. The airway controll was studied aa a group of 247 trauma
patients operating in general anesthesia during 2006-2009.
Results. The most patients were younger and men. The airway control was realised with
nasotracheal intubation. Laryngeal mask was used in 5 patient for airway maintenance.
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There was a high incidence of respiratory complications. Laryngeal mask can be used for
airway managiement in trauma patients, especiaLLY IN INDUCTION.
Discussions. Trauma lesions could increase the anesthetic risk.
Concluzii. Difficult airway iss frequent in trauma surgery. Laryngeal mask can be used
for controll the airway during indution.
CAPITOLUL 6. Complicaţiile intraanestezice în chirurgia maxilo-facială.
Analiza retrospectivă 2006-2009
Introduction. To describe the complication in different type of surgery.
Material and metods. The study was retrospective. It was included 1275 patients
divided in 4 groups: patients with dental, plastic, trauma or tumoral intervention. The
incidence of respiratory, cardiac and other complications were studied and compared
between groups related to patient aged, sex,anesthetic techniques and ASA clasification.
With SPSS 10 for Windows and Epiinfo 6.
Results. The incidence of respiratory complications were 10,3% in group I, 9,2% in
groupl II, 22,9% in group III and 13,6% in group IV. Respiratory complications were
more frecquent in men (16,5% vs 11%). Cardiac complications had apeared 2,1% from
intervention for dental surgery, 12,9% in plastic surgery, 26,1% in trauma surgery and in
26,8% from tumoral surgery. The values are semnificative statistic
Discussions. Study of complication in different country can help in assurance of a better
management of patient during operation. Complications appeared during interventions
could increase the perioperative morbidity and mortality.
Concluzii. The present study indicated that it is a high incidence of complication in
maxillofacial surgery.
CHAPTER 7. BIS monitoring in maxillofacial surgery- benefits and limits.
Introduction. This study has proposed to evaluate the utility and problems with BIS
monitoring in maxillofacial surgery.
Material and metods. BIS monitoring were applied in 30 patients. It was observed
values to low or too high, electrod detachement and interferences. Data were compared
statistic between groups with SPSS statistical program.
Results. 20 patient was included in group I and 10 patients in group II. There were no
significant diferences between thr 2 groups in detecting low values for BIS bur in
maxillofacial intervention duration of tis values were high. Low values for BIS were
detected in 15 patients from 18 parients with controlled hypotension and at 5 patients
from 12 with normotension, semnificative statistic. Electrode detachement had appear in
8 patients. Interferences was present in 14 patients, much more at patients with
maxillofacial interventions.
Discussions. BIS monitoring could detect a profound anesthesia (BIS value under 20). A
great number of interferences were detected in the present study. and help to a better
management of patient. The interferences appeared especially in maxilofacial
interventions.
14. Concluzii. BIS monitoring cold help for a better management of patient,
especially in anesthetic techniques with controlled hypotension..
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CONCLUSIONS
15. Incidence of complications and incidents are high.
16. High incidence of respiratory complications in pediatric maxilofacial surgery
needs continuous vigilance for asurance of patients safety
17. Some anesthetic techniquea have avantages in different interventions
18. Controlled hypotension improve operatory conditions in ortognatic surgery.
19. More frecquent is necessary o use controled hypotension during long condition.
20. some ortognatic intervention could be made in good condition without
hypotension.
21. The detubation time is shorter and the quality of wake-up from anesthesia is
better if initial isofluran anesthesia is replaced with desflurane anesthesia
22. The complexity of maxilofacial trama can increase the risk related with airway
management, independent of ASA risk.
23. Laryngeal mask is very good for induction of anesthesia if it is not
contraindicated.
24. Due to particular inervation of the region, it is a high incidence of bradicardia and
asistole.
25. BIS monitoring cold help for a better management of patient.
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