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Căile respiratorii și 
respirația în timpul 
anesteziei 
Prima parte a acestui pliant explică ce înseamnă căile respiratorii, 
de ce anesteziștii trebuie să le controleze și cum fac acest lucru în 
timpul anesteziei. 

De asemenea explică modul în care anesteziștii evaluează căile 
respiratorii înainte de operație pentru orice probleme potențiale și 
riscurile comune asociate cu controlul căilor respiratorii. 

A doua secțiune explică mai multe detalii despre ce se întâmplă 
dacă controlul căilor respiratorii necesită mai multă planificare și 
pregătire. 

 

Controlul standard a căilor respiratorii  
Căile respiratorii 
Căile respiratorii sau pasajul respirator, reprezintă 
calea pe care o parcurge aerul pentru a ajunge 
la plămâni. Atunci când inspirați, aerul intră prin 
nas și gură și trece prin gât, laringe (cutie vocală) 
și trahee pentru a ajunge la plămâni. Corpul tău 
ia oxigenul de care are nevoie din acest aer. 
În timpul anesteziei, gazele anestezice pot fi 
amestecate cu acest aer pentru a vă ajuta să 
dormiți în timpul intervenției. 
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De ce anesteziștii trebuie să „controleze“ căile respiratorii în 
timpul anesteziei 
Pe lângă administrarea anestezicului, anesteziștii sunt responsabili de starea 
dumneavoastră de bine pe durata intervenției. Aceasta include asigurarea 
faptului că plămânii dumneavoastră continuă să primească oxigen în timp ce 
sunteți anesteziat. 

Acest lucru este deosebit de important în timpul unui anestezic general sau sedare 
profundă, deoarece mușchii din jurul limbii și gâtului se relaxează și ar putea bloca 
căile respiratorii. Anestezistul va planifica cea mai bună modalitate de a preveni 
acest lucru. Acest lucru se numește „controlarea“ căilor respiratorii. 

Căile respiratorii deschise 

 

A Buza superioară 

B Bărbie 

C Limbă 

D Cavitatea nazală 

E Cerul gurii 

F Uvula 

G Faringe (căi respiratorii) 

Căile respiratorii parțial blocate 

 

A Buza superioară 

B Bărbie 

C Limbă 

D Cavitatea nazală 

E Cerul gurii 

F Uvula 

G Limba blochează fluxul de aer 
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Cum „controlează“ anesteziștii căile respiratorii 
Cel mai important gaz care vă va fii administrat este oxigenul. Înainte de 
începerea anesteziei, vi se poate cere să respirați oxigen dintr-o mască de plastic 
pentru față sau prin tuburi de plastic moale introduse în nări. Acest lucru dă 
plămânilor oxigen suplimentar înainte de începerea anesteziei. 
Anesteziștii au diferite metode și echipamente care îi ajută să controleze căile 
respiratorii. Acestea variază în funcție de opțiunile lor, de dumneavoastră ca 
pacient, și de tipul intervenției pe care o veți avea. 

Există diferite tipuri de tuburi ce ar putea fi introduse în gură, pe gât sau în trahee, 
pentru a deschide căile respiratorii și a permite oxigenului și gazelor anestezice să 
ajungă cu ușurință la plămâni. În mod normal, aceste dispozitive sunt introduse 
după ce ați adormit (sau sunteți profund sedat), astfel încât nu veți ști sau nu vă 
veți aminti de utilizarea sau introducerea lor. Plasarea unui tub în trahee este 
cunoscută ca „intubare orotraheală“. 

Cum vă evaluează anesteziștii căile respiratorii 
Înainte de anestezie, anestezistul sau un membru al echipei sale, va dori să vă 
adreseze o serie de întrebări, astfel încât să se poate face cel mai bun plan pentru 
anestezie și pentru controlarea căilor respiratorii. Dacă vi s-a spus anterior despre 
orice dificultăți în controlarea căilor respiratorii și a respirației, trebuie să informați 
anestezistul. De asemenea, se vor examina înregistrările anesteziilor anterioare, 
dacă acestea sunt disponibile. 

Aceștia vă vor întreba despre condițiile medicale relevante, de exemplu artrită la 
nivelul gâtului, apnee obstructivă în somn sau reflux de acid. 
Anestezistul dumneavoastră ar putea efectua câteva teste pentru a vă ajuta să 
anticipați ce tip de control a căilor respiratorii este necesar în situația 
dumneavoastră. De exemplu: 
■ ei vor verifica, de obicei, dacă puteți deschide gura larg și se vor uita la partea 

din spatele gâtului 

■ vă pot cere să mișcați maxilarul inferior înainte sau să vă mușcați buza 
superioară 

■ dacă aveți o creștere sau umflătură la nivelul căilor respiratorii sau a gâtului, se 
vor examina orice ecografii sau tomografii pe care le-ați făcut 

■ de asemenea, se pot uita în nas cu o cameră mică și flexibilă. Acest lucru nu 
este dureros. 

 
  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 4 

Riscuri și evenimente comune asociate cu controlul căilor 
respiratorii 
Oamenii au metode diferite de a interpreta cuvintele și numerele. Această scală 
este oferită pentru a ajuta. 
 
 
 

Foarte obișnuit Obişnuit Neobișnuit Rar Foarte rar 

1 din 10 
O persoană 
din familia ta 

1 din 100 
O persoană 

pe stradă 

1 din 1000 
O persoană 
dintr-un sat 

1 din 10000 
O persoană 
dintr-un oraș 

mic 

1 din 100.000 
O persoană 
dintr-un oraș 

mare 

Durere în gât  
Introducerea în gât a unui dispozitiv pentru căile respiratorii poate provoca durere 
în gât după operație. Acest lucru este obișnuit. 

Deteriorarea dinților și rănirea buzelor sau a limbii 
Există riscul de deteriorare a dinților sau de rănire a buzelor și limbii când tubul 
respirator este introdus sau scos. Acest fenomen este mai probabil dacă aveți dinți 
fragili, coroane dentare sau căi respiratorii dificil de controlat. Mici vânătăi sau 
crăpături ale buzelor sau limbii sunt frecvente și apar la circa 1 din 20 de anestezii. 
De obicei, rănile minore se vindecă repede. O deteriorare a dinților care să 
necesite tratament este neobișnuită și apare la 1 din 4.500 de anestezii în cazul 
dinților sănătoși. 

Intubare nereușită 
Deși este neobișnuit, anestezistului îi poate fi dificil sau imposibil să introducă un tub 
endotraheal în trahee. Aceasta se numește intubare nereușită. Dacă se întâmplă, 
este posibil ca anestezistul să trebuiască să vă trezească și să amâne operația. 
Intubarea nereușită apare la circa 1 din 2.000 de anestezii în cazul operațiilor 
planificate. Apare mai des în chirurgia de urgență și chiar mai des la pacientele 
însărcinate cărora li se administrează anestezie de urgență, unde fenomenul 
apare la aproximativ 1 din 300 de anestezii.  

Complicații grave 
În cazuri rare pot exista complicații grave din cauza problemelor căilor respiratorii 
ale pacienților.  

O cauză poate fi pătrunderea conținutului din stomac în plămâni. Acest fenomen 
se numește „aspirație”. Pentru a reduce acest risc la minimum, de obicei pacienții 
sunt sfătuiți să nu mănânce timp de șase ore înainte de operația planificată, iar 
unora chiar li se administrează pastile pentru reducerea cantității de acid din 
stomac. 
  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 5 

Deși foarte rare, alte complicații grave pot duce la deces, moarte cerebrală și 
internare neașteptată la terapie intensivă. 

Un studiu britanic din 2011 a arătat că pot apărea complicații grave la circa 1 din 
16.000 de anestezii. 

Stare de conștiență accidentală în timpul anesteziei generale 
Starea de conștiență apare când deveniți conștient în perioada în care era de 
așteptat să fi fost adormit. Este un fenomen rar, care apare la aproximativ 1 din 
20.000 de anestezii. 
Conștiența este mai obișnuită la începerea administrării anestezicului și la trezire. 
Când căile respiratorii sunt dificil de controlat, sunt șanse mai mari de conștiență în 
acest timp.  

Ce puteți face pentru a reduce riscurile 
Dinții 
Asigurați-vă că dinții și lucrările dentare, precum coroanele sau punțile, sunt fixate 
și sănătoase înainte de o anestezie (consultați un dentist dacă este nevoie). Acest 
lucru va reduce riscul de a fi deteriorați și va reduce riscul ca un dinte să se miște și 
să pătrundă în căile respiratorii. 

Înfometare și medicație pentru prevenirea aspirației 
Respectați toate instrucțiunile care vi se dau despre când ar trebui să vă opriți din 
mâncat și băut înainte de anestezie. Această perioadă este de obicei de șase ore 
pentru alimente și de două ore pentru apă. De asemenea, ar trebui să luați 
medicamente pentru reducerea riscului de aspirație, așa cum v-a prescris 
anestezistul. 

Apnee obstructivă în somn 
Dacă aveți apnee obstructivă în somn, există risc mare de dificultăți legate de 
căile respiratorii și va trebui să fiți monitorizat îndeaproape după anestezie. E 
posibil să trebuiască să rămâneți în spital peste noapte, chiar și pentru proceduri 
minore. Dacă aveți un aparat de presiune pozitivă continuă în căile respiratorii 
(CPAP), ar trebui să-l aduceți la spital. Îl veți folosi des în cursul recuperării de după 
anestezie. 

Barba și părul facial 
Bărbile dese pot îngreuna supravegherea căilor respiratorii, deoarece este posibil 
ca măștile faciale să nu se fixeze corect pe față. Tunderea sau raderea bărbii va 
ajuta. Este posibil ca anestezistul să vă ceară s-o radeți complet. 

Opțiunile pacientului 
Dacă se preconizează dificultăți legate de controlul căilor respiratorii, anesteziștii 
ar trebui să ofere o explicație completă și să discute cu dvs. toate opțiunile de 
control al căilor respiratorii. 

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 6 

Controlul căilor respiratorii „dificile” 
Această secțiune explică ce se întâmplă dacă se consideră 
că gestionarea căilor dvs. respiratorii va necesita mai multă 
planificare și pregătire.  

De ce o cale respiratorie poate fi „dificilă” 
Există mai mulți factori care, separat sau împreună, pot sugera că gestionarea 
căilor dvs. respiratorii poate fi mai „dificilă”. Acest lucru înseamnă că este probabil 
ca anestezistul să folosească echipamente sau tehnici mai specializate înainte sau 
în cursul anesteziei. 
Unii factori pot avea de-a face cu forma și starea gurii, maxilarului și gâtului dvs., 
de exemplu: 
■ dificultatea de a deschide gura 
■ dinți care se mișcă 

■ maxilar inferior mic 
■ barbă mare 
■ rănirea sau umflarea căilor respiratorii (gură, maxilar, gât). 

Alți factori pot avea de-a face cu afecțiuni medicale sau cu tratamente medicale 
anterioare: 
■ obezitate 
■ apnee obstructivă în somn 
■ reflux sever sau vomă 
■ sarcină 
■ artrită reumatoidă 
■ tumoare sau excrescență în căile respiratorii (canceroasă sau necanceroasă) 

■ radioterapie la cap sau gât 
■ un istoric de complicații dintr-o anestezie anterioară. 

Cum supraveghează anesteziștii căile respiratorii „dificile” 
Anestezistul dvs. va lua în considerare cea mai bună metodă de control al căilor 
dvs. respiratorii, pe baza evaluării și a rezultatelor analizelor. Dacă anestezistul 
crede că gestionarea căilor respiratorii poate necesita intervenții suplimentare, va 
discuta cu dvs. opțiunile disponibile pentru a vă asigura siguranța în timpul 
operației.  
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Intubare traheală conștientă sau sedată 
În mod excepțional, dacă este probabil să apară dificultăți semnificative la 
folosirea abordării standard a intubării, anestezistul poate sugera o intubare 
„conștientă” (sau sedată). În acest caz, tubul este introdus în trahee în timp ce 
sunteți conștient(ă) sau sedat(ă). În acest mod, dacă intubarea este dificilă sau nu 
reușește, nu e nevoie decât ca anestezistul să se oprească, iar dvs. veți continua 
să respirați singur(ă). Dacă se folosește sedarea, este posibil să nu vă aduceți 
aminte prea multe din procedură. 
Intubarea conștientă este realizată în sala de anestezie sau de operații. 
Anestezistul vă va conecta la diverse aparate pentru a vă monitoriza tensiunea 
arterială, funcția inimii și nivelurile de oxigenare. La fel ca în cazul oricărui 
anestezic, vă va introduce o branulă (un tub subțire din plastic, prin care pot fi 
injectate medicamente) în mână sau în braț. De asemenea, vi se va administra 
oxigen prin intermediul unei măști sau a unui tub moale din plastic, introdus în nări.  

Anestezistul vă va pulveriza cu grijă anestezic local în nas, gură și gât de mai multe 
ori, pentru a le amorți. Anestezicul local vă poate provoca tuse și vă poate afecta 
capacitatea de a înghiți. Acest lucru este normal, iar anestezistul vă va 
supraveghea pentru a se asigura că sunteți în siguranță. 

După ce zona amorțește, anestezistul vă va introduce prin gură sau prin nas un 
tub mic și flexibil, atașat la o cameră video. Acesta ghidează tubul respirator în 
trahee. După ce tubul respirator este poziționat în siguranță, anestezistul va iniția 
anestezia generală și veți deveni inconștient. 

Un film cu un pacient căruia i se administrează o intubare traheală conștientă este 
disponibil pe site-ul Difficult Airway Society (DAS), aici: http://bit.ly/DAS-AFI_video 
În funcție de durata operației dvs., după ce vă treziți, încă vă puteți simți gura și 
gâtul amorțite o vreme. Puteți fi sfătuit(ă) să nu mâncați și să nu beți timp de două 
ore, pentru a preveni înecarea. 

Cardul de alertă pentru căi respiratorii dificile 
Dacă anestezistul consideră că, în cazul dvs., căile respiratorii vor necesita control 
specific pe viitor sau dacă a întâmpinat dificultăți semnificative în controlul căilor 
respiratorii, de obicei va completa un „Card de alertă pentru căi respiratorii 
dificile” sau un formular în acest sens. Trebuie să-l luați cu dvs. când vă prezentați 
la spital pe viitor, astfel încât anesteziștii care vă vor supraveghea să fie conștienți 
de dificultățile care au avut loc și să poată planifica următoarea dvs. anestezie. 
Este util să prezentați acest card medicului de familie, pentru a verifica faptul că 
informațiile sunt înregistrate în fișa dvs. 

DAS este un grup de specialiști în anestezie, care sunt interesați în mod special de 
controlul căilor respiratorii. Resurse suplimentare pentru pacienți cu privire la căile 
respiratorii pot fi găsite pe site-ul web DAS: www.das.uk.com/patient_education 
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Depunem toate eforturile pentru a păstra informațiile din acest prospect exacte și 
actualizate, dar nu putem garanta acest lucru. Nu ne așteptăm ca aceste 
informații generale să ofere răspuns la toate întrebările pe care le-ați putea avea 
sau să trateze tot ceea poate fi important pentru dvs. Trebuie să discutați cu privire 
la opțiunile dvs. și orice preocupări aveți cu echipa dvs. medicală, utilizând acest 
prospect ca ghid. Prospectul nu trebuie considerat un sfat medical. Nu poate fi 
utilizat în scopuri comerciale sau de afaceri. Pentru precizări legale complete, vă 
rugăm să faceți clic aici  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/romanian). 

Toate traducerile sunt furnizate de comunitatea de traducători Translators Without 
Borders (Traducători fără frontiere). Calitatea acestor traduceri este verificată 
pentru a obține traduceri cât mai exacte, dar există riscul de inexactități și de 
interpretare greșită a unor informații. 

Spuneți-ne opinia dvs 
Propunerile pentru îmbunătățirea acestei broșuri sunt binevenite.  

Dacă aveți comentarii pe care doriți să ni le adresați, vă rugăm să le trimiteți la 
adresa următoare de e-mail: patientinformation@rcoa.ac.uk 
Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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