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Abstract 

The problem of the interventions performed under loco-regional anesthesia - practiced in a 

dental office, must be seen in the context of increasing plurifactorial dental care in Romania, 

in private or public practice. Because of the many advantages it presents, loco-regional 

anesthesia is considered as a method household during dental care routine. Currently, 

anesthesia allows adaptation methods and techniques individualized for each patient, so as to 

benefit from a perfect anesthesia and with minimal risk. Modern medicine attaches great 

importance to prevention of incidents, accidents and complications in surgical techniques, 

anesthesia loco-regional not an exception. Anesthesiology is one of the medical specialties 

related to medical malpractice can sometimes have complications leading to death of the 

patient; errors are inadmissible in this area. 

 

 

Rezumat. Problema intervenţiilor 

efectuate sub anestezie loco-regională - 

practicate într-un cabinet de medicină 

dentară, trebuie privită plurifactorial  în 

contextul creşterii asistenţei stomatologice 

în România, în practica privată sau de stat. 

Datorită multiplelor avantaje pe care le 

prezintă, anestezia loco-regională este 

considerată ca metodă de uz curent în 

cursul îngrijirilor de medicină dentară de 

rutină. Actualmente, anestezia  permite 

adaptarea metodelor şi tehnicilor 

individualizate pentru fiecare pacient, 

astfel încât acesta să beneficieze de o 

anestezie perfectă şi cu cât mai puţine 

riscuri. În medicina modernă se acordă o 

mare importanţă profilaxiei incidentelor, 

accidentelor şi complicaţiilor tehnicilor 

chirurgicale, anestezia loco-regională 

neconstituind o excepţie. Anesteziologia 

este una dintre specialităţile medicale 

corelată cu malpraxisul în medicină putând  

avea uneori complicaţii care determină  

decesul pacientului, erorile fiind 

inadmisibile în acest domeniu. 

 

Anestezia loco-regională în medicina 

dentară  comportă diverse riscuri, care pot fi 

limitate prin cunoaşterea atât a terenului 

pacientului, cât şi a tehnicilor de anestezie 

indicate. Experienţa practicianului, dublată 

de simţul clinic reprezintă premisele unui 
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abord corect al cazului clinic. În vederea 

aplicării unor tehnici de anestezie loco-

regională cât mai corecte şi mai eficiente, 

cunoaşterea cracteristicilor anatomice ale 

teritoriului oro-maxilo-facial devine un 

deziderat imperios necesar, fără care 

instalarea şi efectul anestezicelor loco-

regionale  lasă de dorit.Datorită multiplelor 

avantaje pe care le prezintă, anestezia loco-

regională este considerată ca metodă de uz 

curent în cursul îngrijirilor stomatologice de 

rutină. Un bun anestezic local sau loco 

regional trebuie să fie inofensiv pentru 

ţesuturi, să nu aibă toxicitate locală sau 

generală, să determine o anestezie de calitate 

şi durabilă, să nu determine leziuni la nivelul 

terminaţiilor nervoase, să fie hidrosolubil, să 

nu determine fenomene alergice. 

 

Anestezia în zilele noastre permite 

adaptarea metodelor şi tehnicilor 

individualizate pentru fiecare pacient, astfel 

încât pacientul să beneficieze de o anestezie 

perfectă şi cu cât mai puţine riscuri folosind 

substanţe cât mai apropiate ca proprietati de 

„anestezicul ideal”. Utilizarea în practica de 

zi cu zi, a uneia dintre  cele mai anodine 

metode de anestezie, anestezia locală, nu se 

dovedeşte a fi lipsită de riscuri. Numărul 

incidentelor, accidentelor şi complicaţiilor 

locale sau generale ce pot să apară în 

anestezia loco-regională este mare. 

Statisticile lui SENTILHES (1993) ( citat de 

4) arată că riscul apariţiei deceselor cu 

ocazia efectuării unei anestezii loco-

regionale este "aproape nul" între 1-45 ani; 

uşor crescut înainte de 55 ani şi crescut după 

75 ani. Riscul toxicităţii la un adult sănătos 

de 72 kg apare după utilizarea a 13 carpule 

(de 1,8 ml) lidocaină 2% cu vasoconstrictor 

şi 8 carpule lidocaină 2% simplă . Marja de 

securitate este deci considerabilă ceea ce 

permite o largă utilizare a anesteziilor loco-

regionale în practica curentă stomatologică. 

 

Incidentele si accidentele apar imediat, 

complicaţiile sunt secundare. Prevenirea  lor 

se realizează prin: anamneză completă a 

pacientului, indicaţie judicioasă a metodei de 

anestezie şi a substanţei anestezice, otehnică 

corectă de administrare, alegerea 

individualizată a agentului anestezic cu 

evitarea pe cat posibil a vasoconstrictorului 

şi monitorizarea permanentă a pacientului 

(parametrii organici - puls, respiraţie, 

tensiune arterială, sistem nervos). 

În medicina dentară oportunitatea 

indicaţiei anestezice  depinde de o serie de 

factori obiectivi şi subiectivi care vizează  

pacientul, practicianul  şi logistica 

disponibilă. Anestezia loco-regională este 

indicată în : intervenţii de durată scurtă şi 

medii în arii  ce pot  fi anesteziate prin 

blocuri regionale, absenţa interferenţei 

majore cu funcţiile vitale ale pacientului, 

acceptabilitatea pacientului ( pacient 

echilibrat fizic şi psihic, cu discernamânt), în 

prezenţa stării de conştienţă precum şi un 

risc anestezic disproporţionat de mare faţă 

de gravitatea afecţiunii de tratat.  

 

În opoziţie contraindicaţiile generale ale 

anesteziei loco-regionale sunt : tulburări 

majore de hemostază sau tratamentul cu 

anticoagulante, prezenţa factorului septic în 

aria de anesteziat dar şi deficitul neurologic 

şi lipsa de cooperare a pacientului, acestea 

din urmă impunând completarea analgeziei 

prin tehnici adaptate de sedare conştientă. 

Pe măsură ce au fost descoperite noi 

tehnici şi sisteme de administrare, medicilor 

dentişti le-a fost acordată şansa de a avea la 

îndemână metode noi de anesteziere a 

dinţilor şi părţilor moi, metode care la 

început au fost privite cu foarte mare 

reţinere şi suspiciune. Anesteziile regionale 

sunt un domeniu  permanent în dezvoltare 

infiltraţiile locale fiind folosite pe scară largă 

în cabinetele de medicină dentară.   

Practicianul  fiind convins de calităţile 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 5, Issue 2, July - December 2016 

 

49 

anesteziei regionale, de a nu precipita greata 

şi vărsăturile, de a oferi recuperarea rapidă a 

stării de conştienţă a pacienţilor, trebuie să 

pledeze pentru anestezia regională în 

discuţiile preoperatorii cu pacientul,  putând  

chiar să sugereze alegerea tehnicii. (1) 

 

Oportunitatea indicaţiei anestezice  

depinde de: aria intervenţiei, predicţia 

duratei procedurii, evitarea anesteziei 

generale, limitarea la aria asupra căreia se 

intervine, gradul de comfort oferit 

pacientului - fără alterarea funcţiei mentale 

şi a reflexelor căilor aeriene. Putându-şi 

păstra controlul asupra capacităţilor  

mentale, pentru pacient anestezia regională 

este mai puţin ameninţătoare. Anestezia 

loco-regională este  asociată  cu o incidenţă 

mai mică a complicaţiei intra sau 

postoperatorii decât anestezia generală şi  

oferă posibilitatea alimentării orale post-

operatorii. Anestezicele locale cu durata 

lungă de acţiune asigură analgezie prelungită  

postoperator, creând comfort pacientului şi 

reducând utilizarea anestezicelor orale 

parenterale. 

Anestezicele loco-regionale folosite în 

controlul periferic al durerii, diferă de 

ceilalţi agenţi farmacologici. Prin 

depozitarea lor în ţesuturile moi, 

anestezicele loco-regionale demonstrează o 

acţiune directă asupra vaselor sanguine 

distribuite la nivelul ariei respective. 

Anestezicele locale, folosite în controlul 

durerii, diferă de ceilalţi agenţi 

farmacologici. Inhibiţia influxului ionilor de 

sodiu de-a lungul membranei celulare 

neuronale este mecanismul prin care toate 

anestezicele locale produc blocarea 

impulsului nervos.(2) 

 

Concentraţiile toxice apar prin injectarea 

accidentală, neintenţionată, intramusculară a 

anestezicului local prin necunoaşterea 

poziţionării  unui vas sangvin (toxicitate 

imediată) sau prin supradozarea absolută sau 

relativă a agentului anestezic  (toxicitate 

întârziată). Anestezicele locale determină 

efecte toxice majore la nivelul creerului şi 

miocardului.  Se poate de asemeni instala o  

depresie respiratorie. Evoluţia este uneori 

către apnee . Hipoxia şi acidoza potenţează 

mult toxicitatea anestezicelor locale. 

Reacţiile toxice trebuiesc diagnosticate 

precoce rapid, iar tratamentul adecvat 

trebuie aplicat promt neântârziat . Cu toate 

că alergia la anestezic în chirurgia locală în 

medicina dentară este rară, o complicație 

este întotdeauna posibilă. Medicina dentară 

face apel deseori la anestezia locală şi cu 

toate că această tehnică este uzuală nu 

trebuie considerată ca fără riscuri. Chiar 

dacă accidentele în cursul anestezie sunt 

rare, apariția lor este deseori brutală şi 

susceptibilă de a pune în pericol 

prognosticul vital. Cu toate că anumiți 

pacienți admit în timpul interogatoriului o 

alergie la anestezicele locale, alergia 

adevărată este excepțională, fiind 

reprezentată de mai puțin de 1% din efectele 

secundare ale anestezicelor. În anumite 

cazuri, aceste episoade alergice au fost 

atribuite conservanților sau antioxidanților 

prezenți în soluția anestezică. ( 3,4) 

 

Orice tehnică de anestezie loco-regională 

poate fi urmată de apariția unor accidente 

sau complicații care apar: precoce - în 

timpul injectării anestezicului sau în 

perioada de instalare a anesteziei și se 

numesc accidente imediate sau tardiv, în 

zilele ce urmează efectuării anesteziei . 

Cauzele acestora  sunt diverse: acțiunea 

substanțelor anestezice locale administrate, 

concentrația și doza lor, sau a substanțelor 

adjuvante de tipul vasoconstrictoarelor, 

dificultăți sau greșeli de tehnică, 

nerespectarea regulilor de asepsie și 

antisepsie.  

Pacientul  se teme în primul rând de 
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durere, durerea fiind o experienţă pe care 

fiecare om o trăieşte mai mult sau mai puţin 

frecvent, cu mai mare sau mai mică 

intensitate.  Este normal deci ca pacientul să 

fie preocupat de metoda, tehnica şi calitatea 

anesteziei şi a actului chirurgical, de 

posibilitatea unor deficienţe în instalarea sau 

durata anesteziei care ar putea să cauzeze 

durere în timpul intervenţiei sau în perioada 

imediat următoare. 

 

Propunerea pentru orice tratament 

chirurgical este recepţionată de obicei ca un 

eveniment încărcat de necunoscute, de 

riscuri şi bineînţeles nedorit.Frica provine de 

cele mai multe ori din neştiinţă. 

Aprofundarea cunoştinţelor medicale, 

succesele chirurgiei moderne, au întărit şi 

mai mult vechiul cult al oamenilor pentru 

medicină, pentru cei chemaţi să calmeze 

durerea sau să înlăture boala. Fără să 

exagerăm această opinie, considerăm că 

medicul, prin prezenţa sa profesională şi 

morală, trebuie să inspire o încredere totală . 

În al doilea rând sau poate chiar în primul 

rând, pacientul îşi pune problema păstrării 

vieţii. Un pacient la care se va executa o 

anestezie loco-regională sau generală, o 

intervenţie chirurgicală - chiar minoră, va 

păstra aproape întotdeauna (chiar dacă nu 

recunoaşte) în interiorul  fiinţei sale frica de 

ameninţare sau chiar pierdere a vieţii . ( 4) 

 

Aceste consideraţii generale vin să 

contureze ideea că pregătirea pacientului , 

cunoaşterea, investigaţia comportamentului 

şi a reacţiilor lui neuro-psihice şi organice 

pentru orice terapie stomatologică sau de 

chirurgie orală, necesită o atenţie şi o 

preocupare deosebită în ceea ce priveşte 

tehnicile de preanestezie. Pentru un medic 

practician de medicină dentară  nu este 

suficientă numai cunoaşterea tehnicilor de 

anestezie loco-regională. În perspectiva 

înlocuirii metodelor tradiţionale de îngrijiri 

dentare cu o stomatologie modernă, 

contemporană, medicul practician trebuie să 

posede un câmp larg de informaţii privind 

anatomia şi fiziologia sistemului nervos 

central, a aparatului cardio-vascular, 

respirator, digestiv, excretor etc., în scopul 

unei evaluări corecte organice a pacientului. 

(4,5,6) 

 

Mulţi medici practicieni de medicină 

dentară   sunt preocupaţi de ideea de a nu 

pierde prea mult timp în discuţii cu pacienţii 

şi de a trece cât mai rapid la intervenţia 

operatorie  propriu-zisă. Numeroasele 

accidente care survin în cabinetele 

stomatologice sau ambulatoriile de chirurgie 

orală şi maxilo-facială  sunt imputabile 

tocmai unui examen preanestezic superficial, 

incomplet, dezordonat.Din păcate, 

investigaţia pacienţilor - în stomatologie mai 

mult decât în chirurgia orală şi maxilo-

facială ambulatorie,  de obicei se opreşte mai 

mult asupra istoricului afecţiunii patologice 

care l-a adus pe pacient la consultaţie şi 

tratament.  

Bilanţul preanestezic cu valoare certă 

clinică ia în consideraţie anamneza medico-

chirurgicală, examenul general pe aparate, 

examenul loco-regional şi examenele 

biologice paraclinice, în raport cu starea 

fizică a pacientului. Toate aceste date sunt 

extrem de valoroase deoarece în funcţie de 

interpretarea lor se hotărăştre timpul, locul, 

tehnica de anestezie,  amploarea şi durata 

intervenţiei . (7,8). 

 

Trecerea în revistă a incidentelor, 

accidentelor şi complicaţiilor asociate 

anesteziei loco-regionale , ne permit în 

continuare să le încadrăm într-un tablou 

complex al eşecului  terapiei de medicină 

dentară, încadrarea lui în itemii greşeală, 

eroare, iatrogenie sau malpraxis şi în 

consecinţă definirea contextului medico-

legal asociat.  
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Problemele deontologice legate de eşecul 

terapeutic sunt: 

• ce anume reprezintă un eşec 

categoric al unui act de chirurgie dento-

alveolară .?”  

•  „ care sunt participanţii şi în ce 

măsură contribuie aceştia la inducerea unui 

eşec terapeutic .?”  

• „ ce anume transformă un act 

operator în aparenţă fără riscuri evidente 

într-un eşec.?”  

• „ este un eşec terapeutic vina 

exclusivă a practicianului  ?”  

•  „ sursa eşecului terapeutic este o 

eroare, o neglijenţă, o greşeală   ?”  

•  „este eşecul terapeutic un caz de 

malpraxis   ?” dacă da, de ce şi pe umerii cui 

cade răspunderea?”  

 

Eroarea apare în ciuda bunei credinţe şi a 

conştiinciozităţii medicului, se produce când 

medicul respectă regulile de comportament 

profesional sau se produce când orice medic 

ar fi victima aceleaşi capcane. Eşecul este 

un act profesional efectuat cu vinovăţie şi nu 

s-ar produce dacă medicul ar lucra 

competent şi conştiincios. Eşecul este 

omologat în general cu greşeala se produce 

dacă medicul nu ştie ce are de făcut un alt 

medic rezonabil sau prudent. Malpraxisul 

este încălcarea prin multiple modalităţi ale 

normelor profesionale judecate după un 

standard special.  

Dacă medicina clasică pune accentual în 

principal pe relaţia medic pacient, medicina 

modernă se axează pe ruta pacient- 

aparatură-investigaţii- practician fapt ce a 

dus la fetişizarea medicine şi la apariţia 

ghidurilor de practică. Ghidurile de bună 

practică , impuse de ameninţarea din ce în ce 

mai agresivă a malpraxisului, îngrădesc 

spontaneitatea şi luarea de decizii curajoase, 

împingând practicianul către  eroare, eşec, 

greşeală sau malpraxis.(9) 

 

Raportul Băncii Americane de Date 

privind dentistica din anul 2012  afirmă că 

13,2 % din totalul cazurilor de malpraxis au 

fost înregistrate în cazul terapiei de medicină 

dentară,după cum urmează : 

 Tratament neadecvat 75,8% 

 Diagnostic 9,9% 

 Intervenţia chirurgicală 9,4% 

 Medicaţia 1,9% 

 Anestezia 1,4% . Observăm 

paradoxul asociat, deşi anestezia poate 

induce cele mai grave accidente şi 

complicaţii, dintre care unele pot pune în 

pericol viaţa pacientului, totuşi 

înregistrează cel mai mic procent din totalul 

cazurilor de malpraxis. 

 

Medicul are obligaţia alegerii mijloacelor 

de tratament. Nu are însă obligaţia garantării 

rezultatelor legate de particularităţile fiecărui 

pacient . Presiunea comercială , campania 

mediatică şi în ultimul timp, oprobiul public 

a dus la transformarea practicianului într-un 

prestator de servicii. Pentru a fi eficient, 

medicul trebuie sensibilizat, responsabilizat 

şi desculpabilizat. Legislaţia stabileşte că o 

perioadă de doi ani pentru intentarea unui 

proces de malpraxis este rezonabilă.(10,11) 

În conformitate cu dispoziţiile art.69 

alin.1 din Legea nr.306/2004, medicul 

răspunde disciplinar pentru nerespectarea 

legilor şi regulamentelor profesiei medicale, 

a Codului de deontologie medicală şi a 

regulilor de bună practică profesională, a 

Statului Colegiului Medicilor din România, 

pentru nerespectarea deciziilor obligatorii 

adoptate de organele de conducere ale 

Colegiului Medicilor din România, precum 

şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu 

profesia, care sunt de natură să prejudicieze 

onoarea şi prestigiul profesiei sau al 

Colegiului Medicilor din România. Din altă 

perspectivă, în conformitate cu prevederile 

art.69 alin.2, răspunderea disciplinară nu 
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exclude răspunderea penală, 

contravenţională, civilă sau materială, în 

acord cu normele legale. 

 

Sub aspectul dreptului penal, cele mai 

frecvente tipuri de infracţiuni care se pot 

consuma în cabinetele de medicină dentară , 

pe relaţia profesionala medic-pacient sunt 

vătămarea corporală (art.181 Cod penal), 

vătămarea corporală gravă (art.182 C.p.) şi 

vătămarea corporală din culpă (art.184 C.p.). 

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, 

consimţământul victimei nu înlocuieşte  

cauza care să înlăture răspunderea penală. 

Altfel spus, indiferent daca există un 

consimţământ al persoanei vătămate, 

exprimat tacit sau în mod expres, şi 

indiferent de formularea sau întinderea 

acestuia, medicul curant va răspunde din 

punct de vedere penal ori de cate ori prin 

acţiunea sa realizează elementele 

constitutive ale unei infracţiuni.(9) 

 

Pentru a avea valoarea unei cauze 

justificative, consimţământul trebuie să 

îndeplinească o serie de condiţii:  

 Să fie valabil exprimat, adică 

titularul valorii sociale ocrotite să înţeleagă 

semnificaţia consimţământului şi să îl 

exprime în deplină cunoştinţă de cauză 

 Să fie actual, adică să fi fost 

exprimat anterior începerii executării 

acţiunii şi să se menţină pe toata durata 

acesteia 

 Consimţământul să privească o 

valoare socială de care titularul poate să 

dispună. 

 

Având în vedere că pacientului i-a fost  

prezentat tratamentul la momentul actual, 

precum şi implicaţiile şi riscurile acestuia, 

părţile sunt de acord ca medicul să fie 

exonerat de orice pretenţie ulterioară privind 

eventualele reparaţii civile în legătură cu 

stabilirea, aplicarea şi supravegherea 

intervenţiei medicale.Desigur că alegerea 

unui tratament sau altul poate constitui ori 

nu,  culpa medicală, aceste aspecte urmând a 

fi verificate în fiecare caz în parte . În orice 

caz, ceea ce interesează este ca la momentul 

stabilirii lui, medicului să nu i se poată reţine 

culpa. După ce s-a specificat tratamentul, 

apreciem utilă o clauză de tipul: după ce i s-

a prezentat tratamentul, pacientul declară că 

a înţeles consecinţele acestuia, fără a-i da o 

altă interpretare, şi atestă prin semnare că 

este de acord cu administrarea (aplicarea) sa.  

 

Dacă pe parcursul aplicării tratamentului 

sau intervenţiei medicale apar factori care nu 

au putut fi prevăzuţi la momentul iniţial, 

aceştia şi consecinţele lor se circumscriu 

noţiunii de forţă majoră care exonerează de 

răspundere, fiind suficientă o menţiune în 

sensul: “Forţa majoră îşi produce efectele 

conform legislaţiei în vigoare”. Principiul lui 

hipocrat „primum non nocere” este cât se 

poate de actual şi ar trebui respectat 

necondiţionat. 

 

În cadrul unei intervenţii chirurgicale 

anestezicul este mai periculos pentru pacient 

decât bisturiul. Astfel problematica riscului 

anestezic  şi implicit optimizarea metodelor 

de anestezie loco- regională  în sensul 

diminuării riscului este o realitate complexă 

care trebuie abordată pluridirecţional  : 

 Poate terapia dentară  prin etapa 

anestezică să decompenseze un bolnav 

clinic compensat? 

 Poate terapia dentară  prin etapa 

anestezică agrava un teren morbid 

patologic? 

 În ce măsură etapa anestezică  şi 

anume prin care elemente poate transforma 

o manoperă de medicină dentară  în 

aparenţă fără riscuri în una aflată la graniţa 

dintre incident - accident- complicaţie – 

eroare – iatrogenie sau malpraxis ? 
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 Poate  o metodă de anestezie locală 

sau loco-regională, clasică să reducă 

singură la maxim acest risc? 

 Putem vorbi la acest moment de 

anestezia loco-regională, eludându-i 

limitele şi fără a lua în discuţie 

oportunitatea unor combinaţii de metode 

sau implementarea unor metode noi, de 

analgezie în medicina dentară ?  
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