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I. Transferul interspitalicesc al pacienţilor pediatrici

A. Partea introductivă
A.1 Utilizatorii Instituţii spitaliceşti, Serviciul de Asistenţă Medicală 

Urgentă şi serviciul AVIASAN  
A.2 Scopul  protocolului Asigurarea unui transfer oportun al pacienţilor 

pediatrici în condiţii optime, de maximă siguranţă, cu 
risc minim de complicaţii

A.3 Data  elaborării 2010
A.4 Data  revizuirii  2013
A.5 Defi niţia  Transferul unui copil între două instituţii medicale, 

dintre care unitatea medicală care recepţionează 
pacientul este de un nivel de competenţă şi/sau de 
dotare mai înaltă decît cea care transferă copilul

B. Partea generală
Asistenţa medicală urgentă califi cată trebuie să fi e disponibilă şi accesibilă, cu şanse 
egale la supravieţuire pentru toţi copiii de pe teritoriul Republicii Moldova.
- Acest protocol este aplicat în cazul pacienţilor cu patologii chirurgicale şi 
nonchirurgicale de urgenţă şi programate, stări critice ce necesită transfer de la un spital 
la altul, apreciate în urma evaluării stării generale a copilului, a eventualelor complicaţii, 
a diagnosticului de bază sau a tratamentului necesar:
a) Resursele instituţiei medicale-gazdă nu sunt sufi ciente pentru tratarea eventualelor 
complicaţii posibile (sau existente) pe care le-ar putea prezenta copilul (transfer de la 
nivelurile I şi II la nivelul III).
b) Personalul nu deţine practicile adecvate, iar instituţia nu este asigurată cu 
echipamentul necesar pentru monitorizarea, diagnosticul şi pentru tratamentul copilului 
(nivelurile I (nivelurile I (nivelurile I (nivelurile I şşi II). i II). 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor 
C.1.  Forme de transportare (A,1b)

Transferul şi transportul medical programat
Pacientul nonurgent, stabil, fără risc vital, cu maladii care necesită precizarea 
diagnosticului, investigaţii suplimentare de bază (ex: bronhoscopia planifi cată, 
ecocardiografi a Doppler, tomografi a computerizată, rezonanţa magnetică nu-
cleară, electroencefalografi a, electromiografi a etc.), consultanţa colaboratorilor 
IMSP ICŞOSMşiC şi a catedrelor universitare sau tratament specializat califi cat, 
se va transporta programat cu autosanitara instituţiei solicitante, fi ind sufi cient 
să fi e însoţit de asistenta medicală specialistă în domeniu. Transportul personal 
este posibil, dar nu este recomandabil.
Transfer şi transport medical de urgenţă 
Copilul cu risc de agravare a stării generale („copil de terapie intensivă”) se 
transferă în mod urgent însoţit de echipa formată din specialist în anestezie-terapie 
intensivă, asistentă medicală sau din alt specialist în domeniu, capabil să asigure 
ajutorul necesar. Transportarea se va efectua cu autosanitara spitalului-gazdă. 
Transferul şi transportul medical al copiilor în stare critică
Copilul bolnav în stare critică este pacientul cu funcţiile vitale instabile sau cu 
afecţiuni patologice care pot avea complicaţii ireversibile, necesitînd investigaţii, 
intervenţii şi abordare multidisciplinară, complexă, îngrijiri medicale speciale într-
o secţie de reanimare şi de terapie intensivă pediatrică sau specializată.
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Copilul se transferă după stabilizarea funcţiilor vitale, în mod obligatoriu cu 
ambulanţa de tip C, ambulanţă de resuscitare şi de terapie intensivă în condiţii 
optime, însoţit de personal califi cat, specializat (medic şi asistent medical de 
urgenţă sau ATI). 
Metodele de transportare (A,1a)
Transportul medical asistat al copiilor se va efectua cu ambulanţe de prim ajutor 
– descarcerarea (tip B) pentru transferul programat al copiilor. Transferul şi 
transportul de urgenţă al copiilor de instituţia-gazdă va fi  efectuat cu ambulanţa 
de urgenţă şi de resuscitare (tip B). Transferul şi transportul copiilor în stare 
critică va fi  efectuat prin serviciul AVIASAN, cu ambulanţa de resuscitare şi 
de terapie intensivă (tip C). Transportul sanitar (ambulanţele), utilizat pentru 
transferul copiilor, trebuie să corespundă standardului NARK 1.1/1.2 Nr. 04-98 
al CEN. Dotarea ambulanţelor va fi  în corespundere cu cerinţele anexelor 49, 
52, 53 a ordinului MS RM nr. 85 din 30.03.2009 „Cu privire la organizarea şi 
funcţionarea serviciului AMU din RM” pentru ambulanţele de tip C şi de tip B 
(ambulanţă de urgenţă şi resuscitare), iar ambulanţele de tip B, de prim ajutor-
descarcerare, conform anexei nr. 46, 52, 53. 

C.2. Organizarea transferului 
− Pacientul care necesită transfer la o unitate medicală specializată trebuie 
să benefi cieze în timp util de o modalitate de transport optimă, care să 
asigure transferul în siguranţă.  
− Indicaţia pentru transfer este determinată de medicul curant, care 
organizează consultul pacientului în consiliul medical (director sau 
vicedirector, medic ATI, medic specialist în domeniul patologiei), care 
argumentează necesitatea transferării. În patologiile programate se consultă 
şi Specialistul principal al MS în domeniu. 
− Este necesară informarea familiei (tutorilor) şi obţinerea acordului pentru 
transportare şi pentru transfer.
− Înainte de a realiza transferul, unitatea în care se afl ă pacientul are 
obligaţia de a-i evalua şi de a-i administra tratamentul necesar, documentat 
ulterior în fi şa pacientului.
− Medicul responsabil din spitalul-gazdă va evalua în continuare starea 
generală a pacientului, evoluţia bolii, stabilizarea stării generale, necesitatea
şi momentul transferului, evitînd întîrzierile nejustifi cate, care pot afecta 
tratamentul defi nitiv în centrul specializat.
− Medicul din unitatea în care se afl ă pacientul are obligaţia să informeze 
părinţii sau tutela acestuia despre riscurile şi potenţialele benefi cii ale 
transferului, documentînd această informare. Acordul în scris al părinţilor se 
va obţine înaintea începerii procedurii de transfer. 
− Acceptul pentru transfer se va obţine de la spitalul (secţia) care va primi pacien-
tul înaintea începerii procedurii de transfer. În cazul copiilor afl aţi în stare critică 
sau cu potenţial de agravare în spitalul în care nu se poate asigura asistenţa me-
dicală de specialitate, o instituţie medicală care poate asigura acest nivel de îngriji-
re medicală nu are dreptul de a refuza transferul şi tratamentul copilului.
Extrasul din fi şa medicală a pacientului care cuprinde: starea generală 
a pacientului, investigaţiile efectuate şi rezultatele acestora, tratamentul 
administrat şi dozele, consultaţiile oferite de specialişti, investigaţiile imagistice 
(peliculele de X-ray) şi alte teste vor fi  expediate cu documentaţia medicală a
pacientului.
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− Se recomandă întocmirea actelor de transfer pentru transportarea copilului în 
conformitate cu cerinţele serviciului AVIASAN.
− Modalitatea de transportare (autosanitara serviciului AVIASAN sau locală) 
se stabileşte, în cazul transferărilor urgente prin coordonare cu dispeceratul 
serviciului AVIASAN, în funcţie de  starea pacientului, distanţă, localizare 
geografi că şi de condiţii climaterice.
− Înainte de a fi  realizat transferul, starea generală a pacientului va fi  stabilizată, 
iar pacientul pregătit pentru transfer îtit pentru transfer îtit pentru transfer n limita posibilităţilor instituţiei în care se 
afl ă.
− Dacă durata estimativă a transportării va depăşi 2 ore, copilul poate fi  staţionat 
pentru stabilizare în unul dintre spitalele de pe traseul transferului şi apoi se va 
continua transportul. 

C.3. Manevre şi metode de stabilizare a pacientului înainte de a fi  transportat (A,1a)
1) Căile respiratorii:ile respiratorii:
− aspirarea şi eliberarea căilor respiratorii;
− introducerea sondei nazogastrice sau orogastrice în cazul traumatismelor 
craniene şi faciale severe în vederea reducerii riscului de aspiraţie;
− utilizarea pipei Guedel sau intubarea pacientului, dacă este necesar.
2) RespiraRespiraţţia:
− estimarea gradului de insufi cienţă respiratorie;
− indicarea la necesitate a O2 încălzit şi umidifi cat, cu supravegherea 
concentraţiei;
− monitorizarea saturaţiei O2 – pulsoximetria;
− asigurarea ventilaţiei mecanice, dacă sunt indicaţii;
− efectuarea drenajului toracic, dacă este necesar (atenţie la pacienţii intubaţi cu 
traumatism toracic închis, se va exclude pneumotoracele).
3) Circulaţţia:
− se asigură una sau două linii intravasculare periferice cît mai largi posibile ît mai largi posibile î
(catetere venoase > 20-26 G) sau cateterizarea unei vene centrale;
− se verifi că hemoragiile externe, se exclud hemoragiile interne;
− reechilibrarea volemică utilizînd cristaloizi sau coloizi, masa eritrocitară, dacă 
este indicat;
− introducerea cateterului urinar (dacă nu sunt contraindicaţii) în vederea 
monitorizării debitului urinar (în normă > 1 ml/kg/h); copiii sub 1 an – 2 ml/kg/h);
− monitorizarea frecvenţei şi a ritmului cardiac, TA;
− administrarea de medicamente inotrope şi vasoactive la pacienţii în şoc, 
insufi cienţă cardiacă stîngă, utilizînd injectomate;
− se verifi că circulaţia periferică (reumplerea vasculară, în normă 1-2 sec) şi se 
documentează în scris;
− controlul în dinamică a presiunii venoase centrale.
4) Sistemul nervos central:
− aprecierea nivelului conştienţei (Scala Glasgow);
− în cazul pacientului comatos, se introduce sonda nazogastrică (prevenirea 
riscului de aspiraţie);
− se asigură ventilaţia artifi cială, dacă respiraţia este inadecvată;
− în cazul pacienţilor necooperanţi, neliniştiţi, excitaţi, este necesară sedarea 
(Diazepam – 0,3-0,5 mg/kg, Midazolam – 0,15-0,2 mg/kg, Propofol – 0,2-0,3 mg/
kg);
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− imobilizarea regiunii cervicale, imobilizarea copilului pe scîndura lungă la 
pacientul traumatizat;
− administrarea de diuretice, dacă este necesar;
− examenul pupilelor după formă, reacţie la lumină, simetrie, dimensiuni;
− pentru copii în status convulsiv, obligatoriu se va aprecia nivelul glicemiei şi al 
electroliţilor.

Scor maxim – 15 – copil vigil, stabil neurologic.
Scorul < 9 indică leziune severă, cu necesitatea intubării traheale şi suport 
ventilator.
Scorul Glasgow, evaluînd  statusul SNC are valoare în deciziile de triaj numai 
asociat cu alţi parametri fi ziologici.

5) Echilibrul electrolitic, acido-bazic şi termic:Echilibrul electrolitic, acido-bazic şi termic:
- aprecierea nivelului gazelor sangvine (EAB), indicii ionogramei, ai glicemiei;
- temperatura va fi  luată repetat, la fi ecare 15-30 min;
- înainte de utilizarea NaHCO3 pentru corectarea acidozei, se verifi că etiologia 
şi se asigură că ventilaţia este adecvată, EAB;
- doza de bicarbonat 2 mEq/kg, atenţie la doze repetate. Hipotermia este 
o problemă serioasă, care poate deveni cauza riscului de hipernatriemie şi 
de menţinere a hemoragiei, deaceea se va asigura profi laxia pierderilor de 
temperatură şi normotermia.  
6) Examinările paraclinice (conform indicaţiilor clinice):
- Rx toracelui, craniului, coloanei cervicale, bazinului, extremităţilor;
- Hb, Er, Ht, grupul sangvinic, EAB, glicemia;
- monitorizare PS, TA, SpO2.
7) Plăgile, fracturile:
- prelucrarea primară chirurgicală, imobilizarea cu atele, guler cervical, 
verifi carea circulaţiei periferice;
- administrarea profi lactică a vaccinului antitetanic, cu documentarea în scris;
- administrarea antibioticelor în caz de indicaţie;
- controlul durerii (analgezie, sedare).

Scala Glasgow  
modificat� pentru copii  < 1 an 

Activitatea R�spuns 
(puncte) 

1. Deschiderea ochilor: 
F�r� r�spuns 
R�spuns la durere 
R�spuns la vorbire 
Spontan 

1
2
3
4

2. R�spuns verbal: 
F�r� r�spuns 
Geam�t la durere 
Plînset la durere 
Plîns iritant, necontenit 
Gîngurit 

1
2
3
4
5

3. R�spuns motor: 
F�r� r�spuns 
Extensiune anormal� la durere 
Flexiune anormal� la durere 
Retragere la durere 
Retragere la atingere 
Mi�c�ri spontane normale 

1
2
3
4
5
6

Scala Glasgow  
modificat� pentru copii  > 1 an 

Activitatea R�spuns 
(puncte) 

4. Deschiderea ochilor: 
F�r� r�spuns 
R�spuns la durere 
R�spuns la comand� verbal�
Spontan 

1
2
3
4

5. R�spuns verbal: 
F�r� r�spuns 
Sunete neclare, neîn�elese 
Cuvinte incoerente 
Conversa�ie dezorientat�
Orientat �i adecvat 

1
2
3
4
5

6. R�spuns motor: 
F�r� r�spuns 
Pozi�ie decerbrare 
Pozi�ie decorticare 
Retragere prin flexiune 
Localizarea durerii 
Îndepline�te comenzile 

1
2
3
4
5
6
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C.4. Criteriile de apreciere a transportabilităţii copilului critic (A,1a)
 (conform American Academy of Pediatrics, 2004)

• Conştienţa orientată, obnubilare, sopor, coma gr. I-II-III, în absenţa 
convulsiilor.
• Respiraţia spontană liberă, adecvată (saturaţia periferică > 95-96% respirînd 
cu aer.
• Respiraţia dirijată mecanic prin tub endotraheal cu O2, SpO2 > 92-94%, PaO2
> 80 mm Hg, PaCO2 < 35-45 mmHg.
• Frecvenţa respiratorie:
Frecvenţa respiraţiei

Sugar (< 1 an)Sugar (< 1 an) 30-60
Copil mic (1-3 ani) Copil mic (1-3 ani) 24-40
Preşcolar (4-5 ani)Preşcolar (4-5 ani) 22-34
Şcolar (6-12 ani)Şcolar (6-12 ani) 18-30
Adolescent (13-18 ani)Adolescent (13-18 ani) 12-16

• Frecvenţa cardiacă, TA, puls palpabil la periferie:
Frecvenţa cardiacă

Vîrstă Alert În somn Medie
0-3 luni 85-205 80-160 140
3 luni-2 ani 100-190 75-160 130
2-10 ani 60-140 60-90 80
> 10 ani 60-100 50-90 75

Tensiunea arterială sistolică în normă > 70 + (vîrsta în ani × 2) mm Hg
Tensiunea arterială medie > 50 mm Hg (este apreciată de pulsoximetru)

Tensiunea arterială
Vîrsta TA sistolică (mm Hg)TA sistolică (mm Hg)
Nou-născut (0-28 zile)Nou-născut (0-28 zile) > 60
Sugar (1-12 luni) Sugar (1-12 luni) > 70
Copil 1-10 aniCopil 1-10 ani > 70  +  (ani × 2)> 70  +  (ani × 2)
Copil > 10 aniCopil > 10 ani > 90

• Timpul de umplere capilară < 2 sec.
• Diureza > 1 ml/kg/h
• Nivel al glicemiei în normă 2,6-6,6 mmol/l
• Temperatura normală a corpului 36,6-37,2°C, periferie caldă
• Indici satisfăcători ai EAB: pH – 7,25-7,4, defi cit de baze EB + 5
• Analiza sîngelui Hb > 80 g/l
• De exclus pneumotoracele, hemoperitoneumul; efectuarea imobilizării 
fracturilor, fasciotomia pentru sindromul de compartiment
• Analgezie adecvată
• Uneori starea generală a unor pacienţi (ex: neurochirurgicali) nu poate 
fi  stabilizată pînă la operaţie. În aceste cazuri se va determina în consiliu 
prioritatea riscului de transport versus riscul de a fi  tratat (operat) în spitalul 
raional (terţiar).



Criteriile de apreciere a netransportabilităţii copilului critic   
Lipsa echipamentului şi a transportului specializat
- Coma depăşită (gr. IV)
- Şoc refractar (ireversibil)
- Moarte clinică

C.5. Echipamentul necesar pentru transportare, conform ASA (A,1a)

1. Brancardă
2. Incubator pentru copii < 5 kg
3. Rampă cu sursă electrică independentă pentru utilajul medical
4. Dispozitive pentru fi xarea pacientului şi a utilajului
5. Saci pentru echipament, medicamente şi lucruri individuale
6. Aer condiţionat
7. Oxigen (umed, încălzit) în balon portabil
8. Ventilator portativ mecanic, cu acumulator
9. Sac Ambu, cu măşti faciale de diverse mărimi
10. Tuburi endotraheale (diverse mărimi 3,0-7,0)
11. Sonde gastrice, catetere urinare
12. Laringoscop cu lame drepte şi curbe
13. Aspirator portabil, cu sursă electrică reîncarcabilă
14. Stetoscop
15. Pensa Magill sau Koher 
16. Monitor portabil, cu ecran luminat şi cu alarmă, ce va indica pulsoximetria, 
TA, capnografi a, temperatura, ECG
17. Defi brilator automat sau semiautomat portabil
18. Echipament pentru tratament infuzional (catetere, venule, fl uturaşi, trusă 
cu şi fără fi ltru, perfuzor, glucometru)
19. Remedii medicamentoase esenţiale (pentru resuscitarea 
cardiopulmonară, sedare, relaxare, analgetice, inotrope, soluţii volemice)
20. Pături şi haine calde pentru pacienţi şi echipă.
21. Echipament special pentru pacienţii arşi (saltea pneumatică ş.a.)
Dotarea autosanitarelor conform ordinului MS RM nr. 85 din 30.03.2009 „Cu 
privire la organizarea şi funcţionarea serviciului AMU din RM”

C.6. Pregătirea pacientului pentru îmbarcare
− Se verifi că corectitudinea inscripţiilor de pe actele de însoţire ale copilului.
− Asigurarea securităţii pacientului şi a echipei în decursul transportării este o 
prioritate majoră.
− Se verifi că starea funcţională a echipamentului de protecţie (centura de 
siguranţă, suporturi de fi xare a utilajului medical).
− Copilul şi echipa de însoţire vor fi  îmbrăcaţi conform anotimpului.
− Înainte de transportare, va fi  efectuată proba cu reamplasare care constă în 
aprecierea răspunsului fi ziologic al copilului la schimbarea condiţiilor (sistemelor 
de menţinere a funcţiilor vitale) din staţionar pe cele din transport. Dacă copilul 
va răspunde prin agravarea stării (scăderea SpO2, TA, PS, FR), vom fi  nevoiţi 
să-l întoarcem la sistemele staţionare de menţinere a funcţiilor vitale, pînă la 
o stabilizare sigură. Apoi se va repeta conectarea copilului la sistemele din 
autosanitară. La menţinerea parametrilor stabili în ambulanţă – echipa de 
transportare acceptă transportul copilului.

I. Transferul interspitalicesc al pacienţilor pediatrici
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− Se înştiinţează spitalul unde se transferă copilul şi se fi xează ora plecării din 
spital şi timpul probabil de sosire în spitalul care recepţionează copilul.
− Echipa de transportare trebuie să dispună de telefon mobil, radiotelefon pentru 
contactare permanentă cu instituţiile medicale specializate, cu dispeceratul 
AVIASAN.

C.7. Managementul transportării (A,1b)
• Se va asigura că tot utilajul (echipamentul) necesar este prezent, funcţionează 
şi este bine fi xat.
• Se fi xează copilul cu centuri de siguranţă.
• Se asigură iluminarea adecvată pentru supravegherea permanentă a copilului.
• Se înregistrează în fi şa de transportare indiciile funcţiilor vitale la fi ecare 15-30 
min sau în funcţie de starea pacientului.
• În funcţie de condiţiile climaterice (cu girofaruri aprinse permanent; la 
necesitate, semnal sonor), maşina se va deplasa cu viteză maximă inofensivă 
pentru o deplină siguranţă a pacientului şi a întregii echipe.
• Dacă este posibil, copilul este transportat împreună cu mama.
• Se menţine în maşină un mediu termic de confort pentru pacient şi pentru echipă.
• Echipa medicală de însoţire trebuie să fi e informată despre funcţionarea uşilor 
de rezervă în caz de urgenţă (accident).
• În timpul transportării, pentru a preveni agravarea stării generale:
- Pacientul stabil, fără risc de agravare, va necesita un suport vital bazal: 
menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii, oxigenarea, monitorizarea funcţiilor 
vitale. 
- Pacientul stabil, cu risc minor de agravare, va necesita un suport vital bazal sau 
avansat: linie i.v., cu suport volemic, unele preparate i.v. pentru medicaţia durerii, 
pulsoximetrie şi alte îngrijiri necesare.
- Pacientul stabil, cu risc mediu de agravare, va necesita suport vital avansat 
efectuat de o echipă specializată. 
- Pacientul stabil, cu risc major de agravare, va necesita un suport vital avansat, 
cu securizarea căilor respiratorii, intubare, ventilare, medicaţie vasoactivă, 
efectuată de o echipă specializată.
- Pacientul instabil – orice pacient a cărui starea generală  nu poate fi  stabilizată 
defi nitiv din cauza patologiei de bază (ex:, politraumatism), în decursul 
transportării va necesita o monitorizare invazivă, VAP, suport volemic agresiv, 
medicaţie vasoactivă efectuate de o echipă specializată de urgenţă. 
Parametrii iniţierii VAP

Prematur 
(2 kg)

Sugar 
(5 kg)

Copil mic Adolescent

Frecvenţa 
respiratorie 
(FR) min(FR) min

30-60 20-30 15-20 8-12

Raport
Inspiraţie:
ExpiraţieExpiraţie

1:3 1:2 1:2 1:2

Flux la inspiraţie 
(l/min)(l/min) 4-6 4-8 4-12 7-12
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Abrevierile folosite în document
EAB Echilibru acido-bazic PaCO2 Presiune arterială a CO2

SpO2 Saturaţie periferică cu oxigen FR Frecvenţa respiratorie
ASA Societatea Americană de 

Anestezie
VAP Ventilaţie artifi cială pulmonară

FiO2 Concentraţie la inspiraţie a 
oxigenului

PEEP Presiunea pozitivă la sfîrşitul 
expiraţiei

Hz la 
HFOV

Herţi la ventilaţia cu frecvenţă 
înaltă oscilatorie 

FiO22 1,0 → titrat spre micşorare pînă la toleranţa minimă
PEEP (mbar) 2 3 4-5 4-5

Presiunea 
de apogeu la 
inspiraţie (PIP) 
cm H22O

16-18 20 20 <25

Volum Tidal (VT) 
ml/kg 5-6 5-6 5-6 5-6

Timp inspiraţie 
(TI), sec 0,3-0,35 0,6 0,7 0,9

Hz la HFOV 10-14 6-10 5-8 4-6

• Dacă în timpul transportării starea pacientului s-a agravat, transportul se 
opreşte şi se stabilizează copilul; la necesitate, se va utiliza o instituţie medicală 
apropiată, apoi se va continua transportul.
• Decesul copiilor în timpul transportării se înregistrează rar, dar dacă a survenit, 
va fi  important ce distanţă a rămas pînă la centrul medical de referinţă. Dacă 
distanţa este mai mică decât cea parcursă, se va continua deplasarea. Este 
logică şi justifi cată întoarcerea la spitalul iniţial, care este mai aproape de locul 
de trai al pacientului.
• În cazul transportării copilului la centrul de referinţă, se va transmite pacientul 
unui medic specialist, responsabil de admitere în secţie, căruia i se va raporta:
o Starea copilului (indiciile funcţiilor vitale).
o Toleranţa la transportare.
o Manoperele efectuate în timpul transportării.
o Transmiterea documentaţiei medicale, cu semnătura medicului care a efectuat 
transportul.
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II. Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil

A. Partea introductivă
A.1 Diagnosticul Stop cardiorespirator (dereglarea circulaţiei 

sangvine ca rezultat a absenţei sau inefi cacităţii 
activităţii mecanice cardiace)

A.2 Codul bolii (CIM 10) I46.0, I46.9, R09.2  

A.3 Scopul  protocolului Sporirea calităţii rezultatelor resuscitării.

A.4 Utilizatorii Medicii specialişti de urgenţă, pediatri, ATI

A.5 Data  elaborării 2010

A.6 Data  revizuirii  2013

A.7 Defi niţţia Absenţa respiraţiei şi a pulsului central palpabil

B. Partea generală
Nivel de asistenţă medicală prespital şi spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(paşi)

Paşi
(modalităţi şi condiţii 

de realizare)
B.1. Internarea

• Suport vital de bază pe-
driatic (SVBP) – menţinerea 
deschisă a căilor aeriene, 
asigurarea respiraţiei şi a 
circulaţiei, fără a folosi echi-
pamente,pamente, cu excepţia celor 
de protecţie a salvatorului
• Suport vital avansat pe-
driatic (SVAP) – asigurarea 
permeabilităţii căilor aerie-
ne, a respiraţiei şi a circula-
ţiei cu ajutorul echipamen-u ajutorul echipamen-
telor ş ştelor ştelor i a medicaţţiei
• Suportul vital de bază în 
spital –
diferenţa dintre SVBP şi 
SVAP nu este atît de clară, 
resuscitarea desfăşurîndu-
se ca un proces continuu

*SVBP şi SVAP la nou-năs-
cut (vezi protocolul naţional)

Instalarea stopului cardiorespi-
rator Primar (vezi protocolul na-Primar (vezi protocolul na-Primar
ţional Moartea subită) apare în 
cazul:
• Malformaţii cardiace complexe
• Miocardite
• Cardiomiopatii
• Intoxicaţii (Digoxină, Efedrină, 
Cocaină)
• Comoţii cardiace (în cazul lovitu-
rii directe a toracelui)
Secundar
•  Insufi cienţă respiratorie (în 80%)
- Cauze obstructive 
- Dereglări respiratorii centrale 
(SIDS, Meningită, intoxicaţii ş.a.)
- Cauze pulmonare (pneumonie, 
edem pulmonar acut ş.a.)
• Insufi cienţă cardiacă (şoc) 
- Hipovolemic (hemoragie, dehi-
dratare)
- Distributiv (septic, neurogenic, 
anafi lactic)

• Recunoaşterea IR şi 
a IC
• Managementul căilor 
aeriene
• Managementul 
respiraţiei
• Managementul 
circulaţiei
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B.2. Diagnosticul
Evaluare primară 10 sec. 
– ABCD 

- A – calea aeriană
- B – respiraţia
- C – circulaţia 
- D – nivel de conştienţă
- E – ECG

Semne clinice:
Pacient inconştient/nu răspunde       
la stimuli
Tegumente reci, palide sau 
cianotice
Apnee sau respiraţie agonală
Puls absent la a. brahială, a. 
carotidă, bradicardie severă.
Hipotensiune, timp de 
reumplere capilară > 5 sec

Ritmuri ale stopului 
cardiac:
- Asistolie
- Activitate electrică 
fără puls
- FV şi TV fără puls
(include torsada 
vîrfurilor)

B.3. Managementul stopului cardiac
SVBP
SVAP

Menţinerea şi asigurarea 
respiraţiei şi a circulaţiei

Algoritm SVBP şi 
SVAP   

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor [1, 2, 3, 4]
C.1. Suportul vital de bază (A,1a)

    Suportul vital bazal pediatric (SVBP) reprezintă manevrele de menţi-
nere primară (fără echipamente) a funcţiilor vitale (conştienţă, respira-
ţie, circulaţie), la populaţia cu vîrsta de la o lună la 8 ani (la nou-născut 
– vezi Protocolul clinic naţional, după 8 ani – ca la adult).
 Cele mai frecvente cauze de deces pediatric sunt:

-  Copii < 1 an: sindromul morţii subite, bolile respiratorii, obstrucţia 
căilor aeriene, infecţiile, afecţiunile neurologice.
-  Copii > 1 an: bolile respiratorii, obstrucţia căilor aeriene, traumatis-
mele, înecul, arsurile.

 Este important ca aceste manevre să se realizeze în timp util. Pentru 
supravieţuirea în condiţii de normotermie, este necesar de iniţiat SVBP 
pînă la 4-5 minute, în condiţii de hipotermie – pînă la 10 minute.
    La baza SVBP este algoritmul ABC (airway, breathing, circulation) 
care constă din:

- Verifi carea siguranţei mediului/locului înconjurător pentru salvator 
şi pentru victimă.
-  Poziţionarea în decubit dorsal, în poziţie de siguranţă pe o su-
prafaţă tare şi plană.
- Aprecierea nivelului de conştienţă: stimulare mecanică, verbală.

- A  (A  (airwayairway) ) – controlul permeabilitcontrolul permeabilităţăţii căilor aeriene
- Deschiderea căilor aeriene:
- Extensiunea capului (nu la politraumatizat).
- Ridicarea mandibulei.
- Subluxaţia mandibulei.
- La pacientul traumatizat – numai subluxaţia 
  mandibulei.
- Sugar – poziţie neutră (sul sub umeri).
- Revizia cavităţii bucale la prezenţa corpilor străini.
- Verifi carea respiraţiei – 10 secunde:- Verifi carea respiraţiei – 10 secunde:- Verifi carea respiraţiei – 10 secunde:- Verifi carea respiraţiei – 10 secunde:- Verifi carea respiraţiei – 10 secunde:
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- Vezi – mişcările cutiei toracice, culoarea 
tegumentelor (paloare, cianoză), mişcările aripioarelor 
nazale.
- Auzi (cu urechea în dreptul gurii pacientului) – sforăit, 
zgomot respirator.
- Simţi – aer expirat pe obrazul salvatorului.

- Dacă este prezentă respiraţia spontană, victima se va 
aşeza în poziţie de siguranţă;
- Dacă nu este prezentă respiraţia spontană;
- 5 respiraţii succesive „salvatoare”;
- dacă după primele 1-2 inspiruri excursia cutiei toracice 
lipseşte, este necesar de repoziţionat capul;

- dacă după următoarele 1-2 inspiraţii, de 
asemenea, cutia toracică nu se va expansiona, se 
va suspecta obstrucţia căilor respiratorii cu corp 
străin, deci se va efectua manevra Heimlich de 
dezobstrucţie (vezi C.4);
- dacă este prezentă excursia cutiei toracice, se va 
evalua prezenţa respiraţiei spontane.

- B (breathing) – respiraţia, ventilaţia şi oxigenarea optimă- B (breathing) – respiraţia, ventilaţia şi oxigenarea optimă
- Se redeschid căile aeriene – atenţie la hiperextensiunea capului, 
produce obstrucţie.
- În lipsa respiraţiei spontane, se va iniţia respiraţia artifi cială gură-la-
gură sau gură-la-nas, ritmul este de 12-20 respiraţii/minut (o inspiraţie la 
fi ecare 3-5 secunde, durata fi ecărei inspiraţii 1,5-2 secunde).
- Efectuarea respiraţiei gură-la-gură va necesita clamparea nasului.
- După fi ecare inspiraţie se va permite expiraţia pasivă, pînă cînd cutia 
toracică va reveni la poziţia iniţială.
- Ventilaţiile sunt efi ciente, dacă există expansiunea de torace al 
victimei.
- Ventilaţia artifi cială se va întrerupe: la reluarea respiraţiei spontane 
efi ciente sau pînă cînd pacientul este intubat endotraheal (8-10 
ventilaţii/minut).

- C (circulation) –  verifi carea circulaţiei - C (circulation) –  verifi carea circulaţiei 
- Se evaluează pentru a determina necesitatea masajului cardiac 
extern. La copilul care nu respiră, activitatea cardiacă va fi  afectată mai 
repede decît la adult (aproximativ 2-3 min).
- Evaluarea circulaţiei (în timp de 10 secunde) prin prezenţa pulsului 
la artera carotidă la copiii > 1 an, la artera brahială/femurală la copiii 
< 1 an (la sugar, datorită gîtului scurt şi gros, carotida este mai greu 
palpabilă).
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- Dacă pulsul este prezent- Dacă pulsul este prezent, în lipsa respiraţiei spontane, se va 
continua ventilaţia.
- Dacă pulsul este absentDacă pulsul este absent, este necesar de iniţiat masajul cardiac 
extern (indirect) prin compresiuni toracice:

- Copilul trebuie poziţionat pe o suprafaţă tare şi plană.
- Se poziţionează mîinile salvatorului pe treimea inferioară a 
sternului.
- Se comprimă sternul deplasîndu-l cu 3-4 cm în interiorul cutiei 
toracice.
- Între compresiuni, toracele trebuie să revină la poziţia iniţială, 
deoarece se va asigura întoarcerea venoasă.
- Frecvenţa compresiunilor – > 100/min.
- Raportul: 30:2, în cazul unui salvator, 15 compresiuni toracice 
urmate de 2 ventilaţii în cazul a 2 salvatori, rolurile se schimbă după 
2 minute.
- Întreruperea compresiunilor toracice trebuie evitată şi nu trebuie 
să fi e mai mare de 10 secunde – pentru evaluarea conştienţei , 
respiraţiei, pulsului şi chemarea ajutorului.

Compresiunile toracice la sugar – 
un resuscitator:
- Cu 2 degete în 1/3 inferioară
 a sternului sub linia intermamelonară.

Compresiunile toracice la sugar – 2 resuscitatori:
- Un salvator efectuează ventilarea, altul – masajul cardiac (se vor 
schimba la 2 min).
- Manopera produce o perfuzie coronară mai bună decît cea cu 2 
degete, deoarece profunzimea şi forţa compresiunilor este mai mare.
- Se cuprinde toracele cu ambele mîini, astfel încît:
- Policele ambelor mîini, unul lîngă celălalt,
cu degetele îndreptate spre cap, comprimă toracele.
- Celelalte degete, situate pe toracele posterior
constituie planul dur pe care se efectuează 
resuscitarea.

Compresiunile toracice la copil:
- Cu podul unei palme, cu braţele întinse vertical,  perpendicular pe 
toracele pacientului.
- Se folosesc una sau două mîini suprapuse.
- Profunzimea compresiunilor – 1/3 din înălţimea toracelui.
- Compresiunile se fac din greutatea bustului şi nu din forţa braţelor.

Semnele de resuscitare efectivă:
- Apariţia pulsului la artera carotidă.
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- Restabilirea refl exului pupilar.
- Regresul cianozei.
- Restabilirea respiraţiei spontane şi a mişcărilor active.

Complicaţiile resuscitării (dacă tehnica este incorectă):
- Fracturi costale.
- Fractura sternului.
- Leziuni traumatice ale fi catului, ale plămînilor, ale inimii.

Se continuă resuscitarea pînă cînd:
- Apare pulsul şi respiraţia spontană → poziţie de siguranţă.
- Soseşte personalul califi cat care va institui suportul vital avansat 
pediatric.

ALGORITMUL SUPORTULUI VITAL BAZAL PEDIATRIC
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C.2. Suportul vital avansat (A,1a)

Suportul vital avansat pediatric (SVAP) este asigurarea permeabilităţii 
căii aeriene, a ventilaţiei şi a circulaţiei cu ajutorul echipamentelor şi al 
medicaţiei.
Managementul avansat al stopului cardiac constă în:

1. Aprecierea ritmului cardiac (şocabil versus nonşocabil) cu ajutorul 
defi brilatorului.
2. Efectuarea şocului, la necesitate.
3. Stabilirea accesului vascular.
4. Terapia medicamentoasă.
5. Intubaţia endotraheală.

I. Dacă este ritm şocabil (FV/TV fără puls): 
•   1 şoc 4 J/kg sau DEA, cum este indicat 
•   Se continuă RCP 15:2, timp de 2 min.
•   Se va evalua ritmul cardiac
•   Al 2-lea şoc 4 J/kg
•   Se continuă RCP 15:2 timp de 2 min.
•   Se administrează Epinefrină (Adrenalină) –  doza 0,01 mg/kg i.v.,  
1:10000: 0,1 ml/kg, în sonda de intubaţie 0,1 mg/kg, 1:1000: 0,1 ml,  
se va repeta la fi ecare 3-5 min [1]
•   Se va reevalua ritmul cardiac
•   Al 3-lea şoc 4 J/kg
•   Se continuă RCP 15:2 timp de 2 min.
•   Amiodarona se va indica în FV şi în TV, după a III-a defi brilare 
(înainte de a IV-a), în doză de 5 mg/kg, diluată în soluţie de glucoză 
5%. Nu se administrează prin tubul endotraheal!
•   În lipsa Amiodaronei, se va indica Lidocaină (Xilină) 2%, doza 1 mg/
kg i.v., 2-3 mg/kg pe sonda de intubaţie, doza maximă 2-3 mg/kg. [1]
•   În cazul torsadei vîrfurilor (sau hipomagneziemiei) se indică Sulfat 
de magneziu – 25-50 mg/kg i.v./i.o, maxim 2 g. [1]
•   Se va reevalua ritmul cardiac
•   Se va repeta RCP pînă la dezvoltarea modifi cărilor ireversibile

II. Dacă este ritm neşocabil (asistolie/AEP):
•   Se va continua imediat RCP, timp de 2 min.
•   Se va evalua ritmul cadiac
•   Se administrează Epinefrină (Adrenalină) –  doza 0,01 mg/kg i.v.,  
1:10000: 0,1 ml/kg, în sonda de intubaţie 0,1 mg/kg, 1:1000: 0,1 ml,  
se va repeta la fi ecare 3-5 min. 
•   5 cicluri de RCP
•   Se va evalua ritmul cardiac
•   Dacă ritmul a devenit şocabil – vezi I.
•   Dacă ritmul rămîne neşocabil – se va repeta II.
•   Asistolie posibilă prin hipertonie vagală: se va administra vagolitic 
– Atropină – 0,02 mg/kg, doza minimă 0,1 mg/doză i.v., 0,03 mg/kg  
pe sonda de intubaţie
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•  Se va repeta pînă la dezvoltarea modifi cărilor ireversibile
•  După 5 cicluri de RCP – reevaluarea ritmului cardiac:
-  Dacă este asistolie, se va continua RCP pînă la apariţia semnelor 
de moarte biologică
-  Dacă a apărut activitate electrică cu puls – transferăm copilul în 
sala postresuscitare pentru tratamentul sindromului respectiv

III. Preparatele de Calciu şi Bicarbonatul de Sodiu în resuscitarea 
cardiopulmonară nu sunt recomandate de rutină, deoarece nu cresc 
rata de supravieţuire.
Calciul va fi  indicat în hipocalcemia şi în hiperkaliemia documentată.
Bicarbonatul de sodiu se va indica după restabilirea respiraţiei spontane 
şi aprecierea echilibrului acido-bazic.

ALGORITMUL SUPORTULUI VITAL AVANSAT PEDIATRIC
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C.3.  Căi de administrare a medicamentelor în RCP (A,1b)

1) Calea endovenoasă
- Calea venoasă periferică este recomandată în timpul suportului vital 
avansat. 
- Vena centrală nu este recomandată de primă intenţie, deoarece 
în timpul abordării este necesar de întrerupt compresiunile sternale, 
ceea ce este inadmisibil.
- Pentru stabilirea abordului venos în timpul resuscitării, se acordă 
maxim 3 încercări sau 90 sec.
- Medicamentele se vor administra în bolus în timpul compresiunilor 
sternale urmate de un fl ux de 5 ml de ser fi ziologic.

2) Calea intraosoasă
- Dacă nu se poate obţine un acces intravenos 
rapid, se va efectua abordul intraosos.
- Reprezintă o metodă alternativă extrem de 
efi cientă, utilizată la toate grupurile de vîrstă 
(mai ales, la copiii sub 6 ani).
- Accesul este obţinut rapid în 30-60 secunde.
- Accesul intraosos este preferabil căii endotraheale.
- Se pot administra toate medicamentele utilizate 
în resuscitare, soluţiile de reechilibrare hidroelectrolitică 
şi sînge, cu excepţia medicaţiei citostatice.
- Situsul pentru abord intraosos la sugar şi la copilul mic – tibia 
– anteromedian, 1-2 cm sub tuberozitatea tibială, la adolescent 
– creasta iliacă.
- Accesul intraosos se va menţine maximum 24 ore.

3) Calea endotraheală
- Alternativă pentru administrarea medicamentelor de primă linie 
(Epinefrină, Atropină, Lidocaină).
- Condiţia ca doza să fi e mai mare ca doza endovenoasă (ex: 
Epinefrina doză de 10 ori mai mare decît i.v.).
- Se instalează medicamentul în sonda endotraheală (se vor 
întrerupe compresiunile).
- Urmat de un fl ux de 5 ml de ser fi ziologic.
- Se efectuează 5 ventilaţii cu presiune pozitivă.

Atenţie! Accesul intracardiac este contraindicat. 

C.4.  Particularităţile RCP în situaţii clinice specifi ce (A,1a) 

1) Obstrucţia căilor aeriene prin corp străin
- Tabloul clinic: debut brusc în plină stare de sănătate în timpul 
alimentaţiei sau a jocului, prin tuse, stridor, respiraţie şuierătoare, 
apnee şi cianoză.
- Manevre de dezobstrucţie – Heimlich în funcţie de vîrstă:

- La copilul conştient:
- < 1 an – 5 lovituri interscapulare cu podul palmei, 
reevaluare, urmată de 5 compresiuni toracice, revizia 
cavităţii bucale
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- > 1 an – compresiuni abdominale bruşte, orientate înapoi şi 
în sus, revizia cavităţii bucale

- La copilul inconştient:
RCP 15:2, cu verifi carea prezenţei corpilor străini în cavitatea bucală
- După efectuarea manoperelor de dezobstrucţie, copilul se 
transportă la spital pentru supraveghere şi investigaţii (Rx toracic; 
la necesitate, bronhoscopie)

Algoritmul de dezobstrucţie a căilor aeriene

2) Înecul (submersia)
- Pronosticul este determinat de durata submersiei, durata şi 
severitatea hipoxiei.
- Suportul vital bazal în submersie constă în:

- Recuperarea victimei din apă (atenţie la siguranţa salvatorului)
- Stabilizarea coloanei cervicale în poziţie neutră, se permite doar 
subluxaţia mandibulei



II. Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil

26

- Dacă victima nu respiră, se efectuează ventilaţie artifi cială timp 
de 1 minut.
- Nu este necesar de aspirat apa din căile respiratorii, deoarece 
compresiunile toracice ulterioare fac ca să expulzeze apa din ele.
- Se efectuează RCP (vezi protocolul de mai sus).
- Frecvent la 2/3 din victime în timpul compresiunilor sternale 
sau a ventilaţiilor se produce regurgitaţie şi vărsătură cu conţinut 
gastric → manevra Sellick, poziţia laterală de siguranţă – atent, 
mişcînd concomitent capul, gîtul şi trunchiul (în suspiciune de 
leziune de coloană vertebrală).

2) Suportul vital avansat:
- Imobilizarea coloanei vertebrală, regiunea cervicale.
- Aspirarea conţinutului căilor aeriene, decompresiunea stomacului 
cu sonda orogastrică.
- Ventilaţia prin mască cu balon 100% O2.
- Asistolia este cea mai frecventă formă de stop cardiac datorată 
hipoxiei.
- Cînd FV se asociază cu hipotermie (< 30ºC) se aplică maxim 
3 şocuri iniţiale şi se amînă administrarea intravenoasă a 
medicamentelor pînă la creşterea temperaturii centrale > 30ºC.
- Este contraindicată utilizarea defi brilatorului în mediu umed; 
înainte de utilizare, uscaţi tegumentele.
- În hipotermie moderată medicamentele se administrează 
intravenos la intervale mai mari de 3-5 min.
- Fluidele pentru corectarea hipovolemiei nu se vor indica în 
exces, pentru a nu intra în edem pulmonar acut.
- Nu se administrează antibiotice profi lactic, ci doar la apariţia 
semnelor de înfecţie.
- Copilul se va interna pentru supraveghere şi pentru tratamentul 
complicaţiilor.

3) Traumatismul pediatric
- Orice traumatism la copii trebuie tratat cu seriozitate şi cu atenţie 
mărită!
- Pînă la proba contrarie, orice traumatism trebuie considerat 
politraumatism!
- Principii de abordare în politraumatism:

1. Abordarea cazului în echipă
2. Ierarhizarea priorităţilor
Arii de mare prioritate:

- Căile aeriene şi controlul regiunii cervicale a coloanei 
vertebrale
- Controlul respiraţiei
- Controlul circulaţiei: hemoragie externă, şocul hemoragic
- Tratamentul hipertensiunii intracraniene

3. Prezumţia celei mai severe leziuni
4. Tratamentul concomitent (paralel) cu diagnosticul:

- Tratamentul leziunilor imediat letale trebuie început înainte de 
confi rmarea paraclinică a suspiciunii de diagnostic
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5. Examenul clinic minuţios concomitent sau succesiv 
evaluării primare
6. Monitorizarea completă şi continuă
7. Reevaluarea continuă
8. Prevenirea complicaţiilor imediate şi tardive

Politraumatismul – Algoritm

- Controlul regiunii cervicale a coloanei vertebrale – imobilizare cu guler 
cervical
- A (căile aeriene) – ridicarea sau subluxaţia mandibulei, aspirarea de 
corpi străini, pipa Guedel. Atenţie! Nu se va efectua hiperextensia 
capului.
- B (respiraţia) – ventilaţie gură-la-gură (gură-la-nas), ventilaţie cu 
balon şi mască + O2

- Intubaţia endo traheală (după excluderea pneumotoracelui 
sufocant) se va efectua de către două persoane: una 
imobilizează capul şi gîtul, a doua, după hipeventilare, va 
efectua intubaţia endotraheală.
- Diagnosticul şi tratamentul leziunilor rapid letale.
• Pneumotorax sufocant → toracocenteză de urgenţă
• Pneumotorax deschis → pansament oclusiv pe 3 laturi
• Hemotorax masiv → refacerea volemiei, sînge izogrup, izo-
Rh, ulterior – pleurostomie sau toracotomie
• Voletul costal → fi xare externă cu benzi de emplastru + O2
+ analgezie

- C (circulaţia) – evaluarea hemodinamică:
• Prezenţa pulsului central şi a celui periferic (amplitudinea 
şi frecvenţa)
• Culoarea, temperatura tegumentelor
• Timp de reumplere capilară > 2 secunde şi < 4 secunde
• Stop cardiorespirator survenit în prezenţa echipei – RCP
• În hemoragie externă cu risc vital – oprirea sîngerării prin 
pansament compresiv direct asupra punctului de sîngerare, 
(clamparea oarbă şi garoul sunt contraindicate, garoul este 
indicat numai la amputarea totală a membrului) + resuscitare 
volemică
• În hemoragie internă cu semne de şoc hemoragic – resus-
citare volemică în 2 linii venoase 20 ml/kg bolus cristaloide 
în 5-20 min + /- utilizarea substanţelor inotrope, la necesitate 
- masă eritrocitară 10-15 ml/kg izogrup, izo-Rh
• Tamponada cardiacă → resuscitare volemică + 
pericardiocenteză, ulterior toracotomie.

- D (status neurologic) –  nivelul conştienţei după scala AVPU 
şi scala Glasgow:

- Pupilele (dimensiune, anizocorie, refl ex fotomotor)
- În traumatism medular – imobilizare pe scîndură



II. Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil

28

- E (expunerea, dezbrăcarea) – examinarea completă (traumatisme 
craniene, toracice, abdominale, pelviene, genitourinare şi ale 
membrelor).

Durata evaluării primare este sub 1 minut.
Evaluarea primară este prioritară examenului clinic minuţios.
Cu cît pacientul este mai instabil cu atît mai repede este indicată 
stabilizarea la locul accidentului.
După aprecierea bilanţului lezional – transportarea într-un centru de 
traumatism pediatric.

4) Arsurile
- Anamneza: 

- Tipul arsurii (fl acără, chimică, electrică)
- Substanţele implicate
- Traumatisme asociate
- Timpul scurs de la producerea incidentului
- Dacă incidentul a avut loc în spaţiu închis
- Durata contactului cu fumul
- Alte date (antecedente patologice, ultima masă ş.a.)

- Primul ajutor la locul incidentului:
- Siguranţa salvatorului
- Se va întrerupe acţiunea agentului termic
- Deschiderea căilor aeriene (atenţie la imobilizarea 
coloanei vertebrale cervicale) – se începe cu O2 terapie şi/sau
RCP, dacă este cazul
- Răcirea locală a suprafeţelor afectate (apă rece, gheaţă), 
cu aplicarea pansamentului uscat sau umed cu antiseptic
- La pacientul conştient cu dureri vădite – analgezie 
(Morfi nă 1% − 0,1 mg/kg, i.m.)

- ABC ca la orice pacient traumatizat:
- A (căile aeriene)

- Managementul căilor respiratorii (administrare O2, 100% la 
toţi pacienţii, intubaţie endotraheală precoce în cazul arsurilor 
faciale (ulterior va fi  difi cil de intubat din cauza edemului 
căilor respiratorii).

- B (respiraţia)
- Asigurarea respiraţiei adecvate cu fl ux mărit de O2.
Arsurile circulare ale toracelui pot cauza restricţia respiratorie 
a toracelui.
Inhalarea fumului provoacă edem al mucoasei, dopuri de 
cenuşă, pierderea surfactantului, bronhospasm, edem 
pulmonar.

- C (circulaţia)
- Aprecierea prezenţei şi calităţii pulsului periferic şi central
- Abordul venos, de dorit în zonele neafectate, canularea a 2 
vene periferice
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- Suport volemic – 20 ml/kg, cristaloizi în 5-20 min (coloizii în 
primele 24 de ore sunt contraindicaţi deoarece extravazează 
în plămîni)

- D (status neurologic)
- Nivelul conştienţei după scala AVPU şi scala Glasgow
- Pupilele (dimensiune, anizocorie, refl ex fotomotor)
- E (expunere)
- Examinarea extinderii arsurilor - Se exprimă ca procent din 
totalul suprafeţei corporale după următoarele metode:
1) Suprafaţa palmei pacientului = 1% din suprafaţa corporală
2) Regula lui 9:

• Cap – 9%, adult (18%, copii)
• Braţ – 9%, fi ecare
• Trunchi anterior – 18%
• Trunchi posterior – 18%
• Membru inferior – 18%, fi ecare (14%, la copil)
• Organe genitale – 1%

- Examinarea profunzimii arsurii poate necesita 2 săptămîni 
de observaţie pînă cînd va fi  corect estimată

Criteriile de internare:
• Tratament ambulatoriu – arsuri minore (fără afectarea feţei, 
mîinilor, picioarelor, regiunii genitale, inhalare de fum) < 10% 
gradul II , < 2%, gradul III.
• Internare în spitalul local – arsuri moderate (gradul II – 10-20%; 
gradul III – 2-10%, fără afectarea feţei, mîinilor, picioarelor, regiunii 
genitale, inhalare de fum).
• Transfer la un centru de combustii – arsuri severe (gradul II 
– > 25%; gradul III – > 10%, arsurile de gradele II sau III ale feţei, 
ale mînilor, ale picioarelor, ale genitaliilor, cu inhalare de fum > 2%.

C.5. Monitoringul resuscitării (A,1b)
•  Cardiomonitoringul – FCC, FR, TA, SpO2, ECG, EtCO2
•  Greutatea corpului, diureza, temperatura corpului
•  Gazele sangvine
•  Proteina generală

C.6. Abandonarea resuscitării (A,1b)

În general, resuscitarea trebuie continuată atît timp cît persistă fi brilaţia 
ventriculară sau tahicardia ventriculară fără puls. În cazul asistoliei 
mai mult de 30 de minute, în absenţa cauzelor reversibile: hipoxia, 
hipovolemia, hipotermia, hipo/hiperkaliemia/dezechilibre metabolice, 
pneumotoraxul în tensiune, tamponada cardiacă, intoxicaţii, tromboza 
(coronariană sau pulmonară), după efectuarea tuturor manevrelor 
suportului vital avansat, resuscitarea se va considera eşuată.
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Abrevierile folosite în document
SVBP Suport vital bazal pediatric SVAP Suport vital avansat pediatric
IR Insufi cienţă respiratorie IC Insufi cienţă cardiacă
SCR Stop cardiorespirator RCP Resuscitare cardiopulmonară
VAP Ventilare artifi cială a pulmonilor ECG Electrocardiogramă 
TA Tensiunea arterială IOT Intubaţie orotraheală
SpO2 Saturaţie tisulară periferică cu 

O22

FV Fibrilaţie ventriculară

TV Tahiaritmie ventriculară DEA Defi brilator extern automat
AEP Activitate electrică fără puls PS Puls
ARDS Sindrom al detresei respiratorii 

acute
AEfP Activitate electrică fără puls

EtCO2 Concentraţia CO2 în aerul 
expirat  
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A. Partea introductivă
A.1 Scopul  protocolului Sporirea calităţii în managementul ventilaţiei 

artifi ciale pulmonare la copiii internaţi în secţiile ATI.

A.2 Data  elaborării 2010

A.3 Data  revizuirii  2013

A.4 Defi niţia Ventilaţia artifi cială pulmonară este o metodă de 
substituire parţială sau totală a funcţiei respiratorii 
în formele acute sau cronice de insufi cienţă 
respiratorie [6].

A.5 Indicaţii VAP •  Insufi cienţa respiratorie acută şi cronică cu 
decompensare.
•  Insufi cienţa cardiacă (pentru ameliorarea funcţiei 
ventriculului stîng şi pentru reducerea travaliului 
respirator).
•  Altele: presiune intracraniană crescută, suport 
ventilator al pacientului intubat, pentru diminuarea 
travaliului respirator şi a postsarcinii în condiţii de 
anestezie.

B. Partea generalăB. Partea generalăB. Partea generalăB. Partea generalăB. Partea generală
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Internarea

În secţia Anestezie, Terapie 
intensivă

Scopul ventilaţiei artifi ciale 
pulmonare este menţinerea:
1) oxigenoxigenării adecvate a 
sîngelui arterial defi nită prin:
− PaO2 la nou-născut 80 
mm Hg; sugar 85-95 mm 
Hg, > 1 an 90-100 mm Hg;
− SaO2 între 92-98%;
2) ventilării alveolare 
adecvate:
− pH – 7,35-7,45;
− PaCO2 < 50 mm Hg; la 
sugar – 30-40 mm Hg, la 
copiii > 1an – 35-45 mm Hg.
3) Reducerii travaliului 
respirator

Înainte de instituirea VAP 
se vor analiza:
1) Prezenţa părţilor 
componente (chek-list):

a.  obligatoriobligatorii: sursa de 
O2, balon, tuburi gofrate, 
manometru, volumetru, 
valve respiratorii, supapă 
de suprapresiune, fi ltru 
bacterian, umidifi cator, 
conectoare, mască, 
sonde de intubaţie;
b.  opopţţionale: vas cu 
sodă calcinată, vaporizor 
în sistem (la aparatul de 
anestezie), analizor de 
gaze, vapori anestezici, 
umiditate, temperatură.
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Atenţie! Putem accepta 
PaO2 între 40–50 mm 
Hg, dacă există dovada 
unui debit cardiac bun, 
cu furnizarea adecvată 
de oxigen spre ţesuturi 
(SpO2). Controlul rigid 
al PaCO2 creşte riscul 
leziunilor pulmonare; de 
regulă, nu vom încerca să 
scădem PaCO2 sub 40 mm 
Hg şi se permite PaCO2 
între 50-80 mm Hg, dacă 
pH-ul este peste 7,25 
(hipercapnee permisivă), cu 
excepţia edemului cerebral 
(HIC) şi a hipertensiunii 
intrapulmonare [5, 6, 10].

3) Testarea funcţională pe 
balon a aparatului:

− menţinerea debitului 
de vîrf necesar;
− asigurarea necesarului 
de O2 (FiO2), gaze şi 
vapori anestezici;
− eliminarea corectă a 
CO2 (prin capnometrie).

B.2. Diagnosticul – criterii pentru iniţierea VAP-ului la copil
Criterii clinice:
•   Creşterea bruscă a 
travaliului respirator, cu 
participarea musculaturii 
auxiliare, respiraţia 
paradoxală. Accese repetate 
de apnee mai mult de 20 
sec.
•   Accese repetate de 
apnee, însoţite de: creşterea 
cianozei, tahicardie sau 
bradicardie, tahipnee sau 
bradipnee (în funcţie de 
norma vîrstei).
•   La copilul afl at la CPAP 
noninvaziv, cînd necesitatea 
în FiO2 – > 0,6.
•   Şoc şi asfi xie cu 
hipotensiune şi cu 
hipoperfuzie [5, 6, 10, 14].

Criterii de laborator:
•  Acidoza respiratorie 
– pH-ul < 7,25.
•  Hipoxemia severă 
– PaO2 < 50 mmHg în aer 
atmosferic (FiO2 – 0,21).
•  PaO2 < 60 mmHg, FiO2
– 0,4 per mască.
•  SaO2 < 88-90% la FiO2
– 0,6 per mască.
•  Hipercapnia: PaCO2 > 
55 mm Hg şi pH < 7,25 
(cu excepţia patologiilor 
bronhopulmonare cronice) 
[5, 6, 10, 14].

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. SR pediatric – reguli constructive

• Reducerea efortului respirator şi reinhalarea
• Volumul balonului respirator  = capacitatea vitală = 5 × MVR (minut volum 
respirator)
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Vîrstă Capacitate balon
n.-n. 100
1 an 250
2 ani 450
4 ani 750
8 ani 1250
10 ani 2000

•  Tuburile gofrate trebuie să fi e scurte şi rigide, pentru a micşora rezistenţa.
•  Obligatoriu, prezenţa umidifi catorului şi a fi ltrului bacterian.
•  Spaţiul mort funcţional trebuie să fi e mai mic cu ½ din SM anatomic = sub 
1 ml/kg.
•  Diametrul SR > diametrul minim al traheii, pentru a evita fl uxuri turbulente 
care cresc rezistenţa şi travaliul respirator.
•  Alegerea corectă a mărimii sondei endotraheale, pentru a preveni lezarea 
coardelor vocale şi edemul postintubaţie.
Formula de calcul a diametrului intern al sondei endotraheale: (vîrsta (ani) + 
16)/4
Mărimea sondei endotraheale la copii corespunde aproximativ cu grosimea 
degetului mic.
Se vor pregăti 3 tuburi: unul – cu 0,5 mai mare şi altul – cu 0,5 mai mic.
Distanţa inserţiei tubului pe calea orotraheală se apreciază după formula: 
(vîrsta (ani) +12)/2.
•  Temperatura optimă a gazelor respiratorii 30-37°C, cu umiditatea de 30-
35 mgH2O/l
[5, 6, 10, 13, 14].

C.2. Clasifi carea aparatelor de ventilaţie mecanică [10]

1.  ventilatoare neonatale (pentru pacienţii < 10 kg);
2.  ventilatoare pediatrice;
3.  ventilatoare pentru toate grupurile de vîrstă.
•   În funcţţie de faza inspiratorieie de faza inspiratorie (modul de asigurare al Vt):

–   generatoare de fl ux (constant, inconstant, intermitent);
–   generatoare de presiune (constantă, inconstantă).

•   În funcţţie de platoul inspiratorie de platoul inspirator (după principiul de ciclare a fazei ie de platoul inspirator (după principiul de ciclare a fazei ie de platoul inspirator
respiratorii):

–   ciclaj de presiune;
–   ciclaj de volum;
–   ciclaj în funcţie de timpul prestabilit.

•   În funcţţie de caracteristicile fazei expiratorii:ie de caracteristicile fazei expiratorii:
–   Cu pauză expiratorie:
–   Cu presiune teleexpiratorie (PEEP/CPAP) pozitivă.

•   În funcţţie de regimurile de ventilare:ie de regimurile de ventilare:
–   asistat;
–   controlat;
–   asistat-controlat;
–   IMV/SIMV.
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•   Modele şşi moduri neconvenţţionale de ventilaţţie:
–   HFPPV – ventilaţia cu presiune pozitivă şi cu frecvenţă crescută;
–   ECMO – oxigenarea prin membrană extracorporală;
–   Ventilaţie lichidiană.

C.3. Moduri de ventilaţie generale – strategii ventilatorii [5, 6, 10, 14, 17, 18]
Nu există un mod de ventilaţie optim pentru o anumită afecţiune. Condiţiile 
fi ziopatologice individuale şi statutul bolii se modifi că în timp necesitînd 
reevaluare permanentă.
Ventilaţia artifi cială pulmonară poate fi  aplicată invaziv şi noninvaziv în 
următoarele moduri:

1)  Respiraţie spontană asistată: CPAP.
2)  Respiraţie spontană cu suport de presiune (PSV) şi cu suport de 
volum (VSV).
3)  Suport respirator mixt: IMV şi SIMV.
4)  Ventilaţie mecanică controlată: PCV, VCV şi HFV.

Presiune pozitivă continuă în căile respiratorii (CPAP):
•   La copii tehnica PEEP se realizează prin CPAP.
•   Efect anticolaps alveolar şi antişunt vascular.
•   Loc intermediar între inhalarea de O2 şi ventilaţia artifi cială.
•   Toleranţă foarte bună a pacientului.
•   Consecinţe nocive hemodinamice – relativ mici.
•   Accesibilitatea în folosire şi complicaţii reduse în tehnica noninvazivă.
•   DezavantajeDezavantaje: creşte retenţia CO2 şi travaliul respirator.

Ventilaţia cu suport de presiune (PSV):
•  Posibilitatea bolnavului să respire spontan, reglînd singur frecvenţa 
respiratorie şi VT, fi ecare inspiraţie fi ind susţinută de ventilator prin reglarea 
Tin.
•   Medicul setează nivelul presiunii.
•   Adaptare uşoară la ventilator şi susţinere respiratorie în diapazon 
mare.

Ventilaţia cu control de presiune (PCV):
•   Respiraţia controlată de presiunea maximă, nu de VT.
•   AvantajAvantaj: limitarea presiunii maxime, scade riscul de barotraumatism.
•   DezavantajDezavantaj: nu garantează VT.

Ventilaţia cu suport de volum (VSV) şi control de volum (VCV):
•   Permite setarea VT şi FR (cîte odată PIP).
•   Utilizare la pacienţii cu efort ventilator minim (paralizie musculară, 
leziuni ale coloanei vertebrale).
•   AvantajAvantaj: permite sincronizarea cu respiraţia pacientului, oferind un 
suport complet.
•   Dezavantaj:Dezavantaj: baro-, volutraumatismul.
•   În prezent – VT mic – atitudine protectivă pulmonară, prevenirea VILI.
•   Suprapresiunea (PIP) + volum limitat = volum garantat (reglat de 
presiune).
•   VCV la copii se utilizează numai în două situaţii: edem cerebral 
(HIC) şi hipertensiune pulmonară, în restul cazurilor se va utiliza 
ventilaţia cu control de presiune.
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Ventilaţie intermitentă obligatorie (IMV) – în prezent – rar utilizată:
•   Distingem IMV, cu control de presiune şi cu control de volum.
•   Setarea tuturor parametrilor ventilatori, ventilaţie la interval fi x, 
indiferent de ciclul respirator.
•   AvantajeAvantaje: accesibilitatea metodei, garantarea unei respiraţii regulate.
•   DezavantajeDezavantaje: desincronizarea, care creşte riscul de barotraumatism, 
necesitatea sedării.

Ventilaţie intermitentă obligatorie sincronizată (SIMV):
•   Variantă a ventilaţiei trigger (declanşată de pacient).
•   Aparatul susţine prin volum sau cu presiune inspiraţia pacientului.
•   Inspiraţia mecanică, cu parametrii presetaţi, este declanşat de 
tentativa de inspiraţie a pacientului.
•   Parametrii inspiratori se setează astfel încît VT va constitui 5-6 ml/kg, 
maxim 7 ml/kg. 
•   Poate fi  folosit în faza acută a patologiei, cît şi în procesul de sevraj de 
ventilator. 

Moduri de ventilaţie nonconvenţională: 
•   HFV – ventilaţia cu frecvenţă înaltă şi cu VT < SM:

–  Ventilaţia cu frecvenţă înaltă cu presiune pozitivă (HFPPV, rata 
– 60-150/min).
–  Ventilaţia cu frecvenţă înaltă în jet (HFJV, rata – 100-600/min).
–  Ventilaţia cu frecvenţă înaltă oscilatorie (HFOV, rata – 180-1500/min 
sau 3-25 Hz)

HFOV – ventilaţia cu frecvenţă înaltă oscilatorie:
•   HFOV – tratarea pneumotoraxului, a emfi zemului interstiţial, a infecţiei 
cronice pulmonare; BMH, aspiraţie, hipertensiune pulmonară, ARDS.
•   În conturul respirator este introdus un mecanism ce produce oscilaţii 
frecvente de amplitudine joasă a gazului.
•   AvantajAvantaj: creşte dispersiunea, difuzia gazului datorită vitezei mari a 
fl uxului.
•   Mobilizează alveole hipoventilate implicîndu-le în schimbul gazos.

D. Parametrii VAP şi setările iniţiale ale ventilatorului
D.1. Parametrii VAP (A,1a)* [4, 13]

1)  Volumul Tidal (VT) – în normă la respiraţia spontană, indiferent de 
vîrsta pacientului, acesta constituie 6-7 ml/kg corp. VT mai mare de 10 ml/
kg este inadmisibil. Ajustarea VT se va face în funcţie de: semnele clinice, 
excursia cutiei toracice, caracterul zgomotelor respiratorii; iar corecţia 
parametrului va fi  dictată de indicii gazometriei şi ai echilibrului acido-
bazic (EAB). 
2)  Frecvenţa respiratorie (FR) care depinde de vîrsta copilului şi de na-
tura afecţiunii, apoi ajustată la valoarea PaCO2 şi la confortul pacientului. 
FR iniţial setată este de 20 resp./min., la sugar, şi descreşte odată cu vîr-
sta, dar nu este mai mică de 8-10 resp./min.
3)  Raportul T inspiraţie/T expiraţie. Inspiraţia + expiraţia = ciclu re-
spirator. În ventilaţia spontană, raportul I:E este de cca 1:1,5. La pa-
cientul ventilat artifi cial, fără modifi cări pulmonare patologice I:E este de 
1:2. 
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Dacă există obstrucţie în căile aeriene, raportul devine de 1:3, 1:4, 1:5 
(creşte Tex), pentru a permite o expiraţie completă şi pentru a evita 
autoPEEP. În hipoxemie respiratorie severă, raportul I: -E se inversează 
(în cazuri extreme – pînă la 3:1 sau 4:1), cu un fl ux redus, care oferă 
oxigenarea adecvată şi evită presiunile mari din căile respiratorii. FR 
este determinată de Tin, cît şi de Tex. Tin lung  → FR scăzută. Tin scurt 
→ FR crescută. Creşterea Tin-ului măreşte PaO2.
4) Concentraţia O2 (FiO2) – variază între 30-100% (0,3-1,0) în funcţie 
de severitatea hipoxemiei. FiO2 trebuie setat la cel mai jos nivel 
necesar pentru a atinge SaO2 > 92%. FiO2 < 30% nu este permis din 
motive de siguranţă, FiO2 > 60 % are efect toxic. Nivelul minim acceptat Nivelul minim acceptat 
de oxigenarede oxigenare este mai difi cil de defi nit. 
- Se recomandă cel mai mic FiO2 la care se menţin SaO2 şi PaO2 în 
normă (dacă nu este o cardiopatie cianogenă).
5) PEEP-ul (positive end expiratory pressure(positive end expiratory pressure( ) este presiunea din 
alveole la sfîalveole la sfîalveole la sf rşitul expiraţiei care îmbunătăţeşte PaO2, care deţine un 
rol important în menţinerea unităţii pulmonare deschise pe tot ciclul 
respirator. De rutină PEEP-ul este de 3-5 cm H2O. PEEP-ul pentru 
profi laxia atelectaziei este de peste 5 cm H2O, mai rar – de 6 cm H2O 
şi excepţional – de 8 cm H2O în hemoragia pulmonară. Valorile mici ale 
PEEP-lui → instabilitate alveolară, cu colabarea acestora la sfî, cu colabarea acestora la sfî, cu colabarea acestora la sf rşitul 
expiraţiei.
6) Presiunea inspiratorie de vîrf (PIP) din căile aeriene pe măsură 
ce fl uxul trece de la ventilator prin sonda endotraheală, către plămînul 
pacientului. PIP-ul iniţial va fi  stabilit în funcţie de expansiunea toracică, 
de auscultaţie şi de SaO2. O expansiune în normă se realizează la un 
PIP între 12-15 cm H2O. Ulterior, stabilirea PIP-ului se face în funcţie de 
VT şi de EAB. PIP prea mare → VT mare → risc de barotraumatism.
7) Fluxul (fl ow, F)fl ow, F)fl ow, F  gazos, care reglează viteza umplerii pulmonare şi 
forma curbei de presiune în căile respiratorii, în ventilatoarele moderne 
este reglat automat. Unele regimuri de ventilare necesită stabilirea 
fl uxului gazos, în contur respirator între 7-12 l/min. Fluxul de aer poate 
fi  accelerativ sau decelerativ, de tip constant sau sinusoidal.

D.2. Setările iniţiale ale ventilatorului (A,1a) [4, 13]
Setările iniţiale ale ventilatorului se stabilesc la patul pacientului, urmînd să 
fi e ajustate şi reglate pe parcurs pentru a obţine efectul maxim pozitiv.
Conectînd copilul la ventilator, în primul rînd, se atrage atenţia la excursia 
cutiei toracice. Dacă este de amplitudine mică, peste cîteva inspiraţii se 
va mări PIP-ul cu 1-2 cm H2O (ori VT – cu 5-10%) şi invers, dacă este de 
amplitudine mărită se va micşora PIP-ul treptat cu 1-2 cm H2O.
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Parametrii iniţiali ai ventilatorului în funcţie de vîie de vîie de v rstă
Sugar (5 kg) Copil mic Adolescent

Fr. Respiratorie 
(FR) min. 20-30 15-20 8-12

Raport
Inspiraţie: 
Expiraţţie

1:2 1:2 1:2

Flux la 
inspiraţie (l/
min.)

4-8 4-12 7-12

FiO2 1,0 → titrat spre micşorare pînă la toleranţa minimă
PEEP (mbar) 3 4-5 4-5
Presiune de 
vîvîv rf la inspiraţie 
(PIP) cm H22O

20 20 < 25

Volum Tidal 
(VT) ml/kg 5-6 5-6 5-6

Timp inspiraţie 
(TI), sec. 0,6 0,7 0,9

Hz la HFOV
Amplitudinea

10-12
30-40

8-10
> 40

8-10
> 40

D.3. Sincronizarea cu ventilatorul în VAP (A,1b) [4, 10, 16]
Dacă la copil se menţine cianoza sau SaO2 nu este mai mare de 90% se va 
mări FiO2 pînă cînd SaO2 va fi  în limitele 91-95%. În caz că copilul timp de 

2
 va fi  în limitele 91-95%. În caz că copilul timp de 

2

3-5 minute va păstra respiraţia spontană, se va face sincronizarea respiraţiei 
cu lucrul ventilatorului, asigurînd o stare de confort, înlăturînd excitanţii 
externi prin administrarea drogurilor sedative: 

-  Diazepam (0,5 mg/kg) i.v., bolus, urmat de administrarea continuă.
-  Midazolam (0,15 mg/kg), preparat sedativ şi anticonvulsivant.
Posologie - pentru un efect rapid – 150-200 mcg/kg timp de 5 minute. 
Doza pentru infuzie continuă constituie 60 mcg/kg/h (în scopul prevenirii 
cumulării preparatului, doza se micşorează dublu după 24 de ore de 
infuzie).
-  Dacă timp de 15 minute nu are loc sincronizarea respiraţiei cu 
ventilatorul, se suplimentează analgezice opioide i.v.: Morfi nă sau 
Fentanil.
-  Morfi nă – analgezic opioid. Acţionează asupra receptorilor opioizi din 
SNC, provocînd analgezie şi somnolenţă.
Posologie – pentru copiii afl aţi la VAP, doza de saturaţie este de 100-150 
mcg/kg, care se picură timp de 1 oră, apoi infuzie continuă cu viteza de 
10-20 mcg/kg/h.
Tehnica de preparare a soluţiei de Morfi nă: pentru administrarea 
unimomentană în bolus se ia  0,1 ml soluţie de Morfi nă 1%, se diluează 
cu soluţie de Clorură de sodiu 0,9% pînă la 1 ml; căpătăm soluţia ce 
conţine 1mg/ml. Pentru infuziile de lungă durată, 1 ml de sol. 
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Morfi nă 1% se diluează cu 9 ml de soluţie de Clorură de sodiu 0,9%. Luaţi 
un 1 ml/kg de soluţie diluată şi dizolvaţi pînă la 50 ml în sol. Glucoză 10% 
şi administraţi cu o viteză de 1 ml/h  (20 mcg/kg/h).
− Fentanil – analgezic opioid, efect de analgezie, sedare, anestezie. 
Acţionează asupra receptorilor opioizi din SNC, formînd analgezie, 
somnolenţă, mai puţin suprimă respiraţia ca Morfi na.

- Posologie – 2 mcg/kg în bolus lent, doza poate fi  repetată peste 2-
4 ore sau perfuzie continuă, cu viteza de 0,5-1 mcg/kg/h (adaptaţi la 
răspunsul clinic).

În cazuri severe cînd sincronizarea este imposibilă, se vor administra 
miorelaxante nedepolarizante – Pipercuroniu (Arduan) (0,04-0,06 mg/kg) 
sau Pancuroniu (Pavulon) (100 mcg/kg/min.) se utilizează în cazul în care 
nu se capătă sedarea cu preparatele anterior menţionate. Pancuroniul se 
livrează în fi ole 2 ml, în 2 mg/ml.

D.4. Algoritmul de ventilaţie mecanică la copil (Mihelson V., 2003) [16]
Peste 15-20 minute de la iniţierea VAP se va determina nivelul gazelor 
sangvine şi se va efectua optimizarea parametrilor ventilaţiei după următorul 
algoritm:
În hipoxemie (PaOn hipoxemie (PaO2 < 50 mm Hg, SaO < 50 mm Hg, SaO2 < 90%): < 90%):

•  creşterea PEEP cu 1-2 cm H2O;
•  creşterea Tin; 
•  creşterea PIP cu 1-2 cm H2O, în tendinţă la hipoventilaţie (de evitat VT 
> 7 ml/kg);
•  creşterea vitezei fl uxului gazos;
•  creşterea FiO2 cu 10%.

În hipercapnie cu tendinn hipercapnie cu tendinţţa spre hipoxemie (PaCOa spre hipoxemie (PaCO2 > 60 mg Hg): > 60 mg Hg):
•  creşterea VT sau PIP (nu > 30 mmH2O);
•  creşterea frecvenţei respiratorii, dacă Tin şi Tex permite.

În hiperoxemie (PaO2 > 80-100 mm Hg, SaO2 > 95%):
•  scăderea concentraţiei O2 cu 10-20%.

În hipocapnie (PaCOn hipocapnie (PaCO2 < 35 mm Hg): < 35 mm Hg):
•  scăderea PIP sau VT;
•  scăderea FR.

Manevre pentru ameliorarea oxigenării (A,1a) [1, 2, 4]

Manevră Efect Risc
1. Creşterea FiO2 Creşterea PaO2 BDP după expunere 

prelungită

2. Creşterea PEEP ♦  Recrutarea alveolelor 
atelectatice
♦  Scade şuntul 
intrapulmonar
♦  Creşte capacitatea 
reziduală funcţională
♦  Creşte MAP
♦  Creşte volumul curent

♦  Pierderi de aer
♦  Creşterea retenţiei 
de CO2 cu hiperinfl aţie
♦  Scăderea returului 
venos/CO2
♦  Creşterea PaO2
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3. Creşterea PIP
limitat la 30 cm H2O

♦   Creşte capacitatea 
reziduală funcţională
♦   Creşte MAP

♦   Pierderi de aer
♦   BDP?

4. Creşterea Ti Creşte MAP ♦  Pierderi de aer
♦  BDP
♦  Scăderea returului 
venos/CO2

Setări ale ventilatorului pentru creşterea ventilaţiei şi scăderea PaCO2
(A,1a) [1, 2, 4]

Parametru Avantaje Dezavantaje
Creşterea Te Oferă perioadă de 

îndelungată expiraţie 
pasivă

Scade TI
Scade MAP
Scade oxigenarea

Creşterea PIP
limitat la 30 cm H2O

Ameliorează raportul 
spaţiu mort/volum 
curent

Devierea la stînga a 
curbei complianţei

Scăderea PEEP
(doar în 
supradistensiune)

Scade spaţiul mort
Scade efortul expirator

Scade MAP
Scade raportul 
oxigenare / colaps 
alveolar

Creşterea ratei Uşor de controlat
Minimalizează 
barotraumatismul

Menţine constant 
raportul spaţiu mort / 
volum curent
PEEP inadvertent

D.5. Monitoringul copilului ventilat mecanic (A,1a) [17, 18]
Sumar clinic
Copilul intubat şi ventilat mecanic va fi  supravegheat pentru toţi parametrii 
(FC, ECG, FR, TA, SaO2, PIP, PEEP, VT, FiO2, EtCO2) la un interval de o 
oră pînă la stabilizare, ulterior – interval de 3 ore. Toate modifi cările vor fi  
semnalate medicului şi notate în foaia de observaţie.

Se vor nota:
- FC, FR, TA;
- temperatura rectală, cutanată;
- gazometria (Astrup) la internare, după stabilizare şi, la necesitate, 
dacă este instabil;
- SaO2, capnometria (EtCO2);
- volumul perfuzat;
- medicamentele administrate continuu (Dopamină, Dobutamină).

Supraveghere la un interval de o orSupraveghere la un interval de o oră:
- verifi carea alarmelor;
- verifi carea poziţiei electrozilor şi schimbarea lor la un interval de 3 ore 
sau de cîte ori este necesar;
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- verifi carea poziţiei sondei de intubaţie ascultativ şi Rx;
- poziţia manşetei de TA;
- integritatea circuitului ventilatorului, nivelul de apă din umidifi cator, 
temperatura umidifi catorului;
- poziţionarea bună a senzorilor;
- verifi carea funcţionării pompelor de perfuzie;
- verifi carea locurilor de perfuzie şi notarea eventualelor modifi cări (edem, 
roşeaţă etc.).
Supravegherea la un interval de 3 ore:Supravegherea la un interval de 3 ore:
a. Se vor nota aspectul şi cantitatea de:
- aspirat traheal;
- diureză;
- emisie de scaun;
- drenaj gastric;
- alimentaţie.
b. Supravegherea poziţiei sondei endotraheale.
c. Aspectul abdomenului.
d. Cantitatea de alimente administrate.
e. Prezenţa reziduului gastric, a regurgitaţiilor şi a vomelor.
f. Integritatea liniei de gavaj continuu.
g. Funcţionarea pompei.

Sumar biologic
Pentru toţi copii admişi în secţia Terapie intensivă se efectuează 
următoarele analize:
- ionograma sangvină;
- hemoleucograma completă şi formula leucocitară;
- grupul sangvinic şi Rh +/- test Coombs;
- hemocultura;
- gaze sangvine;
- sumarul coagulării: timp Howell, timp Quick;
- glicemia pe glucometru.
Acest sumar biologic poate fi  redus sau completat cu alte investigaţii în 
funcţie de starea pacientului.

D.6. Întreruperea (sevraj) VAP-ul (A,1b ) [7, 8, 15]
Sevrarea de ventilator începe odată cu stabilizarea leziunii pulmonare şi 
cu soluţionarea problemei ce a generat instituirea ventilaţiei pulmonare. 
Întreaga atenţie trebuie direcţionată spre desprinderea de ventilator cît mai 
repede posibil.

•  Pacient hemodinamic stabil şi gaze sangvine în normă.
•  Rapid, după intervenţii chirurgicale în lipsa suferinţelor pulmonare.
•  Gradual, la ventilaţie de lungă durată.
•  Superfi cializarea sedării, descreşterea FR, suport presional.
•  Proba respiraţiei spontane cu suport de presiune minim (~ 10 cm H2O) 
pînă la 2 ore sau cu tub “T”, fără suport de presiune, timp de 30 min.
•  Abordarea clasică a întreruperii ventilaţiei CMV este de a extuba la o 
frecvenţă respiratorie optimă în funcţie de vîrstă resp./min., cu supliment 
de O2 sau de CPAP nazal.
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•   La copii mai mari – PSV şi SIMV

Extubarea (A,1a) [7, 8, 15]
Trecerea la respiraţie 
spontană poate fi  iniţiată 
peste 4-8 ore după obţinerea 
tabloului clinic stabil cu 
următorii parametrii EAB: 
-  pH > 7,3
-  PaCO2 < 45-50 mm Hg 
-  PaO2 > 70 mm Hg
-  SpO2 > 94%. 

Condiţiile pentru extubare:
-  FiO2 <0,4
-  Lipsa acceselor de apnee, convulsiilor
-  TA – N, timp de reumplere capilară < 3 
sec, diureza 1 ml/kg/h
În primul rînd se micşorează parametrii 
VAP-ului: FiO2, PIP, PEEP pînă la un nivel 
relativ optim (FiO2 ≤ 0,4, PIP < 12-15 mm 
H2O, PEEP 2-5 mm H2O)
Extubarea de la regimul IMV (cu FR - 10)  
la CPAP nazal optimizează şansele de 
succes
- Administrarea profi lactică a steroizilor cu 
20 minute pînă la extubare - Dexametazonă 
0,3-0,5 mk/kg (B,2)(19)

- Aerosol cu l-epinefrină după extubare 
(A,2)(20)

Pe parcursul VAP-ului şi al 
transferării la respiraţie spontană
se ţine cont de:
-  EAB-ul
-  Tirajul cutiei toracice
-  Bătaia aripioarelor nazale
-  Culoarea tegumentelor
-  Tabloul auscultativ
-  FR, FCC, TA
-  Statutul neurologic
-  Tabloul radiologic
-  Dinamica masei corporale şi 
diureză

Cauzele majore care provoacă 
difi cultăţi de trecere la respiraţie 
spontane:
-  depresia SNC
-  atelectaziile
-  apneea
-  ductul arterial patent
-  evoluţia latentă a maladiei 
principale:
-  displazia bronopulmonară
-  diametrul mic al sondei 
endotraheale:
-  calorajul insufi cient
-  suprasolicitarea cu lichid
-  bronhoreea

Succesivitatea manoperelor:
-  Pînă la 4 ore de extubare programată, de exclus alimentaţia enterală.
-  Înlăturarea conţinutului stomacal.
-  A efectua sanarea arborelui traheobronşic.
-  După sanare, de efectuat cîteva respiraîteva respiraî ţii cu balonul.
-  Înlăturarea sondei endotraheale.
-  Aspirarea oro-nazofaringiană.
-  De aplicat cubolta cu O2 sau iniţierea a CPAP nazal (5-6 cm H2O) cu FiO2
ce va menţine SaO2 85-95%.
-  Nu se alimentează 6-8 ore.
-  Se apreciază EAB peste 20-30 min.
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-  Efectuarea CPAP prin catetere nazale duble reduce frecvenţa intubărilor 
repetate.
 -  Umiditatea  70-80%, umezirea şi încălzirea amestecului de aer şi O2 este 
obligatorie. 

D.7. Complicaţiile VAP (D,5)
•  efecte asupra sistemului respirator:efecte asupra sistemului respirator:

–  barotraumatism (pneumotorax, emfi zem interstiţial), leziuni ale căilor 
respiratorii, stridor postextubare;
–  pneumonie asociată de ventilator, dezvoltare a bolilor cronice 
pulmonare;
–  pierdere de aer, atelectazie, displazia bronhopulmonară; 

•  efecte asupra SNCefecte asupra SNC: creşterea presiunii intracraniene – hiperventilare; 
•  efecte cardiovasculare:

–  HTA, hTA;
–  depresie hemodinamică cu scăderea debitului cardiac, creşterea 
rezistenţei vasculare pulmonare şi periferice;

•  efecte renale: scade perfuzia renală, cu reducerea debitului urinar;
•  efecte hepaticeefecte hepatice: scade fl uxul sangvin hepatic;
• efecte neurohormonale (hipoxia, hipercapnia cresc tonusul simpatic).

D.8. Managementul tubului endotraheal (C,4)
1. Aspirarea periodică a tubului endotraheal nu este necesară, doar la 
necesitate!!!
2. Aspirarea în cazul prezenţei ralurilor de calibru mare
3. Aspirarea în cazul prezenţei sputei
4. Aspirarea în cazul prezenţei măririi efortului respirator
5. Aspirarea în caz de prezenţa undelor pe unda fl ux/volum
6. Reintubarea este indicată zilnic
7. Traheostomia este indicată după 10-14 zile

E. VAP în situaţii clinice specifi ce
E.1. La nou-născut (A,1b) [13, 14]

PARAMETRII DE START A VAP-ului ÎN DIFERITE PATOLOGII
(Iowa Neonatology Handbook: Pulmonary Use of Mechanical Ventilation 

in the Neonate Jonathan M. Klein, MD)
Patologia FR 1 PIP cm H22O PEEP cm H22O FiO22

SDR 30-40 16-24 4-6 *
Apnee 15-25 14-20 3-4 *
VCC (edem 
pulmonar)

15-25 18-22 4-6 *

Pneumonie 30-40 24-30 6-8 **



45

III. Ventilaţia artifi cială pulmonară la copil 

* Ajustaţi FiO2 în aşa mod, ca saturaţia O2 să fi e în limitele 85%-95% (PaO2
– 50-70 mm Hg). 
** deoarece este riscul major al şuntului drept-stîng  (PCF), pentru  copiii 
născuţi în termen, în aceste condiţii  FiO2 este ajustat, pentru a menţiine 
SaO2 – 95%.

• Sindromul detresei respiratorii (RDS)
–    Primar CPAP nazal
–    Terapie cu surfactant exogen
–    HFOV

• Hipertensiunea pulmonară persistentă (PPHN)
–    HFOV – metoda de elecţiune
–    NO – adjuvant

• Sindromul aspiraţiei 
–    Lavaj, surfactant, HFOV cu NO

• Hernia congenitală diafragmatică (HCD)
–    VSP, HFOV şi NO

Pacienţi pediatrici (B,2)
•   Insufi cienţă hipoxemică virală

–   Nu există o strategie optimă ventilatorie
–    În stadii timpurii, CPAP nazal
–    PCV cu PIP de 25-35 cm H2O
–    Pacienţi obstructivi – PCV, pacienţi restrictivi – HFOV

•   ARDS pediatric
–    PSV şi HFOV cu PEEP
–    NO – în stadii timpurii

•   Status asthmaticus
–    PCV cu PIP sub 35 cm H2O, cu hipercapnie permisivă
–    Tin – 0,75-1,5 sec, Te – extrem de lung

 Edem pulmonar
-   Combaterea hipoxiei – CPAP – 7-10 cm H2O sau  VAP cu PEEP 6-8 
cm H2O
-   PIP mare (PIP de dirijat pînă se obţine excursia adecvată a cutiei 
toracice şi EAB compensat)
-   Tin lung – 0,5 secunde
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Abrevierile folosite în document
VAP Ventilaţie artifi cială pulmonară PIP Presiune maximă la inspiraţie
ATI Anestezie terapie intensivă PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul 

expiraţiei
CPAP Presiune continuă pozitivă în 

căile aeriene
Tin Timp de inspiraţie

BIPAP Presiune continuă pozitivă în 
căile aeriene bifazică

ECG Electrocardiograma

EAB Echilibru acido-bazic MVR Minut volumul respirator
NO Oxid nitric HTA, hTA Hiper-, hipotensiune arterială
SR Sistem respirator SM Spaţiu mort
VRC Volum respirator curent HFV Ventilaţie cu frecvenţă înaltă
BMH Boală a membranelor hialine SaO2 Saturaţie cu oxigen a Hb
VILI Ventilator induced lung injury 

– leziune pulmonară indusă de 
ventilator

BDP Displazie bronhopulmonară

Tex Timp de expiraţie n.-n. Nou-născuţi

    
    
          
   
   
      
   

464646



IV. Complicaţiile poliorganice 
postresuscitorii

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

474747



IV. Complicaţiile poliorganice postresuscitorii

48

Elaborat de grupul de autori: 

Ana Oglinda   Doctor în medicină, asistent universitar, catedra Urgenţe Medicale, USMF   
   „Nicolae Testemiţanu”

Larisa Crivceanschi Doctor în medicină, conferenţiar universitar, catedra Pediatrie şi    
   Neonatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Lidia Dolghier   Dolghier   Dolghier Doctor în medicină, conferenţiar universitar, catedra Chirurgie şi    
   Anesteziologie Pediatrică, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Tatiana Pasicovschi  ovschi  ovschi Doctor în medicină, şef secţie Reanimare chirurgicală, ICŞDOSMşiC

Recenzenţi ofi ciali:

Petru Stratulat Specialist principal în pediatrie şi neonatologie al MS

Gheorghe Ciobanu   Specialist principal în medicina de urgenţă al MS

Victor Ghicavîi  Victor Ghicavîi  Victor Ghicavîi Specialist principal în farmacologie al MS

Valentin Gudumac  Valentin Gudumac  Valentin Gudumac Specialist principal în medicina de laborator al MS

Ivan Zatuşevski  Ivan Zatuşevski  Ivan Zatuşevski Specialist principal în diagnostic funcţional al MS

Nicolae Onilov  Nicolae Onilov  Nicolae Onilov Agenţia Medicamentului

Iurie Osoianu  Compania Naţională de Asigurări în Medicină     

Maria Bolocan  Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate    

Protocolul a fost discutat, aprobat şi contrasemnat:

Denumirea instituţiei Persoana 
responsabilă Semnătura

Catedra Pediatrie şi Neonatologie, 
USMF „Nicolae Testemiţanu” Stratulat P.

Societatea Ştiinţifi co-Practică a Pediatrilor din 
Republica Moldova Rudi M.

Comisia Ştiinţifi co-Metodică de Profi l „Pediatrie” Rudi M.

Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii  Grosu A.

Agenţia Medicamentului   Onilov N.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină      Osoianu I.

Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare 
în Sănătate Bolocan M.



49

IV. Complicaţiile poliorganice postresuscitorii

A. Partea introductivă
A.1 Diagnosticul Complicaţiile poliorganice postresuscitorii:

•  edemul cerebral
•  convulsiile metabolice
•  edemul pulmonar
•  insufi cienţa cardiacă
•  insufi cienţa renală
•  sindromul coagulării intravasculare diseminate 
(SCID)(SCID)

A.2 Codul bolii (CIM 10) G93,6  Edem cerebral
G40.5  Convulsii metabolice
J 81     Edem pulmonar
150      Insufi cienţă cardiacă
N17     Insufi cienţă renală
D65     Sindrom al coagulării intravasculare 
diseminate (SCID)

A.3 Utilizatorii Medicii de familie,  secţiile de reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică, secţiile de pediatrie

A.4 Scopul  protocolului Amplifi carea calităţii diagnosticului, tratamentului, 
profi laxiei complicaţiilor poliorganice postresuscitorii, 
diminuarea invalidităţii şi a mortalităţii  infantile

A.5 Data  elaborării 2010

A.6 Data  revizuirii  2013        

A.7 Defi niţia Edemul cerebral reprezintă un complex simpto-
matic care apare ca urmare a creşterii patologice a 
volumului creierului secundar retenţiei hidrice locale 
peste limitele de toleranţă ale cutiei craniene.
Convulsiile metabolice sunt manifestări critice 
cerebrale produse prin activitatea excesivă 
sincronă neuronală în urma  modifi cărilor statusului 
metabolic.
Edemul pulmonar este starea fi ziopatologică Edemul pulmonar este starea fi ziopatologică Edemul pulmonar
caracterizată prin incapacitatea inimii de a asigura 
debitul circulator şi de a prelua întoarcerea 
venoasă, însoţită de  diminuarea funcţiei de pompă 
a inimii.
Insufi cienţa cardiacă este un sindrom ale cărui 
simptome şi semne exprimă incapacitatea inimii 
de a asigura un debit cardiac adecvat necesităţilor 
organismului.
Insufi cienţa renală este un sindrom clinico-biologic 
complex, rezultat din deteriorarea funcţiei renale, 
ce are drept consecinţă acumularea produşilor de 
retenţie azotată şi pierderea homeostaziei interne. 
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Sindromul coagulării  intravasculare diseminate 
(SCID) este un sindrom de coagulare declanşat 
anormal intravascular de o multitudine  de factori, 
care induc depunere de fi brină pe endoteliul vaselor 
terminale (arteriole, capilare, vene).

B. Partea generală - Edemul cerebral
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Departamentul de urgenţă, 
UPU, secţiile de terapie 
intensivă pediatrică

Stabilirea severităţii 
edemului cerebral şi 
aprecierea tacticii de 
examinare şi de tratament

• Aplicarea ABC-lui din 
protocolul resuscitării: 
presupune asigurarea 
permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe 
cu IOT şi ventilaţie artifi cială 
pulmonară (VAP)
•  Oxigenoterapie, la 
necesitate IOT, VAP
•  Acces vascular: i.v./i.o.

Factorii de risc:
• stopul cardiorespirator
• status epilepticus
• coma, gradele III-IV
• status asthmaticus
• politraumatismele etc.

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• Hemo-
leucogramă 
• echilibrul 
acido-bazic 
(BAB )
• Pulsoxi-
metria 
• Ionograma, 
glicemia.

Investigaţiile 
paraclinice 
recoman-
dabile:
• USG 
• TC
• PIC, PVC

Tratamentul – VAP, 
tratamentul medicamentos  

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Edemul cerebral se dezvoltă în primele ore după instalarea ischemiei 
globale, ca reacţie universală şi nespecifi că a creierului la diferite agresiuni: 
infecţioase, tumorale, traumatice, hipoxice, toxice, metabolice, alergice etc. 
Incidenţa crescută a edemului cerebral înregistrată la copil se datorează 
particularităţilor anatomofi ziologice ale SNC şi realizării cu uşurinţă a 
condiţiilor favorabile apariţiei acestuia în diversele circumstanţe patologice 
pediatrice.
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C.1.1 Etiologia
În etiologia edemului cerebral distingem:

• edemul cerebral din afecţiuni neurochirurgicale (tumori sau 
metastaze, abcese postoperatorii);
• edemul cerebral de cauză medicală (encefalite, rău convulsiv, 
anoxie cerebrală secundară, stop respirator sau cardiac, intoxicaţii, 
colaps); 
• edemul cerebral prin hiperpermeabilitate vasculară (HTA paroxistică 
sau malignă, edem alergic, eclampsie, intoxicaţie cu etanol, plumb, 
arsuri severe);
• edemul cerebral din dezechilibrele metabolice (hipoosmolaritate sau 
hiperhidratare celulară, intoxicaţia cu apă, hiponatriemii, hipocloremii, 
acidoacedoza diabetică).

C.1.2 Patofi ziologia
Patogenia implică participarea a două mecanisme:
Congestia vasculară (edemul vasogenic): edem interstiţial prin creşterea 
spaţiilor intravasculare; deteriorarea barierei hematoencefalice cu trecerea 
substanţelor osmotice şi a apei în spaţiul interstiţial; de ex: edemul posttraumatic, 
infl amator, hipertensiv sau tumoral.
Edemul celular (edemul citotoxic): afectează predominant celulele astrocitare, 
dar şi neuronii şi celulele endoteliale; bariera hematoencefalică este intactă; edem 
intracelular prin deteriorarea pompei membranare de Na + energodependente; 
ex.: edemul cerebral din intoxicaţia cu CO2, anoxia, intoxicaţia cu apă.
Manifestările clinice
Manifestările clinice ale edemului cerebral prezintă unele particularităţi în 
funcţie de vîrstă şi de rapiditatea instalării: 
- La sugar şi la copilul mic cefaleea se manifestă prin iritabilitate, 
reducerea apetitului. Vărsăturile sunt în jet, fără ameliorarea stării 
generale şi sunt un semn important de diagnosticare. Se urmăreşte 
creşterea perimetrului capului, cu dehiscenţa suturilor şi bombarea 
fontanelei anterioare. Frecvent se instalează sindromul convulsiv, 
însoţit de dereglarea conştienţei pînă la comă, cu modifi cări de tonus 
muscular.
- La copilul preşcolar şi la cel şcolar simptomatologia este nuancolar simptomatologia este nuancolar ţată 
şi complexă: cefaleea este violentă, se manifestă prin iritabilitate, 
modifi carea comportamentului. Vărsăturile nu sunt însoţite de greţuri. 
De asemenea, pot fi  prezente alterarea stării de conştienţă, semne de 
iritaţie meningiană sau de focar. Uneori se urmăresc şi alte manifestări 
ale sindromului de hipertensiune intracraniană: tulburări vizuale, tulburări 
vestibulare, tulburări respiratorii de tip central, tulburări psihice.
• Simptome precoce: cefalee permanentă, vărsături în jet, iritabilitate, 
tulburări de vorbire, obnubilare sau letargie, pareze, convulsii.
• Simptome tardive: comă, postură decerebrată, paralizie de nervi 
cranieni, respiraţie anormală, bradicardie, T/A↑, apnee, triada Cushing.
Pe măsură ce edemul cerebral progresează: 
• Modifi cări ale semnelor vitale: hipertensiune arterială, modifi cări puls, alura 
ventriculară (↑sau↓), ritm respirator neregulat.
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• Episoade de rigiditate decerebrată.
• Triada clasică Cushing – bradicardie, HTA, apnee (indică compresiune, edem 
la nivelul trunchiului cerebral).
• Sindroame de herniere: ascendent – orifi ciul tentorial şi descedent – fora-
men magnum. La copil în edemul cerebral în complicaţiile postreanimatorii, de 
obicei, hernierea are un caracter descendent, iar clinic se va manifesta prin 
redoare cefalică, paralizii de nervi cranieni, tulburări ale ritmului respirator, stop 
cardiorespirator. 

Obiectiv:
• Tegumente reci, palide, mramorate.
• Alterarea frecvenţei, amplitudinii şi ritmului respirator.
• Puls slab, fi liform.
• Evaluarea rapidă a SNC după scala AVPU sau Glasgow.
Scala AVPU
A (alert) – alert
V (voice) – răspuns la voce
P (pain) – răspuns la durere
U (unresponsive) – nu răspunde

Scala Glasgow adaptată la sugar

Elemente Răspuns Puncte
Răspuns verbal Absent 1

Geamăt la stimuli dureroşi 2
Plîns la stimuli dureroşi 3
Plîns spontan 4
Gîngurit 5

Răspuns motor Absent 1
Extensiune anormală 2
Flexiune anormală 3
Retragere la durere 4
Retragere la atingere 5
Mişcări spontane 6

Deshiderea ochilor Absentă 1
La durere 2
La stimuli verbali 3
Spontană 4

Legendă: la un punctaj ≤ 9, sunt necesare IOT şi VAP.

C.1.3 Investigaţiile paraclinice
• Hemoleucograma.
• Determinarea gazelor sangvine: BAB, la fi ecare 6-8h. 
• Determinarea ionilor sangvini: (Ca, K, Na, Mg, glicemia) la interval de 8-24h.
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• Determinarea osmolarităţii serice la interval de 8-24h.
• Puncţia lombară este contraindicată, prin riscul herniei temporale sau 
al amigdalelor cerebeloase; uneori se recoltează cîteva picături pentru 
examinare. 
• Investigaţiile vizînd afecţiunea cauzală:

1. Fundul de ochi – pulsaţii venoase, edem papilar (indică tratament 
întîrziat), hemoragii retiniene, afectarea discului optic. 
2. EEG: modifi cări iritative, nespecifi ce bilaterale. 
3. Imagistica – ecografi a transfontanelară a creierului.
4. TC, RMN. 

C.1.4. Monitoringul
Copilul va fi  evaluat la fi ecare 2 ore, cu accent pe următorii parametri:
• Monitorizarea clinico-neurologică.
• Monitorizarea aparatului respiratori: frecvenţă, ritm,amplitudine, 
pulsoximetria continuă.
• Monitorizarea aparatului cardiovascular: TA, presiune venoasă centrală 
(PVC).
• Monitorizarea presiunii intracraniene (PIC), îndeosebi la pacientul cu 
traumatisme craniocerebrale, sindromul Reye.  

C.1.5. Complicaţiile
Cea mai redutabilă complicaţie este angajamentul sau herniere cerebrală, 
care are următoarele indicii:
• Redoare bruscă de ceafă.
• Devierea capului şi a ochilor.
• Midriază unilaterală.
• Hipo- sau hipertermie. 
• Tulburări ale respiraţiei.
• Tulburări circulatorii: hipo-T/A, transpiraţii, tulburări vasomotorii.

D. Managementul edemului cerebral
D.1. I. Managementul general în situaţii de urgenţă

•   Suplimentarea oxigenului, IOT, la necesitate, cu VAP. 
•   Asigurarea accesului intravenos sau intraosos.
•   Sedarea.
•   Diureticele cu acţiune rapidă şi osmoterapie.
•   Terapia lichidiană.
•   Corticoterapia.

II. Măsurile de suport
•    Terapia simptomatică.
•    Drenaj lichid cefalorahidian/decompresiune – avantaje: permite 
controlul instantaneu al PIC, fără efecte secundare; dezavantaje: drenaj 
excesiv (situaţie rar atestată) cu hipotensiune intracraniană şi cu hematom 
subdural, necesitatea instalării unui dren intraventricular, infecţii în caz de 
menţinere îndelungată a drenului.
•    Hipotermie craniană (t 32°C → 34°C). 
•    Sedare/pretratament cu Lidocaină (1-1,5 mg/kg doză).
•    Puncţia lombară – contraindicată (risc de angajare în foramen magnum).
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D.1.1 Suplimentarea oxigenului
•   ABCDE – se va efectua la orice pacient suspect pentru dezvoltarea 
edemului cerebral. 
•   Poziţionarea corectă are ca scop: maximizarea fl uxului venos de la cap. 
Metoda de – cap ridicat deasupra inimii cu 30°, cu evitarea fl exiunii sau a 
rotaţiei excesive a gîtului, evitarea benzilor restrictive la gît, minimalizarea 
manevrelor care induc răspunsuri Valsalva (aspiraţie endotraheală).
•   Resuscitare – ABC: minimalizarea creşterii suplimentare a presiunii 
intracranieie în timplul manevrelor de intubare endotraheală, cu 
poziţionarea corectă. 
•   Oxigenoterapia: se administrează 4-6 l/min  sub izoletă 1 sau 1 l/min 
prin cateter nazal.

În cazurile severe, intubare orotraheală (IOT).
Indicaţii pentru IOT:
•   Starea foarte severă a pacientului
•   Respiraţia aritmică
•   Obnubilarea conştienţei
•   Hipoxemia severă (pO2 < 60 mmHg)
Intubarea: 
Preoxigenare.
Sedare şi miorelaxante (vezi în continuare).
Menţinerea presiunii în limitele permise ale hipercapniei (pH > 7,2):

-    limita PIP 35 cm H2O;
-   volum Tidal 5-8 ml/kg;
-   regimul ventilaţiei – hiperventilaţie moderată (→PaCO2 30-35 mmHg) 
sau hiperventilaţie extremă (PaCO2 < 25-30 mmHg);
-   raportul inspiraţie/expiraţie - I:E = 1:2;
-   PEEP 5-7 mm H2O.
Prevalarea benefi ciului potenţial asupra riscului suplimentării oxigenului:
•  Benefi ciu: prevenirea complicaţiilor, sechelelor.
•  Utilizarea oxigenului micşorează durata spitalizării.
•  Risc: oxigenarea inadecvată.

Benefi ciu/risc: mai mare benefi ciu
Grad de recomandare: (B,2b)(1,7).

D.1.2 Asigurarea accesului intravenos sau a celui intraosos
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular.  În prezenţa semnelor 
de dereglare a conştienţei, de preferat abord al venelor magistrale (femurale, 
subclaviculare, jugulare) sau abord intraosos (i.o.).

D.1.3 Sedarea şi miorelaxarea
Benzodiazepine: Diazepam i.v. – 0,3-0,5 mg/kg 24h, 3-4 prize sau Midazolam 
i.v. – 0,05-0,1 mg/kg.
Barbiturice: sol. Fenobarbital 20% - doza de saturaţie – 20-30 mg/kg 
24h, nu mai mult de 30mg/kg/24h, 2-3 prize sau în PEV, cu trecere la 
doza de menţinere 5 mg/kg/24h, timp 3-4 zile) şi  preparate miorelaxante 
(Succinilcolina – 1-2 mg/kg sau Rocuronium – 0,9-1,2 mg/kg).
Grad de recomandare: (B,3a)(3,10).
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D.1.4 Diureticele cu acţiune rapidă şi osmoterapie
Diureticele de ansă cu acţiune rapidă: Furosemid – 1-2 mg/kg, uneori doza 
poate fi  mărită pînă la 10 mg/kg, 24h, 3-4 prize; Acetazolamida – 10-20 mg/
kg, 24h.
Diuretice osmotice: Manitol, Manit – micşorează volumul edemului cerebral, 
micşorează zona de infarctizare, dar necesitatea administrării mai necesită 
confi rmare ştiinţifi că. Uneori induce dezechilibrul ionic. Se recomandă 0,5-
0,75-1 gr/kg, timp de 30 minute, urmat de administrare de Furosemid.
Sol 10%, Glicerol – 1 gr/kg, 24h, – indicat în ishemia acută cerebrală, nu este 
susţinut ştiinţifi c ca un preparat de rutină în tratamentul edemului cerebral, 
dar, totodată, studiile arată reducerea mortalităţii şi a disabilităţilor în cazul 
edemului cerebral. 
Benefi ciu/risc: mai mare benefi ciu.
Grad de recomandare: (D,5)(2).

D.1.5 Terapia lichidiană
Restricţie de lichide în general, dar nu prea severă, 2/3 din nevoile de 
întreţinere. Volum infuzional recomandabil – 20-30 ml/kg, 24h.
Este necesar de menţinut pacientul euvolemic, normo/hiperosmolari  (norma 
osmolaritate – 295 – 305 mOsm/l).
Se administrează lichide izotone – ser fi ziologic (SF), cristaloide/coloide.
Sol. Calciu gluconat – 20%-5,0: 0,2 mg/kg (0,2-0,3 ml/kg), i.v.
Sol. Sulfat de magneziu – 25%-5,0, doza recomandată 0,2 mmol/l/kg/doză, 4 
doze la 12 ore interval, i.v.
Grad de recomandare: (B,3b)(13,15).

D.1.6 Corticoterapia
Frecvent utilizată în edemul cerebral, dar nu măreşte gradul de supraveţuire a 
pacienţilor.
Reduce edemul cerebral.
Se preferă Dexametazona i.v, bolus (doza de încărcare) 1-1,5 mg/kg 24h la 
4-6h 3 zile.
Grad de recomandare:(D,5)(6,16).

D.1.7 Tratamentul simptomatic

Febra creşte metabolismul cerebral (agravarea leziunii cerebrale 
– experimental). Tratamentul în combaterea febrei trebuie să fi e agresiv: 
medicaţie, răcire.
Paracetamol – doza iniţială – 10-15 mg/kg, i.r., sau sol. Paracetamol i.v. – 10-
15 mg/kg, doză unică.
Ibuprofen – doza iniţială 10 mg/kg; doza ulterioară – 5 mg/kg/24h.
Foarte atent se vor elimina alte cauze ale febrei.
Grad de recomandare – (D,5)(14).
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B. Partea generală - Convulsiile metabolice
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

(secţia reanimare şi terapie intensivă pediatrică, secţia pediatrie)

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea 

• Departamentul de 
urgenţă, secţiile de 
reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică
• În UPU se apreciază 
severitatea şi 
eventualele complicaţii 
(status convulsiv, stopul 
cardiorespirator)

Anamneza: stare după 
resuscitare cardiopulmonară, 
simptomatologia clinică, 
starea obiectivă permite 
precizarea convulsiilor 
metabolice la majoritatea 
pacienţilor

Aplicarea ABCDE din 
protocolul resuscitării, în 
stările cu pericol pentru 
viaţă – resuscitarea 
cardiopulmonară (RCP)

Aprecierea criteriilor 
de severitatea şi 
asigurarea accesului la 
consultaţia medicului 
specialist neuropediatru, 
suplimentarea oxigenului, 
inclusiv IOT

• Asigurarea postului 
individual în secţia 
de UPU sau terapie 
intensivă (TI) pediatrică

Stabilizarea şi monitorizarea 
funcţiilor vitale permite 
evitarea complicaţiilor: 
dizabilităţi neurologice, 
herniere.

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Sindromul convulsiv este o entitate clinică întîlnită frecvent în patologia 
copilului. Incidenţa sindromului convulsiv este determinată de interacţiunea 
particularităţilor anatomofi ziologice, a factorilor genetici şi a celor dobîndiţi.
Factorii care favorizează convulsiile la copil:
• imaturitate histologică, biochimică şi funcţională;
• mielinizare incompletă a căilor nervoase ce are drept consecinţă o izolare 
imperfectă a neuronilor, descărcările sincrone producîndu-se astfel cu multă 
uşurinţă;
• abundenţa creierului în apă şi metabolism cerebral intens;
• imaturitatea mecanismelor de inhibiţie;
• debitul circulator cerebral mare care, în stări patologice, creşte mai mult 
(norma 65%, la copil, vizavi 15%, la adult);
• confi guraţia spaţiului subarahnoidian mic (avînd drept consecinţă instalarea 
rapidă a tensiunii intracraniene);
• particularităţi individuale (prag anticonvulsivant scăzut), labilitate 
neurovegetativă şi tulburări ale funcţiei umorale metabolice.
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C.1.1 Etiologia
Convulsiile metabolice în maladia postresuscitorie se datorează compromiterii 
necesarului în metabolismele celular, neuronal, cauzate secundar de leziunile 
hipoxice.
Mai frecvent convusiile sunt induse de:

•   hipocalcemie;
•   hipomagneziemie;
•   hipo-/hipernatriemie;
•   hipo-/hipercaliemie;
•   hipoglicemie; 
•   la copilul sugar se va lua în calcul – posibilitatea prezenţei maladiilor ereditare.

C.1.2 Investigaţiile paraclinice
•   BAB 
•   Determinarea electroliţilor
•   Glicemia
•   USG transfontanelară
•   TC, RMN
•   Puncţia lombară (PL), doar după stabilizarea stării generale

C.1.3 Monitoringul
Copilul va fi  evaluat la fi ecare 2 ore, cu accent pe următorii parametri:
1.   Monitorizarea continuă a funcţiilor vitale şi a t°C. 
2.   Monitorizarea clinico-neurologică.
3.   Monitorizarea aparatului respiratori: amplitudine, ritm, frecvenţă, 
pulsoximetrie continuă.
4.   Monitorizarea aparatului cardiovascular: Ps, A/V, TA, TRC.

C. 1.4 Manifestările clinice
•   Copilul prezintă periodic crize convulsive prin apariţia mişcărilor involuntare 
generalizate sau prin mişcări spastice ale membrelor, feţei, ale degetelor, 
uneori cu dereglări ale ritmului respirator.
•   Simptomele precoce: debut acut pînă la 24h după ischemia globală, 
agitaţie psihomotorie, crize critice cerebrale, cu o durată de pînă la 30 de 
minute, obnubilare a conştienţei sau letargie.
•   Criza convulsivă poate fi  frustă, tonică, clonică sau mioclonică.
•   Simptomele tardive: comă, postură decerebrată, paralizie de nervi cranieni, 
respiraţie anormală. 
Pe măsură ce alterarea metabolismului celular progresează: 
•   Modifi cări ale semnelor vitale: instalarea statusului epileptic.
•   Episoade de rigiditate decerebrată.
Obiectiv:
•   Tegumente reci, palide, marmorate.
•   Poziţia copilului – postura decerebrată.
•   Pupilele – uşor dilatate, cu reacţie slabă la lumină.
•   Refl exele ostiotendinoase diminuate sau exagerate.
•   Alterarea frecvenţei, a amplitudinii şi a ritmului respirator.
•   Pulsul slab, fi liform.
•   Evaluarea rapidă a SNC: AVPU sau scala Glasgow (vezi mai sus).
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D. Managementul sindromului convulsiv
D.1. Terapia anticonvulsivantă

•   Benzodiazepine: Diazepam i.v. – 0,3-0,5 mg/kg 24h (3-4 prize) sau 
Midazolam i.v. – 0,2-0,3 mg/kg.
•   Barbiturice: sol. Fenobarbital 20% − 1,0, doza de încărcare – 20-30 mg/kg 
24h, 2-3 prize sau  PEV, 3-4 zile, apoi după jugularea convulsiilor, 5 mg/kg 
24h – doza de menţinere. 
Grad de recomandare: (B,2b).

D.2. Corecţia tulburărilor electrolitice documentate
•   Necesarul de Calciu – 2 mEq/kg/24h, (a menţine Calciul la 2,3-2,5 mmol/l).
•   Necesarul de Magneziu 1 mEq/kg24h (a menţine Mg la 0,95 mmol/l).
•   Necesarul de Natriu (a menţine Na la 134-138 mmol/l).
•   Necesarul de Glucoză 0,5-1,0 g/kg 24h (a menţine glicemia la nivel de 4,5-
5 mmol/l).
Grad de recomandare: (B,2b)(13,17).

B. Partea generală - Edemul pulmonar
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Internarea în 
Departamentul de urgenţă 
pediatrică, Unitatea de 
primire urgentă (UPU), 
secţiile de reanimare şi 
terapie intensivă pediatrică

Factorii de risc:
•   comorbidităţi 
•   perioada postresuscitorie
•   hipoxia globală

• Aplicarea ABCDE-lui 
din protocolul resuscitării: 
presupune asigurarea 
permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe  
cu intubaţie endotraheală 
(IOT) 
•  Oxigenoterapie CPAP/
VAP
• Acces i.v. sau i.o.
• Linie venoasă centrală şi/
sau periferică
• Furosemid – 1-2mg/kg 24h

Asigurarea postului 
individual în secţia UPU 
sau în secţia de terapie 
intensivă pediatrică

Stabilizarea şi monitorizarea 
funcţiilor vitale pentru 
micşorarea deceselor

Investigaţiile paraclinice 
obligatorii:
•   BAB 
•   Nivelul de electroliţi
•   ECG
•   Ecocardiografi e 
•   Examen  radiologic 
Investigaţiile paraclinice 
recomandabile:
•   Doppler cardiac
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Edemul pulmonar se dezvoltă prin transferul de fl uide dinspre sînge spre 
spaţiul interstiţial şi spre alveole, care depăşeşte întoarcerea sa către 
capilare şi drenajul limfatic. Edemul pulmonar se produce prin dezechilibrul 
hemodinamic, prin alterarea permeabilităţii alveolocapilare şi, mai rar, prin 
insufi cienţa limfatică. Dezechilibrul hemodinamic se produce prin creşterea 
presiunii capilare pulmonare, prin creşterea negativităţii presiunii interstiţiale 
şi prin scăderea presiunii oncotice plasmatice. Iar alterarea permeabilităţii 
membranei alveolocapilare se produce prin: persistenţa maladiilor cu 
afectarea pulmonară, prin insufi cienţa limfatică la pacienţii după transplantul 
pulmonar, limfagită fi brozantă, cît şi în cazul edemului pulmonar apărut în 
urma eclampsiei neurogene, de altitudine sau după cardioversie.

C. 1.1 Examenul fi zic

• Edemul pulmonar se caracterizează prin: debut acut, dispnee severă, 
ortopnee, tahipnee, tuse iritativă, utilizarea musculaturii respiratorii, accesorii 
în actul respiraţiei, tuse iritativă, spută spumoasă, rozată, ocazional 
sangvinolentă la nou-născuţi, hemoptizie – la copilul mare, paloarea 
tegumentelor, transpiraţii reci, nelinişte, dereglări motorii cu senzaţie de 
anxietate,
• Sistemul cardiovascular: hipotensiune, tahicardie, ritm de galop (ventricular 
sau atrial); zgomot II accentuat, eventual zgomotele III şi IV, izolat, sufl uri 
patologice în cazul copilului cu defecte organice. Uneori este posibilă 
turgescenţă jugulară. 
• Sistemul respirator: iniţial frecvent bronhospastic, raluri umede, uneori fi ne 
crepitante (accentuate bazal) care pot degenera în crepitante buloase (raluri 
de distanţă). 

C.1.2 Investigaţiile paraclinice

•  BAB – de obicei, vom detecta scăderea de pO2, pCO2, SO2.
•  Nivelul de electroliţi – hipocaliemie, hipernatremie. 
•  Examen radiologic: congestie pulmonară venoasă cu semne de 
hipertensiune pulmonară. 
• ECG – tahicardie sinuzală, aritmii, depresia seg. ST, modifi cări ECG 
nespecifi ce în prezenţa unei boli cardiace preexistente.
• Echocardiografi e cu Doppler: funcţia globală şi regională a VS, FE, FS, PS 
în VS, PAP, PAD, index cardiac, mărime a cavităţilor cardiace, diametru a 
pereţilor, exsudat pleural, defecte valvulare.
Cateterism cardiac drept: tablou incert sau pentru determinarea atitudinii 
terapeutice în cazuri refractare.

C.1.3 Monitoringul

• Cardiomonitoringul – FCC, FR, TA, Sat. O2 sistemică.
• Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului 
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C.1.4 Tratamentul 

.

ICA stîngă – Trebuie direcţionat spre profi laxia maladiilor care generează 
stopul cardiorespirator şi efectuarea corecţă a resuscitării.

•    Poziţia ridicată a corpului.
•    Limitarea administrării de lichide.
•    Dezobstrucţia căilor respiratorii.
•    Combaterea hipoxemiei globale, IOT cu VAP.
•    Diuretice de ansă: Furosemid – 1-2 mg/kg i.v. sau i.o. la fi ecare 8-12h.
•    Amrinona – doza de încărcare 0,75 mg/kg i.v. în 2-3 minute. Întreţinere: 
perfuzie i.v. continuă la nou-născuţi, 3-5 mkg/kg minut. 
•    Sedare (Diazepam – 0,3-0,5 mg/kg corp) şi opiacee (Morfi na – doza 
recomandabilă 0,05-0,1 mg/kg i.v. la 2-4h).
•    Ionotropi pozitivi – Dopamină în doză cardiotonică – 5-10 mcg/kg/minut 
(vezi Şocul cardiogen). 
•    Digoxina se administrează i.v., în doză de saturaţie 0,04-0,075 mg/kg. 
Doza de saturaţia se divide în 2 prize 24h. Este recomandabilă de efectuat 
saturaţia în 2 sau în 3 zile, administrare în 2 prize în 24h, (în bolus). 
Digoxina este administrată sub evaluarea funcţiei sistemului cardiovascular: 
ameliorarea stării generale, Ps, T/A, ECG. După 2 zile 
(4 prize) sau 3 zile (6 prize) se va trece la doza de menţinere, ultima fi ind 
egală cu 1/5 din doza de încărcare.

Notă!  Atenţie la apariţia efectelor toxice pe ECG – bradicardie pronunţată, 
aritmie ventriculară, bloc atrioventricular, doza Digoxinei trebuie să fi e scăzută 
cu 50% sau anulată.
Grad de recomandare: (B,2b)(7).

B. Partea generală - Insufi cienţa cardiacă acută
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Internarea în unitatea de 
primire urgentă (UPU), 
secţiile de reanimare şi 
terapie intensivă pediatrică

• Aplicarea ABCDE-lui din 
protocolul resuscitării: pre-
supune asigurarea permea-
bilităţii căilor respiratorii, în 
stările severe cu IOT

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Există două categorii principale de insufi cienţă cardiacă acută fi e prin 
încărcare excesivă, fi e prin funcţie anormală de pompă sau disfuncţie 
miocardică. În cadrul ischemiei globale postresuscitorie, mai frecvent se 
urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.urmăreşte disfuncţia de pompă.

C.1.1 Etiologia
Cauzele insufi cienţei cardiace acute la copil sunt: suprasarcina volemică 
– şunt la nivel atrial; boală miocardică primară – cardiomiopatii, fi broelastoză 
endocardică, miocardită; boli cardiace dobîndite – miocardită, endocardită 
infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.infecţioasă, afecţiuni neuromusculare, hipertensiune sistemică ş.a.
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C.1.2 Investigaţiile paraclinice
• BAB – are loc scăderea pO2, pCO2.
• Nivelul de electroliţi: Potasiu, Sodiu, Calciu 
• Examen radiologic: congestie pulmonară venoasă cu semne de hipertensiune 
pulmonară. 
• ECG – tahicardie sinuzală, aritmii, depresia seg. ST, modifi cări ECG 
nespecifi ce în prezenţa unei boli cardiace anterioare.
• Echocardiografi e, Doppler: funcţia globală şi regională a VS, FE, FS, PS în 
VS, PAP, PAD, index cardiac, mărime a cavităţilor cardiace, diametru al pereţilor, 
exsudat pleural, defecte valvulare.

C.1.3 Examenul fi zic
• Insufi cienţa cardiacă acută se caracterizează prin: dispnee severă, 
acrocianoză, cianoză, tegumente reci, marmorate, pastozitate, uneori edeme, 
anasarcă.
• Datele auscultative: tahicardie, ritm de galop (ventricular sau atrial); zgomot 
II accentuat, eventual zgomote III şi IV izolat, sufl uri patologice în defecte 
organice. T/A (hipo- sau hipertensiune).

C.1.4 Monitoringul
• Cardiomonitoringul – FCC, FR, TA, TRC.
• Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului.
• Ionograma (Na, K, Ca)

C.1.5 Tratamentul
ICA stîICA stîICA st ngă – trebuie direcţionat spre profi laxia maladiilor care au generat stopul 
cardiorespirator şi efectuarea corecţiei  rapide a ischemiei globale postresuscitorie.
• Poziţia înaltă a părţii superioare a corpului.
• Limitarea administrării de lichide.
• Eliberarea căilor respiratorii.
• În insufi cienţă respiratorie, combaterea hipoxemiei globale, la necesitate IOT cu 
VAP
• Ionotropi pozitivi – Dopamină în doză cardiotonică – 5-10 mcg/kg/min (vezi 
Şocul cardiogen); în insufi cienţă de propulsie şi congestie se combină Dopamina 
şi Dobutamina; glicozide cardiace (mai ales, în tahiaritmii absolute). 
• Digoxina (vezi mai sus, Edemul pulmonar).
B. Partea generală. Insufi cienţa renală acută

B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)realizare)realizare)realizare)realizare)realizare)
B.1. Internarea

Departamentul de urgenţă 
pediatrică (UPU), secţiile de 
terapie intensivă pediatrică

Suspectarea şi micşorarea 
ischemiei globale micşoreaza 
morbiditatea şi durata afl ării 
în staţionar

• Aplicarea ABCDE-lui 
din protocolul resuscitării: 
presupune asigurarea 
permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe, 
suplimentarea oxigenului cu 
intubaţie endotraheală (IOT) 
• Diuretice – Furosemid – 1-2 
mg/kg/24h
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală
C.1.1. Etiologia

Cele mai frecvente cauze ale dezvoltării insufi cienţei renale acute în cadrul 
maladiei postresuscitoriii pot fi : cauze prerenale, renale, mai rar, postrenale.
Cauzele prerenale care pot duce la alterarea funcţiei renale prin hipoperfuzie 
sunt: 

•   hipovolemia: hemoragii, pierderi gastrointestinale, hipoproteinemie, 
arsuri; 
•   hipotensiunea: septicemie, SCID, insufi cienţa cardiacă; 
•   hipoxia: pneumonie, clampare aortică, sindromul de detresă respiratorie.

În insufi cienţa renală acută prerenală, agentul patogen determină scăderea 
considerabilă a fi ltrării glomerurale, în condiţiile unei funcţionalităţi tubulare 
indemne. Dezechilibrul glomerulotubular instalat determină accentuarea 
reabsorbţiei hidrosaline, cu instalarea oligoanuriei şi imposibilitatea rinichiului 
de a epura mediul intern. De obicei, refacerea volemică prin substituţie 
permite restabilirea diurezei, eliminarea produşilor de metabolism şi 
normalizarea ureei serice. 

• Cauzele renale: glomerulonefrite, necroza tubulară acută, nefrita 
interstiţială, tumori, maladii ereditare ş.a. Agentul cauzal acţionează 
la nivelul tubului renal, perturbînd reabsorbţia ionului de sodiu, care 
ajunge în cantitate crescută la nivelul tubului contort distal. De obicei, se 
declanşează mecanismul renină-angiotensină-aldosteron şi se produce 
şuntarea sîngelui din teritoriile corticale renale.
• Cauzele postrenale: uropatii obstructive, litiaza urinară, corpi străini. 
Insufi cienţa renală acută postrenală implică amplifi carea rezistenţei la fl ux 
în căile urinare, cu scăderea presiunii efi ciente de fi ltrare şi scoaterea din 
funcţiune a nefronilor.

C.1.2. Manifestările clinice
Manifestările clinice pot apărea brusc, pe fundalul unei stări generale relativ 
stabile. Adeseori este dictată de afecţiunea de bază (şoc hipovolemic, 
hemoragic, deshidratare).
Manifestările clinice includ: oligoanurie, diureza sub 1,5 ml/kg corp/zi. Se va 
urmări la pacient creşterea masei ponderale, edeme cu localizare periferică, 
în stările severe – semne de edem pulmonar acut; semne cardiovasculare: 
hipertensiune arterială uneori hipotensiune, extrasistole ventriculare, fi brilaţie 
ventriculară. La unii copii, mai ales, la sugari se vor instala simptome 
digestive: dureri abdominale, greţuri, voma datorată acidozei metabolice. În 
cazurile severe, pot apărea convulsiile, iar, ulterior, coma.

C.1.3. Investigaţiile paraclinice
•  BAB (acidoza metabolică)
•  Hemoleucograma (anemie secundară hemodiluţiei sau hemolizei, 
leucocitoză, trombocitopenie)
• Nivelul de electroliţi: Potasiu, Calciu, Sodiu
• Analizele biochimice: ureea, creatinina, proteina general, b-lipoproteide, 
fosfataza alcalină
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• Examenul ecografi c a rinichilor va evidenţia mărirea în volum a rinichilor, cu 
medulara şi piramidele bine delimitate.
• ECG evidenţiază semne de hipercaliemie
• Sumarul urinii (proteinurie, modifi cări ale osmolarităţii)

C.1.4. Diagnosticul
Stabilirea diagnosticului de insufi cienţă renală acută se bazează pe asocierea 
simptomelor clinice: oligoanurie, edeme, hipertensiune arterială cu sindromul 
de retenţie azotată, hiperpotasemie şi acidoză metabolică.

C.1.5 Monitoringul
•    Cardiomonitoringul – FCC, FR, TA
•    Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului
•    Ureea, creatinina, ionograma, BAB

C.1.6. Tratamentul
Limitarea aportului lichidian pînă la 1/2-1/3 din necesarul fi ziologic. Soluţiile 
recomandate: sol. Glucoză – 10%, 15%, ser fi ziologic  (SF) – 0,9%.
Corecţia acidozei metabolice – Bicarbonatul de sodiu 4,2% (după formula (BE 
x masa corporal):4).
În faza oligoanurie sau anurie – dializa acută.
Tratamentul etiopatogenetic.

B. Partea generală - 
Sindromul coagulării intravasculară diseminată (SCID)

 Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Departamentul de urgenţă 
pediatrică,  secţiile de 
terapie intensivă pediatrică

• Stabilirea severităţii 
sindromului CID
• Corecţia hipoxiei şi a 
hipoxemiei

• Aplicarea ABCDE-lui 
din protocolul resuscitării: 
presupune asigurarea 
permeabilităţii căilor 
respiratorii
• Transferul în secţia 
de reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Sindromul coagulării intravasculară diseminată (SCID) nu reprezintă o boală 
de sine stătătoare, ci un proces patologic complex, care poate fi  consecinţa 
multor entităţi clinice, poate fi  indus de diferite maladii pe care, la rîndul său, 
le agravează şi le întreţine. SCID este consecinţa pătrunderii în circulaţie 
a unor substanţe procoagulante sau a inhibării procesului de fi brinoliză. 
În cadrul maladiei  postresuscitorii apare un dezechilibru declanşat de o 
multitudine de factori.
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C.1.1. Etiopatogenia
Ischemia globală în resuscitarea cardiopulmonară, produce 
hipercoagulabilitatea prin: eliberarea în circulaţie a unor substanţe cu 
efect procoagulant, tulburări circulatorii cu leziuni ale endoteliului vascular 
şi insufi cienţă corticosuprarenală. Hipofi brinoliza poate determina SCID 
prin scăderea activatorilor fi brinolizei (şoc, afecţiuni renale, diabet) sau 
prin creşterea inhibitorilor fi brinolizei (tumori, medicamente, medicaţie 
antifi brinolitică).

C.1.2. Fiziopatologia 
Este cunoscut faptul că factorii declanșatori ai SCID produc activarea 
coagulării pe cale intrinsecă sau extrinsecă, avînd drept consecinţă 
generarea trombinei, care va determina convertirea fi brinogenului în fi brină și 
va activa plachetele. Se vor forma trombusuri fi brinoplachetari intravasculari 
care vor obstrua microcirculaţia producînd stază, hipoxie și acidoză care, la 
rîndul lor, amplifi că amploarea SCID.

C.1.3. Manifestările clinice şi paraclinice
De obicei, manifestările clinice ale SCID în cadrul maladiei postresuscitorii 
sunt polimorfe şi apar în contextul agravării stării generale a pacientului prin 
asocierea sindromului hemoragic sau semne clinice de tromboze vasculare.
Sindromul hemoragic poate avea sedii şi severitate variată. La unii 
copii se manifestă prin hemoragii ale tractului gastrointestinal, hemoragii 
cutaneomucoase, sîngerării  la locul puncţiei venoase, hemoptizii, hematurie, 
hematoame ş.a.
Trombozele vasculare apărute în cadrul manifestărilor clinice ale SCID 
apar prin leziuni de ischemie şi necroză care produc infarctizare la nivelul 
tegumentelor sau al unor organe vitale (rinichi, plămîn, fi cat, creier, 
suprarenale), alterîndu-le funcţia pînă la insufi cienţă.
Manifestările paraclinice
Sunt diferite în funcţie de faza evolutivă a SCID. În prima fază, de 
hipercoagulabilitate, de obicei modifi cările sunt minore, manifestate prin 
scurtarea unor timpi ai coagulării, trombocitoza inconstantă, modifi carea funcţiei 
plachetare datorată creşterii adezivităţii şi a agregabilităţii; prezenţa monomerilor 
de fi brină (atestată prin pozitivarea etanol-testului şi testului cu protamină-sulfat).
În faza a II-a de coagulopatie de consum şi de fi brinoliză, hipercoagulabilitatea 
este relevată de: prelungirea timpilor de coagulabilitate globală şi prin modifi -
carea testelor care explorează diferite etape ale coagulării. Tot în această 
fază se modifi că trombelastograma, scade concentraţia plasmatică a factorilor 
coagulării – fi brinogen sub 1-1,5 g/l factorii complexului protrombinic (II, V, VII, 
X; factorii consumabili VIII şi XIII). Este persistentă trombocitopenia care se 
asociază cu alterarea funcţiei plachetelor; creşte nivelul plasminogenului. 

C.1.4 Investigaţiile paraclinice
Nici un test de laborator nu poate stabili diagnosticul defi nitiv de CID, dar drept reper:
•   trombocitopenie +/- anemie (moderată, severă prezentă la 50% dintre 
pacienţi prin consumul plachetelor), anemia poate fi  prin sîngerare, prin 
hemoliza microangiopatică;
•   protrombina, fi brinogenul, concentraţii crescute de produşi de degradare a 
fi brinei (PDF).
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C.1.5 Examenul fi zic secundar după ABCDE

Diagnosticul pozitiv este sugerat de asocierea unei stări de şoc în cadrul unei 
afecţiuni severe, cu fenomene trombohemoragice şi confi rmat de modifi cările 
biologice caracteristice.

Diagnosticul

Testul de 
coagulare

Scorul (punctajul)
0 1 2 3

Produşi de 
degradare a 
fi brinei (PDF)

Fără creştere - Creştere 
moderată

Creştere 
esenţială

Nr. trombocite > 100 000 mm 50 000-100 000 < 50 000 -
TP prelungire 
(sec)

< 3 sec 3-6 sec > 6 sec -

Fibrinogen 
(mg/dl)

> 100 < 100

Scor ≥ 5 = compatibil cu CID manifest.
Un scor total < 5: neconcludent, se repetă în ziua următoare.

D. Managementul sindromului coagulării intravasculară 
diseminată (SCID)

D.1. Tratamentul
CID este un eveniment secundar ischemiei globale şi nu numai. Tratamentul 
bolii cauzale, specifi c şi riguros, este cea mai importantă măsură terapeutică 
pentru corectarea coagulopatiei. La tratament se asociază corectarea 
hipovolemiei, a tulburărilor hidroelectrolitice şi acido-bazice, combaterea 
hipoxemiei, a hipotensiunii arteriale. În unele cazuri CID se rezolvă complet în 
cîteva ore.
În alte cazuri este necesar tratamentul de menţinere/substituitiv pentru 
controlul SCID, pînă cînd boala primară este tratată.
Scopul tratamentului: de a suprima evoluţia procesului CID şi de a menţine 
concentraţia de trombocite, fi brinogen, protrombin, PDF la limitele normei.

Tratamentele: patogenic  şi substituitiv
Tratamentul patogenic: intervenţiile terapeutice trebuie individualizate, unele 
sunt controversate: indicate pentru ameliorarea homeostaziei în aşteptarea 
rezultatelor terapiei pentru boala de bază. Tratamentul anticoagulant 
– Heparina, care are efect de neutralizare a efectului proteolitic al trombinei. 
Se recomandă doza de 50-150 UI/kg corp. Uneori este necesar de asociat 
terapia antiagregantă cu Dipiridamol în doză de 3-5 mg/kg corp/zi.

Tratamentul  substituitiv constă din transfuzii de crioprecipitat, plasmă 
proaspătă 10-15 ml/kg, masă trombocitară, masă eritrocitară. Se vor utiliza 
toate mijloacele de restaurare a căilor anticoaguilante naturale. 
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D.1.1 Evoluţia şi profi laxia
Evoluţia SCID poate fi  nefavorabilă, în pofi da indicării tratamentului adecvat şi 
în termen precoce. SCID este o boală severă, cu o mortalitate de 25%.
Profi laxia constă în supravegherea  şi în tratamentul adecvat al pacienţilor 
care prezintă afecţiuni, cu potenţial înalt evolutiv spre SCID.

Abrevierile folosite în document
AVPU Scala alert, wake, pain, 

unresponsive
i.o. Intraosos

ABC Căi respiratorii, respiraţia, 
circulaţia

PIP Presiune maximă la inspiraţie

ABCDE Aer, respiraţie, circulaţie, 
disabilităţi, expunere

PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul 
expiraţiei

EAB Echilibru acido-bazică RCP Resuscitare cardiopulmonară

ECG Electrocardiografi e PIC Presiune intracraniană
PDF Produşi de degradare a fi brinei FC Frecvenţă cardiacă
PEV Perfuzie endovenoasă continuă FR Frecvenţă respiratorie
SF Ser fi ziologic IOT Intubaţie orotraheală
i.v. Intravenos VAP Ventilaţie artifi cială a plămînilor
TC Tomografi e computerizată UPU Unitate primire urgentă
RMN Rezonanţă magnetică nucleară PVC Presiune venoasă centrală
TRC Timp de recolorare capilară
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A. Partea introductivă
A.1. Diagnosticul Detresa respiratorie la copil:

•    Sindromul detresei respiratorii acută
•    Edemul pulmonar
•    Insufi cienţa cardio-respiratorie congestivă în cardiopatiile 
congenitale cu şunt SD/DS
•   Aspiraţia de corp străin
•   Epiglotita
•   Crupul
•   Bronşiolita acută•   Bronşiolita acută•   Bronşiolita acută

A.2. Codul bolii 
(CIM 10) 

J 80   Sindromul detresa respiratorie acută
J 81   Edemul pulmonar
Q20   Insufi cienţa cardio-respiratorie congestivă în 
cardiopatiile congenitale cu şunt SD/DS
T 17   Aspiraţia de corp străin
J 23   Epiglotita
J05.0 Crupul
J 21   Bronşiolita acutăJ 21   Bronşiolita acutăJ 21   Bronşiolita acută

A.3. Utilizatorii Medicii din secţiile de reanimare şi terapie intensivă, secţiile 
de pediatrie

A.4. Scopul 
protocolului

Amplifi carea managementului detresei respiratorii la copil,  
diminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantilediminuarea invalidităţii şi a mortalităţii infantile

A.5. Data elaborării 2010
A.6. Data revizuirii  2013
A.7. Defi niţia Sindromul detresei respiratorii acute – asociere de semne 

clinice care traduc dispneea, o senzaţie difi cilă, greoaie sau 
inconfortabilă, secundar unor leziuni difuze ale membranei 
alveolocapilare produse de un proces infl amator acut.
Edemul pulmonar – Edemul pulmonar – Edemul pulmonar starea fi ziopatologică, caracterizată 
prin incapacitatea inimii de a asigura debitul circulator şi de a 
prelua întoarcerea venoasă, însoţită de diminuarea funcţiei de 
pompă a inimii.
Insufi cienţa cardiorespiratorie congestivă în malformaţiile 
cardiace congenitale cu şunt SD/DS – sindrom clinic 
ce rezultă din incapacitatea inimii de a asigura debitul 
circular necesar organismului datorită stazei pulmonare şi/
sau sistemice, instalării hipertensiunii/edemului pulmonar, 
hipoxemiei, stopului cardiorespirator.
Aspiraţie de corp străin – aspirare a unui corp străin în 
arborele respirator provocă o stare de absenţă sau de limitare 
a funcţiei pulmonare care se manifestă printr-un sindrom de 
obstrucţie acută sau subacută.
Epiglotita – infl amaţie a epiglotei, ţesuturilor 
parafaringolaringiene cu debut acut şi cu evoluţie bruscă a 
obstrucţiei, care necesită intervenţie terapeutică imediată.
Crup – afecţiune infl amatorie acută a regiunii subglotice 
manifestată prin tuse, disfonie şi stridor.
Bronşiolita acută – infl amaţie, edem şi necroza acută  a 
epiteliului căilor respiratorii mici cu hiperproducţie de mucus 
manifestată prin rinoree, tuse şi wheezing.



V. Detresa respiratorie de tip II adult

70

B. Partea generală - Sindromul detresei respiratorii acută
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi (modalităţi 
şi condiţii de realizare)

B.1. Internarea
Departamentul de 
urgenţă, secţiile de 
reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică, 
pediatrie

Factorii de risc:
• Vîrsta copilului sub 3 ani 
de viaţă – mai frecventă la 
nou-născuţi şi nou-născuţi 
prematuri
• Maladiile pulmonare 
preexistente
• Cardiopatiile congenitale
• Locuinţele aglomerate
• Alimentaţia artifi cială la 
vîrsta precoce

• Aplicarea ABC-lui din protocolul 
resuscitării: presupune asigurarea 
permeabilităţii căilor respiratorii, 
în stările severe, cu intubaţie 
endotraheală (IOT) şi ventilaţie 
artifi cială pulmonară (VAP)
•  Transferul în secţia de 
reanimare şi terapie intensivă 
pediatrică
•  Oxigenoterapia CPAP/VAP  
(Ventilaţie non-invazivă  cu pre-
siune pozitivă/ventilaţie artifi cială 
pulmonară)
• Accesul vascular i.v., i.o, iniţie-
rea perfuziei endovenoase (PEV)

Stabilirea gradului de 
severiitate a procesului 
pentru determinarea tacticii 
de tratament

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB 
• ECG
• SaO2
(saturaţia cu 
oxigen)
• Examen 
radiologic

Investigaţiile 
paraclinice 
recomandate:
•Ecocardiografi e 

Corecţia hipoxemiei Suplimentarea oxigenului: CPAP, 
IOT, VAP   
Tratamentul medicamentos

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Sindromul detresei respiratorii acute (SDRA) sau sindromul de suferinţă respira-
torie la adult, sau plămînul de şoc, este o manifestare pulmonară în cadrul dis-
funcţiei organice multiple, tabloul clinic fi ind predominat de polipnee, hipopnee, 
cianoză neinfl uenţată de administrarea de oxigen, cu modifi cări radiologice speci-
fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).fi ce (infi ltrat iniţial interstiţial, apoi alveolar).

C.1.1 Etiologia
1.   Sugar
•   Bronşiolita acută                    
•   Obstrucţia căilor respiratorii 
superioare
 •   Pneumonia

2. Copil
•   Wheezing-ul recurent / astm bronşic
•   Edemul pulmonar (cardiogen şi non-
cardiogen)
•   Obstrucţia căilor aeriene superioare
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 •   Septicemia
 •   Cardiopatiile congenitale

•   Pneumonia, embolia pulmonară
•   Aspiraţia de corp străin
•   Acidoza metabolică
•   Traumatismele 
•   Inhalare de substanţe toxice (fum)

C.1.2. Examenul fi zic

Anamneza 
Instalarea bruscă a simptomelor:  tusea, febra, stridorul, voce răguşită.
Excluderea posibilităţii de aspiraţie de corp străin.
Important!
De apreciat complianţa pulmonară şi cea toracică.
Sistemul respirator: modifi cările de frecvenţă (tahipnee, bradipnee), modifi cări 
de amplitudine (hiperpnee, hipopnee) dispnee marcantă, modifi cările fi zice 
pulmonare.
Sistemul cardiovascular: dereglarea circulaţiei şi a perfuziei periferice,  cord 
– zgomote cardiace accentuate, tahicardia, T/A↑.
Sistemul nervos: dereglat senzorial, prezente semne neurologice. 

C.1.3. Examenul obiectiv

•   Instalare bruscă a simptomelor: tuse, febră, voce răguşită.
•   Retracţii (intercostale, sternale, substernale).
•   Maladiile din antecedente.

Obiectiv:
• Tegumente palide, reci, acrocianoză.
• Semne de hipoxemie severă şi refractară la O2 prin: şunturi, scăderea 
complianţei pulmonare, hipertensiune pulmonară (HTP).
• Sistemul respirator: prezenţa stridorului, tusea (de exclus crupul), wheezing-
ul.
Semne şi simptome: FR şi efortul respirator crescut, fîlfîit al aripilor nazale, 
mişcări de piston ale capului sau granting-ul, wheezing-ul, modifi care ale 
ritmului respirator – apnee, uneori respiraţie periodică, tiraj, participarea 
peretelui abdominal în actul respiraţiei, utilizarea muşchilor auxiliari, retracţia 
sternului.
Auscultativ: zgomotele respiratorii atenuate, raluri sibilante, wheezing, de 
obicei unilateral, inspiraţie sau expiraţie prolongată.
• Sistemul cardiovascular: zgomotele cardiace aritmice, atenuate, tahicardie, ↓
T/A↑.
• Sistemul nervos: conştienţa obnubilată, aprecierea stării de conştienţă după 
Scala AVPU.

C.1.3 Monitoringul 

• Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, 
cianoza, apneea.
• Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică, SaO2.
• Greutatea corpului (echilibrul hidric), diureza, t˚C corpului.

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu.
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C.1.4 Investigaţiile de laborator
    Pulsoximetria – pentru evaluarea oxigenării.
    EAB (echilibrul acido-bazic) – pentru evaluarea oxigenării, detectarea 
acidozei din insufi cienţa respiratorie însoţită de retenţia de CO2, iniţial se va 
detecta alcaloza respiratorie, apoi acidoza mixtă.
 Hemoleucograma.
 ECG, Ecocardiografi e.
 Imagistica: radiografi e toracică: hiperinfl aţie pulmonară, infi ltrat difuz, iniţial 
interstiţial, apoi alveolar.
 Intervalul de monitorizare: unii parametri se măsoară continuu.

C.2. Managementul general
• Suplimentarea oxigenului:
 CPAP (NIPPV) – ventilaţie noninvazivă cu presiune pozitivă (CPAP);
 Ventilaţia artifi cială pulmonară.Ventilaţia artifi cială pulmonară.V
•    Accesul vascular.
• Suportul cardiovascular.
•   Tratamentul adjuvant:
- bronhodilatatoarele;
- corticosteroizii;
- antibioticele;
- nutriţia;
- suportul extrapulmonar.

C.2.1 Suplimentarea oxigenului
SVAP – suport vital avansat pediatric.
Oxigen – 100%, umedifi cat, 4-6 l/min. – izolată, 1-2 l/min. prin cateter nazal. 
În stările severe cu grad avansat de compromitere a respiraţiei – IOT cu VAP.

C.2.2. CPAP
Ventilaţie artifi cială noninvazivă
CPAP – este una dintre metodele  în care presiunea pozitivă este menţinută 
constant pe durata ciclului respirator şi aplicată printr-o mască facială sau nazală.
Se recomandă presiunea de la 5-10 mm H2222O.

C.2.3 Ventilaţia artifi cială pulmonară (VAP)
Suportul ventilator
Ventilaţia artifi cială pulmonară reprezintă principala măsură de menţinere a vieţii 
în detresa respiratorie la copil, care asigură schimburile gazoase adecvate şi 
permite celorlalte măsuri specifi ce de tratament ca plămînul să se vindece şi să-
şi reia funcţia normală.
Indicaţiile pentru IOT:
Starea foarte gravă a pacientului
IR, forma severă
Dispneea, tahipneea marcantă
Obnubilarea conştienţei (scala Glasgow < 8)
Cianoza 
Hipoxemia severă (PO2 < 45-55 mmHg; SaO2 <  80%, suplimentînd oxigenul)
Hipercapnia, acidoza respiratorie (PaCO2 > 60 mmHg; pH < 7,25) 
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Intubarea 
Preoxigenare (timp de 3-5 minute)
Secvenţa rapidă de intubare (SRI): sedative (Diazepam 0,3-0,5 mg/kg 24h sau 
Midazolam 0,05-0,1 mg/kg), sol. Atropin 0,1% − 0,01-0,02 mg/kg i.v., preparate 
miorelaxante (Succinilcolina – 1-2 mg/kg sau Rocuronium – 0,9-1,2 mg/kg) şi 
analgetice opioide Morfi na, doza recomandabilă – 0,05-0,1 mg/kg i.v, la 2-4h; 
0,1-0,2 mg/kg i.m.)

Indici iniţiali orientativi ai aparatului pentru VAP:
Menţinerea presiunii la inspiraţie, a oxigenării, a hipercapniei,  pH > 7,25 în 
limitele permise:

-   limita PIP 35-40 cm H2O, pentru a evita hiperdistensia alveolară;
-   volumul Tidal 5-8 ml/kg;
-   frecvenţa respiraţiei < 30 per minut (sugar);
-   I:E = 1: 1,5 (I – inspiraţie; E – expiraţie);
-   PEEP 5-7, optim, pentru a preveni colabarea alveolară şi a realiza 
recrutarea de alveole colabate;
-   FiO2< 0,6 (fracţia inspirată de oxigen);
-   insufi cienţa de acoperire a extrinsec PEEP de 85-100%;
-   reluarea respiraţiei spontane cît de curînd posibil;
-   drenajul postural şi dezobstruarea (utilizaţi sonda rigidă Yankauer sau cea 
fl exibilă; dezobstruare – întîi gura, apoi nasul).

- radiografi a cutiei toracice, pentru evidenţierea poziţionării tubului de intubare şi 
precizarea diagnosticului, imediat după intubare.
Prevalarea benefi ciului potenţial asupra riscului potenţial al ventilaţiei mecanice:
Grad de recomandare: (B,2b)(1,7).

C.2.4. Accesul vascular
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor 
de dereglare a conştienţei, de preferat abordul venelor magistrale: femurale, 
subclaviculare, jugulare sau abordul intraosos (IO).

C.2.5. Suportul cardiovascular
• Ionotropi pozitiv Dopamina, Dofamina în doză cardiotonică 10-20 mcg/kg/minut 
(vezi protocolul Şocul la copil).
• Digoxina se administrează i.v. în doză de saturaţie 0,04-0,075 mg/kg. Doza de 
saturaţia se divide în 2 prize 24h. Se recomandă de efectuat saturaţia în 2 sau în 
3 zile, administrare în 2 rate în 24h, în bolus, lent. Saturaţia este  efectuată sub 
evaluarea funcţiei sistemului cardiovascular: ameliorarea stării generale, Ps, T/A, 
ECG. După 2 zile (4 administrări) sau 3 zile (6 administrări) se va trece la doza 
de menţinere, ultima fi ind egală cu 1/5 din doza de saturaţie, sub controlul Ps, 
ECG.
Notă! Atenţie la apariţia efectelor toxice pe ECG – bradicardie pronunţată, aritmie 
ventriculară, bloc atrioventricular, doza Digoxinei în ultimul caz trebuie să fi e 
scăzută cu 50% sau anulată.
Grad de recomandare: (C,4)(5).
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C.2.6 Tratamentul adjuvant
Bronhodilatatoarele
Utilizarea bronhodilatatoarelor (Salbutamol/Albuterol) este controversată. 
Bronhodilatatoarele ß2 agonişti în aerosoli, indicate la pacient cu wheezing, cu 
rezistenţă şi cu presiune crescută în căile aeriene.   
  La toţi nou-născuţii care prezintă detresă respiratorie cu wheezing-ul  
semnifi cativ, se încearcă tratamentul experimental cu agenţi b-adrenergici în 
aerosol, pentru a vedea dacă se obţine diminuarea simptomelor. De obicei, 
se indică sol. Adrenalina/Epinefrina 1,0 + 9 SF (1:10 000), în aerosol: 0,3-0,5 
ml/kg/doză; doza se repetă la 4h; dacă după prima administrare s-a înregistrat 
o ameliorare în decursul primelor 30 de minute, atunci tratamentul continuă. 
Prealabil unei noi administrări, se măsoară pulsul. Dacă frecvenţa cardiacă este 
> 150/minut, administrarea se amînă.
   Copilul necooperant, cu istoric de wheezing anterior sau cu istoric familial 
de astm prezintă o probabilitate mai mare de a răspunde la bronhodilatatoare 
(Albuterol/Salbutamol, se administrează cu ajutorul la dispozitivului baby halier 
sau masca de oxigen care se ataşează la balonaş, dozarea la copilul sugar, 
şedinţa în secunde: nou-născut – 15 sec.; 1-3 luni – 20 sec.; 3-12 luni – 25 sec.; 
1-3 ani – 30 sec.). La copilul cooperant ( > 2 ani) se indică Albuterol/Salbutamol 
– cîte 1 puf 3-4 prize.
 Teofi lina nu este, de obicei, efi cientă ca bronhodilatator, dar trebuie luată în 
considerare dacă este prezentă apneea, wheezing-ul (se va administra şi se va 
menţine un nivel de 5-10 mg/kg 24h).

Durata tratamentului: se va continua administrarea bronhodilatatoarelor pînă la 
normalizarea oxigenării şi/sau remiterea bronhospasmului.
Grad de recomandare: (B,3b)(1,23).
Corticosteroizii
Corticosteroizii se instituie, de obicei, la pacienţii cu sindromul detresei respiratorii 
acute  severe. Doza recomandabilă de Dexametazonă – 0,6 mg/kg i.v., urmată de 
0,15 mg/kg, 4 prize în 24h, 2 zile. 
Grad de recomandare: (D,5)(20,23).
Antibioticele.
Antibioticele se administrează cînd sepsisul este prezent (i.v.,i.o), sunt recomandate 
cefalosporinele generaţia a III-a – 80-100 mg/kg, 2-3 prize sau imipenemele – 25-
30 mg/kg, 2-3 prize.
Suportul extrapulmonar
Oxigenarea membranară extracorporală (ECMO) are indicaţie relativă. Dar la  
valorile raportului PaO2/FiO2< 50 mmHg, este considerată indicaţie absolută.
Nutriţia 
Nutriţia enterală este cea mai recomandată atunci cînd nu sunt contraindicaţii.
Nutriţia parenterală trebuie instituită la primele semne ale sindromului de detresă 
respiratorie acută severă, atunci cînd nu se poate de asigurat enteral cantitatea 
necesară de nutrienţi pe cale orală.
Componentele esenţiale ale nutriţiei parenterale sunt: fl uide, glucidocarbohidraţi, 
electroliţi: Sodiu, Potasiu; minerale: Calciu, Fosfor, Magneziu; proteine, lipide (vezi 
protocolul Alimentaţia parenterală la copil).
Grad de recomandare: (B,2b)(19).
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C.3. Complicaţiile
•   pulmonare: embolie pulmonară, fi broză pulmonară;
•   cardiovasculare: aritmii, hipotensiune, debit cardiac scăzut;
•   gastrointestinale: hemoragii digestive, ileus, distensiune gastrică, 
pneumoperitoneul;
•   renale: insufi cienţa renală acută, dezechilibru electrolitic;
•   infecţioase: sepsis, pneumonia nosocomială;
•   hematologice: anemie, trombocitopenie, sindrom al coagulării intravasculare 
diseminate;
•   alte complicaţii legate de protezarea respiratorie;
•   alte complicaţii: hepatice, endocrine, neurologice, psihiatrice, malnutriţia;
•   alte complicaţii apartenente de protezarea respiratorie.

B. Partea generală - Edemul pulmonar
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Internarea unitatea 
de primire urgentă 
(UPU), în  secţiile de 
reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică

Factorii de risc:
•  comorbidităţi: hipoxia 
severă, hiperoxia, epiglotita, 
corpul străin, strangularea  
ş.a.

• Aplicarea ABCDE-lui din 
protocolul resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe,  
cu intubaţie endotraheală şi cu 
ventilaţie mecanică
• Oxigenoterapia CPAP/VAP
• Accesul venos sau intraosos
• Iniţierea perfuziei endovenoase

Stabilirea gradului de 
severiitate a procesului întru 
determinarea tacticii de 
tratament

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB
• ECG 
• Examen 
radiologic
• Pulsoximetrie 
continuă
• Presiune 
arterială 
sistemică

Investigaţiile 
paraclinice 
recoman-
dabile:
• Doppler-
cardiac

Corecţia hipoxemiei Suplimentarea oxigenului CPAP, 
IOT şi VAP
Medicaţia   
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Edemul pulmonar acut poate surveni secundar în urma dereglării presiunii 
capilare de etiologie cardiacă şi noncardiacă. Edemul pulmonar acut se dezvoltă 
cînd transferul de fl uide dinspre sînge spre spaţiul interstiţial şi spre alveole 
depăşeşte întoarcerea sa către capilare şi drenajul limfatic. Edemul pulmonar se 
produce prin dezechilibru hemodinamic, prin alterarea permeabilităţii membranei 
alveolocapilare şi, mai rar, prin insufi cienţă limfatică.

C.1.1. Examenul fi zic
•   Debutul acut, riscul vital, de obicei se instalează pe fundalul unei 
comorbidităţi,  sunt prezente dispneea, tahipneea, episoadele de apnee.
•   Conştienţa: agitat sau obnubilat.
•   Tegumentele: reci, umede, pastozitate, timpul de recolorare capilară – > 2-3 
sec.
•   Auscultativ: raluri bronşice, crepitante buloase medii şi mici, sonore, pe 
fundal de murmur vezicular diminuat, expiraţie prelungită.
•   Eliminări hemoragice spumoase pînă la hemoragie masivă.
•   Cardiovascular: tahicardie, puls slab, zgomotele cardiace asurzite, limitele 
matităţii relative a cordului.

C.1.2. Monitoringul
•   Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, 
sputa roz, acrocianoza.
•   Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică, SaO2.
•   Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului.

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu.

C.1.3. Investigaţiile paraclinice
  Hemoleucograma.
  Pulsoximetria – pentru evaluarea oxigenării.
  EAB (echilibrul acido-bazic).
  ECG, ecocardiografi e

C.1.4. Tratamentul (de direcţionat spre maladia de bază)

•   Administrarea de oxigen 1-2 l/min pe sonda nazală sau mască care, de 
regulă, asigură o PaO2> 70mmHg, dacă nu creşte atunci este indicată VAP.
•   Poziţia în pat – confortabilă.
•   Administrarea morfi nei i.v. în doză 0,05-0,1 mg/kg sau i.m. 0,1-0,2 mg/kg la 
2-4h.
•   Sedare (Diazepam – 0,3-0,5 mg/kg sau Midazolam – 0,05-0,1 mg/kg 24h).
•   Limitarea administrării lichidelor pînă la 30-40 ml/kg/24h.
•   Diuretice: Furosemid – 1-2 mg/kg 24h (se admit şi doze mai mari de 
Furosemid pînă la 3-5 mg/kg) sau Chlorothiazid – 2-4 mg/kg în 2 prize sau 
Spironolactona – 3 mg/kg în 1-3 prize. 
•   Nitroglicerina (indicaţie pentru copilul mare) – administrată sublingual, 0,1-
0,2 mg, cu repetarea administrării de 2-3 ori, la interval de 6-8h. Un efect mai 
prompt îl are administrarea Nitroglicerinei i.v. în doză 5-10 mcg/minut.
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Terapia de susţinere:
•   Inotropii pozitivi: Dobutamina – 2-10 mcg/kg/min (vezi Şocul cardiogen).
•   Epinefrina – 0,05-0,1 mkg/kg/h.
•   Nitroprusidul de sodiu (indicaţie pentru copilul mare) şi atunci când 
medicamentele enumerate mai sus nu au avut efect, reduce rezistenţa vasculară 
sistemică, cu creşterea debitului cardiac, dilată venele, reduce presiunea 
capilară. Doza recomandată – 5-10 mkg/min.
•   Glicozidele cardiace (vezi Sindromul detresei respiratorii acute).
Grad de recomandare: (C,4)(5).

B.III. Partea generală - Insufi cienţa cardiorespiratorie congestivă 
în malformaţiile congenitale cu şunt SD/DS

Nivel de asistenţă medicală spitalicească
Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Departamentul de 
urgenţă, secţiile de 
reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică

Factorii de risc:
• Hipoxemia în stopul 
cardiorespiartor
• Sindromul de detresă 
respiratorie acută
• Hipoxemia severă
• Pneumonia

• Aplicarea ABC-lui din protocolul 
resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe  de 
IOT şi de VAP

Stabilirea gradului de 
severiitate a procesului 
pentru determinarea tacticii 
de tratament

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB
• ECG
• Examen 
radiologic

Investigaţiile 
paraclinice 
recomandate:
• Ecocardiogra-
fi e 

• Corecţia hipoxemiei
• Micşorarea  presiunii 
vasculare

• Suplimentarea oxigenului – VAP  
• Tratamentul  medicamentos

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Insufi cienţa cardio-respiratorie congestivă în malformaţiile congenitale cu şunt 
SD/DS se caracterizează prin cianoză, ce apare datorită hipoxiei şi care se 
produce prin următoarele modifi cări: DSA în asociere cu obstacol al tricuspidei = 
boala Ebstein; DSA + stenoza de arteră pulmonară = tetralogia Fallot; DSA sau 
DSV + stenoza arteriolelor pulmonare în cadrul HTP de rezistenţă, cu inversarea 
şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.şuntului dreapta-stînga şi cu apariţia cianozei.

C.1.1. Examenul fi zic
•    Semne clinice: prezenţa sau absenţa cianozei în repaus şi/sau la efort.
•    Obiectiv: tegumente: reci, mramorate, cianotice, turgescenţa venelor  
jugulare, edeme periferice pînă la anasarca.
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•    Sistemul respirator: raluri bronşice, crepitante buloase medii şi mici, pe 
fundal de murmur diminuat.
•    Sistemul cardioavscular: zgomote cardiace – tahicardie sinuzală, puls 
paradoxal, ritm de galop, uneori alternant, diminuat, transpiraţii (disfuncţie 
miocardică), cardiomegalie, sufl urile denotă prezenţa defectului unic sau 
asociat.

C.1.2. Monitoringul
•   Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator crescut, efortul respirator, 
tusea, sputa roz, acrocianoza, bătăi ale aripioarelor nazale, tirajul, tusea, 
wheezing-ul, dispneea paroxistică nocturnă, dispneea de efort.
•   Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, zgomot II pe artera pulmonară 
accentuat, T/A, perfuzia periferică deteriorată, SaO2 – scăzută sub 80%.
•  Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului.
•  Radiologic: circulaţie pulmonară accentuată, diminuată sau normală.

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu.

C.1.3. Investigaţiile paraclinice
 Hemoleucograma 
 Pulsoximetria – pentru evaluarea oxigenării
 EAB (echilibrul acido-bazică) 
 ECG: hipertrofi e ventriculară dreaptă întotdeauna
 Ecocardiografi a

C.1.4. Tratamentul (direcţionat spre menţinerea funcţiei cardiace şi a respiraţiei – 
tratament suportiv şi igieno-dietetic, farmaceutic – SVAP)

•    Poziţia ridicată, confortabilă, cu ridicarea capului cu 300 superior  corpului.
•    Regimul sanitaro-igienic.
•    Limitarea administrării lichidelor pînă la 20-30 ml/kg/24h.
•    Suplimentarea oxigenului: CPAP sau VAP (după indicaţii vitale). (Vezi 
indicaţiile: Sindomul detresei respiratorii acute).

Terapia de menţinere:
•   Inhibitori ai enzimei de conversie: Captopril – 0,5-0,6 mg/kg 24h, 3-4 prize.
•   Inotropi pozitivi: Dobutamina, Dopamina – 10-20 mcg/kg/min.
•   Glicozide cardiace (detresa respiratorie).
Terapia de corecţie în caz de suspiciune ICC:
•   Diuretice: Furosemid – 1 mg/kg i.v., repetat la 1 oră interval pînă la 
obţinerea efectului (maxim 4 mg/kg/doză).
•   În HTP – Sildenafi l – vasodilatator pulmonar (inhibitor al fosfodiesterazei-5) 
în doză 0,5-1 mg/kg, în fi ecare 6 ore, la sugar, 2 mg/kg, la copilul > 1 an.
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B. Partea generală - Aspiraţia de corp străin
Nivel de asistenţă ţă ţă ţă ţă ţă medicală spitalicesc 

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Departamentul de 
urgenţă, secţiile de 
reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică.

În UPU – se apreciază 
gradul de severitate a 
obstrucţieiobstrucţieiobstrucţieiobstrucţieiobstrucţiei

• În forma uşoară, se 
încurajază tusea şi se 
internează
• În obstrucţia severă 
(conştienţa obnubilată), se 
iniţiază imediat manoperele 
clasice de dezobstrucţie a 
căilor respiratorii

• Aplicarea ABCDE-lui din 
protocolul resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe 
– conştienţa obnubelată: RCP

Suplimentarea oxigenului, la 
necesitate VAP   

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Aspiraţia de corp străin în căile aeriene provoacă, la copiii sub 6 ani, moarte 
accidentală la domiciliu. Morbiditatea maximă este situată între 1-2 ani. Corpii 
străini aspiraţi pot fi  de natură organică vegetală sau animală: seminţe, sîmburi, 
boabe, dinţi, oase, suc gastric, sînge sau pot fi  corpi străini de natură anorganică 
fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.fragmente de jucării, cuie, nasturi, plombe, monede ş.a.

C.1.1. Examenul fi zic
• Debut brusc, în plină sănătate, în timpul alimentaţiei sau al jocului.
• Evaluarea gradului de severitate a obstrucţiei căilor aeriene:

1. Obstrucţie uşoară: fl uxul de aer care trece prin căile aeriene este 
sufi cient pentru a produce sunete – tuse zgomotoasă, pacientul respiră între 
episoadele de tuse, stridor, wheezing, copilul plînge cu voce, este conştient.  
(Nu se aplică manopere de dezobstruare!).
2. Obstrucţie severă: fl uxul de aer este insufi cient pentru a produce sunete 
– tuşeşte fără zgomot, nu reuşeşte să respire între episoadele de tuse, 
plînge fără zgomot, cianoză, confuz, obnubilat. (Se aplică manopere de 
dezobstruare! Vezi mai jos!).

C.1.2 Monitoringul 
Pulsoximetria, FC, T/A, FR

C.1.3 Modifi cările radiologice
Diminuarea şi opacitatea parţială a zonei aferente, emfi zem, atelectazie.

C.1.4 Diagnosticul diferenţial
Este necesar de diferenţiat de epiglotita, crupul, traheita bacteriană, 
traheomalacia, abcesul retrofaringian, anomaliile congenitale  ale căilor aeriene.

C.1.5. Complicaţiile
Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.Pneumonia de aspiraţie, adesea poate fi  multifocală şi are tendinţa de abcedare.
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Posibilitatea apariţiei aritmiilor cardiace generate de hipoxie.
Uneori, instalarea edemului pulmonar acut

C.1.6 Obstrucţia căilor aeriene prin corp străin – manopere
 Trei manopere importante:

•   lovituri interscapulare;
•   compresiunile toracice;
•   compresiunile abdominale – nu la sugar şi la copilul mic.

Se asigură securitatea: resuscitatorului şi a victimei.
Nivel de conştienţă: 

•   conştient, tuse efi cientă – se supraveghează, transport la spital;
•   conştient, dar obnubilat, confuz, tuse inefi cientă – se aplică manopere de 
dezobstrucţie;
•   inconştient – resuscitare cardiopulmonară (RCP).
I.    Sugar-copil conştient, tuse inefi cientă
•   Se efectuează cinci lovituri interscapulare, urmate de cinci compresiunii 
toracice.
•   Se continuă pînă cînd: corpul străin este eliminat → spital; iar dacă copilul 
devine inconştient → se iniţiază RCP → spital.
•   Nu se efectuează compresiuni abdominale – risc de leziuni hepatice.
Loviturile interscapulare:
1. Se poziţionează sugarul în pronaţie cu capul mai jos decît corpul pe 
antebraţul salvatorului (sprijinit pe coapsa acestuia).
2. Capul se susţine între police – plasat în spatele unghiului mandibulei pe 
partea opusă – se realizează astfel deschiderea căilor aeriene (să nu se 
comprime ţesuturile moi submandibulare).
3. Se aplică cinci lovituri interscapulare cu eminenţele tenară şi hipotenară.
4. Dacă se elimină corpul străin se întrerup loviturile interscapulare (nu trebuie 
administrate toate cinci).
Compresiunile toracice:
1.   Se întoarce sugarul în supinaţie plasînd mîna liberă de-a lungul spatelui 
sugarului, iar cu palma se susţine occipitul, astfel încît căile aeriene să fi e 
deschise.
2.   Mîna pe care este susţinut sugarul se sprijină pe coapsa salvatorului.
3.   Cu mîna liberă se efectuează cinci compresiuni în acelaşi loc în care se 
efectuează şi cele din timpul resuscitării, dar sunt mai bruşte şi mai rare.
4.   Se verifi că prezenţa corpului străin în cavitatea bucală: dacă este vizibil,se 
înlătură; dacă NU, se repetă cinci lovituri interscapulare; cinci compresiuni 
toracice pînă cînd: 
•   corpul străin este eliminat;
•   copilul devine inconştient se iniţiază → RCP;
•   se epuizează resuscitatorul.
II.    Copil conştient, tuse inefi cientă
Loviturile interscapulare:

•    Copil mic – manoperele se pot efectua ca la sugar.
•    Manopera este mai efi cientă, dacă extremitatea cefalică este mai jos 
plasată decît corpul.
•    Copil mare – se sprijină într-o poziţie de „adulmecare” şi se aplică cinci 
lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.lovituri interscapulare orientate uşor în sus.
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Compresiunile abdominale (manevra Heimlich):
• Resuscitatorul stă în spatele victimei şi  poziţionează braţele pe sub cele 
ale victimei, îmbrăţişîndu-l.
• Se plasează pumnul unei mîini între ombilic şi stern, iar cealaltă mînă se 
plasează peste prima.
• Resuscitatorul efectuează cu ambele mîini o compresiune bruscă, orientată 
înapoi şi în sus.
• Se repetă secvenţa de 5 ori.
• Braţele nu se vor amplasa pe cutia toracică sau apendicele xifoid datorată 
riscului de leziune hepatică.
   III. Copil inconştient - RCP cu reviziunea cavităţii bucale înainte de fi ecare 
ventilaţie:
• Se poziţionează cu faţa în sus pe un plan dur.
• Se deschide gura şi se îndepărtează corpii străini vizibili cu pensa Magiil.
• Se deschid căile aeriene  prin extensiunea capului + ridicarea mandibulei.
• 5 ventilaţii de prim ajutor → efi cienţa lor se evaluează după fi ecare ventilaţie.
• Dacă nu se expansionează cutia toracică, se repoziţionează şi se mai 
efectuează 5 ventilaţii.
• Dacă efectuarea ventilaţiilor nu este urmată de tuse, respiraţii spontane 
sau de mişcări active,  se trece la compresiunile toracice, fără a se mai evalua 
semnele prezenţei circulaţiei.
• Se continuă RCP 15:2.
• Înainte de fi ecare ventilaţie de prim ajutor, se va verifi ca prezenţa corpilor 
străini în cavitatea bucală.
• Continuă RCP pînă în momentul în care:
- Respiră spontan → se amplasează victima în poziţie de siguranţă – 
evaluare periodică.
- Copilului i se acordă asistenţă medicală  specializată → bronhoscopie.
- După extragerea corpului străin prin bronhoscopie → bronhoscopie 
metodică pentru verifi carea leziunilor şi a prezenţei unui corp străin rezidual, 
ulterior supraveghere respiratorie atentă şi radiografi e toracică.
- În cazul în care corpul străin nu se poate extrage prin bronhoscopie, se 
recurge la toracotomie chirurgicală.

B. Partea generală - Epiglotita 
Nivel de asistenţă ţă ţă ţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi 
(modalităţăţăţăţi şi condiţţţţii de realizare)

B.1. Internarea
• Evaluarea gradului de 
severitate a maladiei:
• Toţi copiii cu 
suspecţie de epiglotită 
vor fi  spitalizaţi.
• Pacienţii vor fi  inso-
ţiţi de către medic în 
timpul transportării la 
spital.

Gesturi interzise: 
• Examinarea cavităţii 
bucale a copilului.
•  Schimbarea poziţiei de 
confort.
•  Îndepărtarea 
aparţinătorilor.
•  Recoltările de sînge.

• Aplicarea ABCDE-lui din 
protocolul resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii 
căilor respiratorii şi asistenţă 
specializată.
•  Anunţarea telefonică a echipei 
din secţia de terapie intensivă 
specializată despre transportarea 
copilului cu epiglotită.
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Epilglotita este descrisă ca entitate clinică în anul 1940 şi este o infecţie a 
epiglotei care constituie urgenţă majoră şi necesită intervenţie terapeutică 
imediată, pentru a evita complicaţiile derivate din obstrucţia bruscă a căilor 
aeriene superioare.

C.1.2. Etiologia

Haemophilus infl uenzae, tip B ( > 90% din cazuri), streptococul ß-hemolitic , 
grupurile A, B, Staphylococus aureus, virusul herpetic şi Candida albicans.
Tabloul clinic: boala debutează brusc, cu ascensiune termică pînă la 380C, 
stare toxică, letargie, disfagie severă, stridor. La copilul cooperant, cu gura larg 
deschisă, se observă imediat epiglota tumefi ată şi roşie ca o cireaşă. În cazurile 
în care manifestările clinice nu sunt sufi ciente pentru precizarea diagnosticului se 
va efectua o radiografi e de profi l a regiunii cervicale la patul pacientului.
Evaluarea formelor de severitate:
Forma uşoară: debut acut, semne catarale, sindrom toxic slab pronunţat, tuse 
slab productivă, starea generală nu este alterată, există posibilitatea rehidratării 
orale, t0 pînă la 37,8°C, care cedează la administrarea de antipiretice. Copil 
conştient, respiraţia zgomotoasă. FC la limitele normei.
Forma severă: febră pînă la 38°C, detresă respiratorie severă, sindrom 
toxic pronunţat, anxietate, odinofagie şi disfagie, voce slabă şi estompată, 
hipersalivaţie. 
• Tegumente  palide, cu aspect suriu, acrocianoza, semne de deshidratare 
uşoară, la sugar mai pronunţată.
•  Poziţie de confort respirator: aşezat, sprijinit pe mîini, de obicei, la copil – 
cavitatea bucală deschisă, limba proiectată anterior, afonie, sialoree.
• Laringoscopie (după sedaţie profundă): faringe hiperemiat, epiglotă edemată cu 
coloraţie roşu-vişinie, uneori absces a  epiglotei (forma abscedantă).
• Respirator: tuse rară uscată, inspiraţie grevată, respiraţia stridoroasă, tiraj al 
cutiei toracice.
• Cardiovascular: alură ventriculară, puls slab. Zgomote cardiace asurzite, în 
stările foarte severe puls paradoxal.

C.1.2. Investigaţiile paraclinice

 Hemoleucogramă.
 Culturi faringiene – după asigurarea suplimentării oxigenului EAB.
 Aspect radiologic: hipofaringe destins, valeculă obliterată, epiglotă mărită 
şi difuz conturată.

C.1.3. Monitoringul
•  Sistemul respirator: pulsoximetrie, FR, amplitudine, tiraj.
•  Sistemul cardiovascular: FC, T/A.

C.1.4. Diagnosticul diferenţial
Se face cu crupul.
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C.1.5. Managementul

•  Poziţie şezîndă.
•  Asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii, IOT.
•  În formele severe traheotomia în cazul imposibilităţii intubaţiei, 
cricotiroidostomia pe ac.
•  Terapia antibacteriană: 
- cefalosporine, gen. III: Ceftriaxon, Cefotaxim, Ceftibuten, 75-100 mg/kg 24h, 
2-3 prize.
- carbapeneme: Imipenem, Meropenem 25-40 mg/kg 24h, 2-3 prize.
• Terapia infuzională, reechilibrare hidroelectrolitică, nutrională: volum infuzional 
50-70 ml/kg 24h caloraj 110-120 kcal/kg. Soluţiile recomandabile: SF, sol. 
Ringher, sol. Glucoză 10-15% (vezi protocolul Alimentaţia parenterală la copil).

 B. Partea generală - Crupul
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de realizare)

B.1. Internarea
 Evaluarea 
gradului de 
severitate a 
maladiei:
 în forma 
uşoară, copilului 
i se va acorda 
asistenţă medicală 
în UPU
 în forma 
severă, internare 
în secţia terapie 
intensivă pediatrică

• Examinarea secundară a 
pacientului – 
ABCDE, pentru aprecierea 
tacticii de tratament.
• Prezenţa semnelor clinice: 
stridor în repaus, tiraj, 
polipnee – forma severă 
medie.
•  Dispnee, tiraj, murmur 
vezicular diminuat, 
tahicardie, paloare, 
acrocianoza – forma severă

• Aplicarea ABC-lui din protocolul 
resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii 
căilor respiratorii. În obstrucţia 
severă se aplică manoperele de 
dezobstruare:
•  iniţierea tratamentului cu 
glucocorticoizi;
• asigurarea liniei IV sau a IO;
se recomandă îngrijiri la 
domiciliu: copiii cu regresiunea  
manifestărilor clinice după 3-4 
ore de tratament în UPU

Internarea în UPU 
sau terapia intensivă 
pediatrică

Stabilirea gradului de 
severitate a procesului în 
determinarea tacticii de 
tratament:
Uşoară: administrează 
lichide, nu are stridor în 
repaus.
Medie: stridor prezent 
în repaus, conştient, tiraj 
moderat, tahicardie.
Severă: stridor, tiraj amplu, 
epuizare, conştienţa 
obnubilată. 

Investigaţiile paraclinice 
obligatorii:
• investigaţiile de rutină.
Investigaţiile paraclinice 
recomandate:
• laringoscopie directă;
• pulsoximetrie;
• EAB;
• culturi faringiene.
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Crupul sau laringo-traheobronşita este un proces infl amator acut al regiunii 
subglotice a căilor aeriene superioare şi reprezintă cauza cea mai frecventă de 
obstrucţie laringiană la copil. Acest termen este rezervat doar infecţiei virale a 
regiunii subglotice şi reacţiei alergice a zonei situate sub coardelor vocale. Crupul 
are un caracter sezonier, 80% din cazuri apar în lunile octombrie-aprilie. Cazurile 
cele mai frecvente apar la copiii sub vîrsta de 3 ani, cu incidenţă maximă în 
primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.primul an de viaţă.

C.1.1. Manifestările clinice
Faza prodromală: disfagie uşoară, debut acut cu febră, pînă la 38-39°C, lipseşte 
starea toxică.
Faza manifestărilor clinice: tuse lătrătoare, stridor, dispnee inspiratorie, febră 
38-39°C persistentă, wheezing.
Obiectiv: tegumente pale, acrocianoză, cianoză, semne de deshidratare uşoară, 
la sugar mai pronunţată.
• Sistemul respirator: tuse rară uscată, inspiraţie grevată, respiraţie stridoroasă, 
tiraj al cutiei toracice.
• Sistemul cardiovascular: FC  tahicardie, puls slab. Zgomotele cardiace asurzite, 
în stările foarte severe – puls paradoxal.

C.1.2. Investigaţiile paraclinice
• Hemoleucograma.
• Culturi faringiene – după  asigurarea suplimentării oxigenului.
• EAB.

C.1.3. Monitoringul
•  respirator: pulsoximetrie, FR, amplitudine, complianţă, tiraj.
•  cardiovascular: FC, T/A.

C.1.4. Managementul (în funcţie de gradul de severitate)
Agravarea stării copilului poate fi  prin stres, de aceea se va evita orice manevră 
care poate speria copilul.
1. Forma uşoară: pot fi  trataţi la domiciliu. Educaţia în familie despre evoluţia 
bolii. Evaluarea posibilităţilor de transport la spital în cazul de agravare. Se 
recomandă un glucocorticoid oral: Prednison 1 mg/kg, sau Dexametazona 0,15-
0,3 mg/kg. Nu se recomandă administrarea de antibiotice.
2. Forma medie: la camera de gardă, sau UPU se iniţiază tratamentul cu 
glucocorticoid (vezi doza) oral şi Epinefrina/ Adrenalină (1:10 000), în aerosol 
(0,5 ml +3,5 ml soluţie fi ziologică 5-10 minute, repetat la 2 ore). După 3-4 
ore, dacă starea se ameliorează, se prescriu îngrijiri medicale la domiciliu. Se 
recomandă antibiotice: cefalosporine generaţia I, per os, 100-150 mg/kg 24h.
3. Forma severă: internare obligatorie în terapia intensivă pediatrică: 
   •    oxigenoterapia;
   •    la necesitate, IOT cu tub subţire, pentru a preveni necroza lumenului căilor 
aeriene, în cazurile difi cile de IOT cricotiroidostomia pe ac;
   •    administrarea Epinefrinei/Adrenalinei în aerosol;
   •    glucocorticosteroizii: dexametazonă – 0,6 mg/kg 24h, i.m. sau i.v.;
   •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;     •    intubaţia orotraheală sau cricotireodotomia, la necesitate;  



85

V. Detresa respiratorie de tip II adult

 •    terapia antibacteriană: cefalosporine generaţia a III-a: gr. Ceftriaxon, 75-100 
mg/kg 24h, 2-3 prize; carbapeneme: Imipenem, Meropenem – 25-40 mg/kg 24h, 
2-3 prize.
   •    terapia infuzională cu scop de reechilibrare hidroelectrolitică, nutrională: 
volum infuzional 50-70 ml/kg 24h, caloraj 110-120 ccal/kg. Mediile 
recomandabile: SF, sol. Ringher, sol. Glucoză 10-15%.

B. Partea generală - Bronşiolita acută la copil
Nivel de asistenţă medicală spitalicească (detresa respiratorie)

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţăţăţăţi şi condiţţţţii de realizare)

B.1. Internarea
Copiii vor fi  internaţi 
în UPU, secţiile de 
pediatrie şi reanimare 
şi terapie intensivă 
pediatrică

Factorii de risc:
• Vîrsta copilului sub 3 ani de 
viaţă 
•  Locuinţele aglomerate
•  Alimentaţia artifi cială la 
vîrsta precoce

Factorii de risc în forma 
severă:

• Copii prematuri
• Maladii cronice 
pulmonare
• Maladii congenitale 
cardiace

• Aplicarea ABCDE-lui din 
protocolul resuscitării: presupune 
asigurarea permeabilităţii căilor 
respiratorii, în stările severe  
IOT, VAP
• Transferul în secţia de 
reanimare şi terapie intensivă 
pediatrică
•  Oxigenoterapia CPAP/VAP
•  Acces i.v./i.o., iniţierea 
perfuziei endovenoase

Stabilirea gradului de 
severiitate a procesului 
pentru determinarea tacticii 
de tratament

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB 
• Examen 
radiologic

Investigaţiile 
paraclinice 
recomandate:
• Eco cu 
Doppler cardiac

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Prezentare generală

Bronşiolita este o maladaie acută respiratorie la copii, de etiologie virală, 
care se caracterizează prin wheezing, hiperinfl aţie a cutiei toracice cu 
mucus vîscos în căile respiratorii de calibru mic. Tabloul clinic este similar 
cu bronţita obsructivă  sau astmul bronşic la copiii mai mari.

C.1.1. EpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologia
    Frecvenţă maximă în primii 2 ani de viaţă (cea mai frecventă infecţie de 
căi respiratorii inferioare la această vîrstă).
    Reinfecţia cu virusul respirator sinciţial (VRS) produce forme mai uşoare 
de boală sau infecţii respiratorii acute cu o altă localizare.
    Se observă în toate zonele geografi ce.
    Incidenţă maximă iarna şi la inceputul primăverii.
    Majoritatea copiilor se infectează în primii 3 ani de viaţă; 80% în primele 
12 luni.

    Frecvenţă maximă în primii 2 ani de viaţă (cea mai frecventă infecţie de     Frecvenţă maximă în primii 2 ani de viaţă (cea mai frecventă infecţie de     Frecvenţă maximă în primii 2 ani de viaţă (cea mai frecventă infecţie de 

    Reinfecţia cu virusul respirator sinciţial (VRS) produce forme mai uşoare     Reinfecţia cu virusul respirator sinciţial (VRS) produce forme mai uşoare     Reinfecţia cu virusul respirator sinciţial (VRS) produce forme mai uşoare 

    Se observă în toate zonele geografi ce.    Se observă în toate zonele geografi ce.    Se observă în toate zonele geografi ce.
    Incidenţă maximă iarna şi la inceputul primăverii.    Incidenţă maximă iarna şi la inceputul primăverii.    Incidenţă maximă iarna şi la inceputul primăverii.
    Majoritatea copiilor se infectează în primii 3 ani de viaţă; 80% în primele     Majoritatea copiilor se infectează în primii 3 ani de viaţă; 80% în primele     Majoritatea copiilor se infectează în primii 3 ani de viaţă; 80% în primele 
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  Mai frecventă la nou-născuţi cu:  
 stare socioeconomică precară;
 locuinţe aglomerate;
 imunizări tardive;
 expunere la fumul de ţigară;
 alimentaţie cu biberonul versus alimentaţie la sîn.

 Boala este cu atît mai severă cu cît vîrsta copilului este mai mică ( < 
6 luni), rareori fatală la nou-născuţii cu stare de sănătate bună.
 Aproximativ 1/2 din nou-născuţii cu bronşiolită dezvoltă consecutiv 
wheezing.

C.1.2. Etiologia

Primele cazuri de bronşiolită acută se raportează în primele luni de 
toamnă, iar incidenţa înaltă se observă în lunile decembrie – ianuarie. Însă 
despre etiologia virusului Rs se poate de spus că se raportează cazuri 
pînă în lunile de primăvară. Astfel, bronşiolita este generată de virusuri 
sau, foarte rar, de bacterii în proporţia indicată mai jos:
A.  Virală:       
•   VRS (50-90% din cazuri).
•   Virusuri paragripale.
•   Adenovirusuri (pot produce forme severe cu evoluţie prelungită).
B.   Bacterii:   
•   Mycoplasma pneumoniae (la şcolar).
•   Chlamydia trachomatis.
•   Suprainfecţia bacteriană este excepţională.

C.1.3. Examenul clinic

    Dedut acut prin rinoree, febră, uneori afebrilitate, agitaţie 
psihomotorie sau letargie. Copiii cu temperatura corporală peste 390C 
se vor examina minuţios în vederea stabilirii diagnosticului.
    Starea generală: foarte severă, alimentaţie deifi cilă cu dezvoltarea 
rapidă a stării de deshidratare.
   Tahipnee, tiraj inter-/subcostal.
    Wheezing: poate fi  prezent, însînsî ă lipsa wheezing-ului nu exclude 
diagnosticul de bronşiolită.
    Apneea (se observă la pacienţii cu vîrstă mică).
    Tegumente: cianoză, cianoză a patului unghial, periorală şi a 
mucoasei bucale. 
    Tuse chinuitoare, spastică, care imită tusea convulsivă, progresează 
spre tuse cu expectoraţie, de frecvenţă crescută.

Obiectiv:
  Auscultativ – expiraţie prelungită, raluri subcrepitante diseminate, 
uneori raluri chiar crepitante. 
  Simptomatologia cardiacă:  tahicardie, cianoză, hepatomegalie, 
uneori semnele cordului pulmonar acut:  turgescenţa jugulară, edeme 
periferice, în stările foarte severe clinica ale detresei respiratorii.
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C.1.4. Diagnosticul diferenţial

 Pneumonie (virală sau bacteriană).
 Astm bronşic.
 Refl ux gastroesofagian (GER).
 Corp străin al căilor respiratorii.
 Maladii cardiace.
 Inel vascular.
 Noxe (substanţe chimice, vapori, toxine).

C.1.5. Formele clinice la sugar

Forma clinică Simptomatologia
Bronşiolita 
emfi zematoasă

Sugarul este anorexic, febril, prezintă dispnee 
expiratorie, tiraj inter- şi subcostal, fîlfîit al 
aripioarelor nazale, polipnee (60-80 respiraţii 
per minut), cianoza, apnee, tuse spastică, 
wheezing. La percuţie – hipersonoritate. La 
auscultaţie: raluri subcrepitante fi ne.
La radiografi a cutiei toracice: hiperinfl aţie 
pulmonară.

Bronşiolita 
edematoasă 
(rar întîlnită, dar 
este de o severitate 
extremă)

Sindromul respirator: este sever, cu apnee, 
wheezing, tahipnee (80-100 respiraţii per 
minut), tiraj, bătăi ale aripioarelor nazale, 
respiraţie barbotată, tuse spastică, echilibru 
toracoabdominal, cianoză. La examenul fi zic 
pulmonar se percep raluri de calibru mare. Se 
observă o serozitate spumoasă orală.

Sindromul cardiovascular: cuprinde semne 
de insufi cienţă cardiacă acută, cord pulmonar 
acut, colaps, uneori boala este asociată cu 
miocardita virală.

Sindromul neurotoxic: asociază semne 
de agitaţie, convulsii, comă, hipertermie, 
meteorism abdominal, ileus dinamic cu un 
sindrom de CID la radiografi a cutiei toracice: 
bilateral infi ltraţie pulmonară cu aeraţia 
defectuoasă.

În ambele forme de boală pot exista tulburări hidroelectrolitice şi acido-
bazice secundare pierderilor prin febră, tahipnee, vărsături, scaune 
diareice. Aceste dezechilibre pot agrava boala şi favoriza instalarea unui 
şoc hipovolemic.
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Sugarii mici şi apneea
Mecanismul care induce apnee legată de VRS la sugarii mici nu este în 
întregime înţeles, dar poate fi  legat de hipoxemie şi de obstrucţia căilor 
aeriene superioare. Evenimentele apneice  sunt difi cil de prevăzut. De 
obicei, severitatea wheezing-ului şi a retracţiilor nu se corelează cu 
frecvenţa apneei, şi majoritatea sugarilor cu vîrsta mai mică de 1 lună 
vor avea evoluţia bolii atipică şi se pot prezenta fără wheezing şi retracţii. 
Copiii apneici pot să necesite intubaţie în decursul bolii, uneori necesitînd 
ventilaţie mecanică pentru o săptămînă sau mai mult. După extubare, 
aceşti sugari nu sunt supuşi unui risc mai mare de apnee şi pot fi  externaţi 
fără monitorizare pentru apnee.
Indicaţţţţii pentru VAP (vezi C.6.2 Detresa respiratorie, prezentare generalăDetresa respiratorie, prezentare generalăDetresa respiratorie, prezentare general )ă)ă

C.1.6 Investigaţii de laborator
 Hemoleucograma – nu este de rutină (bacteriemia fi ind rar întîlnită 
la sugari şi la copii cu bronşiolită). Prezenţa leucocitozei cu neutrofi lie → 
etiologie bacteriană.
 Pulsoximetria (SpO2) – pentru evaluarea oxigenării.
 EAB (echilibrul acido-bazic) – pentru evaluarea oxigenării, detectarea 
acidozei din insufi cienţa respiratorie, însoţită de retenţia de CO2.
 Culturi ale secreţiei nazale  sau faringiene: nu au valoare pentru 
diagnosticul etiologic.
 Imagistica – radiografi e toracică: accentuarea desenului interstiţial, 
opacităţi micro- şi macronodulare, opacităţi extinse, lobar sau 
segmentar. Uneori apar complicaţii pleurale sub formă de revărsat 
pleural sau absces pulmonar. Radiografi a toracică nu este o investigaţie 
de rutină, dar trebuie efectuată înainte de agravarea stării generale a 
copilului.

D. Managementul bronşiolitei acute 
D.1. Managementul general 

 Izolare: infecţia cu VRS are un grad de contagiozitate înalt.
 Majoritatea cazurilor sunt forme uşoare şi pot fi  tratate la domiciliu.
 Numai 1-5% dintre copiii anterior sănătoşi necesită spitalizare.
 Indicaţii pentru spitalizare:
 prematuritate;
 vîrsta sub < 6 luni;
 sugarii cu insufi cienţă respiratorie şi risc înalt de apnee;
 prezintă stare generală alterată, aspect toxic;
 prezintă scăderea saturaţiei cu oxigen < 92% (saturaţia de oxigen 
92-94% cere evaluarea şi spitalizarea copilului);
 apnee;
 cianoza;
 copii cu imunodefi cienţă.

Alimentaţia şi rehidratarea
Alimentarea şi rehidrtarea – de preferat oral. De menţinut volumul 
necesar la 2/3 din necesarul fi ziologic. Dacă aportul de lichide per os este 
insufi cient, alimentaţia şi hidratarea se vor realiza prin sondă nasogastrică 
sau pe cale i.v. (realizarea ultimelor este posibilă în condiţii de staţionar).
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Copiii cu bronşiolită sunt predispuşi spre deshidratare din cauza rehidratării 
orale neadecvate, efortul respirator, efortul musculaturii auxiliare. Este 
necesar de a pune în evidenţă rehidratarea orală a copilului cu bronşiolită, 
pentru a preveni deshidratarea severă. În acest context, se recomandă 
alimentaţia în cantităţi mai mici, dar mai frecvent. 
Totodată, se poate observa creşterea detresei respiratorii la copiii cu 
formele severe ale bronşiolitei. Deoarece majoritatea bronşiolitelor se vor 
trata ambulatoriu, pentru aceasta este necesară monitorizarea copilului 
în 12-24h de către un pediatru specialist. Efortul respirator sever poate 
provoca deshidratarea copilului pînă la forma severă. 
 În cazuri de deshidratare severă este justifi cată administrarea de lichide 
şi menţinerea regimului hidric pînă la 2/3 din volumul necesar fi ziologic: i.v. 
în bolus 20 ml/kg. În caz de necesitate de rehidratare, se recomandă de 
administrat sol. Salină (sol. NaCl 0,45%), Dextroză. Necesarul fi ziologic 
pentru sugar – 120-150 ml/kg; pentru copil 100-110 ml/kg.
Evidenţa profi lului fl uidic.
Benefi ciu: prevenirea deshidratării.
Risc: suprahidratare, mai ales la pacienţii cu insufi cienţa secretorie a 
hormonului antidiuretic
Efi cacitate /risc: mai sporit nivel de efi cacitate.
Grad de recomandare: (B,2b)(23).
Se mai recomandă în indicaţiile de rutină: picături în nas şi inhalaţii cu sol. 
Clorură de sodiu NaCl 3%-4,5%.
Febra trebuie controlată cu Acetaminofen (Paracetamol) sau cu Ibuprofen. 
Un studiu prospectiv arată că infecţiile bacteriene ulterioare se dezvoltă la 
grupul de copii trataţi cu antibiotice. Sugarii cu temperaturi mai înalte vor 
necesita examinarea la bacteriemia ocultă.

Tratamentul iniţial în corelaţie cu severitatea maladiei
Medie Moderată Severă Pericol 

pentru viaţăţă
Internare în sta-
ţionar dacă: are 
necesitate de te-
rapie cu oxigen; 
nu tolerează vo-
lumul alimentar

Transportare 
în staţionar cu 
ambulanţa

Transportare 
în staţionar cu 
ambulanţa

Oxigen la copiii 
cu vîrsta < 3 luni
FR peste normă
Saturaţia cu 
oxigen 90-92%

Terapie cu 
oxigen

Terapie cu 
oxigen

Încurajarea  
alimentaţiei în 
cantităţi mici şi 
frecventă

Încurajarea 
alimentaţiei în 
cantităţi mici şi 
frecvetă
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Respiraţia 
nazală cu 
difi cultate 
– picături saline 
intranazal

Respiraţia 
nazală cu 
difi cultate 
– picături saline 
intranazal

Informarea pă-
rinţilor: 
evoluţia mala-
diei; evaluarea 
copilului pe par-
cursul a 2 săptă-
mîni; 
copilul stabil – cu 
recomandări la 
domiciliu

Informarea pă-
rinţilor: 
evoluţia mala-
diei; evaluarea 
copilului pe par-
cursul a 2 săptă-
mîni; 
copilul stabil – cu 
recomandări la 
domiciliu

Doctorul 
evaluează 
şi asistă 
pacientul pînă 
cînd soseşte 
ambulanţa

Doctorul 
evaluează 
şi asistă 
pacientul pînă 
cînd soseşte 
ambulanţa

Se vor face 
în scris detalii 
despre evoluţia 
şi tratamentul 
maladiei

Se vor face 
în scris detalii 
despre evoluţia 
şi tratamentul 
maladiei

D.1.1 Terapia medicamentoasă 
• suplimentare a oxigenului, CPAP, IOT, VAP;
•  bronhodilatatoare;
•  corticosteroizi;
•  antibiotice;
•  agenţi antivirali şi hiperimunoglobulina împotriva VSR.

D.1.1.1 Suplimentarea oxigenului (vezi Sindomul detresei  respiratorii acute)
Menţinerea saturaţiei cu oxigen < 92%, prin administrarea oxigenului 90-
100%, umedifi cat, încălzit, 4-6 l/min. prin intermediul izoletei, fl uxul de 
oxigen prin cateter  nazal trebuie să fi e < 1 l/min., iar concentraţia de 35%, 
la copiii care necesită oxigen > 35%, se va aplica  masca). 
În stările severe, cu  grad avansat de compromitere a respiraţiei – IOT cu VAP.
Grad de recomandare: (B3a)(19,23).

D.1.1.2 Bronhodilatatoarele (vezi Sindromul detresei respiratorii acute) 
D.1.1.3 Corticosteroizii

NU se vor administra ca medicaţie de rutină. Studiul a 13 cercetări 
ştiinţifi ce de folosire a glucocorticoizilor în tratamentul bronşiolitei acute, 
a conchis că utilizarea glucocorticoizilor nu are nici un benefi ciu asupra 
evoluţiei maladiei. Numai dacă există astm în antecedente, atunci 
administrarea de glucocorticosteroizi este justifi cată. Şi totuşi unii autori 
pledează pentru admistrarea corticosteroizilor (Dexametazonă – 1,0 –1,5 
mg/kg 24h, 2-3 prize), în pofi da benefi ciului minim în evoluţia bronşiolitei. 
 Utilizarea acestora la copiii cu bronşiolită nu a fost evaluată adecvat.
 Efi cacitate  /risc: mai sporit nivelul de efi cacitate.
 Nivel de folosire: recomandat.

Grad de recomandare: (C,4)(20,22,23).
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D.1.1.4 Antibioticele
NU sunt indicate în terapia de rutină a bronşiolitei; suprainfecţia bacteriană 
sau etiologia virobacteriană este foarte rară (< 2%); antibioticoterapia nu 
previne suprainfecţia bacteriană.
Terapia antibacteriană este indicată doar copiilor care desfăşoară tabloul 
clinic al bronhopneumonie secundare. Se recomandă cefalosporine, 
generaţia a III-a, grupul ceftriaxonei – 80-100 mg/kg 24h.

D.1.1.5 Preparatele antivirale şi hiperimuglobulina anti-VRS
 Indicaţii pentru administrarea preparatelor antivirale:  
 pacienţii cu risc crescut de infecţie VRS;
 pacienţii care necesită ventilaţie mecanică;
 pacienţii prematuri;
 pacienţii sub vîrsta de 6 săptămîni;
 displazia bronhopulmonară;
 boala pulmonară cronică;
 boala cardiacă congestivă;
 hipertensiunea arterială;
 pacienţii cu imunodefi cienţă primară sau secundară;
 pacienţii care fac chimioterapie;
 copiii cu afecţiuni metabolice, neurologice.

Ribavirin – nu este indicat din cauza difi cultăţii în administrare.
Dozare: forma de eliberare – aerosol cu particule mici. Doza de 6 g în 
300 ml apă sterilă. De administrat într-un interval de 12-24h, şedinţa de 
tratament – 3-7 zile.
Precauţii: efecte teratogene.
Nivel de aplicare: recomandat.
Medicaţie de viitor.
RespiGam – Imunoglobulină ANTI-VRS intravenos (uman) – medicaţie 
de viitor.
Palizumab (Synagis) – medicaţie de viitor.
Grad de recomandare: (D,5)(3,25).

D.2. Tratamentul simptomatic
Analgezie şi antipiretice:
Paracetamol – doza iniţială 10-15 mg/kg 24h, per os, supozitoare; i.v. 
(Paracetamol) 10 mg/ml-100ml; 10-15 mg/kg în perfuzie endovenoasă.
Ibuprofen – doza iniţială 10 mg/kg; doza ulterioară 5 mg/kg/24h.
Foarte grijuliu, se vor elimina alte cauze ale febrei.

• Nivel de aplicare: recomandat.
Antitusivele, expectorantele:
De obicei, se recomandă grupul Ambroxolului. Dar nu sunt studii despre 
efi cacitatea administrării antitusivelor şi a expectorantelor pe cale orală.

D.3. Evoluţia. Complicaţiile. Pronosticul

Evoluţia: În majoritatea cazurilor durata bolii este de 10 –12 zile. La 
20% din cazuri simptomatologia persistă > 21 de zile. La 10% din cazuri 
simptomatologia persistă > 28 de zile. În formele severe se constată o 
mortalitate de 5%.
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Complicaţiile:
 acute: apnee, otită medie, atelectazie, pneumotorace, secreţie 
inadecvată de ADH;
 cronice: wheezing-ul recurent (inclusiv astm), bronşiolită obliterantă 
(infecţia cu adenovirusuri).

Pronosticul: pentru majoritatea nou-născuţilor este favorabil. Morbiditatea 
şi mortalitatea sunt semnifi cative la pacienţii cu o boală cronică subiacentă. 
Circa 40-50% dintre copii vor prezenta episoade recurente de wheezing 
pînă la vîrsta de 2-3 ani. Unii copii vor dezvolta astm, iar alţii vor prezenta 
o funcţie pulmonară anormală în copilărie.

D.4. Profi laxia bronşiolitei acute (pentru părinţi)
Explicarea fi ziopatologiei şi a evoluţiei bolii. De explicat inutilitatea 
antibioticelor. Contagiozitatea crescută a bolii (este necesară izolarea).
Pentru copiii îngrijiţi la domiciliu, este necesar de a monitoriza: temperatura 
corporală, frecvenţa respiratorie, amplitudinea respiraţiei, tirajul, gradului 
de agravare a stării generale. Nu consumă sau consumă cu difi cultate 
lichide.

Abrevierile folosite în document
AVPU Scala alert, wake, pain, 

unresponsive
i.o. Intraosos

ABC Aer, respiraţia, circulaţia PIP Presiune maximă la inspiraţie

ABCDE Aer, respiraţie, circulaţie, 
disabilităţi, expunere

PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul 
expiraţiei

EAB Echilibru acido-bazică RCP Resuscitare cardiopulmonară

ECG Electrografi e PIC Presiune intracraniană
PDF Produşi de degradare a fi brinei FC Frecvenţă cardiacă
PEV Perfuzie endovenoasă continuă FR Frecvenţă respiratorie
SF Ser fi ziologic IOT Intubaţie orotraheală
i.v. Intravenos VAP Ventilaţie artifi cială a plămînilor
TC Tomografi e computerizată UPU Unitate primire urgentă
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A. Partea introductivă
A.1. Diagnosticul Aritmii cardiace: 

•  tahicardia supraventriculară şi ventriculară;
•  fi brilaţia atrială şi fl uterul atrial;
•  bradiaritmiile;
•  sindromul QT lung.

A.2. Codul bolii 
(CIM 10) 

I 47 tahicardia supraventriculară şi ventriculară
I 48 fi brilaţia atrială şi fl uterul atrial
I 44, I 45 bradicardia sinusală
I 49 sindromul QT lung

A.3. Utilizatorii Secţiile de reanimare şi terapie intensivă a maladiilor somatice

A.4. Scopul 
protocolului

Sporirea calităţii managementului copiilor şi al adolescenţilor 
cu aritmii cardiace în secţiile raionale, municipale, republicane 
de reanimare şi terapie intensivă a bolilor somatice

A.5 Data  
elaborării 2010

A.6 Data  revizuirii  2013

A.7 Defi niţia  Aritmiile cardiace sunt diverse modifi cări ale succesiunilor 
normale fi ziologice ale miocardului contractil care se datorează 
perturbărilor automatismului, excitabilităţii, contractibilităţii 
inimii.
Aritmiile cardiace critice duc la instalarea subită a 
insufi cienţei cardiace acute şi necesită, în mod urgent, 
administrarea preparatelor antiaritmice şi/sau efectuarea 
cardioversiei sau a cardiostimulării electrice artifi ciale.
Aritmiile cardiace fatale sunt periculoase pentru viaţă, duc 
la stopul cardiac, necesită administrarea terapiei intensive în 
primele minute de la debutul lor.
Bradicardiile  sunt dereglări de ritm cu FCC, sub limita 
inferioară normală de vîrstă, respectiv: 

•  nou-născuţi < 91 b/min.;
•  1 lună-3 ani < 100 b/min.;
•  3-9 ani < 60 b/min.;
•  9-18 ani < 40 b/min.

Sindromul QT lung este o boală cardiacă congenitală şi 
iatrogenă (medicamentoasă) caracterizată prin întîrzierea 
repolarizării cardiace, exprimată electrocardiografi c prin 
alungirea intervalului QT.
Fibrilaţie atrială – tahiaritmie supraventriculară, în care atriile 
se contractă parţial, neregulat – activitate reprezentată pe ECG 
de undele F de fi brilaţie ce au o frecvenţă între 400-700 per 
minut. 
Fluter atrialFluter atrialFluter – formă de tahicardie atrială cu ritm regulat, la 
care pe traseul ECG, se vizualizează activitatea atrială sub 
forme de unde F de fl uter, cu aspect de dinţi de ferestrău.



VI. Aritmiile cardiace la copil

96

A.8 Clasifi carea 
aritmiilor (E. P. 
Walsh)

1. Bătăi premature (extrasistole)
•  Atriale 
•  Ventriculare 

2. Tahicardie 
•  Tahicardie supraventriculară
•  Fluter atrial
•  Fibrilaţie ventriculară
•  Tahicardie atrială ectopică
•  Tahicardie atrială multifocală
•  Tahicardie prin reintrare nodală atrioventriculară
•  Tahicardie prin reintrare via WPW
•  Tahicardie prin reintrare via accesorii
•  Tahicardii ventriculare
•  Tahicardie ventriculară prin reintrare monomorfă 
•  Tahicardie ventriculară prin reintrare polimorfă
•  Tahicardie ventriculară prin focar de automatism (focal)
•  Torsadă a vîrfurilor

3. Bradicardie
•  Bradicardie sinuzală
•  Sindromul Tahi-Bradi (sindromul nodului sinuzal bolnav)
•  Bloc atrioventricular:
 Gradul I
 Gradul II:
                     - Mobitz I
                     - Mobitz II
                     - de grad înalt 
 Gradul III 
B. Partea generală - 

Tahicardii supraventriculare şi ventriculare
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Internarea

În secţia somatică de 
reanimare şi terapie 
intensivă

• Diagnosticul precoce şi 
tratamentul conservativ, 
ablaţie sau cardioversie 
sincronizată, pentru a 
ameliora calitatea vieţii şi a 
micşora numărul de copii 
invalizi în societate.

•  Transferul în secţia de rea-
nimare şi terapie intensivă
•  Oxigenoterapie CPAP/AP  
•  Linie venoasă centrală 
sau periferică
•  Iniţierea perfuziei 
endovenoase

B.2. Diagnosticul
C.1–C.3 Stabilirea severităţii 

procesului şi determinarea 
tacticii de tratament

Investi-
gaţiile 
paraclinice 
obligatorii:

Investi-
gaţiile 
paraclinice 
recoman-
date:
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• ECG în 12 
derivaţii
• EAB 

• ECG cu 
Doppler 
• Examen 
radiologic al 
cutiei toracice
• Ionograma: 
Ca, Na, K, Mg

B.3. Tratamentul

C.6.1 Corecţia hipoxemiei
C.6.2 Tratamentul medicamentos

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Etiologia

•  Imaturitatea ţesutului nodal
•  Malformaţii ale sistemului nodohisian
•  Distensia cardiacă cronică cu leziuni structurale
•  Dereglări ale echilibrului K, Ca, Mg
•  Tulburările sistemului nervos (funcţionale)
•  Miocardite (miocardite acute, cardiomiopatie primară, boli 
neuromusculare, intoxicaţii medicamentoase, boli diseminate ale ţesutului 
conjunctiv)
•  Sindrom QT lung: sindromul Jerwell-Lange-Nielsen, sindromul Romano-
Ward.
•  Dezechilibre endocrine: hipotiroidism, hipertiroidism, feocromocitom
•  Boli genetice:

 disritmii în cadrul bolilor genotipice (mucopolizaharidoză, 
dislipidoze, mucoviscidoză, sindromul Marfan, sindromul Ehlers-
Danlos)

•  Cardiopatia ischemică: insufi cienţa cardiacă congestivă, infarct 
miocardic
•  Valvulopatii mitrale sau tricuspidale dobîndite
•  Hipertensiunea sistemică sau pulmonară
•  Acţiunea substanţelor toxice asupra cordului
•  Toxicitate cu remedii medicamentoase
•  Aritmii consecutive chirurgiei cardiace
•  Tulburări de ritm idiopatic

C.2. Examenul fi zic
•  Debutul brutal, cu durere retrosternală sau precordială în unele 
cazuri, palpitaţii, dispnee, ameţeli, diaforeză, greaţă, dureri abdominale, 
fatigabilitate, anxietate
•  Agitaţie marcantă
•  Cianoza buzelor şi a extremităţilor
•  Tulburări digestive, respiratorii, febră
•  Manifestări neurologice
•  Instalarea insufi cienţei cardiace peste 24-48h de la debutul bolii
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Obiectiv:
1.  Tegumentele palide
2.  Tahipnee
3.  Tahicardie nenumărabilă
4.  Puls fi liform, ritmic sau aritmic
5.  Tensiune arterială scăzută
6.  Zgomote cardiace, la debut – sonore apoi asurzite

C.3. Investigaţiile paraclinice
• ECG de repaus 12 derivaţii, pe hîrtie cu viteza 25-50 mm/s
• Holter monitoring ECG
• EAB
• Ionograma: Ca, K,  Mg, Na

C.4. Monitoringul
• Cardiomonitoring – FCC, FR, TA,  SpO2
• Greutatea corpului, diureza, t0C corpului

C.5. Diagnosticul diferenţţţţial
• În tahiaritmiile cardiace critice se va face cu: sincopa sau lipotimia, 
hipotensiunea arterială severă, iatrogenia

C.6. Tratamentul tahicardiei supraventriculare 
• Tratamentul tahicardiei supraventriculare este necesar de a fi  direcţionat 
spre corecţia sau lichidarea cauzelor.
• Cardioversia (dacă este instabilitate hemodinamică).

C.6.1. Măsurile generale
•  Poziţie semişezîndă sau orizontală
•  Interzicerea oricărui efort
•  Sedarea pacientului
•  Combaterea hipoxiei – CPAP-7-10 cm H2O sau ventilaţie artifi cială 
pulmonară, cu ventilaţie cu presiune pozitivă la expiraţie 6-8 cm H2O şi PIP 
mare (PIP dirijat pînă obţinem excursia adevărată a cutiei toracice şi EAB 
compensat), timpul de inspiraţie lung – 0,5 secunde.
•  În prezenţa semnelor de detresă vitală – intubaţia endotraheală şi 
ventilaţia mecanică dirijată, fl ux de O2 – 9-10 l/minut.
Dacă este stabil hemodinamic:
•  Manevre vagale (Manevra Valsava (inspiraţie adîncă, pensarea nasului 
şi a gurii, expiraţia forţată), provocarea vărsăturilor, extensiunea forţată a 
capului, pungile de gheaţă pe frunte şi faţă, scufundarea feţei (capului) în 
apă rece).

C.6.2. Dacă nu răspunde la manevrele de mai sus, atunci
Hemodinamică stabilă:
Tahicardia paroxismală supraventriculară cu complexe QRS înguste, 
la copii de vîrstă fragedă se recomandă:
Medicament de elecţţie
Adenozină (ATF) – 0,1 mg/kg în bolus, cu 20 ml soluţie fi ziologică, timp de 
3-5 sec.
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•  pînă la 6 luni – 0,5 ml
•  6 luni –1 an – 0,7 ml
•  1-3 ani – 0,8 ml
•  4-7 ani – 1 ml
•  8-10 ani – 1,5 ml
• 11-14 ani – 2 ml

În lipsa efectului, după 1-2 minute se efectuează rebolus 0,2 mg/kg, 
în dependenţă de vîrstă, dar nu mai mult de 10-12 mg. Se evită 
administrarea de adenozină în cazul sindromului WPW şi a conducerii 
antidromice. 
În lipsa efectului, Adenozinei, se recomandă blocantele canalelor de 
calciu 
Verapamil 0,1 mg/kg, (soluţie 0,25%)

o   pînă la 1 lună: 0,2 – 0,3 ml
o   pînă la 1 an: 0,3 – 0,4 ml
o   1-5 ani – 0,4 – 0,5 ml
o   5-10 ani – 1 – 1,5 ml
o   peste 10 ani – 1,5 – 2 ml

În lipsa efectului, Rebolus în aceeaşi doză sau Amiodaronă – 5 mg/kg i.v., 
lent
sau
Diltiazem – 0,25 mg/kg i.v., repetat 0,35 mg/kg,
sau
Esmolol (β-blocante) în medie – 550 μg/kg/min, (300-1000 μg/kg/min)
În sindromul WPW preparatele de elecţie sunt: Procainamida, Amiodarona.
La copii cu insufi cienţă cardiacă congestivă sau cu scăderea fracţiei de 
ejecţiune sub 50%, se administrează:
Digoxină:

•   pînă la 1 lună – 0,025-0,035 mg/kg
•   1-24 luni – 0,035-0,060 mg/kg
•   2-5 ani – 0,03-0,04 mg/kg
•   5-10 ani – 0,02-0,03 mg/kg
•   5-10 ani – 0,010-0,015 mg/kg, per os

Doza se divide în 3 prize în 24h. Doza de întreţinere este 1/3 -1/4 din doza 
de digitalizare per os; i.v. digitalizarea constituie 75% din doza per os. 
Remediile de prima linie, utilizate în conversia medicamentoasă, tahiaritimii 
cu disfuncţie sistolică a miocardului sunt: Adenozina, Amiodarona.

În insufi cienţa cardiacă congestivă, remediile antiaritmice cu efect inotrop 
negativ: Verapamilul, Sotalolul, Disopiramida, β-adrenoblocantele – sunt 
contraindicate!
Tahicardia supraventriculară şi ventriculară cu complexe QRS largi
(cu conducere aberantă sau bloc de ramură a fasciculului Hiss):
•  Lidocaina – 1 mg/kg  i.v. în bolus, în decurs de 1-2 min, lent (maxim 3 mg/kg).
•  Remedii de linia a doua: Procainamida – 7-15 mg/kg i.v., lent, 
Amiodarona - 5 mg/kg i.v., lent. 
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În caz de torsadă a vîa vîa v rfurilor:
Hemodinamic stabil → se va administra Sulfat de magneziu – 25-50 mg/kg 
(maxim. 2 g) i.v., lent, timp de 1-2 min.
Hemodinamic instabil  → cardioversie sincronă

În cardiopatia dilatativă (nonischemică):
• Amiodaronă – 5 mg/kg i.v., lent
sau
• Xilină – 1-3 mg/kg
sau
• Izoproterinol – 0,05-2 μg/kg/min.

Hemodinamică instabilă:
Conversie sincronă (0,5 - 1 J/kg), la necesitate repetat 2 J/kg (ESC 2006):
Indicaţii:

1.  Conversia farmacologică inefi cientă.
2.  Presiunea arterială sistolică sub 90 mm Hg.
3.  Insufi cienţa cardiacă.
4. Sindromul de preexcitaţie ventriculară cu ritmul ventricular accelerat şi 
hemodinamică instabilă.
5.  Instalarea ischemiei acute.

B. Partea generală - Fibrilaţia şi fl uterul atrial
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(paşi)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Internarea

În secţia somatică de 
reanimare şi terapie 
intensivă

• Diagnosticul precoce şi 
tratamentul conservativ, 
ablaţie sau cardioversie 
sincronizată, pentru a 
ameliora calitatea vieţii 
şi a micşora numărul de 
copii invalizi în societate

• Transferul în secţia de 
reanimare şi terapie intensivă
•  Oxigenoterapie CPAP/AP
•  Linie venoasă centrală 
periferică
•  Iniţierea perfuziei 
endovenoase

B.2. Diagnosticul
C.1.–C.3. Stabilirea cauzei, stării 

hemodinamice, prezenţa 
IC şi determinarea 
tacticii de tratament 

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB 
• ECG în 12 
derivaţii
• INR
• Nivelul de 
electroliţi

Investigaţiile 
paraclinice 
recoman-
date:
• EcoCG 
cu Doppler 
cardiac
• Examen 
radiologic
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B.3. Tratamentul
C.6.1 Conversia la ritm sinuzal
C.6.2–C.6.5 Menţinerea ritmului 

sinuzal, controlul 
frecvenţei ventriculare, 
tratamentul cronic

Tratamentul medicamentos
Pacing atrial
Ablaţie prin radiofrecvenţă

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Etiologia

1.   Nou-născuţi cu hidrops fetal
2.   Cord indemn (sugari sub 6 luni)
3.   MCC (Fia asociere în 90%)
4.   Insufi cienţa cardiacă cu dilatarea atriului stîng
5.   Cicatrice miocardice după corecţia MCC (plastia defectului septal 
atrial, operaţia Senning, Mustard, Fontan)
6.   Tumoare intramurală (rabdomiom, fi brom)
7.   Dereglări electrofi ziologice
8.   Sindromul WPW
9.   Valvulopatii mitrale sau tricuspidale dobîndite
10.  Bolile miocardului primare sau secundare
11.  Hipertensiune sistemică sau pulmonară
12.  Pericardita constrictivă
13.  Hipertiroidism
14.  Idiopatică
15.  Fia familială

C.2. Examenul fi zic

1.   Fia, Fla se caracterizează prin dispnee, palpitaţii cu ritm rapid, sincopă 
şi lipotimii, moarte subită; la sugari – paliditate, acrocianoză, tahipnee, 
vomă.
2.   Tabloul auscultativ: zgomote cardiace aritmice în caz de Fia, ritmice în 
caz de Fla, zgomote cardiace asurzite, FCC uneori nu poate fi  numărată, 
sufl uri vicioase în caz de MCC sau valvulopatii.
3.   Dereglări cardiovasculare: tahicardie, puls fi liform, ritmic sau 
aritmic, zgomotele cardiace asurzite, limitele matităţii cordului neclare, 
hepatomegalie.
4.   În Fia – ,,triada esenţială”: inechivalenţă (defi citul de puls), 
inechipotenţă (variaţia amplitudinii pulsului) şi inechidistanţă 
(neregularitatea pulsului şi a zgomotelor cardiace).
5.    Pot fi  semne de IC la bolnavii instabili hemodinamic, edeme periferice, 
hepatomegalie. 

C.3. Investigaţiile paraclinice

1.   EAB – primar are loc creşterea pCO2, apoi are loc scăderea pO2
2.   Nivelul de electroliţi (K, Na, Ca, Mg, Cl)
3.   INR (2,0-3,0 UI)
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4. ECG – vizualizarea activităţii atriale sub forma de unde de fl uter, cu 
aspect de dinţi de ferestrău în caz de Fla, conducere cu bloc 1:1 sau mai 
frecvent 3:1, 4:1; ritm regulat cu frecvenţa 300-500; unde f de fi brilaţie
5. EcoCG Doppler în cazul suspiciunii de MCC şi alte maladii cardiace; 
necesar şi la bolnavii fără antecedente cunoscute de MCC
6. Examen radiologic a cutiei toracice.  

C.4. Monitoringul
• Cardiomonitoring – FCC, FR, TA, saturaţia O2 sistemică.
• Greutatea corpului, diureza, t0C corpului.

C.5. Diagnosticul diferenţţţţial
•   Sincopa sau lipotimia – datele anamnestice, clinice, radiologice, 
dinamica bolii în funcţie de tratamentul efectuat
•   Hipotensiunea arterială severă
•   Tahicardia atrială multifocală
•   Extrasistolia atrială frecventă
•   Iatrogenia

C.6. Tratamentul 
Tratamentul Fia şi Fla trebuie direcţionat spre corecţia cauzelor (unde este 
posibil) şi cuprinde conversia în ritm sinuzal (1), profi laxia recurenţelor (2), 
tratamentul cronic şi controlul frecvenţei ventriculare (3)

C.6.1. Conversia în ritm sinuzal 
Hemodinamic instabil → cardioversie sincronă
Hemodinamic stabil → calea medicamentoasă 
                                                ↓
•  Digoxină i.v., digitalizare, vezi tabelul (rareori efi cientă în Fia) sau
•  Procainamidă – 7-15 mg/kg în 15 minute, apoi perfuzie endovenoasă cu 
20-60 μg/kg/min., sau
•  Propafenonă – 1-2 mg/kg (doza start) i.v. sau
•  Amiodaronă – 10 mg/kg în bolus, divizată în 10 alicote de 1 mg/kg în 5-
10 minute, urmat de tratamentul, de întreţinere 5-10 mg/kg/zi, sau
•  Sotalol 2-8 mg/kg/zi per os divizate în 2-3 prize
•  Blocantele canalelor de Ca
•  β adrenoblocantele
Notă! Această terapie este destul de efi cientă la nou-născuţi. 
Procainamida poate fi  combinată cu Digoxina.
Pacing-ul transesofagian sau intraatrial (metoda de elecţiune în Fia)
Stimulare „overdrive”
Cardioversia electrică sincronizată 0,5 J/kg (de elecţiune în Fia şi la 
bolnavii cu hemodinamică instabilă)

C.6.2 Terapia anticoagulantă este rareori necesară înaintea încetării Fia, Fla la 
copil

C.6.3
Profi laxia recurenţelor (rareori necesară la nou-născuţi cu Fla)
– tratament pentru menţinerea ritmului sinusal
În Fla:
•   Digoxină la nou-năcuţi (3-6-12 luni) în doze de întreţinere (vezi tabelul) 
sau



103

VI. Aritmiile cardiace la copil

•   Procainamidă, Dizopiramida (A,1)
•   Flecainidă per os,  iniţial 1-3 mg/kg/zi în 3 prize, maxim 12 mg/kg/zi, 
Propafenonă (C,4) sau
•   Sotalol (B,3) 2-8 mg/kg/zi p.o., divizate în 2-3 prize
sau
•   Amiodaronă 5 mg/kg/zi (B,3)
În Fia:
•   Flecainidă per os, iniţial 1-3 mg/kg/zi în 3 prize, maxim 12 mg/kg/zi sau
•   Amiodaronă 5 mg/kg/zi în asociere cu
•   Propranolol la nou-născuţi: 0,25 mg/kg fi ecare 6-8h (maxim 5 mg/kg/zi); 
copii: 0,5-1 mg/kg/zi in 2-4 prize, apoi 2-5 mg/kg/zi (maxim16 mg/kg/zi)
sau
•   Digoxină în doze de întreţinere (vezi tabelul) plus Propranolol, sau
•   Verapamil – 4-8 mg/kg/zi în 2-4 prize

C.6.4. Tratamentul cronic (deseori difi cil) - susţinerea frecvenţei cardiace normală
Digoxină în doza de întreţinere, vezi tabelul (de I linie) 
De linia II:
Procainamidă
Flecainidă per os, iniţial 1-3 mg/kg/zi în 3 prize, maxim 12 mg/kg/zi 
Propafenonă 
Amiodaronă – 5 mg/kg/zi
Sotalol – 2-8 mg/kg/zi per os, divizate în 2-3 prize 
Alte:
Pacing atrial
Ablaţiune prin radiofrecvenţă (pentru întreruperea circuitului de reintrare)
Digoxina se administrează i.v. ( în bolus lent, timp de 5-10 minute, după 
administrare imediat se administrează cu soluţie fi ziologică (NaCl) sau 
Glucoză de 5%, 10%.

Doza de saturaţie totală Doza de menţinere
Vîrstă Doza, 

i.v. (μg 
/kg)

Per os 
(μg/kg)

Vîrstă i.v. (μg 
/kg)

Per os 
(μg /kg)

Interval 
(ore) 

Prematuri 20 20 Prematuri 4 5 24
Nou- 
născuţi 30 30 Nou- 

născuţi 10 10 12

Copii < 2 
ani 40 50 Copii < 

2ani 15 15 12

Copii  
2 - 5 ani 30 40 Copii  

2 - 5 ani 5 10 12

Copii > 5 
ani 20 30 Copii > 5 

ani 5 5 12

Doza se divide în trei prize în 
24 de ore

Doza se titrează în funcţie de răspunsul 
clinic.

Apariţia efectelor toxice pe ECG – bradicardie pronunţată, aritmie ventricu-
lară, bloc sinoatrial. Doza Digoxinei în ultimul caz trebuie să fi e scăzută cu 
50%.
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C.6.5. Controlul frecvenţei ventriculare
De I linie:
•  Digitalizare, vezi tabelul 

În lipsa efectului:
Digoxină i.v. plus Procainamidă – 7-15 mg/kg în 15 min., apoi PEVC cu 
20-60 μg/kg/min. sau 
Verapamil 0,05-0,1 mg/kg i.v. în bolus rapid (contraindicat la sugari şi 
la bolnavii trataţi anterior cu β-adrenoblocante) sau 4-8 mg/kg/zi în 2-4 
prize per os.
Alternativ: Sotalol 2-8 mg/kg/zi p.o., divizate în 2-3 prize sau 
Amiodaronă – 10 mg/kg în bolus, divizată în 10 alicote de urmat de 
tratament de întreţinere 5-10 mg/kg/zi 

FiA plus s-m WPW cu conducere rapidă → electrocardioversie sincronă → 
pericol de Fla sau Fiv) 

B. Partea generală - Bradicardiile
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(paşi)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Internarea

În secţia somatică de 
reanimare şi terapie 
intensivă

• Diagnosticul precoce şi 
tratamentul conservativ, 
pentru a ameliora calitatea 
vieţii şi a micşora numărul 
de copii invalizi în societate

•  Căi aeriene permiabile 
•  Evaluarea respiraţiei
•  Oxigenare 90-100%
•  Linie venoasă/arterială 
periferică sigură
•  Iniţierea perfuziei 
endovenoase pentru corecţia 
dereglărilor hipovolemice, 
metabolice
•  Manevrele vagale
• Masaj cardiac extern la Masaj cardiac extern la Masa AV
în cazul cînd FCC < 40 b/min.

B.2. Diagnosticul
C.1–C.3 Stabilirea severităţii 

dereglărilor de circulaţie 
periferică şi determinarea 
tacticii de tratament 

Investi-
gaţiile 
para-
clinice 
obligatorii:
•  ECG
•  SaO2
•  EAB
•  EcoCG
• Ionograma 
(K, Na, Mg, 
Ca)

Investigaţiile 
paraclinice 
recoman-
date:
• Doppler
• Holter mo-
nitoring ECG 
(24 de ore)
• Creatinin 
fosfokinaza 
fracţia MB 
• Examen 
radiologic al 
cutiei toracice
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B.3. Tratamentul
C.6.1 Corecţia hipoxemiei

Corecţia acidozei
Terapia antidot

• Tratament cu oxigen 100%
• Tratament medicamentos
• Masaj extern cardiac, 
indicaţii: FCC la sugar – < 
80 b/min., peste 1 an – < 60 
b/min. şi semne de perfuzie 
periferică slabă
• Implantarea stimulatorului 
cardiac: transcutanat, 
transvenos, transesofagian 
(vezi protocolul)

C.6.2–C.6.3 Tratamentul medicamentos

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Etiologia

•  MCC complexe
•  MCC postoperatoriu
•  Hipoxemie
•  Intoxicaţii medicamentoase (digitalice, beta-adrenoblocante, blocante de 
calciu)
•  Miocardita acută
•  Stimulare vagală (refl ex)
•  Scăderea tonusului simpatic
•  Hipotermie
•  Hipertensiune intracraniană
•  Meningită
•  Hipotiroidie 
•  Malnutriţie grad avansat (anorexie nervoasă)
•  IC severă
•  Febra reumatismală acută
•  Boala nodului sinuzal 
•  Icter obstructiv
•  Sarcină
•  La copil mic refl ector în: apnee, refl ux gastroesofagian, laringospasm, 
vărsături, hipoxie
•  Convalescenţă după stări febrile
•  Tumori cervicale/mediastinale

C.2. Examenul fi zic
•  Tabloul clinic depinde de etiologie şi tipul de bradiaritmie: bradicardie 
sinuzală, disfuncţia nodului sinuzal, BAV

C.3. Investigaţiile paraclinice
• ECG de repaus 12 derivaţii, pe hîrtie cu viteza 25-50 mm/s.
• Holter monitoring ECG
• EAB
• Ionograma: Ca, K,  Mg, Na.
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C.4. Monitoringul
• Cardiomonitoring – FCC, FR, TA, SpO2
• Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului

C.5. Diagnosticul diferenţial
Bloc cardiac total, stop cardiac

C.6. Tratamentul
C.6.1 Tratamentul depinde de boala de bază, severitatea manifestărilor 

clinice şi FCC
Oxigenoterapie – I loc
La sugar, dacă FCC < 60 min. → masaj cardiac
Combaterea hipovolemiei: fl uide în volum total de 20 ml/kg în bolus
•  Epinefrină 1:10 000: 0,01 mg/kg i.v., sau prin TET (doza minimă 0,1mg, 
doză unică maximă 1 mg), se repetă fi ecare 3-5 min.
•  dacă este necesar
•  Atropină – 0,02 mg/kg, i.v., sau prin TET (doză minimă 0,1 mg, doză 
unică maximă 1 mg), pentru copiii după 6 luni.
•  Stimulare cardiacă: transcutanat, transvenos, transesofagian.

C.6.2. Terapie de perfuzie cu catecolamine (i.v.)
•  Dopamină – 2-20 mg/kg/min.
•  Epinefrină – 0,1-1 mg/kg/min.

C.6.3. Terapia maladiei de bază, a complicaţiilor (IC, HTAP)

B. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lungB. Partea generală - Sindromul PQ lung
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(paşi)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

În secţia somatică de 
reanimare şi terapie 
intensivă

Diagnosticul precoce şi 
tratamentul conservativ 
pentru a ameliora calitatea 
vieţii şi a micşora numărul 
de copii invalizi în societate

B.2. Diagnosticul
C.1–C.3 Stabilirea severităţii 

procesului şi determinarea 
tacticii de tratament

Investiga-
ţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• ECG în 12 
derivaţii
• EAB 

Investigaţiile 
paraclinice 
recoman-
date:
• EcoCG 
cu Doppler 
cardiac
• Examen 
radiologic
•Ionograma: 
Ca, Na, K, 
Mg
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B.3. Tratamentul Tratamentul medicamentos
C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor

C.1. Etiologia
•  Congenitală (mutaţia genelor pentru canalele de potasiu, sodiu sau 
calciu din fi bra miocardică)
•  Medicamentoasă:
  antiaritmice (Chinidină, Amiodaronă, Sotalol, Procainamidă);
  antihistaminice (Terfenadină, Astemizol);
  macrolide (Eritromicină);
  fl uoroquinolone;
  tranchilizante;
  prokinetice (Cisapridă, Domperidon);
  antipsihotice (Haloperidol, Tioridazină, Droperidol).

•  Hipotiroidism.
•  Infecţie HIV.

Factorii de risc importanţi în medicaţia care induce creşterea intervalului 
QT sunt:
•  Sexul feminin.
•  Perturbările electrolitice (hipopotasemia şi hipomagneziemia).
•  Hipotermia.
•  Disfuncţii ale glandei tiroide.
•  Maladii organice ale inimii. 
•  Bradicardia.

C.2. Examenul fi zic
Poate fi  diagnosticat de obicei:
•  după un eveniment cardiac (sincopă, stop cardiac). 
•  după ce un membru al familiei moare subit. 
•  după un ECG de rutină sau efectuat pentru alte motive.
     Prezentarea clinică tipică este: istoricul de evenimente cardiace, 
apărute după un efort fi zic, sport, emoţii sau chiar în somn. Trigger-ul este 
specifi c pentru diferitele genotipuri de LQT: de exemplu, pacienţii cu LQT1 
fac complicaţii cardiace după exerciţii fi zice sau înot, LQT2 - după emoţii, 
exerciţii fi zice sau expunere la stimuli auditivi (sonerii de uşă sau de 
telefon), LQT3 – în somn.

Examenul obiectiv este adesea normal. 
Se poate constata:
•  bradicardie necorespunzatoare vîrstei;
•  surditate congenitală (sugestivă pentru sindrom Jervell-Lang-Nielsen);
•  anomalii scheletale – nanism sau scolioză (sugestive pentru sindrom 
Andersen, LQT7);
•  semne ale unei cardiopatii congenitale;
•  tulburări comportamentale;
•  boli musculoscheletale sau disfuncţii imune (sugestive pentru sindrom 
Timothy);
•  La examenul clinic al aparatului cardiovascular, trebuie excluse alte 
cauze pentru aritmii sau sincopă (defecte valvulare, cardiomiopatii).       
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C.3. Investigaţiile paraclinice

•  ECG de repaus 12 derivaţii, pe hîrtie 25-50 mm/s.
Diagnosticul de sindrom QT lung se pune pe baza unui scor, elaborat după 
următoarele criterii:
•  QTc peste 480 ms – 3 puncte
•  QTc: 460-470 ms – 2 puncte 
•  QTc: 450 ms şi pacient de sex masculin – 1 punct  
•  torsada vîrfurilor – 2 puncte  
•  unde T alternante – 1 punct
•  unda T crestată în cel puţin 3 derivaţii – 1 punct
•  bradicardie anormală vîrstei (copii) – 0,5 puncte
•  sincopă: fără stres – 1 punct, cu stres – 2 puncte   
•  surditate congenitală – 0,5 puncte
•  istoric familial de sindrom de QT lung – 1 punct
•  moarte subită la rude sub 30 de ani – 0,5 puncte
Un scor peste 4 puncte este sugestiv pentru sindrom QT lung, pe cînd 
un scor mai mic sau egal cu 1 punct infi rmă cu o probabilitate mare 
diagnosticul de LQTS. 
•  Testul stres cu Epinefrină.
•  Studiile genetice (testările genetice la mutaţiile cunoscute ale mostrelor 
de ADN confi rmă diagnosticul cu o specifi citate înaltă şi cu sensibilitate 
scăzută pentru că numai 50 la sută din pacienţi cu sindromul QT prelungit 
au mutaţii cunoscute. Jumătatea restantă de pacienţi cu sindromul QT 
lung pot avea mutaţii de gene deocamdată necunoscute).

C.4. Monitoringul
• Cardiomonitoring – FCC, FR, SpO2, TA
• Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului

C.5. Diagnosticul diferenţial
C.6. Tratamentul 

•  În caz de SQTL asimptomatic, tratament medicamentos nu se 
administrează.
•  În SQTL benign – se vor evita eforturile fi zice, sportul profesional.
Tratament medicamentos
•  În prezenţa istoricului familial de moarte subită sau de disritmii 
ventriculare – β-adrenoblocante în doze tolerabile.
•  Β-adrenoblocante sunt benefi ce în SQTL congenital.
•  Dacă au fost notate stări sincopale şi sunt contraindicaţii pentru β-
adrenoblocante, se va lua în consideraţie clasa IB de antiaritmice.
Tratament chirurgical
• Este indicat în SQTL dobîndit şi aritmii ventriculare – IV Mg pacemaker;
• În sincope recurente – ganglionectomie stîngă;
• În bradicardie simptomatică – pacemaker permanent.
Profi laxia aritmiilor (constă în blocarea stimulării adrenergice, care Profi laxia aritmiilor (constă în blocarea stimulării adrenergice, care Profi laxia aritmiilor
favorizează apariţia post-depolarizărilor): 
  β-adrenoblocante.
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În tipurile 2 şi 3 de LTQS şi durata intervalului QT peste 500 ms sunt 
asociate cu un risc înalt de recurenţă a aritmiilor sub tratament β-
adrenoblocant. La aceste categorii de pacienţi prevenţia primară se 
realizează cu un defi brilator implantabil (ICD – implantable cardioverter-
defi brillator).  
 suplimente cu Potasiu (hiperpotasiemia scurtează durata potenţialului 
de acţiune) – de preferat în LQT2.
 mexiletina – se foloseşte atunci cînd celelalte metode terapeutice nu 
sunt efi ciente; de preferat în LQT3.
 amputaţia ganglionului simpatic cervical (stelectomie stînga) – ca 
adjuvant la terapia β-adrenoblocantă, deşi este preferat defi brilatorul 
implantabil. 

Abrevierile folosite în document
MCC Malformaţii congenitale de cord BSA Bloc sinoatrial
ECG Electrocardiografi a TSV Tahicardie supraventriculară
EcoCG Ecocardiografi e TV Tahicardie ventriculară
BC Bradicardie SQTL Sindrom QT lung
BAV Bloc atrioventricular LQT QT lung
Fia Fibrilaţie atrială SATI Secţia de anestezie şi terapie 

intensivă
TAs Tensiune arterială sistolică Fla Fluter atrial
FCC Frecvenţa contracţiilor cardiace TAd Tensiune arterială diastolică
TA Tensiunea arterială FR Frecvenţa respiraţiei
HTAP Hipertensiune arterială 

pulmonară
IC Insufi cienţă cardiacă

CK-MB Creatinfosfokinaza fracţia MB SaO2 Saturaţia cu oxigen
EAB Echilibru acido-bazic MCC Malformaţii congenitale de cord
WPW Wolf-Parkinson-White i.v. Intravenos
CPAP/
AP

Presiune continuă pozitivă în 
căile aeriene

Fiv Fibrilaţie ventriculară
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Anexa 1

Algoritmul bradicardiei la copil

Evaluarea  ABC

Căi respiratorii permiabile

Oxigen 90-100%

Evaluarea semnelor vitale

Hemodinamic stabil (ă) ? 
•  Hipoperfuzie
•  Hipotensiune 
•  Respiraţie difi cilă

•  Observare
•  Suport ABC
•  Transportare

DA                                                                                 NU

VENTILARE

Efectuarea compresiunii cutiei toracice:
Dacă pulsul < 60 bpm, la sugar şi la copil

Epinefrina
•  i.v. 0,01 mg/kg (1:10 000)
•  ET 0,1 mg/kg (1:1000), diluat 1-2 ml
•  Se repetă în fi ecare 3-5 min. (aceeaşi 
doză (b)(c)

Atropina
•  i.v. 0,02 mg/kg (ET doză 0,04 mg/kg)
•  Doza minimă – 0,1 mg
•  Doza unică maximă
Copii – 0,5 mg
Adolescenţi – 1,0 mg
•  Se repetă o singură dată la 3-5 minute

Consultul aritmologului
Instalarea pacing-lui

Consultul aritmologului

DA                                                                                 NUDA                                                                                 NU
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Anexa 2

Managementul tahicardiei supraventriculare şi ventriculare 
cu complexe QRS largi

Şoc prezent
Da Nu

Manevre vagale (dacă 
nu sunt contraindicaţii)

Manevre vagale 

Aveţi acces Aveţi acces 
vascular (abord 

venos) mai rapid decît 
defi brilator?defi brilator?

Lidocaină 1 mg/kg
timp de 1-2 min, lent 

(maxim 3 mg/kg)
Da

Cardioversie sincronă 
1 J/kg

Cardioversie sincronă 
2 J/kg

Remedii de linia a doua:
Procainamidă 

7-15 mg/kg i.v. lent
sau Amiodarona 
5 mg/kg i.v. lent

SauNu

Se ia în consideraţie 
Amiodarona
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Anexa 3

Şoc prezent
Da

Manevre vagale (dacă 
nu sunt contraindicaţii)

Aveţi acces Aveţi acces 
vascular (abord 

venos) mai rapid decît 
defi brilator?defi brilator?

Da

Cardioversie sincronă 
1 J/kg

Cardioversie sincronă 
2 J/kg

Nu

Se ia în consideraţie 
Amiodarona

Nu

Manevre vagale 

Adenozină
100 mcg/kg

Adenozină
200 mcg/kg

2 min.

2 min.

Adenozină
300 mcg/kg

Se ia în consideraţie:
Adenozină – 400-500 

mcg/kg
Defi brilare sincronă

Amiodaronă
sau Procainamidă

sau Flecainida 
sau Verapamil

sau alte antiaritmice (la 
necesitate)
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A. Partea introductivă
A.1 Diagnosticul Infecţie respiratorie virală acută. Neurotoxicoză 

(sindrom hipertermic, edem cerebral, sindrom convulsiv) 

A.2 Codul bolii (CIM X) J00-J06 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare
J20-22 Infecţii acute ale căilor respiratorii inferioare 
R56.0 Convulsii febrile
G93.6 Edem cerebral

A.3 Utilizatorii Secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică

A.4 Scopul  
protocolului

Sporirea calităţii managementului sindromului neurotoxic 
în IRVA la copii, în secţiile de reanimare şi terapie 
intensivă pediatrică

A.5 Data  elaborării 2010

A.6 Data  revizuirii  2013

A.7 Defi niţia  Infecţii respiratorii virale acute (IRVA) [15] – afecţiuni 
deosebit de răspîndite, prezente la persoanele de toate 
vîrstele, cu manifestări clinice foarte variate ca formă şi 
severitate în funcţie de gradul de intoxicaţie şi de nivelul 
arborelui respirator afectat.
Neurotoxicoză infecţioasă (NTI) sau Encefalopatiă
toxicoinfecţioasă acută sau Encefalopatia virus-
asociată acută [6, 7, 8, 11, 14, 18] – reacţie nespecifi că a 
organismului ca răspuns la acţiunea agentului infecţios, 
care se manifestă prin modifi cări ciclice ale SNC, ale 
circulaţiei sangvine centrale şi periferice şi dereglări 
metabolice.

B. Partea generală
Nivel de asistenţă ţă ţă ţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de realizare)

B.1. Internarea
1.1. Internarea 
în secţia de 
reanimare şi 
terapie intensivă 
C.1.1–C.1.4 

Criteriile de internare [1, 
9, 14]:
•  Dereglări ale conştienţei.
•  Sindrom hipertermic (> 
39°С).
• Convulsii febrile comple-
xe, status epilepticus.
•  Insufi cienţă respiratorie 
gradul II-III / Necesitate a 
ventilaţiei asistate.
•  Dereglări de 
hemodinamică. 
•  Anxietate pronunţată a 
părinţilor sau a tutorelui.

• Resuscitarea primară la etapele 
precedente de asistenţă medicală  
(măsuri primare ABC).
• Transportarea şi internarea în secţia de 
reanimare şi terapie intensivă (protocolul 
Transportul interspitalicesc).
• Oxigenoterapia / VAP 
• Linia venoasă centrală / periferică.
• Termometria / Măsurile antipiretice.
• Administrarea anticonvulsivantelor (în 
caz de convulsii).
• Investigaţiile paraclinice.
• Consultaţia neuropediatrului, a 
neurochirurgului.
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B.2. Diagnosticul
2.1. Confi rmarea 
diagnosticului 
de IRVA cu 
neurotoxicoză 
2.2. Evaluarea 
severităţii stării 
pacientului 
în scopul 
determinării 
tacticii 
terapeutice 
optime
C.2.–C.4

Diagnosticul diferenţial 
cu infecţii ale SNC, 
traumatism, tumori 
intracraniene, 
dezechilibrul metabolic; 
identifi carea de infecţii 
bacteriene, sepsis 
evaluare pentru infecţiei 
bacteriene, sepsis [1, 2, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 
18, 21]
Notă: Identifi carea 
meningitei la copiii de 
vîrsta fragedă este difi cilă.

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
• EAB
• Analiza generală 
a sîngelui 
• Testele 
biochimice 
(glicemia, ALT, 
AST, bilirubina, 
ureea)
• Ionograma
• PL 

Investigaţiile 
paraclinice 
recomandate
• Oftalmoscopia
• Eco-EG/TCC/
RMN 
• EEG 
• Examenul sumar 
al urinii
• Hemocultura
• Radiografi a cutiei 
toracice

B.3. Tratamentul
3.1. Tratamentul 
sindromului 
hipertermic
C.5.1

Riscul major de apariţie a 
complicaţiilor  neurologice 
la copiii cu IRVA pe funda-
lul maladiilor pulmonare şi 
cardiovasculare concomi-
tente
[4, 22, 23].
Notă: Preparatele antipi-
retice nu previn convulsii-
le febrile (A,1)
[1, 3, 4, 13, 22]. 

1. Terapia antipiretică, preparate de 
elecţiune – Acetaminofenă şi Ibuprofen 
(A,1a)
2. Măsurile fi zice de diminuare a febrei 
(B,3)
La moment, nu există date bazate pe 
dovezi referitor la efi cienţa măsurilor fi zi-
ce de diminuare a febrei [4, 22, 23].

3.2. Tratamentul 
edemului 
cerebral
C.5.2

La moment terapia 
antiedemică este 
discutabilă şi, în mare 
parte empirică [2, 6, 8, 10, 
17, 19, 20]. 
Tratamentul edemului 
cerebral trebuie 
direcţionat spre corecţia 
cauzelor [8].

Tratamentul iniţial (A,1a):
1. Oxigenaţia, ventilaţia/intubaţia, 
poziţia. 
2. Asigurarea perfuziei adecvate a 
creierului prin menţinerea TA.
3. Diminuarea metabolismului sistemic şi 
cerebral prin administrarea preparatelor 
sedative şi antipiretice, hipotermia. 
4.Osmoterapia (A,1b).

3.3. Tratamentul 
convulsiilor 
febrile (CF)
C.5.3

Nu este indicat în caz de 
CF simple la copiii fără 
patologie neurologică 
anterioară (A,2) [3, 5, 9, 
13, 14, 21].

1. ABC, oxigenoterapia.
2. Terapia antipiretică (A,1).
3. Terapia anticonvulsivă, preparate 
de elecţiune – benzodiazepinele, 
Barbiturate (A,1a) .

3.4. Tratamentul 
sindromic
C.5.4

Tratamentul specifi c al 
NTI nu există [6, 16, 19].

1. Terapia de menţinere a funcţiilor 
organelor vitale:
– Corecţia insufi cienţei respiratorii, 
cardiace, hepatice, renale.
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– Menţinerea homeostazei: corecţia 
acidozei metabolice, a dereglărilor 
electrolitice.
– Corecţia dereglărilor sistemului de 
hemocoagulare.
2. Tratamentul maladiei de bază.

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1 Manifestările clinice, clasifi carea 
C.1.1. Neurotoxicoza infecţioasă (NTI)

Se caracterizează prin prezenţa a 3 sindroame:
•   Sindromul infl amaţiei acute – febra, prezenţa focarului de infecţie.
•   Sindromul dereglărilor neurologice – variază de la obnubilare pînă la comă sau 
de la excitaţie pînă la convulsii.
•   Sindromul dereglării circulaţiei sangvine periferice – centralizarea sau 
decentralizarea circulaţiei sangvine.
Factorii de risc: vîrsta de la 3 luni pînă la 5 ani, IRVA, vaccinări profi lactice 
efectuate în ultimele 2-4 săptămîni, patologia neurologică anterioară, 
predispoziţia ereditară.

Clasifi carea clinică a NTI
Semnele 
clinice

Gradele de severitate a neurotoxicozei
I II III

Febră Hipertermie 390- 
39,50C

Hipertermie pînă la 
400C

Hipertermie mai 
înaltă de 400C, 
hipotermie în comă

Conştienţă Excitaţie 
psihomotorie

Inhibiţie 
psihomotorie, 
somnolenţă, sopor

Coma

Caracterul
convulsiilor

Absente sau CF 
simple

Accese 
tonicoclonice, 
CF complexe

Tonice, status 
epilepticus, dispar în 
coma profundă

Pupile Mioză moderată,
fotoreacţie vie

Mioză, fotoreacţie 
diminuată

Mioză pronunţată 
sau midriază, 
fotoreacţie absentă

Semne 
meningiene

Ridoare occipitală Moderat pronunţate Pronunţate, dispar 
în coma profundă

Fontanela
anterioară

Tensionată Tensionată sau 
bombată

Estompată, nu 
pulsează

Tonus 
muscular

Hipertonie Hipotonie Hipotonie pronunţată 
sau atonie

Refl exe 
tendinoase

Hiperrefl exie Hiporefl exie Hiporefl exie sau 
arefl exie

Nervi 
cranieni

Fără patologie Rareori sînt implicaţi 
nervii cranieni III, IV, 
VII

Frecvent afectaţi 
nervii cranieni III, IV, 
VI, VII, IX.
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Dereglări 
vegetative 

Predomină 
simpaticotonia 
(hiperemie, 
apoi paliditatea 
tegumentelor cu 
acrocianoză)

Predomină 
parasimpaticotonia 
(paliditate 
marmorată, cianoză 
difuză, membre reci)

Dereglări vegetative 
profunde (tegumente 
sure-cianotice, cu 
desen marmorat, 
apar hipostaze)

Dereglări 
hemo-
dinamice

TA - în normă/
mărită, 
tahicardie < 160/
min.

Hipertensiune 
arterială, tahicardie 
< 180/min., puls 
fi liform

Hipotensiune 
arterială, tahicardie 
< 200/min. sau 
bradicardie 

Dereglări 
respiratoriir

Tahipnee moderată, 
60-70/min.

Tahipnee ronunţată, 
70-80/min.

Respiraţia aritmică, 
> 80/min. sindrom 
detresă respiratorie

Diureză Adecvată Oligoanurie Anurie
EAB pH 7,35-7,42

BE 2-7 mmol/l
pCO2 35-40 mm Hg 
pO2 80-85 mm Hg

pH 7,3-7,35
BE 7-11 mmol/l
pCO2 40-45 mm Hg 
pO2 60-80 mm Hg

pH 7,14-7,25
BE > 11 mmol/l
pCO2 45-60 mm Hg 
pO2 < 60 mm Hg

C.1.2. Sindromul hipertermic (SH)
Este o variantă patologică a febrei, cu modifi carea termoreglării prin majorarea 
termogenezei şi prin diminuarea termolizei, cu creşterea temperaturii mai mult de 
39-40°С.  
Etiologie: infecţii, sindrom de deshidratare acută prin diaree, suferinţa 
hipotalamică (encefalită, traumatism cranian), hipertonie musculară prelungită 
(agitaţie, convulsii)
Factorii de risc: copiii în primele 3 luni de viaţă, maladii infecţioase (IRVA, gripa, 
pneumonia, meningoencefalita, sepsisul, infecţii nefrourinare etc.), patologia 
SNC şi cardiacă, afecţiuni chirurgicale acute (peritonita, osteomielita etc.), reacţii 
alergice şi postvaccinale, modifi cări metabolice şi endocrine severe, colagenoze, 
malignităţi, procese de volum, supraîncălzirea, stări postransfuzionale, 
administrarea preparatelor anestetice şi miorelaxante, intoxicaţii accidentale.
Manifestări clinice ale SH:
• Dereglări neurologice: excitaţie motorie sau inhibare, halucinaţii preponderent 
vizuale, convulsii tonicoclonice;
• Dereglarea microcirculaţiei sangvine: paliditate marmorată a tegumentelor, 
acrocianoză, membre reci;
• Dereglarea funcţiilor vitale ale organismului hipo- sau hipertensiune arterială, 
tahicardie, oligurie.

C.1.3. Edemul cerebral (EC)
Generalizat prezintă sindromul de hipertensiune intracraniană datorat majorării 
conţinutului apei extra- şi/sau intracelular. 
Factorii de risc: vîrsta de pînă la 2 ani, patologia neurologică anterioară, 
predispoziţia alergică, infecţii, tumori, traumatisme craniocerebrale, status 
epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.epilepticus, accidente ischemice cerebrale, alte maladii somatice.
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Manifestări clinice ale EC: 
• Dereglări ale conştienţei (vezi Scala Glasgow).             • Dereglări ale conştienţei (vezi Scala Glasgow).             
• Sindrom de hipertensiune intracraniană (cefalee progresivă, vomă cerebrală, 
semne meningiene, edem papilar).
•  Sindrom hipertermic (vezi C.1.2).
•  Sindrom convulsiv (vezi C.1.4).
•  Simptome neurologice de focar (de la afectarea nervilor cranieni unici pînă la 
sindromul bulbar şi cel de angajare a substanţei cerebrale).
• Sindroame somatice de insufi cienţă poliorganică (respiratorie, cardiovasculară, 
hepatică, renală, suprarenală), coagulare intravasculară diseminată etc.

Gradul de dereglare a conştienţei 
(Scala Glasgow) pentru copiii mai mici de 4 ani

Puncte Deschiderea 
ochilor

Reacţia verbală Răspunsul motor

6 - - mişcările spontane sau 
intenţionate 

5 - copilul rîde, orientat 
spre sunet, urmăreşte 
obiectele, interactiv

retragerea membrelor la 
stimul tactil,
reacţie de apărare intenţi-
onată la durere

4 spontană copilul plînge, dar poate 
fi  consolat, interactiv 
incomplet

fl exiunea / retragerea 
membrelor la stimul 
dureros

3 la comenzi 
verbale

copilul plînge, periodic 
neconsolabil, geme, 
cuvinte fără legătură

fl exie patologică la stimul 
dureros (decorticare) 

2 la stimul 
dureros

copilul neconsolabil, 
agitat, sunete neînteligibile

extenzie patologică 
la stimul dureros 
(decerebrare) 

1 absentă plîns, răspuns verbal şi 
interactivitatea absente

răspuns motor absent

Interpretarea 
rezultatelor

•  10-14 puncte – obnubilare moderată şi profundă
•  9-10 puncte – sopor 
•  7-8 puncte – coma I
•  5-6 puncte – coma II
•  3-4 puncte – coma III

C.1.4. Convulsiile febrile (CF)
Survin la copiii cu vîrsta de la 1 lună pînă la 7 ani, pe fundalul unor pusee de 
febra > 38,00C, în absenţa oricăror semne de suferinţă cerebrală, infecţii ale 
SNC, perturbări metabolice. 
Factorii de risc: vîrsta de la 3 luni pînă la 5 ani, primele 24h după debutul febrei, 
patologia neurologică anterioară, predispoziţia ereditară.
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Clasifi carea clinică a CF
Criterii de diagnostic CF simple (benigne) CF complexe
Vîrsta de la 6 luni pînă la 5 ani de la 3 luni pînă la 1 an
Tipul generalizate (tonice, 

tonicoclonice,)
atonice, focale, +/– 
generalizare secundară

Durata ≤ 15 minute ≥ 15 minute
Se mai repetă pe 
parcursul a 24 de ore

– +

Se repetă în afebrilitate – +
Statusul psihomotor 
postictal

N paralizie reversibilă Todd

Status epilepticus: criză epileptică sau serie de crize fără restabilirea completă 
(defi citul psihomotor intercritic) cu durata de 30 de minute sau mai mult.

C.2. Investigaţiile paraclinice
• Examenul sumar de sînge 
• Examenul sumar de urină
• EAB 
• Ionograma (Na+, K+, Ca2+, Mg2+)
• Testele biochimice (glicemia, ALT, AST, bilirubina, ureea)
• Osmometria serului (este necesară pentru administrarea osmoterapiei); 
valoarea normei – 280-300 mOsm/l
• Puncţia lombară 
Indicaţii:Indicaţii: copii < 12 luni cu sindrom febril; copii cu semne meningiene; copii > 12 
luni, cu dereglări ale conştienţei > 12 puncte (Scala Glasgow); copii < 18 luni cu 
CF; copii pretrataţi cu antibiotice anterior de CF.
Contraindicaţii relative: coma (< 12 puncte Scala Glasgow), simptome de focar 
în fosa posterioară a creierului, status epilepticus, simptome de şoc, insufi cienţa 
cardiorespiratorie, diateza hemoragică.
• Oftalmoscopia (în cazul semnelor de EC)
• Hemocultura, urocultura
• Radiografi a cutiei toracice (pentru excluderea bronhopneumoniei în cazul 
semnelor infecţiei bacteriene)
• TCC/RMN (în cazul dereglărilor severe ale conştienţei, semnelor de focar, 
edemului papilar)
• Eco-EG (în cazul inaccesibilităţii TCC/RMN)
• EEG (nu este urgentă)
• Monitoringul PIC (nu este investigaţie de rutină, se recomandă în cazul EC 
sever (Scala Glasgow ≤ 8) sau/şi comă > 6h; valoarea normei – < 20 mm Hg) 
(A,1b)
• Consultaţia neuropediatrului, neurochirurgului
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C.3. Diagnosticul diferenţial

Criterii de 
diagnostic

Neuro-
toxicoză

Meningită 
seroasă

Meningită 
purulentă

Encefalită

Vîrstă 3 luni – 5 ani orice orice orice
Debut acut + + + +
Semne clinice de 
IRVA + + ± ±

Dereglări ale 
conştienţei + ± ± +

Febră + + + +
Convulsii + ± ± +
Semne meningiene ± + + –
Semne de focar ± – – +
Dereglări 
hemodinamice + ± ± ±

Dereglări respiratorii ± – – ±
Analiză generală a 
sîngelui limfocitoză limfocitoză neutrofi loză limfocitoză

PL: transparenţa transparent opalescent tulbure opalescent
PL: presiune ↑↑ ↑ ↑ N sau ↑
PL: citoza N (limfocite 

< 5)
↑ predomină 
limfocitele)

↑↑ (predomină 
neutrofi lele) 

↑ predomină 
limfocitele)

PL: nivelul proteinei N sau ↓ N ↑ ↑↑
PL: sterilitate + – – –

C.4. Monitoringul
• Cardiomonitoring 

o FCC.
o FR.
o TA.

• Neuromonitoring 
o Evaluarea clinică a statutului neurologic.
o PIC.

•  t0C corpului fi ecare 30-60 de minute
•  Diureză
•  Cîntărire a copilului de 2 de ori per zi (în cazul edemului cerebral)
pH-ul sîngelui, SaO2222

C.5 Tratamentul
C.5.1. Tratamentul sindromului hipertermic  

•  Terapia antipiretică. Preparate de elecţiune: 
Acetaminofena (Paracetamol) – 10-15 mg/kg, i.v., per os sau per rectum, 
în caz de necesitate poate fi  repetat de 3-4 ori per zi, doza maximă – 60 mg/
kg/24h.
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Notă: Considerînd efectul hepatotoxic, în special la copiii cu vîrsta de pînă la 2 ani.
sau

 Ibuprofen – doza iniţială 5-10 mg/kg, în caz de necesitate poate fi  
repetat de 3-4 ori per zi, doza maximă – 30-40 mg/kg/24h.  

Notă: Este un preparat antiinfl amator nesteroidian şi poate provoca ulcere 
gastrice, hemoragii digestive, acutizarea astmului bronşic, reacţii anafi lactice.

Paracetamolul şi Ibuprofenul nu se administrează simultan. 
Al doilea antipiretic se va prescrie în regim de alternare numaiîn regim de alternare numai în caz de eşec 
al monoterapiei administrate corect!

• Măsuri fi zice de diminuare a febrei recomandate de OMS: amplifi carea 
circulaţiei aerului: ventilator, fereastră deschisă, temperatura ambiantă 24º-25ºC, 
administrarea lichidelor orale reci. În unele circumstanţe, diminuarea rapidă a 
febrei > 41ºC se poate obţine prin combinarea terapiei antipiretice cu frecţii cu 
apă caldă (cu 2ºC sub temperatura corporală).
Notă: În cazul dereglării microcirculaţiei sangvine – măsurile fi zice (dezbrăcarea 
copilului, băile reci, frecţiile cu alcool etc.) sunt rezervate! 

C.5.2.1 Tratamentul edemului cerebral
În cazul EC sever (Scala Glasgow 3-8 puncte) se începe resuscitarea ABC (vezi 
C.5.2.2).
• Poziţia – pat funcţional, cu ridicarea capului la 30º (preîntîmpină staza 
venoasă)
• Oxigenoterapia (SaO2 > 92%) 
• Asigurarea ventilaţiei pulmonare adecvate. În cazul dereglării evidente 
a conştienţei (Scala Glasgow < 12 puncte) sau al semnelor de afectare a 
trunchiului cerebral – intubaţie endotrahială şi VAP cu PaCO2 35-40 mm Hg 
Notă: În EC refractar poate fi  efi cientă hiperventilaţie uşoară – cu menţinerea 

2
 În EC refractar poate fi  efi cientă hiperventilaţie uşoară – cu menţinerea 

2

PaCO2 30-35 mm Hg.
• Evitarea hipotoniei arteriale, menţinerea TA pentru asigurarea perfuziei 
adecvate a creierului 
(nivelul minim al TA sistolică – 70 mm Hg + 2 × vîrsta în ani):

Măsuri antişoc (protocolul Şocul: septic, anafi lactic, cardiogen, 
hipovolemic, caloric).
Preparate cu efect inotrop pozitiv – Dopamină 0,5%, de la 8-10 mcg/kg/
min, timp de 6-24h.
• Diminuarea metabolismului sistemic şi a celui cerebral prin: 
Administrarea preparatelor antipiretice (vezi C.5.1)
Administrarea preparatelor sedative (vezi C.5.3)
Hipotermia craniocerebrală (aplicaţii reci în regiunea capului). 

• Osmoterapia. În cazul dereglării de conştienţă >12 puncte (Scala Glasgow), 
respiraţie adecvată şi TA stabilă se indică:

 Manitol 20% − 0,25-0,5 g/kg, i.v., o dată, în cazul creşterii presiunii Manitol 20% − 0,25-0,5 g/kg, i.v., o dată, în cazul creşterii presiunii Manitol
intracraniene poate fi  repetat de 3-4 ori;
în cazul osmolarităţii serului < 320 mOsm/l, dar la administrare repetată 
– risc înalt de efect rebound. Preparatul este contraindicat în cazul 
insufi cienţei renale.
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Saline hipertonice – NaCl 3% − 0,1-1,0 ml/kg/h, poate fi  continuat în 
cazul osmolarităţii serului < 360 mOsm/l, micşorînd treptat doza (experienţa 
clinică limitată).

Notă: Preparatele diuretice pot fi  administrate concomitent cu Manitolul, pentru 
intensifi carea efectului diuretic.

Furosemid – 1-2 mg/kg pe parcursul a 1-2 min. sau infuzional, în caz de Furosemid – 1-2 mg/kg pe parcursul a 1-2 min. sau infuzional, în caz de Furosemid
necesitate doza se majorează cu 1-2 mg/kg, dar nu mai devreme de 2 ore 
de la administrarea precedentă; doza maximă – 6 mg/kg/24h.

• Administrarea glucocorticosteroizilor se indică numai în cazul EC vasogen, 
preparatul de elecţie

 Dexametazonă – 0,15 mg/kg, per os sau i.v., fi ecare 6 ore, cu durata 
nu mai mult de 2-4 zile. Grad de recomandare - opţional.

• Suportul nutriţional. Corecţia hipoglicemiei (A,1a) şi asigurarea alimentaţiei 
decvate (A,1b).  
Restricţia lichidelor nu este indicată (se menţine euvolemia), dar sunt 
contraindicate soluţiile hipotonice (H2O per os, Glucoză 5-10%, i.v.,) (A,1b).
Reducerea lichidelor la 1/3 din necesarul bazal se indică atunci cînd: 

o diureza ↓ şi densitatea urinară↑
o Na+ seric ↓
o TA – în normă 

• În caz EC refractar – decompresiune chirurgicală (la decizia neurochirurgului).
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C.5.2.2 Algoritmul managementului edemului cerebral sever la copii (C,4) [2]

C.5.3 Tratamentul convulsiilor febrile

• ABC, oxigenoterapia
• Terapia antipiretică (vezi C.5.1).
Notă: Nu reduce riscul recurenţelor.
• Terapia anticonvulsivă. Preparate de elecţiune – benzodiazepine: 

Diazepam – 0,3-0,5 mg/kg, i.v.  (maxim 10 mg) poate fi  repetat peste 10-
20 min. 
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Dacă nu există acces vascular – rectal: 0,5 mg/kg la copiii în vîrsta de 2-5 ani; 
0,3 mg/kg – pentru copii de 6-11 ani, poate fi  repetat peste 4 ore.
Notă: Risc de stop respirator, nu se permite depăşirea dozei de 3 mg/kg.
Lorazepam – 0,05-0,1 mg/kg, i.v., încet, în decursul a 2-5 min., la 
adolescenţi – 0,07 mg/kg, în caz de necesitate poate fi  repetat peste 10-
15 min.; nu se permite depăşirea dozei de 4 mg/doză. Posedă acţiune mai 
prolongată ca Diazepamul.

• Dacă benzodiazepinele nu au fost efi ciente şi convulsiile continuă, se 
administrează:

Fenobarbital – doza de încărcare 10-25 mg/kg/24 de ore, i.v., lent (1 mg/Fenobarbital – doza de încărcare 10-25 mg/kg/24 de ore, i.v., lent (1 mg/Fenobarbital
kg/min.), poate fi  repetat peste 20 minute, 1-2 ori, cîte 5 mg/kg. Următoarea 
doză, după doza de încărcare, dacă nu sunt convulsii, peste 12 ore. Doza 
de susţinere 5-10 mg/kg, în 2-3 prize timp de 4-5 zile.

Notă: Inhibă semnifi cativ statutul mental şi respiraţia, provoacă hipotonie 
arterială (doza maximă – 30 mg/kg/24h).  

Fenitoin – 10-20 mg/kg în ser fi ziologic, i.v., lent (0,5-1 mg/kg/min. pentru 
evitarea hipotensiunii şi a aritmiei), poate fi  repetat peste 20 minute, cîte 5 
mg/kg, maxim 1-2 ori (doza maximă – 30 mg/kg/24h). 

Notă: Asigurarea monitoringului pentru depistarea oportună a reacţiilor adverse: 
hipotensiunie, bradicardie şi aritmie cardiacă pe fundal de administrare.
• În caz de inefi cacitate:

Intubaţia traheală, cardiomonitoring, monitoring EEG.
Anestezia generală prin administrarea de Phentobarbital (doza de saturaţie 5-10 
mg/kg, administrată i.v., cîte 0,5-3 mg/kg/h) sau de Midazolam (doza de saturaţie 
0,2 mg/kg, administrată i.v., cîte 0,75-1,0 mcg/kg/mi.n sau 0,05-0,4 mg/kg/h). 

C.5.4 Tratamentul sindromic
• Terapia de menţinere a funcţiilor organelor vitale
– Corecţia insufi cienţei respiratorii, cardiace, hepatice, renale 
– Menţinerea homeostazei: corecţia acidozei metabolice, dereglărilor electrolitice
– Corecţia dereglărilor sistemului de hemocoagulare.
• Tratamentul maladiei de bază:
– Terapia antibacteriană empirică pînă la identifi carea etiologiei (antibiotice cu 
spectru larg de acţiune) se indică:

o   copiilor în vîrsta pînă la 3 luni;
o   copiilor cu dereglări profunde ale conştienţei, cu aspect toxic;
o   copiilor cu nivelul de leucocite în sîngele periferic < 5 × 109/l sau > 15 × 
109/l. 

– Terapia antivirală.
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Abrevierile folosite în document
CF Convulsii febrile PL Puncţie lombară
IRVA Infecţie respiratorie virală acută SH Sindrom hipertermic
EAB Echilibru acido-bazic SNC Sistem nervos central
EC Edem cerebral TA Tensiune arterială
FCC Frecvenţă a contracţiilor 

cardiace
TCC Tomografi e computerizată a 

creierului
FR Frecvenţă a respiraţiei PIC Presiune intracraniană
NTI Neurotoxicoză infecţioasă VAP Ventilaţie artifi cială a plămînilor
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A. Partea introductivă
A.1 Diagnosticul Sepsis, sepsis sever, şoc septic, SDOM

A.2 Codul bolii 
(CIM 10) 

 AP 36.0 – 36.9   Infecţia bacteriană a nou-născutului
 A40  – Septicemia cu streptococ 
 A41  –  Alte septicemii, inclusiv şocul septic

A.3 Utilizatorii Medici de familie, secţiile reanimare-terapie intensivă, secţiile 
de pediatrie

A.4 Scopurile  
protocolului

Ameliorarea calităţii diagnosticului, tratamentului, profi laxiei 
sepsisului la copiil, diminuarea mortalităţii

A.5 Data  
elaborării

2010

A.6 Data  revizuirii  2013
A.7 Defi niţţţţia
  

Conferinţa internaţională de Consens asupra Sepsisului  Pediatric a propus 
criterii de defi niţie, diagnosticare pentru SRIS, sepsis, sepsis sever şi şoc septic 
la copii, care au fost publicate în 2005 de către Goldstein şi colab [1, 5, 7, 8].
Termenul sindrom al răspunsului infl amator sistemic – (SIRS – systemic 
infl amatory response syndrome) a fost acceptat pentru a defi ni procesul 
infl amator sistemic nespecifi c care apare după o gamă largă de agresiuni. SRIS  
există atunci cînd un bolnav prezintă cel puţin două  dintre următoarele patru 
criterii,  dintre care unul trebuie sa fi e modifi carea temperaturii sau a numărului 
de leucocite:
1. Febră peste 38,5˚C sau hipotermie sub 36˚C (măsurată rectal, oral, cateter 
central).
2. Tahicardie cu frecvenţa cardiacă (FC) peste 2 DS faţă de valorile normale 
vîrstei.
3. Tahipnee peste 2 DS faţă de valori normale vîrstei.
4. Leucocitoză peste 12x109/l sau leucopenie sub 4x109/l, sau prezenţa a 
peste 10% din elemente tinere în periferie (nesegmentate).
SRIS poate avea o etiologie infecţioasă şi noninfecţioasă.
Sepsisul cuprinde criteriile de defi nire pentru SRIS asociat  sau  cauzat 
de o  infecţie dovedită sau  probabilă. Astfel, sepsisul este  prezenţa 
microorganismelor patogene, a toxinelor acestora în sînge sau în ţesuturi şi 
răspunsul sistemic la acţiunea acestora (în care rolul cel mai important îl deţin 
mediatoarele endogene  ale infl amaţiei). Diagnosticul de sepsis este cert în 
cazul existenţei unui focar septic primar, apariţia focarelor septice  metastatice 
cu unul şi acelaşi germen patogen şi  cel puţin  două din  semnele SRIS.
Sepsisul sever se defi neşte ca şi sepsis asociat cu una dintre următoarele Sepsisul sever se defi neşte ca şi sepsis asociat cu una dintre următoarele Sepsisul sever
modifi cări: prezenţa unei disfuncţii respiratorii sau o disfuncţie cardiovasculară, 
sau cel puţin alte 2 disfuncţii de organe (neurologic, hematologic, renal, 
gastrointestinal sau hepatic) şi/sau semene  de hipoperfuzie tisulară.
Şocul septic este un sepsis sever asociat cu hipotensiune arterială  rezistentă la 
resuscitarea adecvată cu lichide şi care necesită administrarea de vasopresoare, 
cu manifestări  de hipoperfuzie  tisulară şi disfuncţie de organ. 
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Termenul de sindrom de disfuncţie organică multiplă (MODS – multiple 
organ disfunction syndrome)  semnifi că  procesul  prin care funcţiile organelor 
nu mai sunt capabile să menţină  homeostazia fără  intervenţie din exterior. 
Integrarea acestor disfuncţii  organice într-un sindrom refl ectă  faptul că sunt 
strîns legate din punct de vedere  patogenetic [1, 4]. Atitudinea de a diagnostica 
şi de a trata sepsisul în stadiul preclinic sau cu manifestări clinice nespecifi ce 
cum ar fi  un focar de infecţie plus tulburări de termoreglare, tahicardie/tahipnee, 
o uşoară stare de agitaţie sau de letargie, sau un simplu „copilul nu merge bine”, 
o hipotensiune arterială ce nu are explicaţie sunt binevenite. Dacă atitudinea 
terapeutică nu este adecvată la această etapă, progresul maladiei se  face 
cu o viteză nebănuită, moartea poate surveni neaşteptat chiar în cîteva ore! 
Conceptul actual de sepsis implică atît evenimentul microbian, cît şi răspunsul 
infl amator al gazdei, subliniază riscul evolutiv de la o etapă la alta, oferă criterii 
concrete, uşor de diagnosticat şi de monitorizat  [1, 2, 10].

B. Partea generală
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1. Internarea

Spitalizarea 
în secţia de 
reanimare şi 
terapie intensivă

Diagnosticul precoce, 
evaluarea gradului de 
severitate, iniţierea 
imediată a tratamentului

Aplicarea ABC-ului din protocolul 
Resuscitarea 
Transferul în secţia reanimare-terapie 
intensivă
Oxigenoterapia, la necesitate VAP
Linia venoasă centrală sau periferică, 2 
probe de sînge pentru culturi
Iniţierea perfuziei endovenoase, 
antibiotice

B.2. Diagnosticul
Confi rmarea 
diagnosticului. 
Evaluarea 
severităţii.
Diagnostic 
diferenţial. 
C.1-C.5

Tactica de conduită, 
alegerea
tratamentului 
medicamentos depind 
de severitatea şi de 
complicaţiile bolii, 
factorii de risc şi 
maladiile concomitente  
(premorbidul nefavorabil)

Obligatoriu:
• Anamneza clinico-epidemiologica 
(caseta C.1.)
• Examenul obiectiv (caseta C.2.)
• Examenul de laborator (caseta C.3.)
• Diagnosticul diferenţial (caseta C.5.)
• Monitoringul  (caseta C.4.)

B.3. Tratamentul
Conform forme-
lor clinice, com-
plicaţiilor C.6.1

Corecţia hipoxemiei
Corecţia hipovolemiei

Oxigenoterapia, ventilaţia asistată
Resuscitarea adecvată cu lichide

Terapia de su-
port şi adjuvantă 
C.6.2

Corecţia hipotensiunii
Eradicarea infecţiei

Vasopresoarele
Antibioticoterapia 
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C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Etiologia

Sepsisul poate fi  provocat de orice clasă de microorganisme. Etiologia 
sepsisului la copil este diferită de la ţară la ţară, este dependentă de vîrsta, 
statusul imun, locul şi modul infectării. Periodic are loc schimbul agenţilor 
patogeni ai sepsisului. Diferitele studii etiologice au identifi cat  mai frecvent 
următorii agenţi patogeni în sepsis la copii  [8, 9, 11].

Etiologia sepsisului la copil în funcţie de vîie de vîie de v rstă

Grupurile de vîGrupurile de vîGrupurile de v rstă Etiologia probabilă
Sepsisul neonatal precoce
(primele 5 zile)

•  Streptococul beta-hemolitic gr. B
•  Escherihia coli
•  Listeria monocytogenes
•  Herpes simplex virus
•  Haemophilus infl uenzae

Sepsisul neonatal tardiv
(după 5 zile de viaţă)

•  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Escherihia coli, Klebsiella,  Pseudomonas 
•  Enterococ
•  Enterobacter, Acinetobacter,  Serratia 
•  Anaerobes
•  Candida

Sepsisul la sugar •  Haemophilus infl uenzae
•  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Streptococcus pneumoniae
•  Neiseria meningitidis

Sepsisul la copil mare •  Streptococcus pneumoniae
•  Neiseria meningitidis
•  Enterobacter 
•  Haemophilus infl uenzae

Etiologia sepsisului la pacienţi imunocompromişi
Imunodefi cienţe primare •  Enterobacter

•  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Candida albicans

Neutropenie •  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Escherihia coli
•  Candida albicans

Asplenie •  Str. pneumoniae, H. infl uenzae tip b, 
Salmonella sp.
•  Citomegalovirus
•  Micobacteria
•  Pneumocistis carini
•  Candida albicans
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Imunosupresiune 
medicamentoasă

•  Citomegalovirus
•  Enterobacter
•  Staphilococcus aureus
•  Aspergillus, candida

Disfuncţii imune 
secundare

•  Enterobacter
•  Staphilococcus saprophitus
•  Streptococcus pyogenes
•  Candida albicans

Etiologia probabilă conform focarului infecţios  (la care se adaugă şi 
infecţiile nosocomiale!)  (după F. Leclerc şi colab., 2007)

Ombilical, cutanat •  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Escherihia coli
•  Streptococcus pyogenes

Pulmonar 

La pacienţi intubaţi

•  Streptococcus pneumoniae
•  Klebsiella pneumoniae
•  Haemophilus infl uenzae tip B
•  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Acinetobacter saprofi tus

Endocardită •  Streptococcus viridans
•  Streptococcus pneumoniae
•  Staphilococcus aureus

Intestinal •   Enterobacteriaceae
•   Enterobacter 
•   Escherihia coli

Renourinar •  Escherihia coli
•  Klebsiella, Proteus
•  Enterococcus spp.

Cateter •  Staphilococcus aureus, epidermidis
•  Enterobacterii, Pseudomonas,  Levuri

Epiglotită, celulita bucală, 
abces retrofaringean, 
celulită periorbitală 

•  Haemophilus infl uenzae tip b, Str. 
pneumoniae, Str. pyogenes
•  S. aureus, Fusobacterium necrophorum.

Meningita •  Str. pneumoniae, N. meningitidis, H. 
infl uenzae, tip b.

Infecţie osteoarticulară •  S. aureus, S. pneumoniae, S. pyognes, H. 
infl uenzae, tip b., Klebsiella kingae.

Factori de risc crescut, care creează condiţii favorabile infectării copilului:
• factori materni, prin risc crescut de contaminare bacteriană perinatală: 
febra în sarcină ≥ 38°C,  infecţii genitourinare în sarcină, maladiile cu 
transmitere sexuală, purtătoare de streptococ B, corioamnionită, endometrită, 
ruperea prematură de membrane  > 18 ore, ruperea membranelor  ≥ 37 de 
săptămîni, bacteriurie cu Streptococ beta-hemolitic, gr. B, în sarcină, 
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avorturi repetate, complicaţii obstetricale – procedee invazive, naşterea 
prematură, activitate sexuală în ultima lună de sarcină,  utilizarea antenatalã 
a glucocorticosteroizilor – în cazurile cu membrane rupte, lichid amniotic 
modifi cat, fetid, secreţie vaginală, leucocitoză maternă >15-18x109/l;
•  factori fetali: prematuritate, mic pentru vîrsta gestaională, sex masculin, 
aspiraţia de meconiu, asfi xia, proceduri de reanimare, pneumopatii, anomalii 
congenitale, imunodefi cienţe primare, afecţiuni cutaneo-mucoase, hipotermie, 
tahicardie fetală  > 160 bătăi/min;
•  alţi factori: selectare şi răspîndire largă de bacterii (fungi) rezistente la 
antibioticele uzuale, mai ales în SATI, maternităţi, secţiile chirurgie;
•  lipsa unor metode bacteriologice de diagnosticare precoce şi efi cientă;
•  progresul tehnic actual (îngrijirea şi supravieţuirea copiilor cu greutatea de 
la 500 grame, cu diverse anomalii, fundal nefavorabil);
•  spălare pe mîini insufi cientă de către personalul medical, părinţi.
Pacienţi pediatrici cu risc crescut de sepsis: 
•  afl area în unitate de terapie intensivă, alimentaţie parenterală;
•  folosirea pe scară largă a cateterelor, a dispozitivelor mecanice, a ventilaţiei 
mecanice; 
•  copiii cu terapie antimicrobiană cronică;
•  copiii cu malnutriţie, cu probleme medicale cronice subiacente; 
•  copiii cu imunosupresie: transplant, chimioterapie, corticoterapie, 
imunodefi cienţe primare sau secundare, splenectomie, neutropenie;
•  protecţia antiinfecţioasă puţin efi cientă la nou-născuţi şi la sugari. 
Factori de risc major pentru bacteriemia cu bacili gram-negativi includ 
monitoringul invaziv, medicamente ce determină neutropenia, arsurile, 
diabetul zaharat, bolile limfoproliferative; cu bacili gram-pozitivi includ 
cateterismele vasculare, monitoring invaziv, injectările intravenoase frecvente, 
arsurile; pentru infecţia fungică – la pacienţii imunodeprimaţi, neutropenie, 
terapie cu antimicrobiene. 

C.1.1. Epidemiologie   

Incidenţa mortalităţii în sepsisul sever rămîne inacceptabil de înaltă în 
majoritatea centrelor de tratament al sepsisului, în pofi da progreselor 
terapeutice. Totuşi mortalitatea generală s-a redus în sepsisul sever de 
la 97% pînă la 9% iar în şocul septic – de la 40% pînă la 20% [1, 2, 9]. 
Incidenţa reală nu este cunoscută. Sepsisul se estimează a fi  a XII-a cauză 
de mortalitate la copilul sub 12 luni şi a IX-a – la copilul de 1-4 ani [17]. Un 
raport din 2004 al OMS precizează că anual din această cauză mor 1,6 mln 
nou-născuţi. Incidenţa şi rata mortalităţii variază cu vîrsta [Watson R., 2003, 
fi ecare al 4-lea prematur este diagnosticat cu sepsis, sepsisul este de 10 ori 
mai frecvent la sugar versus copilul mare) şi cu patologia asociată diversă. 
În SUA,  incidenţa este de circa 400 000 de cazuri de sepsis per an, dintre 
care 200 000 cu şoc septic şi circa 100 000 de decese anual. În Anglia, 
incidenţa este de circa 60 000 de episoade septice per an. Conform unor 
studii, 25% dintre copiii din unităţile de terapie intensivă dezvoltă şoc septic 
cu hipotensiune şi cu hipoperfuzie tisulară.



VIII. Sepsisul la copil

134

C.2. Examenul fi zic
MANIFESTĂRI  CLINICE  ÎN  SEPSIS LA COPIL
Nu există  elemente clinice specifi ce, certe, distinctive pentru infecţia 
sistemică în pediatrie. Debutul infecţiei la copil este, în general, nespecifi c, 
se dezvoltă gradual, variază  de la caz la caz, în funcţie de vîrstă, calea de 
infectare, receptivitatea organismului.  În momentul în care semnele clinice 
sînt bine conturate, diagnosticul este tardiv, iar antibioterapia – inefi cientă şi 
mortalitatea – înaltă. 
• Semnele şi simptomele iniţiale de sepsis includ criteriile de SRIS la 
copil: instabilitate termică cu febră de peste 38,5°C sau hipotermie sub 
36°C, frecvent fără focar de infecţie, tahicardie (sau bradicardie la sugar), 
tahipnee, alterări ale stării neurologice, leucocitoză sau leucopenie [conform 
IPSCC, 2005]. Prezenţa a cel puţin 2 modifi cări (una dintre care trebuie să 
fi e modifi carea temperaturii sau a numărului de leucocite)  şi context infecţios 
sunt sufi ciente pentru sepsis. SRIS este componenta obligatorie a sepsisului, 
semnele apar precoce, la pătrunderea toxinelor şi a numeroselor mediatoare 
în circulaţia sistemică, constată faptul că focarul infecţios şi-a pierdut 
autonomia. 
• Modifi cări în comportamentul copilului: impresia că copilul „nu evoluează”
observă şi mama, şi asistenta medicală: copilul refuză hrana, bea cu 
difi cultate, varsă, dacă este forţat, regurgitează abundent, pare anormal de 
somnolent, geme la examen, plîns slab/scîncet,  scade în greutate. 
•  Manifestări cutanate: icter, acrocianoză, desen marmorat, coloraţie 
surie-pămîntie a pielii, elemente purulente, plăgi sau erupţii, conjunctivită, 
purpură peteşială echimotică extensivă, uneori pînă la necroză cutanată 
(meningococul, haemophylus infl uenzae); eritrodermie generalizată 
(sthaphylococus aureus, streptococcus phyogenes) etc.
•  Manifestări neurologice: sunt frecvente şi precoce, iniţial o agitaţie, 
iritabilitate, tremor, apoi apatie, somnolenţă, hipo- / hipertonus, mişcări 
anormale ale globilor oculari, letargie, convulsii, fontanelă bombată, redoare 
occipitală, semne pozitive Kernig, Brudzinski, Lessaje.
•  Manifestări respiratorii: tabloul clinic de detresă respiratorie: dispnee, 
tahipnee, tuse, crize de apnee > 15 sec, tirajul cutiei toracice, geamăt 
respirator spontan, gîfîit, hiperventilaţie, hipoxemie.
•  Dereglări gastrointestinale: inapetenţă, anorexie, vărsături repetate, 
stagnarea curbei ponderale, meteorism, reziduuri gastrice anormale, diaree 
cu mucus sau sînge, peritonită, splenomegalie, hepatomegalie progresivă, 
ileus. Ulceraţiile de stres pot duce la hemoragie gastrointestinală  superioară.
•  Dereglări renale: disurie, oligurie, anurie.
•  Manifestări cardiovasculare: tahicardie/bradicardie, TA cu ± 2 DS faţă de 
valori normale vîrstei, acrocianoza, aritmiii, recolorare capilară > 3 sec, dilatare 
a limitelor matităţii relative a cordului, zgomote cardiace atenuate, sufl u sistolic.
• Sindrom hemoragic: peteşii, echimoze, vome cu „zaţ de cafea”, sîngerări 
din locuri injectate – semne de SCID. SCID anulează circulaţia în teritoriile 
afectate contribuind la agravarea ischemiei, a acidozei tisulare şi deci a 
suferinţei celulare.
• Semnele şi simptomele infecţiei cauzale: pneumonie, meningită, pielonefrită,  
osteomielită.     
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Meningita este frecvent asociată cu sepsisul la nou-născut şi la sugar (circa 
25-30%), se manifestă prin: 
• febră, fără focar de infecţie;
• nu poate suge (sugar), nu poate bea sau bea cu difi cultate;
• vărsături repetate (nereferitoare la alimentaţie şi alte semne 
gastrointestinale);
• cefalee pronunţată şi/sau dureri în partea anterioară a gîtului (copil mare);
• somnolenţă anormală, vigilenţă scăzută, sopor;
• sau agitaţie psihomotorie, hiperestezie cutanată, ţipăt strident, fotofobie, 
hiperacuzie;
• mişcări anormale ale globilor oculari;
• episoade de apnee repetate;
• crize convulsive focale sau generalizate;
• erupţii cutanate peteşiale sau purpură hemoragică (pe membre inferioare, 
fese);
• fontanela anterioară bombată  (tardiv);
• semne meningiene (redoare occipitală, semn Kernig, semn Brudzinski, 
semn Lessaje);
• semne de hipertensiune intracraniană: anizocorie, poza rigidă, defi cienţe 
motorii/senzoriale, ritm  respirator neregulat/apnee;
• lichidul cefalorahidian: celulele neutrofi le > 10mm3, glucoza < 1,5 mm/l, 
proteina > 0,4 g/l, coloraţia după Gram, însămînţarea bacteriologică.
Infecţia căilor urinare:
• febră, fără focar de infecţie, frisoane;
• semne de intoxicaţie generală: slăbiciuni, vome, diaree, hiperexcitabilitate, 
cefalee;
• dureri abdominale în fl ancuri, dureri lombare;
• micţiuni frecvente (uneori rare) şi dolore, dureri suprapubiene, incontinenţă 
urinară;
• microscopia urinei necentrifugate: neutrofi le > 5 în cîmpul microscopic, 
bacterii;
• ecografi a abdominală (în funcţie de caz, la patul pacientului);
• urocultura.
Osteomielita, artrita septică:
• semne de intoxicaţie generală: febră, inapetenţă, vome, diaree, 
hiperexcitabilitate, cefalee;
• limitarea (evitarea) mişcărilor în membrul afectat, nu calcă pe piciorul 
bolnav;
• edem local dureros în zona afectată a osului;
• articulaţia afectată fi erbinte, edemată şi dureroasă;
• radiografi a – este inutilă la debutul bolii;
• artrita septică – puncţia articulaţiei şi examinarea conţinutului.
Pneumonia: 
• febra (constant prezentă, frecvent unic simptom) + unul sau mai multe din 
următoarele:
• respiraţia accelerată: copil sub 2 luni – > 60/min; 2-12 luni – > 50/min; 1-5 
ani > − 40/min; peste 5 – ani > 30/min (valoare predictivă mare, în special 
copil mic);



VIII. Sepsisul la copil

136

• tusea şi/sau respiraţia difi cilă;
• fl otaţia aripilor nazale, mişcări de piston ale capului, gîfîit la sugari;
• tirajul cutiei toracice la inspiraţie; tirajul intercostal la copilul mare;
• cianoza centrală, senzaţie de lipsă de aer, durere toracică;
• diminuarea murmurului vezicular, raluri umede mici/crepitaţie, matitate/
submatitate localizate,  diminuarea rezonanţei vocale în zona exsudatului;
• pulsoximetria cu Sa O2 sub 92%;
• radiografi a toracică.
Şocul septic  este o etapă în evoluţia sepsisului sever. Caracteristic pentru 
şocul septic sunt anomaliile de perfuzie, disfuncţia de organ, hipotensiunea 
arterială  rezistentă la resuscitarea lichidiană  şi care necesită administrarea 
de vasopresoare. Se recomandă – recunoaşterea precoce a şocului septic 
pediatric, folosind examenul clinic şi nu teste biochimice. În mod ideal, şocul 
ar trebui să fi e diagnosticat înainte de apariţia  hipotensiunii arteriale, în baza  
semnelor clinice care includ:    
şocul cald, 
şocul compensat,  
faza hiperdinamică

• hipertermie, tahicardie, tegumente calde, bine 
colorate, puls periferic accelerat, reumplere capilară 
< 2 sec, gradientul de temperatură centrală/periferică 
< 300C. Poate fi  confuzie mentală, oligurue. RVP 
– scăzută, DC – crescut, TA – în normă.

şocul rece, 
şocul decompensat,
faza hipodinamică

• tahicardie, confuzie mentală, puls periferic scăzut/
absent, tahipnee,  reumplerere capilară > 3 sec, 
extremităţi reci şi umede, cianotice, debit urinar < 1,0 
ml/kg/h,
 diferenţa dintre temperatura centrală  şi  cea  
periferică  > 300C, alte semne SDOM

şocul refractar la 
lichide/rezistent la 
dopamină

• şoc care persistă în pofi da administrării circa 60 
ml/kg de lichide (în funcţie de caz) şi Dopamină în 
perfuzie 10 mcg/kg/min. 

şocul rezistent la 
catecolamine

•şoc care persistă în pofi da administrării de 
catecolamine cu acţiune directă – Adrenalină sau 
Noradrenalină

şocul refractar • şoc care persistă în pofi da administrării de 
agenţi inotropi; vasopresoare, vasodilatatoare; a 
terapiei de menţinere a homeostazizei metabolice 
(Glucoză, Calciu)  şi hormonale (tiroidiene, Insulină,  
Hidrocortizon)  

Alte date şoc septic, criterii pentru  diagnosticul de  SDOM, complicaţii sepsis 
– (vezi Protocolul clinic naţional “Şocul la copil”).



137

VIII. Sepsisul la copil

Tabelul 1. Variaţiile de frecvenţă cardiacă, respiratorii, de presiune 
arterială sistollică şi de număr al leucocitelor în funcţie de vîrstă

Grupul de 
vîrstă

Frecvenţa 
respiratorie

Tahicardia Bradicardia Leucocitele 
(x109/l)

TA 
sistolică 
(mmHg)

0-7 zile > 50/min > 180/min < 100/min. > 34 < 65
7 zile – 1 lună > 40/min > 180/min < 100/min. > 19,5 sau 

< 5
< 75

1 lună – 
1 an

> 34/min > 180/min < 90 min. > 17,5 sau 
< 5

< 100

2-5 ani > 22/min > 140/min Nu se aplică 
pentru SRIS

> 15,5 sau 
< 6

< 94

6-12 ani > 18/min > 130/min Nu se aplică 
pentru SRIS

> 13,5 sau 
< 4,5

< 105

13-18 ani > 14/min > 110/min Nu se aplică 
pentru SRIS

> 11 sau < 
4,5

< 117

Goldstein B.,  Giroir B. International pediatric sepsis consensus conference: 
Defi nitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care 
Med 2005; vol. 6 (1):2-8.

C.3. Investigaţiile paraclinice
Diagnosticul de laborator. Nu există un test sau teste de laborator specifi ce  
pentru sepsis.
Examene cu valoare predictivă pentru sepsis. La etapa precoce a 
sepsisului, sub acţiunea agentului patogen, a citokinelor proinfl amatoare şi a 
complementului activat are loc o revărsare de polimorfonucleare  (PMN)  în 
torentul circular.

Investigaţiile paraclinice
Semnele sugestive pentru sepsis

Nivel de acordare a 
asistenţei medicale
Nivel
consultativ

Nivel de 
staţionar

1. Hemoleucograma Leucocitoză – > 12x109/l 
( > 20x109/l la nou-
născut). Neutrofi loză – > 
10%. sau
Leucopenie – < 4x109/l  
(< 5x109/l la nou-născut)
Indicele leucocitar – > 0,3
Trombocite – 
< 150x109/l  
Raport neutrofi le 
imature/neutrofi le totale 
> 0,2

O O
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2. Sumarul urinei  > 10 leucocite în cîmp,  
proteinurie

O O

3. Proteina C-reactivă > 15 mg/ml O
4. Fibrinogen
TP, TPT, PDF

> 3,5 g/l sau < 2,0 g/l
crescute în SCID 

O

5. Glicemia,ureea, 
bilirubina, transaminazele

> 2 DS conform vîrstei O

6. Echilibrul acido-bazic pH < 7,35
PaO2 < 50 mmHg
PaCO2 > 50 mmHg
BE > -5 mEc/l
Nivel lactat seric peste 
2 mmol/l, semn precoce

O

7. Electroliţii serici:
K, Ca, Na, Cl 

 2 DS conform vîrstei O

8. Puncţia lombară În LCR > 10 cel/mm3; 
proteina > 150 mg/dl
Glucoza < 1,5 mm/l. 

O

9. Radiografi a toracică Pneumonie în focar, 
hipervolemie, focare 
confl uente, ICT > 0,60 
la nou-născut; > 0,55 
la 1 an; > 0,50 la 2 ani; 
infi ltrate difuze bilateral 
– ARDS

O

10. ECG tahicardie/bradicardie   
   2 DS conform vîrstei, 
modifi care ST-T, 
microvoltaj

O

11. ECO-CG Doppler Valori patologice:  
FE < 50%
FS < 25%;  
vcf < 1circ./ sec.

R

12. Investigaţiile 
bacteriologice: 
• hemocultură din două 
vene periferice (5 ml 
sînge) (pozitivă în 5-
10% cazuri de sepsis)

Creşterea aceluiaşi 
microb din toate 
probele

O

• urocultura O
• coprocultura O
• cultura LCR O

   2 DS conform vîrstei,    2 DS conform vîrstei, 
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C.4. Monitoringul bolnavilor cu sepsis / şoc septic
1. Parametrii clinici:

–  Temperatura centrală şi periferică;
–  TA, frecvenţa cardiacă, frecvenţa respiraţiilor;
–  frecvenţa și amplitudinea pulsului;  
–  timpul de reumplere capilară;
–  debitul urinar (măsurat prin cateterism vezical) pe ore și pe zi;
–  starea senzorială;
–  cîntărirea zilnică.

2. Parametrii de laborator:
–  Hb, Ht, Fr, pulsoximetria;
–  proteina C-reactivă, alţi reactanţi de fază acută;
–  uree, transaminaze, timp de protrombină;
–  Ph, astrup, electroliţi, glicemie, calcemie.

3. Parametrii  hemodinamici:
–  Eco-Doppler la patul pacientului (pentru debit cardiac, indice 
cardiac). 
–  PVC: oferă  informaţii despre presarcină și capacitatea de 
contracţie a cordului (VN 11-21 cmH2O sau 8-15 mmHg).
–  PPCP: VN 16-24,5 cm H2O sau 12-18 mmHg aduce informaţii 
despre postsarcină.
–  Presiunea intraarterială prin cateterizarea arterei radiale.
–  Temperatura cutanată şi cea rectală.–  Temperatura cutanată şi cea rectală.–  Temperatura cutanată şi cea rectală.

C.5. Diagnosticul pozitiv: Criterii de diagnostic pentru sepsis (adaptate 
pentru adult, 2008)
Infecţie  documentată sau suspectată şi unele dintre următoarele: 
Variabile generale:
Hipertermie sau hipotermie  (temperatura rectală  > 38,5°C sau  < 35°C). 
Tahicardie, tahipnee cu 2 DS pentru vîrsta (poate fi  absentă la  pacient  
hipotermic).
Starea mentală alterată, edeme periferice  (copil)  sau supraîncărcare cu 
lichide (adult). 
Hiperglicemia (glucoza  > 7,7 mmol/l) în absenţa de diabet (adult), copil 
hipoglicemie mai frecvent.
Variabile  infl amatorii:
Leucocitoză – > 12x109/l  sau  Leucopenie – < 4x109/l, sau Leucocite în 
normă, dar  forme imature > 10% 
VSH-ul – >15 mm/h
Proteina C-reactivă, cu 2 DS peste valoarea normei 
Procalcitonina  plasmatică cu 2 DS peste  valoarea normei 
Variabile hemodinamice:
Hipotensiune arterială  (scădere TA cu 2 DS faţă  de norma vîrstei) 
Variabile de disfuncţie  multiorganică:
Hipoxemia  arterială (PaO2 < 60 mmHg  sau  SaO2 < 88-90%) 
Oligurie acută (urină  < 0,5 ml/kg/h în pofi da resuscitării adecvate cu lichide) 
Creşterea  creatininei serice  > 0,5 mg/dl   
Anomalii de coagulare  (TPT > 60 sec), trombocitopenie (trombocite < 
100x109/l)
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Ileus 
Hiperbilirubinemia (bilirubina serică > 70 mmol/l) 
Variabile ale perfuziei tisulare:
Creşterea concentraţiilor plasmatice de Lactat 
Scăderea umplerii capilare 
Diagnosticul diferenţiat:
• forme generalizate de infecţii bacteriene ca Salmoneloza, tuberculoza 
diseminata, BCG-ita generalizată;
• forme generalizate de infecţii virale: enterovirus, CMV, herpes virus;
• forme localizate de infecţii severe ca: peritonita, mediastinita, pneumonia 
distructivă, osteomielita, meningita purulentă, enterita ulceronecrotică;
• infecţii micotice generalizate, în special la pacienţii oncohematologici 
(candidoza, aspergiloza);
• la nou-născut, sugar – dereglări metabolice ereditare, care au semne 
caracteristice de SRIS, dar nu necesită antibioterapie;
• şocul septic de alte forme de şoc (socul cardiogenic, hipovolemic 
nonhemoragic).

C.6. Tratamentul   
Toţi copiii suspectaţi de sepsis bacterian trebuie internaţi pentru a fi  
monitorizaţi şi trataţi în aşteptarea rezultatelor culturilor. Un copil cu 
compromitere cardio-respiratorie sau neurologică, care necesită stabilizare în 
cardul Departamentului de urgenţă, trebuie internat într-o unitate pediatrică de 
terapie intensivă, din cauza riscului de evoluţie a bolii.
I. Managementul primei ore impune evaluarea clinică şi iniţierea 
măsurilor de resuscitare
II. Terapia de suport şi cea adjuvantă

C.6.1 Managementul primei ore evaluarea clinică şi iniţierea măsurilor de 
resuscitare
•  Asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii
•  Asigurarea accesului intravenos sau a celui intraosos
•  Terapia infuzională  şi corecţia glicemiei
•  Terapia antibacteriană
•  Terapia cu inotropi, vasoconstrictoare, vasodilatatoare
•  Corticoterapia

C.6.1.1 Asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii
Asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii: restabilirea oxigenării şi a 
perfuziei sunt principalele priorităţi în tratamentul iniţial al sepsisului. Aplicarea 
ABC-lui din protocolul resuscitării: presupune asigurarea permeabilităţii 
căilor respiratorii. Este necesar a asigura un debit crescut de Oxigen, uneori 
suplimentarea Oxigenului se va realiza prin: intubaţia endotraheală cu 
ventilaţia artifi cială  pulmonară, monitorizare continuă a frecvenţei cardiace, 
a respiraţiei  şi a presiunii sangvine, măsurarea continuă a saturaţiei în 
oxigen. Pe toată durata evaluării şi în timpul efectuării unor proceduri, 
trebuie acordată o atenţie deosebită la menţinerea deschisă a căilor aeriene. 
Intubaţia endotraheală şi ventilaţia mecanică sunt recomandate atunci cînd 
pacientul suferă de insufi cienţă circulatorie sau respiratorie avansată, sau are 
loc compromiterea neurologică.
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Intubaţia este indicată şi în cazul unor pacienţi septici care necesită 
transportare şi internare în staţionar.
Ventilaţia artifi cială pulmonară nu are grad de recomandare. Datorită 
capacităţii reziduale scăzute a aparatului respirator, copii de vîrstă fragedă şi 
nou-născuţii necesită frecvent intubaţie orotraheală la debutul maladiei. 
Grad de recomandare: (B,2b).

C.6.1.2 Asigurarea accesului intravenos
Asigurarea accesului intravenos – este necesar să se asigure imediat accesul 
vascular (se va prefera abordul venelor magistrale: femurale, subclaviculare, 
jugulare; sau abordul intraosos).

C.6.1.3 Terapia infuzională  şi corecţia glicemiei

Orice pacient cu sepsis sever/şoc septic trebuie considerat de la debut ca 
fi ind în hipovolemie relativă!
De iniţiat terapia lichidiană cu 20 ml/kg/corp  de soluţii cristaloide (ser 
fi ziologic sol. NaCl 0,9% sau Ringer lactat) şi/sau coloide (Dextran, Plasmă), 
bolus timp de 5-10 minute. Dacă persistă semnele de perfuzie scăzută, este 
necesar de administrat bolus repetat de ser fi ziologic, urmat de evaluări 
repetate ale stării generale, FC, TRC, debitul urinar. În astfel de cazuri 
este necesar de introdus un cateter Foley permanent, pentru a monitoriza 
răspunsul adecvat la resuscitarea volemică, prin stabilirea unei diureze 
adecvate (1-2 ml/kg/h). Dacă frecvenţa cardiacă, starea neurologică nu se 
ameliorează este necesar de mărit cantitatea de lichide pînă la 60 ml/kg  (în 
situaţii particulare ca şocul hipovolemic, pierderile lichidiene nedepistate şi 
pînă la 200 ml/kg) în prima oră  cu condiţia să nu apară semne de creştere 
a volumului intravascular (creşterea efortului respirator, raluri, ritm de galop, 
hepatomegalie). Hepatomegalia apărută după refacerea lichidiană (ca 
urmare a creşterii volumului intravascular) este un semn posibil de evaluare 
a efi cienţei terapiei volemice similar creşterii presiunii arteriale (atunci cînd 
aceasta a fost iniţial scăzută). La pacienţii adecvat resuscitării cu lichide, dar 
care dezvoltă ulterior semne de supraîncărcare, se  vor  utiliza diureticele. 
Terapia infuzională cu cristaloizi este recomandabilă. 
Grad de recomandare: (A,1b). 
Terapia cu lichide după prima oră va fi  direcţionată la: normalizarea perfuziei 
periferice, PVC, debitului cardiac. Soluţiile cristaloide rămîn de prima alegere 
la pacienţii cu hemoglobina > 10g/dl. Transfuzia de masă eritrocitară poate 
fi  recomandată copiilor cu hemoglobina  < 100g/l. Plasma congelată este 
recomandată pacienţilor cu timpul de protombină prelungit în perfuzie şi nu  
bolus. 
Dacă terapia seriată cu bolusuri de cristaloizi nu restabileşte semnele de 
perfuzie adecvată, tensiunea arterială, se recomandă utilizarea preparatelor 
inotrope şi vasoconstrictoare (vezi mai jos).
Dopamina este inotropul de prima alegere se administrează titrat în doze 
de la 5 mcg/kg/min pînă la 20 mcg/kg/min (dozele mici produc vasodilataţia 
coronariană, intestinală, renală, doze mai mari cresc contractilitatea 
miocardică, rezistenţa vasculară periferică, frecvenţa cardiacă, efectul global 
fi ind creşterea TA). 
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Dacă pacientul rămîne hipotensiv şi perfuzie tisulară, inadecvată după 
terapia cu lichide şi Dopamina, este şoc rezistent la Dopamină, trebuie 
rapid recunoscut şi tratat cu vasopresori noradrenalină/adrenalină (C,4). La 
copil cu şoc septic rece (tegumente marmorate, extremităţi reci, puls periferic 
diminuat, timp de recolorare capilară > 3 sec) se va da start Epinefrinei. 
În doze mici (0,05-0,2 mcg/kg/min) are efect inotrop, produce vasodilataţie 
periferică prin scăderea RVS, dar volumul de ejecţie şi debitul cardiac 
cresc şi TA ascensionează moderat. În doze mari (0,3 mcg/kg/min) produce 
vasoconstricţe cu creşterea TA, efecte cardiace beta şi alfa adrenergice 
(tahicardie, creşte contractilitatea). Este mult mai frecvent utilizat la copil, în 
special sub 1 an, faţă de adult. Doza de Epinefrină este 0,05-1,0 mcg/kg/min. 
Grad de recomandare: (D,5)
În şocul septic cald cu membre calde, timp de umplere capilară normal, 
puls săltăreţ (şoc septic cu debit cardiac normal şi RVS scăzută) se va iniţia 
terapia cu Noradrenalină. (Grad de recomandare: D,5)
Noradrenalina  în doze mici (sub 0,3 mcg/kg/min) are efecte inotrop și 
cronotrop pozitiv, creşte TA medie prin efecte vasoconstrictoare periferice, 
creşte fl uxul sangvin regional, extracţia de oxigen, debitul urinar, nemodifi cîia de oxigen, debitul urinar, nemodifi cîia de oxigen, debitul urinar, nemodifi c nd  
frecvenţa cardiacă, volumul de sînge expulzat. Noradrenalina este inotropul de 
prima linie în şocul septic la copilul mare (C,4). Doza de Noradrenalină este de 
0,05-1,0 mcg/kg/min., începînd cu doze minime, apoi se titrează după efectul 
scontat. Administrarea de catecolamine se face pînă la normalizarea presiunii 
de perfuzie  şi a saturaţiei cu oxigen peste 70% în VCS.  Se recomandă a 
menţine presiunea arterială medie ≥ 65 mmHg. Grad de recomandare: (B,3b)  
Hipoglicemia trebuie identifi cată precoce prin teste efectuate la patul 
pacientului şi corectată prin administrare de Glucoză 15-20% ca bolus 0,5-
0,75 g/kg/h. Important este a menţine glicemia constantă între 4,1-6,1 mmol/l. 
Terapia de corecţie a glicemiei nu are grad de recomandare.  
La pacientul cu ventilaţie asistată, administrarea de lichide ca ţintă serveşte 
valoarea presiunii venoase centrale (creştere de la 8 pînă la 12 mmHg).  Mai 
apoi, de obicei, sunt cerinţe stricte. Grad de recomandare: (B,3b).
Terapia infuzională cu cristaloizi sau coloizi se restartează în cazul 
hipovolemiei  timp de 30 min. Administrarea rapidă se recomandă de realizat 
pacientului cu perfuzie tisulară precară. Grad de recomandare: (D,5)

C.6.1.4 Terapia antibacteriană
Antibioterapia trebuie administrată precoce şi nu trebuie întîrziată în aşteptarea 
puncţiei lombare, atunci cînd pacientul este instabil pentru efectuarea acestei 
proceduri. Culturi din probe de sînge, sau din lichide biologice, locurile cu 
infecţie potenţială  trebuie obţinute înaintea  iniţierii terapiei antimicrobiene. 
Totodată terapia antibacteriană trebuie administrată după ce au fost aplicate 
măsurile suportative generale. Ceftriaxon 100 mg/kg i.v., i.o., se va efectua 
împreună cu terapia infuzională în special în timpul transportării pacientului 
sau cînd sunt prezente mai mult de 2 dintre simptomele enumerate în 
continuare:

•  Letargie.
•  Erupţii peteşiale.
•  Schimbări ale semnelor vitale şi prezenţa semnelor de şoc.

•  Semnele precoce de şoc compensat: bradipnee, tahicardie sau bradicardie 
moderată, TRC < 3 sec, TA – în normă.
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•  Hipotermie.
•  Semne de descreştere a perfuziei tisulare: TRC > 3 sec, paloare a 
tegumentelor, cianoza, extremităţi reci, SaO2 < 90% la aerul din cameră.
•  Semene de rigiditate occipitală.
•  Fontanelă anterioară pulsativă.
Terapia antibacteriană este esenţială în sepsis şi în şocul septic la copil şi 
obligă la:
- Efectuarea a minim două hemoculturi (una periferică, celelalte de pe 
cateterele centrale, dacă au fost montate de peste 48 de ore), probe de 
urină, lichid cefalorahidian, lichid pleural, secreţii plagă etc. pentru certifi carea 
diagnosticului. 
- Iniţierea imediată, din prima oră de la identifi carea sepsisului sever sau a 
şocului septic:
- Se vor folosi asocieri de antibiotice bactericide efi ciente pentru ambele tipuri 
de bacterii gram-pozitive şi gram-negative, cu penetrare bună în LCR şi în 
focarul infecţios, se vor folosi dozele maxime recomandate de antibiotice (în 
funcţie de vîrstă), administrate intravenos în bolus sau infuzii rapide, ajustări 
la funcţia renală, la necesitate.
- Terapia empirică iniţială se bazează pe sursa suspectă, cunoaşterea  
agenţilor patogeni probabili, depinde de vîrstă şi de circumstanţele  infectării, 
factorii de risc specifi ci; la copilul anterior sănătos – cu Cefalosporine de 
generaţia a III-a (Cefotaxim, Ceftazidim, Ceftriaxon),  în asociere posibilă  cu 
aminoglicozidele.
- Antibioticele, a căror administrare este însoţită de eliberare de cantităţi mici 
de endotoxină sunt reprezentate pentru germeni gram-pozitivi: Vancomicina, 
Teicoplanina, Aminoglicozide (Gentamicina), cefalosporine generaţia III-a în 
monoterapie sau în asociere cu Vancomicina; pentru germenii gram-negativi: 
Ceftriaxon, imipeneme  în monoterapie sau în asociere cu Vancomicina. 
-  Reevaluarea antibioterapiei la 48-72 de ore, pentru a face terapia–ţintită.
-  Se recomandă  antibioticoterapia combinată empirică doar la bolnavi cu 
neutropenie, infecţie cu Pseudomonas aeruginosa.
-   Întreruperea antibioticului, dacă se exclude cauza infecţioasă.
-   Durata tratamentului cu antibiotice  este de 10-14 zile în sepsis, circa 3 
săptămîni – în meningite, iar în osteită, artrită septică sau pielonefrită – pînă 
la 4-6 săptămîni. Grad de recomandare: (D,5)
Terapia antibacteriană recomandată în funcţie de agenţi patogeni tipici 
vîvîv rstei.
Grup de vîGrup de vîGrup de v rstă Bacteriemie 

ocultă
Sepsis Meningită

Nou-născuţi:
Staph. aureus, 
epidermidis (coagulazo 
negativ), 
Escherihia coli 
Klebsiella, Pseudomonas 
aeruginosa, 
enterobacter, Candida

Nu este 
cazul

Ampicilina 
– 100 mg/kg 
+ Cefotaxim 
– 50 mg/kg sau 
Ceftriaxon – 50 
mg/kg

Ampicilina 
– 100 mg/kg 
+ Cefotaxim 
– 50 mg/kg sau 
Ceftriaxon – 50 
mg/kg
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Sugari:
Haemophilus 
infl uenzae, Staph. 
aureus, epidermidis, 
Streptococcus 
pneumoniae, Neiseria 
meningitidis, Salmonella

Nu este 
cazul

Ampicilina 
– 100 mg/kg 
+ Cefotaxim 
– 50 mg/kg 
sau Ceftriaxon 
– 50 mg/kg în 
plus luaţi în 
consideraţie 
Vancomicina 
– 15 mg/kg

Ampicilina 
– 100 mg/kg 
+ Cefotaxim 
– 100 mg/kg 
sau Ceftriaxon 
– 100 mg/kg plus 
Vancomicina 
– 15 mg/kg

Copil mare:
Streptococcus 
pneumoniae, 
Neiseria meningitidis, 
Enterobacter, 
Haemophilus infl uenzae

Ceftriaxon 
– 50 mg/kg

Cefotaxim 
– 50 mg/kg 
sau Ceftriaxon 
– 50 mg/kg, 
în plus luaţi în 
consideraţie
Vancomicina 
– 15 mg/kg

Cefotaxim 
– 100 mg/kg 
sau Ceftriaxon 
– 100 mg/kg plus 
Vancomicina 
– 15 mg/kg

În primele 2 luni de viaţă, se recomandă administrarea de Ampicilină – 100 
mg/kg şi de Cefotaxim sau de Ceftriaxon – 50 mg/kg  i.v. La copiii în vîrstă 
de 3 luni sau mai mari se recomandă Cefotaxim sau Ceftriaxon – 50 mg/kg 
i.v. Doza se creşte pînă la 100 mg/kg, dacă nu s-a exclus meningita, pentru a 
facilita pătrunderea antibiticului în LCR. 
La sugari şi la copiii mari: Cefotaxim – 50 mg/kg cu Vancomicină – 15 mg/kg.
Este necesar de monitorizat cu atenţie pacienţii după administrarea 
antibioticelor, pentru că există riscul de colaps vascular brusc cauzat de liza 
bacteriană şi eliberarea de endotoxine.
Controlul sursei infecţioase
Fiecare pacient cu sepsis este evaluat pentru depistarea sursei infecţioase 
şi controlul ei, ţinînd cont că majoritatea septicemiilor nosocomiale sunt 
provocate de catetere endovasculare. Recamandări de bază:
● depistarea precoce a sursei infecţioase (C,4), dar nu mai tîrziu de primele 6 
ore de la prezentare (D,5);
● instaurarea măsurilor de control al sursei: drenarea focarului purulent; 
debridarea maselor necrotice, înlăturarea dispozitivelor infectate, eradicarea 
sursei de contaminare continuă (intervenţie chirurgicala) (C,4);
● aplicarea metodelor de control al sursei imediat după resuscitarea iniţială 
adecvată (C,4). Excepţie: pancreonecroza infectată în care intervenţia 
chirurgicală nu poate fi  amînată (B,2);
● selecţia metodelor de control al sursei – benefi cii maximale şi dereglări 
fi zioligice minime (D,5);
● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei ● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei ● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei ● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei ● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei ● înlăturarea dispozitivelor endovasculare dacă ele sunt sursa infecţiei (C,4).

C.6.1.5 Corticoterapia
Corticoterapia este controversată în stadiul de sepsis, de sepsis sever (efect 
nul pentru unii, benefi c pentru alţii).În prezent, atitudinea este de a administra 
doze mici de Hidrocortizon repetat şi doar în şocul septic (dozele mari scad 
MIF – factorul de inhibiţie a migrării macrofagelor).MIF – factorul de inhibiţie a migrării macrofagelor).MIF – factorul de inhibiţie a migrării macrofagelor).
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Efectul benefi c poate fi  obţinut, doar dacă este administrat precoce. În 
prezent, nu există consensus referitor la rolul şi la doza cea mai efi cace în 
şocul septic la copil, dar poate fi  alternativă la pacienţii cu şoc septic rezistent 
la catecolamine, cu insufi cienţă corticosuprarenală certă sau suspicionată. Se 
va doza Cortizonul plasmatic înainte de iniţierea terapiei. Hidrocortizonul în 
doza de şoc 50mg/kg i.v. Urmat de aceeaşi doză PEV în 24 de ore se indică 
în şocul refractar la catecolamine. Grad de recomandare: (B,3b)

C.6.1.6. Terapia cu inotropi-vasoconstrictoare, vasodilatatoare
Dacă tratamentul infuzional adecvat nu restabileşte perfuzia tisulară şi TA 
adecvată (după 45-60 de minute), se constată şoc refractar la lichide şi 
impune asocierea suportului inotropic şi cu vasopresoare. Scopul – creşterea 
debitului cardiac (inotrop) prin creşterea contractilităţii miocardului. 
Se va începe cu Dopamina, prima alegere, se administrează  titrat în doze de 
la 5 mcg/kg/min. pînă la 20 mcg/kg/min. (în doze mici produce vasodilataţie 
coronariană, intestinală, renală,  dozele mai mari creşte contractilitatea 
miocardică, rezistenţa vasculară periferică, frecvenţa cardiacă, efectul global 
fi ind creşterea TA). Odată efectul terapeutic obţinut, se continuă perfuzia în 
acelaşi ritm timp de mai multe ore. Grad de recomandare: (C,4)
Dobutamina (efect inotrop pozitiv, efect cronotrop minim, vasodilatator) este 
un preparat inotrop de prima folosinţă la pacienţii cu debit cardiac scăzut 
(măsurat sau suspect prin extremităţi reci, reumplere capilară prelungită, 
debit urinar scăzut) şi TA medie adecvată, cînd există semne de rezistenţă 
vasculară pulmonară crescută (frecvent la nou-născut) (C,4). Dobutamina 
datorită  efectului vasodilatator periferic (stimulare beta 2) nu este adecvată 
în hipotensiune sau se va asocia cu Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina. 
Doza de Dobutamină  este de 2-20  mcg/kg/min. Terapia vasoactivă  se 
menţine cîteva zile în şocul rezistent la lichide. 
• Şocul care persistă în pofi da unei terapii lichidiene > 60 ml/kg/h şi a 
administrării de Dopamină > 10 mcg/kg/min este etichetat ca fi ind şoc 
rezistent la Dopamina/Dobutamina; trebuie rapid recunoscut pentru a 
începe terapia cu Epinefrina – 0,1-1mcg/kg/min (în şocul rece cu tegumente 
reci-marmorate, puls periferic diminuat, timp recolorare capilară > 3 sec) 
sau Norepinefrina 0,1-1 mcg/kg/min (în şocul cald cu debit cardiac normal 
şi RVS scăzută-membre calde, timp de umplere capilară normal, puls 
săltăreţ). Noradrenalina în doze mici (sub 0,3 mcg/kg/min) are efecte inotrop 
şi cronotrop pozitiv, creşte TA medie prin efecte vasoconstrictoare periferice, 
creşte fl uxul sangvin regional, extracţia de oxigen, debitul urinar, nemodifi cînd 
frecvenţa cardiacă, volumul de sînge expulzat. Noradrenalina este 
inotropul de prima linie în şocul septic la copil mare (C,4). Administrarea de 
catecolamine se face pînă la normalizarea presiunii de perfuzie şi saturaţiei 
cu oxigen > 70%  în VCS.  Se recomandă a menţine presiunea arterială 
medie  ≥ 65mmHg. Grad de recomandare: (B,3b)                                        
• Copiii cu şoc rezistent la Epinefrină care rămîn instabili hemodinamic, 
cu debit cardiac mic, rezistenţă vasculară sistemică înaltă  şi cu presiune 
arterială în normă (şoc septic rece) pot benefi cia  de vasodilatatoare. 
Substanţele vasodilatatoare sunt rar utilizate în pediatrie.  Nitroprusiatul 
de sodiu – 0,1-8 mcg/kg/min sau Nitroglicerina – 5-20 mcg/kg/min sunt 
vasodilatatoarele de primă intenţie recomandabile.
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Absenţa răspunsului la Epinefrină şi la vasodilatatoare face posibilă folosirea 
inhibitorilor de fosfodiesteraza (PDE), tip III, cu rolul de a hidroliza AMPc 
prin stimularea de ß-receptori cardiaci şi vasculari. Prezenţa disfuncţiei 
hepatice recomandă alegerea Milrionei – 0,25-1 mcg/kg/min, iar a celei 
renale a Amrinonei – 1-10  mcg/kg/min administrate în perfuzie continuă; se 
vor întrerupe la primele semne de toxicitate – tahiaritmie, scăderea rezistenţei 
vasculare sistemice, hipotensiune arterială.
• Pentoxifi lina – 5-10 mg/kg/zi în 2-3 prize, timp de cinci zile. Pentoxifi lina 
este un inhibitor de fosfodiesterază (vasodilatator), blochează aglutinarea 
şi activarea neutrofi lelor, reduce producţia de TNF. Efi cacitatea încă trebuie 
confi rmată. 
Şocul rezistent la catecolamine poate fi  datorat unor stări patologice 
nediagnosticate (pericardită, pneumotorace, insufi enţă corticosuprarenaliană, 
hipotiroidism, pierderi sangvine, patologie abdominală, necroză tisulară etc.) 
care trebuie sancţionate terapeutic. Grad de recomandare: (B,2b)

C.6.2. Terapia de suport şi cea adjuvantă
• Anihilarea (neutralizarea) endotoxinelor
•  Antimediatoarele
•  Corecţia tulburărilor metabolice şi disfuncţiilor de organ
•  Produsele de sînge şi proteina-C (activă)
•  Metodele de oxigenare membranară extracorporeală
•  Sedarea, anlgezia şi blocada neuromusculară
•  Terapia cu bicarbonat
•  Profi laxia trombozei venelor profunde
•  Profi laxia ulcerului de stres

C.6.2.1 Corecţia tulburărilor metabolice şi corecţia disfuncţiilor de organe 
Principala tulburare metabolică ce apare în sepsisul sever şi în şoc este 
acidoza metabolică ca urmare a desfăşurării metabolismului glucidic în 
anaerobioză cu acumulare de acid lactic, piruvic. Corectarea acidozei este un 
obiectiv major (în prezenţa acidozei se menţine spasmul precapilar).  Corecţia 
disfuncţiei de organ se face, în primul rînd, prin măsurile necesare proprii 
fi ecărui organ în parte (insufi cienţa renală, hepatică etc.).

C.6.2.2 Preparatele din sînge
Produsele de sînge au indicaţii certe:
● Masa eritrocitară se administrează cînd valoarea hemoglobinei scade 
sub 60 g/l, la copil şi sub 100 g/l, la nou-născut. Hipovolemia secundară 
permeabilităţii capilare crescute poate persista cîteva zile fi ind necesară 
corecţia cu cristaloide şi de masă eritrocitară (valoarea este sub cea precizată 
anterior).
● Plasma proaspată congelată, se va indica cînd timpul de protrombină 
şi, timpul parţial, de tromboblastină sunt prelungite, dar se va ţine seama 
că, administrată rapid, are efect hipotensor cauzat probabil de kininele 
vasoasctive. Doza de plasmă este de 10-15 ml/kg/corp.
● Masa leucocitară se va indica la pacientul septic, neutropenic, secundar 
chimioterapiei sau unui defi cit imun pe linie leucocitară; studiile din literatură 
au relevat o ameliorare a rezultatelor în sepsisul nou-născutului neutropenic < 
1,5x109/l tratat cu factor de stimulare a macrofagelor granulocitare.
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● Masa trombocitară, cînd trombocitele sunt sub 50x109/l şi există semne de 
sîngerare sau pacientul va fi  supus unei intervenţii chirurgicale.  Produsele din 
sînge nu au grad de recomandare.
Proteina C  Recombinantă Umană Activată (rhAPC, preparatul 
Drotrecogin alfa).
● Concentraţia de Proteina C atinge la copil o valoare similară cu cea la 
adult după vîrsta de 3 ani; acesta ar putea explica importanţa administrării 
în sepsisul însoţit de tulburări de coagulare (nu sunt studii cu referire la 
efectul în rata mortalităţii la copil); forma recombinată de Proteina C (Activă) 
(Drotrecogin-alfa) nu se recomandă să fi e utilizată la copil datorită riscului 
major de hemoragie intracraniană. Se recomandă la adulţi în stare severă 
cu risc de deces, după scala APACHE < 20 sau cu insufi cienţă multiplă de 
organe. Recomandăm Grad de recomandare: (B,3a).

C.6.2.3 Profi laxia trombozei venoase profunde şi profi laxia ulcerului de stres
Profi laxia trombozei venoase profunde
Tromboza venoasă profundă este secundară cateterelor venoase centrale 
şi, în special, abordului femural (pînă la 25% din cazuri). Nu sunt studii 
referitoare la utilizarea Heparinei în profi laxia trombozei la copil, dar 
menţinerea funcţiei fi brinolitice necesită control.
Profi laxia ulcerului de stres
Hemoragia gastrointestinală poate apare la copilul septic cu coagulopatie, 
ventilaţie artifi cială pulmonară; profi lactic se recurge la blocantele receptorilor 
H2 histaminici (Ranitidina, Famotidina). Nu au grad de recomandare.

C.6.2.4 Metodele  de oxigenare extracorporală prin  membrană
Aplicarea metodelor de oxigenare membranară extracorporală va fi  limitată 
la pacienţii în şoc septic refracter cu/şi infufi cienţă respiratorie care nu 
poate fi  menţinută cu terapia convenţională. Grad de recomandare: (C,4). 
Rezultatele nu sunt concludente. 
Sedarea, analgezia şi blocada neuromusculară.
Pacienţii care se afl ă la ventilaţie mecanică necesită sedare: sunt 
recomandate diazepam 0,3-0,5 mg/kg/zi sau midazolam 0,2-0,3 mg/kg/zi 
i.v. Pentru analgezie se recomandă lidocaina 1-1,5 mg/kg i.v., sau fentanyl 
1-3 mg/kg/doză unică. Pentru blocada neuromusculară se recomandă 
vecuronium 0,15-0,2 mg/kg sau rocuronium 0,9-1,2 mg/kg. Sedarea şi 
analgezia nu se indică pentru termen lung. Grad de recomandare: (D,5).
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Anexa 1.

Ghidul părinţilor şi al persoanelor de îngrijire cu copil afectat de sepsis

Acest ghid include informaţii despre asistenţa medicală şi despre tratamentul copiilor 
cu sepsis în cadrul Serviciului de Sănătate şi este destinat părinţilor şi persoanelor de 
îngrijire; celor care doresc să cunoască mai multă informaţie despre această boală. Ghidul 
vă va ajuta să înţelegeţi mai bine opţiunile de îngrijire şi de tratament al sepsisului la copii, 
disponibile în Serviciul de Sanătate. Ghidul nu oferă prezentarea în detalii a maladiei, 
analizele şi tratamentul complex. Despre aceasta vă va informa medicul de familie şi 
asistenta medicală.

Sepsis – proces infl amator nespecifi c, manifestat prin febră, de geneză infecţioasă 
documentată: pneumonie, diaree, pielonefrită, meningită, otită, osteomielită etc.; însoţit de 
semne care prezintă  pericol pentru viaţă: copilul refuză hrană, varsă, pare somnolent şi 
inhibat, poate avea convulsii.

Factori favorizanţi:  sugari, vîrstă fragedă şi preşcolară, infecţii acute suportate anterior, 
complicaţii infecţioase suportate de mamă şi nou-născut, igienă personală precară 
(spălatul pe mîini, folosirea săpunului), dispozitive de alimentaţie artifi ciale (sonde 
nazogastrice, biberoane) nesterile. Spitalizări repetate, tratamente cu antibiotice.

Semne clinice: Dereglări de comportament: somnolenţă / agitaţie, plîns slab / ţipăt 
profund, refuză hrana, vome, febră peste 38,50C sau hipotermie sub 360C, tuse, respiraţie 
accelerată, dereglări digestive – pierde din greutate, diaree, balonarea abdomenului, 
membre reci, coloraţii surie-pămîntie ale pielii, afecţiuni purulente sau plăgi extinse, 
micţiunii mai frecvente sau rare, sau un simplu „copilul nu evoluează”.

Recomandări părinţilor şi persoanele de îngrijire ale copilului: 
1. Primul ajutor pe care îl puteţi acorda în febră este administrarea orală de Paracetamol  
conform vîrstei.
2. Fiecare copil, cu dereglări de comportament şi cu febră, necesită examinare la medicul 
de familie sau chemaţi „Salvarea”.
3. Nu vă opuneţi spitalizării, dacă medicul decide acest lucru.

Asistenţa medicală pentru copilul dumneavoastră: 
Pentru diagnosticare se folosesc metode de laborator şi instrumentale care se pot efectua 
doar în secţiile de staţionar. Tratamentul complex care include terapia antimicrobiană se 
efectuează conform sensibilităţii microbilor, care este apreciată în laboratoare speciale. 
Respectaţi tratamentul prescris şi recomandările medicului de familie. Toate măsurile sunt 
direcţionate spre însănătoşirea copilului dumneavoastră, prevenirea complicaţiilor şi spre 
dezvoltarea lui armonioasă ulterioară.
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Anexa 2.

Terminologia recomandată a procesului septic la copil
(International Consensus Defi nitions for Pediatric Sepsis, 2002)

Infecţia Răspuns infl amator localizat sau generalizat, determinat de prezenţa şi 
de multiplicarea microorganismelor sau de invazia unui ţesut  de către  
microorganisme, steril în mod normal.

Bacteriemia Prezenţa de bacterii (fungi) viabili în sînge, evidenţiate prin hemoculturi 
pozitive, fără semne clinice de infecţie severă. Bacteriemiile pot fi  
tranzitorii, intermitente, permanente. Este o situaţie frecventă în practică.tranzitorii, intermitente, permanente. Este o situaţie frecventă în practică.

Septicemia Formă severă, genelazită a infecţiei bacteriene, cu evoluţie aciclică 
caracterizată prin:   
• Existenţa unei porţi de intrare a infecţiei (actuală sau în anamneză).       
• Existenţa unui focar septic primar, unde germenii se multiplică şi 
diseminează ulterior, hematogen sau limfatic.                                             
 • Prezenţa repetată a germenilor în sînge, documentată prin hemoculturi 
pozitive.                                                                                                         
• Apariţia focarelor septice metastatice, cu evoluţia de sine stătătoare, dar 
cu potenţial de diseminare a germenilor şi de întreţinere a bolii.cu potenţial de diseminare a germenilor şi de întreţinere a bolii.

SRIS Proces infl amator sistemic nespecifi c, care include prezenţa a cel puţin 
2 din următoarele modifi cări, una dintre care trebuie să fi e modifi carea 
temperaturii sau a numărului de leucocite:                                           
•  Febra de peste 38,5˚C sau hipotermia sub 36˚C (măsurată rectal, oral, 
vezica urinară, cateter central).                                                      
• Tahicardia cu FC peste 2 DS faţă de valorile normei specifi ce vîrstei 
(peste 90/min la adulţi) în absenţa stimulilor externi dureroşi sau a 
medicaţiei cronice; sau creşterea inexplicabilă, cu durată de peste 0,5-
4 ore;  sau la copii sub 1 an bradicardie (FC sub percentila 10 conform 
vîrstei), în absenţa stimulilor vagali, terapiei cu β-blocante, MCC  
cianogene sau scăderea  inexplicabilă a FC persistentă peste 0,5 ore.       
•  Tahipnee peste 2 DS faţă de valorile normei specifi ce vîrstei (peste 
20/min la adulţi) sau hiperventilaţie indicată de Pa CO2  sub 32mm/Hg, în 
absenţa bolilor neuromusculare sau anesteziei generale.                          
 •  Leucocitoză peste 12x109/l  sau leucopenie sub 4x109/l, sau prezenţa 
a peste 10% din elemente tinere în periferie (nesegmentate).

SEPSISUL Cuprinde criteriile de defi nire pentru SRIS şi o cauză infecţioasă 
documentată sau probabilă.
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SEPSISUL 
SEVER

Sepsis asociat cu disfuncţie organică, hipoperfuzie tisulară şi/sau 
hipotensiune. Sepsis plus una dintre modifi cări:                                     
● Disfuncţie cardiovasculară. După administrarea de fl uide 20-40 ml/kg 
în 1 oră:     
•  Hipotensiune arterială cu TA sub percentila 5 pentru vîrsta sau TA 
sistolică scăzută cu 2DS faţă de norma conform vîrstei, la copilul mare 
– sub 90 mm/Hg în lipsa altor cauze sau                                                   
•  Necesarul de medicaţie vasoactivă, pentru a menţine TA în limetele 
normei: Dopamină  > 5 mcg/kg/min sau Dobutamină, Noradrenalină, 
sau                                 
•  Două din următoarele:        
 - Acidoză metabolică neexplicabilă, defi cit baze > 5 mEq/l.                     
 - Creştere a lactacidemiei mai mult de 2 ori faţă de valorile normei.         
 - Oligurie cu diureza sub 0,5 ml/kg/h.                                                     
 Timp de recolorare  capilară peste 5 sec.                                                
 Diferenţă a temperaturii centrale şi cea periferică peste 30C.                     
  ● Disfuncţie respiratorie (ARDS):                                                     
 • PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg, la intubaţi, sau < 40, la cei ventilaţi pe mască 
în absenţa bolii cardiace, sau                                                                  
• Infi ltrat pulmonar bilateral radiologic, sau                                            
• PaCO2  > 65 Torr sau > 20mmHg faţă de normă, sau                             
• Necesarul de FiO2 > 50% pentru a menţine SaO2 > 90%, sau  
Necesitatea de ventilaţie mecanică                                                  
● Sau sepsis + 2 şi mai multe disfuncţii de organ: renal, neurologic, 
hepatic, hematologic, gastrointestinal.

Şocul  
septic 

Sepsis sever însoţit de  hipotensiune arterială persistentă în pofi da 
unei resuscitări volemice adecvate şi care necesită vasopresoare, cu 
manifestări de hipoperfuzie tisulară şi disfuncţii organice.

Şocul 
septic 
refractar

Şocul septic, cu durată de peste o oră, şi care nu răspunde la 
administarea de lichide şi de vasopresoare.

MODS-
SDOM

Proces prin care funcţiile organelor nu mai sunt capabile să menţină 
homeostazia fără intervenţie din exterior.

Goldstein B, Giroir B, Randolph A: International pediatric sepsis consensus 
conference: Defi nitions for sepsis and organ disfunction in pediatrics. Pediatr Crit 
Care 2005; 6 (1):2-8.5.
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  Infecţia bacteriană, microorganisme gram pozitive,  gram-negative,  fungi

Fiziopatologia procesului septicFiziopatologia procesului septicFiziopatologia procesului septic

Focarul primar de infecţie
(cutanat, intestinal, pulmonar, otita, osteomielita, altele)

Bacteriemie. Particule ale membranei microbiene, superantigene, toxine bacteriene 
(endotoxina-LPS,  exotoxina-toxina A) vor determina

Eliberare de  Endorfi ne 
ACTH,  histamină

Eliberare de citokine  
primare: TNF-alfa, IL-1, IL-

2, IL-6,  IL-8, IFN-γ

Activarea 
sistemului 
complementului

Activarea 
sistemului de 
coagulare

Activarea moleculară 
endotelială,  leucocitară
(neutrofi le,  macrofage

Plachete)

Stimularea sistemului 
Kalikrein-kinina

Eliberare mediatoarelor 
secundare: PAF, Oxid 
nitric, LT, Radicali liberi 
oxigen, eicosanoide, alte 
IL, PGE2, prostaciclina etc.

Activarea 
polimorfonuclearelor

Răspuns infl amator sistemic:
▫ Pat vascular: vasodilataţie periferică sistemică, vasoconstricţie pulmonară, 
maldistribuţia fl uxului sangvin,hipovolemie
▫ Creşterea permeabiltăţii vasculare, cu extravazarea lichidelor. Deschiderea sfi ncterelor 
capilare şi insultă endotelială
▫ Debit cardiac iniţial în normă/crescut 
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▫ Leziuni endoteliale. ARDS. SCID. 

▫ Scădere severă a RVS. Hipotensiune
▫ Hipoperfuzie tisulară, ischemie periferică                       ŞOC SEPTIC
▫ Depresie miocardică. Debit cardiac scăzut

SDOM – Sindrom de disfuncţie multiorganică  (MODS)

REFACERE EXITUS

▫ Hipoperfuzie tisulară, ischemie periferică                       ŞOC SEPTIC

(Modifi cată după Saez-Lorens, McCracken,1993-1995)
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Criterii pentru  diagnosticul de  SDOM (conform IPSCC, 2005)

Organe şi 
sisteme

Criteriile clinico-paraclinice de  disfuncţie Criterii de 
severitate

Pulmonar 
– SDRA

• tahipnee, apnee, cianoza
• necesitate în ventilaţie mecanică invazivă  şi 
în noninvazivă
• PaCO2 > 65, PaO2 < 70 mgHg
• SaO2 < 90%
• PaO2/FiO2 < 300, în lipsa MCC cianogene
• acidoza lactică

SDRA care 
necesită PEEP > 
10 cm H2O şi FiO2 
< 0,5

Disfuncţie 
cardiovasculară

• tahicardie sau bradicardie
• cardiomegalie
• debit cardiac scăzut şi fracţie de ejecţie 
scăzută
• scăderea TA sub percentila 5 sau scăderea  
TA sistolice cu 2 DS faţă  de norma vîrstei;
• Sau – necesarul în vasoactive pentru a 
menţine TA în limitele normei: Dopamină peste 
5 mcg/kg/min sau Dobutamină, Adrenalină, 
Noradrenalină
•  Sau 2 dintre următoarele semne:
- acidoză cu defi cit de baze > 5m Eg/l
- creştere a lactatului de 2 ori faţă de normă
- oligurie cu debit urinar sub 0,5 ml/kg/h- timp 
de recoltare capilară peste 5 secunde
- diferenţă între temperatura centrală  şi cea
  periferică peste 30C

Lipsa de răspuns 
la vasopresoare

Renal – IRA, 
NTA

- oligurie, anurie, edeme
- diureză sub 0,5 ml/kg/h
- creştere a ureei, creatininei de 2 ori faţă de 
normă

Necesitate de 
dializa

Gastrointestinal-
ischemie

- imposibilitatea alimentării orale
- vărsături, diaree
- pareză intestinală
- hemoragie digestivă superioară
- pancreatită ischemică

Ulcere de stres cu 
HDS
Colecistită 
alitiazică

Hepatic-necroza 
centrolobulară

- hepatomegalie, icter
- Bilirubină, ALT, AST crescut cel puţin 2 ori 
faţă de valorile normale vîrstei
- hipoproteinemie
- TP crescut peste 2 ori faţă de normă

Icter cu Bi > 8-10 
mg/l
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SNC Confuzie, agitaţie, convulsii, coma
Neuropatie senzorială
Defi cit senzorial şi motor
LCR - proteinorahie, citoza în normă

Scor Glasgow < 11
Modifi care acută a 
statusului mental

Hematologic 
SCID

Hemoragii, necroze
Trombocitopenie sub 80x109/l
Niveluri crescute de TPTA sau TP
Semne clinice de SCID

SCID

Endocrin, imun Splenomegalie, infecţii
Semne de insufi cienţă  suprarenală
Hipofuncţie tiroidiană
Leucocitoză, leucopenie, limfopenie

Goldstein B.,Giroir B.,Randolph A. et. al. International pediatric sepsis consens 
conferente: Defi nition for sepsis and organ disfunctions in pediatrics. Pediatr Crit 
Care Med 2005, 6:2-8, modifi cat.

Abrevierile folosite în document
SRIS Sindrom al răspunsului 

infl amator sistemic
PMN Polimorfonucleare  

IRA Insufi cienţă renală acută FC Frecvenţă cardiacă
MCC Malformaţii cardiace  

congenitale 
OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii

SDRA Sindrom al detresei respiratorii, 
tip adult

MODS Multiple organ disfunction 
syndrome

TA Tensiune arterială SATI Secţia anestezie şi terapie 
intensivă

ECG Electrocardiogramă LCR Lichid cefalorahidian
SaO2 Saturaţie în oxigen i.v. Intravenos
DS Deviaţii standard PEV Perfuzie endovenoasă
VA Ventilaţie asistată
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A. Partea introductivă
A.1 Diagnostic Şocul   
A.2 Codul bolii 

(CIM 10) 
R 57.0 Şocul cardiogen
R 57.1 Şocul hipovolemic
A 41.9 Şocul septic
T 80.5 Şocul anafi lactic în urma administrării serurilor
T 88.6 Şocul anafi lactic în urma indicării şi administrării 
medicamentelor cunoscute
T 67.0 Şocul caloric

A.3 Utilizatorii Secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică

A.4 Scopurile  
protocolului

Sporirea calităţii managementului, diagnosticului şi a tratamentului 
de urgenţă a diferitor tipuri de şoc la copil

A.5 Data  
elaborării

2010

A.6 Data  
revizuirii  

2013

A.7 Defi niţţţţia 
•  Şocul  este defi nit ca o livrare inadecvată a substraturilor energetice şi a oxigenului în 
ţesuturi pentru a satisface necesităţile metabolice.

•  Sepsisul poate fi  defi nit ca un răspuns sistemic infl amator declanşat de prezenţa unor 
agenţi infecţioşi sau a toxinelor lor.

•  Şocul rece sau cald: scăderea perfuziei manifestată prin: alterarea statutului mental, 
a timpului de reumplere capilară > 2 secunde (şoc rece) sau reumplere capilară rapidă 
(şoc cald), puls slab periferic (şoc rece) sau puls săltăreţ (şoc cald) extermităţi reci, 
marmorate (rece şoc) sau scăderea volumului de urină < 1 ml/kg/h. 

•  Şocul refracter la resuscitare cu lichide  şi dopamino-rezistent – şoc persistent în 
pofi da  resuscitării în prima oră cu 60 ml/kg de fl uide şi a perfuziei de Dopamină 10 mcg/
kg/min. 

•  Şocul rezistent la catecholamine: şoc persistent în pofi da utilizării catecholaminelor 
(Epinephrină sau Norepinephrină). 

•  Şocul refractar: şoc persistent în pofi da utilizării de agenţi inotropi, vasopresoare, 
vasodilatatoare, de menţinere a homeostazei metabolice (Glucoză şi Calciu) şi 
hormonale (Tiroidă, Insulină şi Hidrocortizon).

•  Şocul hipovolemic prezintă micşorarea rapidă a volumului intravascular duce la 
micşorarea presarcinii, ceea ce generează micşorarea volumului sistolic şi a debitului 
cardiac; astfel scăzînd cantitatea de O2 livrată în ţesuturi.

•  Şocul anafi lactic este şoc de tip imediat, urmat de o reacţie sistemică a organismului la 
stimul alergic, care pune viaţa în pericol.  

•  Şocul caloric din punct de vedere clinic este  defi nit atunci cînd  temperatura corpului 
se ridică peste 400 C, pielea devine fi erbinte şi uscată, apar dereglări ale sistemului 
nervos central, delir, convulsii sau comă. Şocul termic poate rezulta din afl area într-un 
mediu cu temperatură ridicată – şoc caloric clasic sau în urma lucrului fi zic intens.
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•  DO2 este cantitatea de O2 livrată în ţesuturi per minut. DO2 depinde cantitatea de 
sînge pompată per minut, sau debitul cardiac (DC) şi cantitatea de O2 în sîngele arterial 
(CaO2).
DO2 (ml O2/min) = CaO2 (ml O2/l sînge) x DC (l/min)

•  CaO2 – cantitatea de O2 în sînge.
CaO2 = (SaO2 x Hb x 1,34) + (PaO2 x 0,003), unde SaO2 – saturaţia cu O2, Hb – 
hemoglobina, PaO2 – presiunea parţială a O2 în sîngele arterial.

• Debitul cardiac reprezintă cantitatea de  
sînge pompată pe parcursul 1 minut.
• Debitul cardiac  = volumul sistolic (VS) x 
frecvenţa cardiacă (FCC).

Debitul  cardiac neadecvat indică:
-   reumplerea capilară întîrziată;
-   descreşterea pulsului pe arterile 
periferice;
-   tahicardia;
-   hipotensiunea;
-  alterarea statutului mintal;
-  diureza neadecvată.

• Indicele cardiac este un parametru vasodinamic ce relatează debitul cardiac referit la 
suprafaţa corpului. 

• Volumul sistolic (VS) – volumul de sînge pompat la fi ecare contracţie. Depinde de 
presarcină, contractilitate, postsarcină.

Presarcina Postsarcina Contractilitatea 
Hipovolemic ↓ ↑ N
Cardiogen ↑ ↑ ↓
Distributiv ↑   ↓   sau  N ↓ ↑

•  Presarcina reprezintă volumul de sînge reîntors în ventricule:
-  volumul sistolic creşte odată cu creşterea presarcinii;
-  de obicei, se calculează prin determinarea presiunii venoase centrale (PVC);
-  acţiunea asupra presarcinii – restabilirea volemiei este o prioritate esenţială care 
precede utilizarea inotropelor.

•  Postsarcina reprezintă forţa de rezistenţă a inimii:
-  creşte odată cu majorarea rezistenţei vasculare;
-  acţiunea asupra postsarcinii – în şoc cu indice cardiac jos, TA-în normă şi rezistenţă 
vasculară sistemică înaltă, ameliorarea fl uxului sangvin are loc prin micşorarea 
postsarcinii; astfel, sporind golirea ventriculară,
-  în caz de şoc septic, derivaţii nitrici, aceste vasodilatatoare sunt în egală măsură foarte 
efi cace pentru a ameliora perfuzia tisulară;
-  şi invers, în caz de vasodilatare intensă (şoc anafi lactic) preparatele vasopresive 
–  Adrenalina sunt de prima linie.

•  Contractilitatea reprezintă forţa generată de muşchiul cardiac la fi ecare contracţie:
-  este afectat în majoritatea stărilor de şoc;
-  creşte la stimularea β1– receptorilor;
-  acţiunea asupra contractilităţii – administrarea inotropilor: Epinefrina, Norepinefrina, 
Dopamina, Dobutamina, Amrinona, Milrinona.
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•  Rezistenţa vasculară sistemică (RVS) reprezintă rezistenţa vasculară a circulaţiei 
sistemice. 
 Indicele RVS = 80 ( PAM – PVC) ÷ indicele cardiac, unde PAM – presiunea arterială 
medie; PVC – presiunea venoasă centrală.

• Tensiunea arterială  TA = DC x RVS.

                                  Contractilitatea
                      VS
           DC                     
                                  Postsarcina. Presarcina
 TA              
                      FCC
           

RVS                      FCCRVS                      FCC

•  Presiunea arterială medie este determinată de  debitul cardiac, rezistenţa vasculară 
sistemică şi de presiunea venoasă centrală.  PAM prezintă presiunea de perfuzie în 
organe şi în ţesuturi. În normă  > 70 mmHg,
•  PAM = (DC x RVS) + PVC.
•  Sau în caz de FCC stabilă ea poate fi  calculată: PAM ≈ presiunea diatolică +  ⅓ 
(presiunea sistolică –presiunea diastolică)

VARIAŢIILE FRECVENŢEI CARDIACE ŞI RESPIRATORII, ALE PRESIUNII 
ARTERIALE SISTOLICE ŞI ALE NUMĂRULUI DE LEUCOCITE ÎN FUNCŢIE 

DE GRUPURI DE VÎDE GRUPURI DE VÎDE GRUPURI DE V RSTE

VîVîV rsta FCC FR Nr 
Leucocite 
(109/l)

TA sistolică 
(mmHg)

Tahicardia Bradicardia
< 1 lună > 180 < 100 > 50 > 34 < 65
< 1 
săptămînă

> 180 < 100 > 40 > 19,5 sau 
< 5

< 75

< 1 an > 180 < 90 > 34 > 17,5 sau 
< 5

< 100

2-5 ani > 140 > 22 > 15,5 sau 
< 6

< 94

6-12 ani > 130 > 18 > 13,5 sau < 
4,5

< 105

< 18 ani > 110 > 14 > 11 sau < 
4,5

< 117
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LIMITELE FRECVENŢEI CARDIACE ŞI ALE PRESIUNII DE PERFUZIE 
ÎN FUNCŢIE DE GRUPURI DE VÎIE DE GRUPURI DE VÎIE DE GRUPURI DE V RSTĂŢ

VîVîV rsta FCC (bătăi/
min)

Presiunea de perfuzie (mmHg)
 (presiunea arterială medie –
presiunea venoasă centrală) 

Nou-născuţi în termen 120–180 55
Copii mai mari de 1 an 120–180 60
Copii mai mari de 2 ani 120-160 65
Copii mai mari de 7 ani 100-140 65
Copii mai mari de 7 ani 90-140 65

B. Partea generală
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Resuscitarea – În departamentul de urgenţă sau secţia de reanimare 

şi terapie intensivă pediatrică
C.8.-C.8.1.4. Resuscitarea  
ABC-ul (PALS – Pediatric 
Advanced Life Support
(suport pediatric vital avansat). 
Anexa 1 
-  Resuscitarea cu lichide. 
Anexa 2
-  Suport hemodinamic 
restabilirea perfuziei tisulare 
şi a tensiunii arteriale
-  Antibioterapia
C.8.5.1. Managementul de 
urgenţă a deshidratării 
severe (I etapă)

Menţinerea funcţiei 
organelor vitale
Prevenirea afectării 
poliorganice
Scopul (B,3)(1)

-  Restabilirea şi menţi-
nerea căilor respiratorii, de 
oxigenare şi de ventilare 
-  Menţinerea sau 
restabilirea circulaţiei 
(perfuzia tisulară, TA)
-  Menţinerea sau 
restabilirea FCC
Scopurile terapeutice 
(B,3)(1)

-  TRC mai mic de 2 sec, 
-  Pulsul în normă, fără di-
ferenţe dintre calitate puls 
central versus periferic
-  Extremităţile calde
-  Diureza > 1 ml/kg/h
-  Statutul mintal în normă
-  Normalizarea tensiunii 
arteriale respectiv vîrstei 
-  Glicemia în normă
-  Concentraţia de calciu 
ionizat – în normă

ABC-ul reanimării (PALS 
- Pediatric Advanced Life 
Support)Support)Support C.8.-C.8.1
În  primele ore de 
reanimare (în camera 
sau în departamentul de 
resuscitare) 
Monitoringul (B,3)(1)

−  Pulsoximetria continuă
−  ECG continuu
−  TA continuă
−  Presiunea continuă a 
pulsului 

−  Temperatura corporală
−  Diureza 
−  Glicemia
−  Calciul ionizat
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C.9.-C.9.4
-  Conduita copilului cu 
reacţia anafi lactică
-  Poziţionarea
-  Eliminarea factorului 
declanşator
-  Stopul cardiorespirator 
cauzat de reacţie 
anafi lactică (Anexa 1) 
-  Algoritmul şocului 
anafi lactic (Anexa 3)
C.9.5-C.9.5.8
-  Medicamentele şi 
metodele de administrare 
-  Adrenalina intramuscular
-  Autoinjectoare de 
Adrenalină
-  Adrenalina intravenos
-  Oxigenoterapia
-  Fluide
-  Antihistaminele
-  Glucocorticosteroizii
-  Bronhodilatatoarele
C.9.6-C.9.7 
-  Abordarea ABCDE
-  Primii paşi
-  Căile respiratorii (A)
-  Respiraţia (B)
-  Circulaţia (C)
-  Dizabilităţile (D)
-  Expunerea (E)
- Informaţiile suplimentare

Tratamentul reacţiei 
anafi lactice se bazează 
pe principiile generale 
de menţinere a vieţii:
-  Pentru evaluarea 
pacientului, utilizaţi 
ABCDE-ul
-  Chemaţi urgent după 
ajutor
-  Primar, trataţi semnele 
ameninţătoare pentru 
viaţă
-  Tratamentul iniţial nu 
trebuie să fi e întîrziat din 
lipsa unui istoric complet 
sau  a unui diagnostic 
incert
Tratamentul specifi c al 
unei reacţii anafi lactice 
depinde de:
-  Localizarea de urgenţă 
a  pacientului: chemarea 
ambulanţei şi transferul  
în secţia de reanimare
-  Echipa califi cată 
-  Numărul sufi cient de 
salvatori – dacă este doar 
o persoană este necesar 
de chemat ajutor; în caz 
de prezenţă a echipei 
mai multe acţiuni trebuie 
întreprinse simultan
-  Echipamentul 
şi medicamentele 
disponibile – toate 
unităţile medicale 
trebuie să dispună de 
setul pentru ajutorul de 
urgenţă în caz de şoc 
anafi lactic. Toţi lucrătorii 
medicali trebuie să 
cunoască echipamentul  
şi medicamentele, 
verifi carea realizîndu-se 
regulat.

Toţi pacienţii care au avut o 
reacţie anafi lactică trebuie 
monitorizaţi:
- Pulsoximetria
-  Măsurarea noninvaziva a 
tensiunii arteriale 
-  ECG 
-  Monitorizarea trebuie să 
fi e supravegheată de către 
o perosană califi cată  în 
intrepretarea rezultatelor şi 
în luarea măsurilor în caz 
de devieri de la normă
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C.10.-C.10.1
-  Managementul şocului 
caloric
-  Metodele de răcire

Scopul  
managementului 
şocului caloric
•  îngrijirea căilor 
respiratorii (PALS)
•  reducerea temperaturii 
– 0,200C/min, pînă la 
39,00C

-  PALS (suport pediatric 
vital avansat ) (vezi Anexa 1)
-  Metodele de răcire

B.2. Stabilizarea. Prima oră după resuscitare. 
Secţţţţia de terapie intensivă cu suport hemodinamic

C.8.2-C.8.4 
-  Resuscitarea cu lichide
-  Suportul hemodinamic
-  Şoc cu indice cardiac jos, 
TA normală şi rezistenţă 
vasculară sistemică înaltă
-  Şoc cu indice cardiac jos, 
hipotensiune şi rezistenţă 
vasculară joasă
-  Şoc cu indice cardiac 
şi rezistenţă vasculară 
sistemică joasă
-  Şoc refracter la tratament
-  Preparatele vasoactive 
utilizate în managementul 
şocului la copil
-  ECMO

Stabilizarea şi menţinerea 
TA şi FCC 
Scopul (B,3)(1)

Perfuzia
-   TRC < 2 sec FCC – în
normă Presiunea de perfuzie 
– respectiv vîrespectiv vîrespectiv v rstei (presiunea 
arterială medie – presiunea – presiunea –
venoasă centrală mmHg)
-   Saturaţia venoasă a oxige-
nului – 70% sau SpO2  > 95%
-  Indicele cardiac  > 3,3 l/
min/m2 şi < 6,0 l/min/m2 
Scopurile terapeutice 
(B,3)(1)

-  TRC mai mic de 2 sec, 
-  Puls – în normă, fără 
diferenţe dintre calitate puls 
central versus periferic
-  Extremităţi calde
-  Diureza > 1 ml/kg/h,
-  Statutul mintal – în normă
-  Indicele cardiac – >
3,3 l/min/m2 şi < 6,0 l/min/m2
-  Presiunea de perfuzie – în 
normă, repectiv vărstei
-  Saturaţia venoasă a 
oxigenului – > 70%  sau 
SpO2 – 95%
-  Creşterea presiunii prin 
prin mărirea IC şi PAM
-  Timpul protrombinic
-  Lactatul
-  EAB (anion gap - diferenţa 
dintre anioni = ([Na+]+[K+])-
([Cl-] +[HCO3-]) acidoză 
metabolică cînd > 18 mmol/l)

Suportul hemodinamic 
(B,2b)(1,2) 

Monitoringul (B,3)(1)

-  Pulsoximetria continuă
-  ECG continuu
-  TA (intraarterială) 
continuă
-  Temperatura corporală
-  Diureza 
-  Glicemia
-  Calciul ionizat
-  Saturaţia O2 venoasă 
centrală (ScvO2) sau 
saturaţia periferică O2
(SpO2) 
-  Debitul cardiac
-  Timpul protrombinic
-  Lactatul
-  EAB
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C.8.5.2-C.8.5.3.
Managementul deshitratării 
(II etapă)

- Restabilirea volemiei şi a 
dereglărilor hiroelectrolitice 

-  Determinarea  
necesităţilor zilnice în 
lichide după metoda 
Holiday-Segar pentru 
determinarea volumului 
fl uidelor administrate la 
copiii cu starea stabilă 
(B,3)(1)

-  Managementul 
deshitratării: calcularea 
defi citului de lichid

C.10.2-C.10.7 
-  Limitarea producţiei de 
energie
-  Optimizarea circulaţiei
-  Dereglările de coagulare şi 
hematologice
-  Afectarea hepatică
-  Edemul pulmonar
-  Dereglările renale

Scopul  managementului 
şocului caloric
•  Continuarea răcirii 
copilului
•  Limitarea producţiei de 
energie termică 
•  Optimizarea circulaţiei 
•  Monitorizarea şi tratarea 
complicaţiilor

-  Monitorizarea continuă 
a temperaturii (rectală sau 
esofagală)
-  Monitoringul continuu al 
FCC, ECG, TA 

B.3. Diagnosticul clinic şi cel paraclinic

C.1.– C.3.
- Clasifi carea etiologică a 
şocului
- Stadiile şocului în funcţie 
de răspunsul la tratament 
-  Tipurile de şoc la pacienţii 
pediatrici
C.4. – C.4-4
-  Şocul hipovolemic
-  Cauzele şocului 
hipovolemic
-  Patofi ziologia 
hipovolemiei
-  Semnele clinice ale 
şocului hemoragic în funcţie
de gradul de hemoragie
-  Deshidratarea. Evaluarea 
clinică a gradului de 
deshidratare

Stabilirea precoce a 
diagnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor (a afectării 
poliorganice)

Investigaţiile paraclinice 
obligatorii:
1.  AGS
2.  Trombocitele
3.  Coagulograma
4.  Ionograma
5.  Glicemia
6.  EAB
7.  Lactatul 
8.  Ureea, creatinina
9.  Dopplerul cardiac
10. ECG
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C.8.5.4. Evaluarea 
paraclinică a deshidratării

Stabilirea precoce a 
disgnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor

1.  AGS: Ht, Hb
2.  Ionogramă (Na+, K+, 
Ca+2, Cl-, HCO3-)
3.  EAB
4.  Ureea, creatinina
5.  Analiza urinii: 
densitate, pH, uree, Na+, 
K+, Cl-, HCO3-
6.   ECG (în caz de 
hiperpotasemie)

C.5. – C.5.3
Şocul cardiogen  
Cauzele şocului cardiogen
Patofi ziologia şocului 
cardiogen
Semnele clinice ale şocului 
cardiogen

Stabilirea precoce a 
diagnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor

1.  AGS
2.  Trombocitele
3.  Coagulograma
4.  Ionograma
5.  Glicemia
6.  EAB
7.  Lactatul 
8.  Ureea, creatinina
9.  Dopplerul cardiac
10. ECG

C.6.-C.6.2.3
-  Şocul distributiv
-  Cauzele în şocul 
distributiv
-  Mecanismele patogenetice 
ale şocului distributiv:
o  Şocul anafi lactic
o  Şocul neurogen
o  Şocul septic

Stabilirea precoce a 
diagnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor

C.6.3-C.6.3.1
•  Şocul septic
-  Semnele clinice ale 
şocului septic 
-  Diagnosticul clinic de şoc 
septic

Stabilirea precoce a 
diagnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor

Investigaţiile 
paraclinice 
obligatorii:
1. AGS
2. PCR
3. Trombocitele
4. Coagulo-
grama
5. Hemocultura
6. Urocultura 
7. Calciul
8. Glicemia
9. Lactatul
10. EAB 
11. Ureea, 
creatinina
12. Dopplerul 
cardiac
13. ECG

Investiga-
ţiile 
paraclinice 
recoman-
date:
1. Profi lul 
hormonal 
al tiroidei
2. Profi lul 
hormonal 
al suprare-
nalelor
3. Profi lul 
hormonal 
hipothala-
mopituitar
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C.6.4-C.6.4.7.2
•  Şocul anafi lactic
-  Triggerii anafi laxiei 
-  Anamneza anafi laxiei
-  Recunoaşterea semnelor 
reacţiei anafi lactice
-  Clasifi carea reacţiei 
alergice acute 
-  Particularităţile instalării 
semnelor clinice
-  Problemele ce pun viaţa în 
pericol 
-  Problemele căilor 
respiratorii
-  Problemele respiraţiei
-  Problemele circulaţiei
-  Modifi cările pielii şi/sau 
ale mucoaselor
-  Diagnosticul diferenţial
1. Cu patologiile ce pun 
viaţă în pericol
2. Cu situaţii ce nu prezintă 
pericol pentru viaţă
C.9.8. Investigaţiile specfi ce 
după o reacţie anafi lactică

Stabilirea precoce a 
disgnosticului măresc 
şansele de supraveţuire

C.9.8.  Triptaza serică  

C.7.-C.7.2
• Şocul caloric
- Mecanismele patogenetice 
ale şocului caloric
- Tabloul clinic al şocului 
caloric

Stabilirea precoce a 
diagnosticului măresc 
şansele de supraveţuire 
şi micşorează rata 
complicaţiilor (a afectării 
poliorganice)

-  Ionograma (Na, K, Ca)
-  Timpul protrombinic şi 
timpul de  tromboplastină 
parţial activat (TTPA)
-  Transaminazele
-  AGS
-  EAB
-  Ureea

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1.  Clasifi carea etiologică a şocului

•  Hipovolemic/hemoragic
•  Distributiv – anafi lactic, septic, neurogen
•  Cardiogen
•  Caloric

C.2. Stadiile  şocului în funcţie de răspunsul la tratament 

Sistemele Şocul compensat Şocul decompensat Şocul ireversibil 
SNC Agitarea, 

anxietatea cu 
trecere în letargie şi 
somnolenţă

Alterarea 
conştienţei 
Leziunea  
hipoxicoischemică

Leziune 
hipoxicoischemică 
cu moarte celulară
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Sistemul 
cardio-
vascular

Tahicardia 
TA – în normă 
Pulsul  periferic 
slab în comparaţie 
cu cel central
TRC > 2 sec. 

Tahicardia 
cu trecere în 
bradicardie 
Hipotensiunea 
arterială 
Pulsul periferic 
neperceptibil pe 
fundal de  puls 
central slab 
perceptibil

Ischemia 
miocardului
Necroza celulară
Şocul

Pulmonii Tahipneea, mărirea 
efortului respirator 

SDRA SDRA

Rinichii Oligurie, ↑
osmolarităţii 
urinare, ↑Na în 
urină 
FeNa < 1

Necroza tubulară 
acută 
IRA

Necroza tubulară 
acută 

Tractul  
gastro-
intestinal

Ileusul
Intoleranţa 
alimentară
Gastria de stres

Pancreatita
Colecistita 
acalculoasă
Hemoragia 
gastrointestinală

Hemoragia 
gastrointestinală

Ficatul Creşterea 
transaminazelor

Necroza 
centrolubolară
Ficatul de şoc

Dereglările 
hepatice

Status 
Hematologic

Activarea 
endotelială
Activarea 
trombocitelor 
Hemoragia 
gastrointestinală

SCID SCID

Status 
Metabolic 

Glicogenoliza, 
Gluconeogeneza
Lipoliză,  Proteoliză

Epuizarea 
glicogenului 
Hipoglicemie 

Hipoglicemia 

Sistemul 
imun

Imunosupresia Imunosupresia Imunoparaliza
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C.3. Tipurile de şoc la pacienţii pediatrici (adaptat cu modifi cările McKiernan 
C. A, Lieberman S. A. Pediatr Rev. 2005; 26 (12): 451-60)

         Tipul de şoc Mecanismul Semnele şi 
simptomele

Intervenţie 

Şocul
hipovolemic 
/ hemoragic

Micşorarea 
absolută 
sau relativă 
a volumului 
de sînge 
circulant, 
↓DC, ↑RVS

Tahicardia, 
diminuarea 
pulsului, 
înfundarea ochilor 
şi a fontanelei.

Cristaloizi 20 ml/kg, 
reevaluarea după fi ecare 
bolus, produse de sînge în 
caz de şoc hemoragic

Şocul 
cardiogen 

↓DC, ↑RVS Tahicardia, 
diminuarea 
pulsului, 
hepatomegalie, 
dilatarea vaselor, 
jugulare

Dopamina, Dobutamina, 
Epinefrina,  Milrinona. 
Bolusurile mici de volumul 
expanderi 5-10 ml/kg, 
administrare cu atenţie şi 
monitorizarea răspunsului.  
Ecocardiografi e precoce

Şocul 
distributiv 

Anafi lactic ↑DC, apoi ↓, 
RVS↓↓

Angioedema, 
detresa 
respiratorie

Suportul adrenergic, 
volumul expanderi, accesul 
vascular precoce, pot fi  
necesare doze sporite de 
inotropi

Şocul septic 
Şocul cald

DC↑, RVS↑ Tahipneea, 
pulsul  săltăreţ, 
extremităţile calde 
cu hipotensiune, 
hiperpneea, 
dereglarea 
conştienţei

Bolusurile de cristaloizi, de 
repetat pînă la stabilizarea 
hemodinamicii, prima 
linie de vasopresoare 
(Dopamina)

Şocul septic 
Şocul rece

DC↓, RVS↑ Tahicardia,  
perfuzia 
periferică săracă, 
diminuarea 
pulsului, 
hiperpneea, 
dereglarea 
conştienţei

Bolusurile de cristaloizi, 
pînă la ameliorarea 
hemodinamicii, suport 
inotrop precoce cu 
Dopamină sau cu 
Epinefrină, utilizaţi 
ecocardiografi a pentru 
ghidarea tratamentului
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DC↓, RVS↓ Tahicardia, 
pulsul diminuat 
cu hipotensiune, 
hiperpneea, 
dereglarea 
conştienţei

Bolusurile de cristaloizi, 
pînă la ameliorarea 
hemodinamicii, suport 
inotrop precoce cu 
Dopamină sau cu 
Epinefrină, utilizaţi 
ecocardiografi a pentru 
ghidarea tratamentului

Şocul 
neurogen

DC în normă, 
↓RVS

Hipotensiunea 
în absenţa 
tahicardiei 

Suportul RVS cu 
vasopresoare, administraţi 
fl uide, dacă este necesar

C.4. Şocul hipovolemic
C.4.1 Cauzele şocului hipovolemic 

Pierderi  
intravasculare

-  Gastroenteritele
-  Arsurile
-  Diabetul insipid
-  Ictusul cerebral

Hemoragie 
-  Traumatismul
-  Intervenţia 
chirurgicală
-  Hemoragia 
gastrointestinală

Pierderi  intestinale
-  Arsurile 
-  Sepsisul 
-  Sindromul  nefrotic 
-  Obstrucţia  intestinală 
-  Ascita

C.4.2 Patofi ziologia hipovolemiei

Hipovolemia 
Sc�derea 

reîntoarcerii 
venoase 

Sc�derea 
minut-

volumului 
cardiac 

Sc�derea 
frac�iei de 

ejec�ie 
cardiace 

Sc�derea 
presiunii în 

aort� �i
tahicardie 

Perfuzie 
periferic�
insuficient 

C.4.3 Semnele clinice ale şocului hemoragic în funcţie de gradul  hemoragiei

Semnele Gradul 1 Gradul 2 Gradul 3 Gradul 4
% pierderii 
de sînge

< 15% 15-25% 26-39% < 40%

Sistemul 
Cardio-
vascular 

FCC N 
sau  ↑
TA – N
Puls – N

↑ FCC
TA- N
Diminuarea 
pulsului 
periferic

↑↑FCC
Hipotensiune 
profundă
Puls central 
nitiform

↑↑↑FCC
Hipotensiune 
profundă
Absenţă a 
pulsului periferic
Puls central 
fi liform

Sistemul 
respirator 

FR – N Tahipnee Tahipnee 
moderată

Tahipnee 
severă

SNC Uşor 
anxios

Iritabil, confuz, 
bătăuşi

Diminuarea 
reacţiei la 
durere

Comă

Rinichii Diureza 
– N

Oligurie 
Creşterea 
densităţii urineidensităţii urinei

Oligurie 
Creşterea ureei 
şi a azotuluişi a azotului

Anurie 
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Statutul 
acido-
bazic 

pH-ul N pH-ul N Acidoză 
metabolică

Acidoză 
metabolică

Pielea Caldă, 
roză,
 TRC – N

Extremităţile 
reci, 
marmorate
TRC întîrziat 

Paloare, 
marmorare,
TRC prelungit

Extremităţile 
reci
Paloare 
Cianoză 

C.4.4 Deshidratare. Evaluarea clinică a gradului de deshidratare

Grad  de 
deshi-
dratare

Uşor
(3-5%)

Moderat
(6-10%)

Severă
(10-15%)

Pulsul În normă ↑ ↑↑; foarte severă: bradicardie

Tensiunea 
arterială

În normă N sau în 
ortostatism ↓ cu > 
10 mmHg

Hipo TA ortostatică pînă la 
şoc

Compor-
tamentul

În normă Iritabil Hiperiritabilitate pînă la 
letargie

Setea Scăzută Moderată Intensă

Mucoasele În normă Uscate Extrem de uscate

Tegumen-
tele trc

În normă TRC 2-4 sec 
(turgor ↓) 

TRC > 4 sec, pielea – rece, 
marmorată

Statutul 
mental

În normă Iritat Letargic (pierderi fl uide +/- 
anomalii electroliţi)

Lacrimile Prezente Scăzute Absente, ochi înfundaţi

Fontanelă 
anterioară

Normală În normă sau 
deprimată

Deprimată

V. jugulară 
externă

Vizibilă în 
culcat pe 
spate

Vizibilă doar 
la presiune 
supraclaviculară

Nu este vizibilă

Urina Diureză 
N/uşor ↓ 
densitatea 
> 1020

Oligurie (< 1ml/kg/h)
densitatea > 1020

Oligo/anurie (< 1ml/kg/h)

OMS a reunit gradele de deshidratare uşoară şi moderată într-unul singur: 
deshidratare uşoară/moderată (deci recunoaşte 2 grade de deshidratare: uşor/
moderat şi sever). 

C.5. Şocul cardiogen  
Scăderea contractilităţii duce la micşorarea volumului sistolic şi a debitului 
cardiac, astfel ducînd la ↓DO2
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C.5.1. Cauzele şocului cardiogen 
•  Afectarea primară a muşchiului 
cardiac
-  VCC (stenoză valvulară aortală, 
defect ventriculoseptal)
-  Aritmiile 
-  Miocarditele

•  Afectarea secundară a muşchiului 
cardiac:
-  Hipoxia
-  Acidoza
-  Hipoglicemia
-  Hipotermia
-  Intoxicaţia cu medicamente
-  Sepsisul 

C.5.2 Patofi ziologia şocului cardiogen
1. Disfuncţiile cardiace duc la 
micşorarea volumului sistolic
2. Mecanismele compensatorii 
în caz de micşorare a  volumului 
sistolic:
-  RVS mărită
-  retenţie  de Na şi de apă
-  mărirea FCC
-  dilatarea ventriculelor
3. Mecanismele compensatoare 
sunt nespecifi ce şi pot compromite 
funcţia cardică

4. RVS – mărită
- mărirea activităţii miocardului 
disfuncţional, mărirea cerinţelor în oxigen 
a miocardului cînd aportul de oxigen este 
limitat
5. Retenţia de apă şi de Na:
-  PVC creşte
-  creşterea volumului ventricular
-  descreşterea transportului de oxigen 
către miocard 
-  edemul pulmonar
-  hipoxia, acidoza

C.5.3 Semnele clinice ale şocului cardiogen 
•  Dispnee, tuse, tahipnee, wheezing, raluri
•  Tahicardie, ritm de galop, hipotensiune arterială
•  Cianoză, extremităţi reci
•  Edem, dilatare a venelor gîtului, hepatomegalie

C.6. Şocul distributiv
Este cauzat de scăderea rezistenţei vasculare sistemice, ceea ce cauzează 
repartizarea anormală a fl uxului de sînge în microcirculaţie, sau de hipovolemia 
funcţională. 
Contractilitatea  inimii  iniţial este crescută, cu toate că emisiile DC în cele din 
urmă pot fi  compromise din cauza lipsei presarcinii. 

C.6.1. Cauzele şocului distributiv
•  Anafi laxie
-  Medicamente (ex: antibiotice, 
vaccine, ş.a.)
-  Produse de sînge
-  Muşcături veninoase
-  Produse alimentare
-  Latex

•  Cauze neurologice:
-  Accident cerebral
-  Şoc spinal
•  Medicamente
•  Sepsis

C.6.2. Mecanismele patogenetice ale  şocului distributiv
C.6.2.1 Şocul anafi lactic

Copiii  în stare de şoc anafi lactic pot avea difi cultăţi respiratorii, hipotensiune 
arterială şi hipoperfuzie provocată de pierderea rapidă a tonusului vascular şi 
trecerea lichidului în spaţiul III.trecerea lichidului în spaţiul III.trecerea lichidului în spaţiul III.trecerea lichidului în spaţiul III.trecerea lichidului în spaţiul III.
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C.6.2.2 Şocul neurogen
Şocul neurogen este o afecţiune rară şi, de obicei, tranzitorie care urmează 
în urma leziunii acute a SNC. Prezentarea clinică este unică şi rezultată 
din pierderea generalizată a tonusului vascular simpatic şi autonom.  
Contractilitatea inimii, de obicei, se păstrează, cu toate că emisiile DC în 
cele din urmă pot fi  compromise din cauza lipsei de întoarcere venoasă şi a 
presarcinii. Examinarea  fi zică dezvăluie o hipotensiune arterială,  în absenţa 
unei tahicardii.

C.6.2.3 Şocul septic
•  Sepsisul poate fi  defi nit ca un răspuns sistemic infl amator declanşat de 
prezenţa  unor agenţi infecţioşi sau a toxinelor lor.
•  Prezenţa agenţilor infecţioşi (cum ar fi  endotoxinele sau componentele 
peretelui celular al bacteriilor gram-pozitive), împreună cu eliberarea  
mediatorilor şi a citokinelor infl amatoare (cum ar fi  TNF-alpha; interleukinele: 
IL-1, IL-2 , şi a IL-6; produse ale cascadei de coagulare; activarea 
complementului; bradikininei) pot deregla aprovizionarea ţesuturilor cu oxigen.
•  Sepsisul induce activitarea enzimei oxid nitric-sintaza, ce rezultă în 
vasodilatarea regională şi sistemică masivă. Acest efect distributiv reduce 
efi cient DC şi DO2.
•  Sepsisul poate perturba integritatea capilară, care rezultă în scurgeri 
extravasculare de lichid în spaţiul III, cauzînd hipovolemia. 
•  Circulaţia toxinelor şi a mediatorilor infl amatoare diminuează funcţia 
miocardului şi reduce contractilitatea lui, adăugînd o componentă cardiogenică 
la dereglările de aprovizionare a ţesuturilor cu oxigen (DO2). 
• Activarea cascadei factorilor de coagulare duce la SCID, care blocheză 
circulaţia capilară, ceea ce generează şocul obstructiv microcapilar, totodată 
apar hemoragii cu micşorarea volumului intravascular; toate acestea duc la 
micşorarea critică de oxigen în ţesuturi.
•  În fi nal apare afectarea poliorganică,  inclusiv şi insufi cienţă respiratorie, ce 
duce la hipoxie, complicînd eforturile de optimizare sistemică a DO2. 
•  Şocul septic în pediatrie este asociat de hipovolemie severă. Copii răspund 
pozitiv la resuscitarea agresivă cu lichide.

C.6.3 Semnele clinice ale şocului septic
Prezenţa triadei infl amatorii (infecţii benigne)
• Febră
• Tahicardie
• Vasodilatare
Şocul septic este suspectat atunci cînd copilul cu triadă infl amatorie prezintă 
schimbare în statutul mintal ca: 
- iritabilitate, plîns nemotivat, somnolenţă, confuzie, interacţiune săraca cu 
părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. părinţii, letargie sau devine din ce în ce mai neadecvat. 

C.6.3.1 Diagnosticul clinic de şoc septic se stabileşte la copilul cu:
Suspecţie la infecţie manifestă prin hipotermie sau hipertermie şi cu semne 
clinice de perfuzie inadecvată a ţesutului, inclusiv oricare dintre următoarele: 
- satut mintal schimbat;
- timp de umplere capilară > 2 secunde (şoc rece);
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- diminuare a pulsului (şoc rece);
- extremităţi marmorate, reci (şoc rece)
 sau
-  puls săltăreţ (şoc cald);
- timp de umplere capilară rapidă (şoc cald);
- pulsul de umplere înaltă (şoc cald);
sau
- scăderea diurezei  < 1 ml/kg/h
Prezenţa hipotensiunii arteriale la copilul cu semne clinice de infecţa hipotensiunii arteriale la copilul cu semne clinice de infecţ ţie ţie ţ
confi rmă diagnosticul de şoc septic

C.6.4. Şocul anafi lactic
C.6.4.1. Triggerii (factorii declanşatori ai) anafi laxiei (în ordinea incidenţei)

1. Alimentele – scoici, peşte, arahide, 
nuci, lapte, ouă, grîu, soia, susan
2. Medicamente – Penicilina, 
cefalosporine, AINS. Inhibitorii 
enzimei de conversie 
3. Muşcături de insecte – albină, 
viespie  

4. Latex
5. Activitate fi zică
6. Vaccinuri
7. Substanţe chimioterapice, 
radiocontrast, aeroalergie         
8. Idiopatic

C.6.4.2. Anamneza anafi laxiei
Un istoric detaliat include: 
•  Apariţia imediată/acută a semnelor clinice
•  Legătura directă dintre boală şi activitatea fi zică intensă
•  Progresul simptomelor, inclusiv corelaţie directă cu un alergen probabil
Cu o atenţie deosebitţie deosebitţ ă la:

o  Wheezing şi stridor
o  Edemaţierea buzelor, limbii sau generalizată
o  Pierderea conştienţei / somnolenţă

•  Precedent alergic posibil
o  Cantitatea şi concentraţia în ultimele 60 minute
o  Întrebăţi despre etichetele alimentelor ingerate

•  Administrarea medicamentelor
o  Descrierea recuperării recente – durata şi răspunsul la tratament 

•  Alte circumstanţe – mediul înconjurător, genul de activitate, infecţii virale 
intercurente

o  Istoric personal de atopie: astm, eczemă sau febra de fîn
•  Recţii alergice ţii alergice ţ în antecedenteîn antecedenteî .

o  Reacţie la antibiotice, AINS, latex, produse din sînge, temperaturi 
ridicate sau scăzute 

•  Regim dietetic în antecedenteîn antecedenteî , ex: regim alimentar special sau diete de 
excludere
•  Istoric familial de atopie

C.6.4.3 Recunoaşterea semnelor reacţiei anafi lactice
Dezvoltarea şocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilocului anafi lactic este probabilă ă atunci cîînd 3 din  
următoarele criterii sunt îndeplinite: 
•  Instalare bruscă şi progresiune rapid al simptomelor clinice
•  Viaţa este pusă în pericol din cauza modifi cării permeabilităţii căilor 
respiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatoriirespiratorii şi/sau a problemelor circulatorii
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•  Modifi cărea pielii şi/sau mucoaselor (eritem facial, urticarie, angioedem)
Următoarele semne confi rmă diagnosticul:
•  Expunerea la un alergen cunoscut pentru pacient 
Amintiţi-vă că:
-  Modifi cările de sine stătătoare ale pielii sau ale mucoaselor nu sunt semn al 
unei reacţii anafi lactice, 
-  Modifi cările cutanate şi ale mucoaselor pot  fi  minime sau absente în 20% 
din cazuri (unii pacienţi pot avea doar o scădere a tensiunii arteriale sau o altă  
problemă de circulaţie).
-  Pot lipsi semnele gastrointestinale (vărsături, dureri abdominale, diaree).

C.6.4.4 Clasifi carea reacţiei alergice acute după Dr. P. Ewan

Gradul 
reacţiei Descrierea Tipul

1
Modifi cări cutanate localizate (hiperimie, eritem, 
tumefi ere, prurit) UŞOARĂ

2
Modifi cări cutanate generalizate (hiperimie, eritem, 
tumefi ere, prurit) UŞOARĂ

3 Gradele I sau II, în asociere cu modifi cările nazale 
sau intestinale MODERATĂ

4 Modifi cări din partea vocii / wheezing MODERATĂ

5 Detresă respiratorie / colaps SEVERĂ

C.6.4.5 Particularităţile instalării semnelor clinice
•  Pacientul se va simţi şi va arăta foarte rău.
•  Reacţia  apare peste cîteva minute, rareori reacţia poate debuta mai lent.
• Timpul de instalare a reacţiei anafi lactice depinde de natura factorului 
declanşator.
•  Dacă triggerul va pătrunde parenteral, atunci el va declaşa mult mai rapid o 
reacţie anafi lactică decît o înţepătură. Înţepătura la rîndul ei, are tendinţă de 
declanşare mai rapidă a reacţiei anafi lactice decît dacă triggerul va pătrunde pe 
cale orală.
•  Pacientul, de obicei, este anxios şi trece prin senzaţia de iminenţă de moarte.

C.6.4.6.1  Situaţii ce pun în pericol viaţa copilului:  probleme ale căilor respiratorii
•  Edemul căilor respiratorii, ex: edemul limbii sau faringelui /laringelui. 
Pacientul are difi cultăţi de respiraţie şi de deglutiţie.
• Vocea răguşită.
• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.• Stridor – obstrucţia căilor aeriene superioare.

C.6.4.6.2 Situaţii ce pun în pericol viaţa copilului: probleme ale respiraţiei
•  Dispnee – creşterea frecvenţei respiratorii. 
•  Wheezing – respiraţie şuierătoare.
•  Pacientul devine obosit.
•  Confuzie cauzată de hipoxie.
•  Cianoză  – acesta, de obicei, este un semn mai tardiv.
•  Stop respirator.
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C.6.4.6.3 Situaţii ce pun în pericol viaţa copilului: probleme ale circulaţiei
•  Semne de şoc – paliditate, transpiraţii.
•  Tahicardie.
•  Hipotensiune  – senzaţie de leşin (ameţeli), colaps. Diminuarea nivelului de 
conştienţă sau pierderea ei.
•  Anafi laxia poate cauza ischemia miocardului şi atunci pot apărea modifi cări 
electrocardiografi ce.
•  Stop cardiac.

C.6.4.6.4 Modifi cări ale pielii şi/sau ale mucoaselor
•  Aceste semne sunt de multe ori prima caracteristică şi sunt  prezente în 80% 
din reacţiile anafi lactice.
•  Ele pot fi  subtile sau dramatice.
•  S-ar putea dezvolta modifi cări separate ale pielii, ale mucoaselor sau 
ambele. 
•  De obicei, este eritem local sau generalizat. Sau urticarie ce poate apărea pe 
orice parte a corpului. Erupţiile pot fi  pale, roze sau roşii. Ele pot fi  de diferite 
forme şi mărimi, şi sunt adesea înconjurate de o areolă de culoare roşie. De 
obicei, sunt însoţite de prurit.
•  Angioedemul este similară urticăriei, dar implică în proces şi  ţesuturile 
profunde, cel mai frecvent ale pleoapelor şi ale buzelor, iar uneori, cavitatea 
bucală şi laringele.

C.6.4.7 Diagnosticul diferenţial
C.6.4.7.1 Cu patologii ce pun în pericol viaţă:

•  Astmul bronşic.
•  Şocul  septic (presiunea  arterială diminuată/normotensiune, în asociere cu o 
erupţie peteşială sau purpură).
•  În cazul în care nu există îndoieli cu privire la diagnostic de anafi laxie, apelaţi  
urgent după ajutor.
•  Urmaţi evaluarea  ABCDE-ului, aceasta vă va ajuta la tratament şi la 
diagnosticul diferenţial.

C.6.4.7.2 Cu situaţii ce nu prezintă pericol pentru viaţă (acestea, de obicei, răspund 
la măsurile simple):
•  Leşin (episod vasovagal).
•  Atac de panică.
•  Episoade de reţinere a respiraţiei.
•  Urticarie sau angioedem idiopatic (nonalergic).

C.7. Şocul caloric
C.7.1 Mecanismele patogenetice ale şocului caloric

• Iniţial, transpiraţia abundentă produce hipovolemie, care stimulează 
secreţia de ADH (hormon antidiuretic) – care va reţine apa în organism la 
nivel renal. Transpiraţia exprimă efortul organismului de a elimina excesul 
de căldură prin vasodilataţie periferică.  Este stimulat şi de sistemul renina-
angiotensina-aldosteron. Dacă contiunuă pierderea de apă prin transpiraţie, 
apare hipernatremia care va determina deshidratare celulară. Pacientul este 
tahicardic şi hipotensiv. 
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• In faza decompensată, pierderile de lichid sunt importante şi va apărea 
hipoperfuzia periferică şi cerebrală. În ultima fază resursele organismului sunt 
epuizate. Transpiraţia se opreşte din cauza deshidratării, temperatura crescînd 
şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.şi mai mult. Temperatura crescută inhibă activitatea enzimelor celulare.

C.7.2 Tabloul clinic
•  Debut cu cefalee
•  Ameţeli
•  Nelinişte 
•  Micţiuni imperioase 
•  Delir, stare confuzională
•  Încetare totală a transpiraţiei
•  Febră 40-41°C 
•  Pielea uscată, fi erbinte, surie
•  Convulsii, pierderea bruscă a 
conştienţei, comă

•  Hiperpnee
•  Contracturi musculare 
•  Tahicardie 
•  Prăbuşirea TA 
•  Vărsături
•  Diaree
•  Facies cenuşiu
•  IRA
•  Dereglări de coagulare – SCID

•  Sugarii şi copiii mici sunt sensibili la efectele temperaturilor ridicate şi se 
bazează pe alte persoane ce reglamentează mediul lor şi le oferă lichide în 
cantităţi adecvate.
•  Dacă tratamentul s-a instituit tardiv, la peste 4 ore, sau nu a fost efi cient, pot 
rămîne sechele: ataxie cerebrală, insufi cienţă hepatică sau renală, afectarea  
miocardului

C.8. Principiile de tratament ale şocului în pediatrie

C.8.1
Resuscitarea  ABC-ul (PALS – Pediatric Advanced Life Support
(suport pediatric vital avansat). În  primele ore de reanimare (în camera de 
resuscitare).
Algoritmul resuscitării PALS (vezi Anexa 1)

C.8.1.2 Resuscitarea cu lichide (B,2b)(1,2,3,4,5), (vezi Anexa 2)
•  Resuscitarea cu lichide – rapidă şi agresivă, se iniţiază 20 ml/kg de soluţii 
cristaloide (Clorură de sodiu 0,9%, Ringer lactat) şi/sau coloide (Albumină).
•  Dacă diureza, FCC, starea neurologică nu se ameliorează, se administrează 
volumul expander  pînă la 60 ml/kg sau, în unele situaţii, de pînă la 200 ml/kg 
în primele ore, cu condiţia să nu apară semne de creştere a volumului 
intravascular (adică creşterea efortului respirator, raluri, ritm de galop, 
hepatomegalie). 
•  Hepatomegalia apărută după refacerea lichidiană (ca urmare a creşterii volumului  
intravascular) este un semn posibil de evaluare a efi cienţei terapiei volemice similar 
cu creşterea presiunii arteriale (atunci cîterea presiunii arteriale (atunci cîterea presiunii arteriale (atunci c nd aceasta a fost iniţial scăzută).
•  Corijaţi hipoglicemia – 2,5 ml/kg (10% Dextroză) i.v. în  bolus; urmat de 
perfuzie continuă cu viteza  5-8 mg/kg/min (la sugari) şi  3-5 mg/kg/min (la copiii 
mai mari); menţineţi glicemia  > 3 mmol/l (pentru menţinerea liniei, i.v. utilizaţi 
Dextroză 10%, pe bază de ser fi ziologic). 
•  Corijaţi hipocalciemia – Gluconat de calciu 10% (100 mg/ml) conţine 9,8 
mg/ml (0,45 mEq/ml) de calciu elementar. Clorură de calciu 10% (100 mg/ml) 
conţine 27 mg/ml (1,4 mEq/ml) de calciu  elementar. 
•  Doza 10-20 mg/kg de calciu elementar (1-2 ml/kg Gluconat de calciu) i.v., 
încet, timp de 5-10 min; poate fi  continuat prin perfuzie continuă – 50-75 mg/kg/
zi, timp de 24h.
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C.8.1.3 Suportul hemodinamic (B,2b)(1) – 
restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)restabilirea perfuziei tisulare şi a tensiunii arteriale (vezi Anexa 2)
•  Prima linie – Dopamina (acces vascular central), se administrează titrat de la 
5 mcg/kg/min pînă la 20 mcg/kg/min.

•  Sau Dobutamina – 5 mcg/kg/min pînă la 20 mcg/kg/min, cînd există semne 
de rezistenţă vasculară sistemică crescută. În cazul şocului refractar la lichide, 
terapia vasoactivă se menţine cîteva zile.
•  Şocul care persistă în pofi da unei terapii lichidiene > 60 ml/kg şi a 
administrării de Dopamină > 10 mcg/kg/min este etichetat ca şoc rezistent la 
Dopamina/Dobutamina; trebuie rapid recunoscut pentru a începe terapia cu 
Epinefrină (în şocul rece) sau cu Norepinefrină (în şocul cald).

•  Epinefrina 0,05 – 0,5 mcg/kg/min (acces vascular periferic sau i.o. pînă la 
stabilirea accesului vascular central) (în şocul rece cu tegumente marmorate, 
puls periferic diminuat, timp recolorare capilară > 2 sec)

•  Norepinefrina 0,1 – 1 mcg/kg/min (în şocul cald unde timpul de recolorare 
este scurtat şi pulsul săltăreţ).

•  Hidrocortizonul (B,3)(1).  Alternativă la pacienţii cu şoc septic rezistent la 
catecolamine şi cu insufi cienţa corticosuprarenală certă sau suspectă (valoarea 
cortizolului < 18 mg/dl).
•  Se va doza Cortizolul plasmatic înainte de iniţierea terapiei cu Hidrocortizon.
•  Copiii 1 lună – 18 ani – 1 mg/kg (maxim 100 mg) la fi ecare 6 ore.
Răspunsul clinic este apreciat după evoluţia hemodinamicii, scăderea 
necesarului de preparate vasoactive, creşterea presiunii arteriale; în absenţa 
unui răspuns în trei zile, se va întrerupe terapia; dimpotrivă, semnalarea unui 
răspuns impune continuarea terapiei minim cinci-şapte zile.

C.8.1.4 Antibioticoterapia (în şocul septic)

Condiţiile 
•  Efectuarea minim a două hemoculturi (una periferică, celalalte de pe 
cateterele centrale, dacă au fost montate de peste 48 de ore), urocultură, 
lichid cefalorahidian, aspirat bronşic, lichid pleural, secreţii, plagă etc., pentru 
stabilirea  diagnosticului. Se estimează că pînă la 70% din culturi rămîn 
negative.
•  Primii trei agenţi patogeni răspunzători de sepsis: stafi lococul, streptococul şi 
fungiile.
•  Iniţierea din prima oră de identifi care a sepsisului sever sau a şocului septic. 
•  Terapia empirică la copilul anterior sănătos cu cefalosporine de generaţia a 
III-a, în asociere posibilă cu Vancomicina. 
•  Reevaluarea antibioticoterapiei la 48 – 72 de ore, pentru a face terapia ţintită.
•  Asociere de antibiotice la bolnavul neutropenic şi cei cu infecţie cu 
Pseudomonas.
•  Întreruperea antibioticului, dacă se exclude cauza infecţioasă.
•  Selectarea antibioticului ţinînd cont de fl ora de spital şi probabilitatea unei 
infecţii fungice.
Tratamentul empiric cu administrarea preparatelor antibiotice i.v.
0-2 luni, Ampicillină – 50 mg/kg la 8h + Gentamicină – 2,5 mg/kg la 8h.
> 2 luni,  ceftriaxone – 80-100 mg/kg la 12h sau  cefotaxime – 50 mg/kg la 6h.
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C.8.2 Stabilizarea. Prima oră după resuscitare. Secţia de terapie intensivă cu 
suport hemodinamic

C.8.2.1 Resuscitarea cu lichide (B,2)(2,4) (vezi Anexa 2)
•  Resuscitarea cu lichide este îndreptată spre următoarele semne clinice-
cheie:
-  perfuzia tisulară, presiunea venoasă centrală, prin examenul doppleografi c 
(dacă este disponibil) cardiac determinarea volumului diastolic fi nal şi debitul 
cardiac;
-  administrarea de cristaloizi, cînd Hb > 100 g/l;
-  administrarea de masă eritrocitară, cînd Hb< 100 g/l;
-  plasmă proaspăt congelată  se indică în caz de dereglări de coagulare 
(timpul de protrombină şi, parţial, de tromboplastină sunt prelungite);
-  în caz de supraîncărcare cu lichide mai mult de 10% şi în imposibilitatea de 
a menţine echilibrul de lichide infuzat  şi  raportul diureză/pierderi extrarenale 
(după resuscitarea cu lichide) se indică diuretice/dializă peritonială sau terapia 
renală de substituţie de lungă durată.

•  Hiperlactatemia şi diferenţa dintre anioni este corijată printr-o oxigenare şi 
utilizarea adecvată a Glucozei:
-  oxigenarea adecvată:
-  cînd ScvO2 (saturaţia venoasă centrală) > 70%  sau SpO2 > 95%;
-  cînd concentraţia Hb este atinsă ≥ 100g/l;
-  cînd după încărcare cu lichide şi administrarea de ionotropi/vasodilatoatoare 
la necesitate (vezi mai jos) debitul cardiac este > 3,3 l/min/m2;
-  utilizarea adecvată a Glucozei
-  prin administrarea  soluţiei de Glucoză de 10% pe bază de ser foziologic, 
respectînd viteza de perfuzie;
-  la pacienţii anterior hiperglicemici  se indică corecţie cu perfuzie de Insulină şi 
se menţine glicemia ≤ 8 mmol/l.
•  Monitorizaţi glicemia, preveniţi, hipoglicemiiile, menţineţi Glucoza ≥ 4,4mg/dl.

C.8.2.2 Suportul hemodinamic (B,2)(2,3) (vezi Anexa 2) 
•  Suportul hemodinamic este necesar copilului cu:
-  Şoc refractar la resuscitare cu lichide  şi dopamino-rezistent.
-  Şoc  rezistent la catecholamine ce poate fi  prezentat prin: debit cardiac 
jos – rezistenţă vasculară sistemică înaltă sau debit cardiac înalt – rezistnţă 
vasculară joasă, sau debit cardiac jos – rezistenţă vasculară sistemică joasă. 
-  În cazul de hipoperfuzie tisulară, hipotensiune arterială, oligurie, prezenţă a 
acidozei metabolice, suportul hemodinamic trebuie să fi e titrat/monitorizat prin 
Doppler-cardiac, ScvO2 şi prin monitoring clinic. 
•  Suportul hemodinamic trebuie direcţionat pentru a menţine ScvO2 > 70% sau 
SpO2 > 95%, indicele cardiac > 3,3 – < 6,0 l/min/m2, şi o presiune de perfuzie 
în normă respectiv vîrstei  (TAM -PVC).

C.8.2.3 Şocul cu indice cardiac jos, TA în normă şi rezistenţă vasculară sistemică 
înaltă (B,2)(1,4) (vezi Anexa 2)  
•  Situaţie similară şocului cardiogen unde scopul terapiei este ameliorarea 
fl uxului sangvin prin micşorarea postsarcinii, astfel sporind golirea ventriculară.
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•  În şoc rezistent la Epinefrină şi TA în normă, preparatele de primă linie sunt 
vasodilatatoarele: Nitroprusiatul de sodiu sau Nitroglicerina (Nitruprusiat de 
sodiu – 0,5 – maxim 8 mcg/kg/min, maxim 4 mcg/kg/min, dacă se infuzează 
mai mult de 24 de ore, Nitroglicerina – 0,5-3 mcg/kg/min).
•  La apriţia semnelor de toxicitate (hipotensiune arterială, tahiaritmii – 
Nitroprusiatul de sodiu, methemoglobinemie – Nitroglicerina ) în special, dacă 
funcţia renală sau cea hepatică este afectată sau se menţine debitul cardiac 
jos, este necesar de a substutui cu Milrinona – 50 mcg/kg, timp de 15 minute, 
apoi urmat de perfuzie continuă – 0,5-0,75 mcg/kg/min (în disfuncţie hepatică) 
sau Amrinonă – 1–10 mcg/kg/min (în disfuncţie renală) în perfuzie continuă.
•  Hipotensiunea arterială şi/sau tahiaritmia  pot fi  corijate prin administrarea de 
Norepinefrină sau perfuzie de Vasopresină. 
•  Pentru a preveni hipotensiunea arterială cauzată de doza de încărcare a 
Milrinonei sau a Amrinonei, sunt utilizate volume expanderi suplimentare.
•  Levosimendanul şi enoximona pot fi  necesari în caz de debit cardiac jos 
incorijabil.
•  Terapie de substituţie cu Triiodotironina în insufi cienţă tiroidiană.
•  Terapie de substituţie cu Hidrocortizon în insufi cienţa suprarenalelor sau 
hipothalamico-pituitară.

C.8.2.4 Şocul cu indice cardiac jos, hipotensiune şi rezistenţă vasculară joasă 
(B,2)(1,2,4) (vezi Anexa 2) 
•  Pentru creşterea tensiunii arteriale diastolice şi a rezistenţei vasculare 
sistemice la Epinefrină, se poate adăuga Norepinefrina.
•  Dacă TA arterială a fost normalizată,  pentru a ameliora indicele cardiac şi 
ScvO2, la Norepinefrina   pot fi  adăugate Dobutamina, PDEI, tip III (inhibitori de 
fosfordiesterază) (în special, Enoximona, care are  proprietăţi vasodilatatoare 
mai mici – doza de saturaţie 500 mcg/kg în bolus lent, urmat de perfuzie 
continuă  5 – 20 mcg/kg/min., titrat la răspuns; maxim 24 mg/kg/zi).
•  Terapie de substituţie cu Triiodtironina în  insufi cienţă tiroidiană.
•  Terapie de substituţie cu Hidrocortizon în insufi cienţa suprarenalelor sau 
hipothalamico-pituitară.

C.8.2.5 Şocul cu indice cardiac jos şi rezistenţă vasculară sistemică joasă (B,2)(1,4)

(vezi Anexa 2)  
•  Dacă se menţine hipotensiunea în pofi da titrării Noradrenalinei  şi de 
volum expanderi se indică doze mici de Vasopresină 0,0003-0,002 U/kg/min; 
Angiotensina sau Terlipresina ce pot reduce debitul cardiac,  de aceea este 
necesară monitorizarea debitului cardiac şi ScvO2. 
•  În această situaţie, suplimentarea cu terapie cu  inotrop doze joase de 

2
•  În această situaţie, suplimentarea cu terapie cu  inotrop doze joase de 

2

Epinefrină sau de Dobutamină, sau reducerea perfuziei cu vasopresoare. 
•  Terapie de substituţie cu Triiodtironina în insufi cienţă tiroidiană.
•  Terapie de substituţie cu Hidrocortizon în insufi cienţa suprarenalelor sau 
hipothalamico-pituitară.

C.8.2.6 Şocul refractar la tratament (B,2)(1,4,5) (vezi Anexa 1)  
Copiii cu şoc refractar trebuie să fi e suspectaţi la următoarele situaţii 
(tratamentul în paranteză): 
•  efuziunea pericardică (pericardiocenteză);
•  pneumotorax (toracocenteză);
•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);•  hipoadrenalism (terapie de substituţie cu hormoni adrenocorticotropi);
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•  hipotiroidism (terapie de substituţie cu hormoni tiroidieni);
•  hemoragie acută (transfuzii de sînge / hemostază);
•  creşterea presiunii intraabdominale (cateter peritoneal sau laparocenteză);
•  prezenţa ţesuturilor necrotice (necrectomie);
•  controlul necorespunzător al sursei de infecţie (de a elimina focarul,   
utilizarea antibioticelor cu cea mai scăzută  concentraţie minimă inhibitorie 
posibilă, de preferinţă < 1, utilizarea i.v. a Imunoglobulinei în şocul toxic);
•  imunosupresia excesivă (suspendarea imunodepresantelor);
•  compromitere imunitară (restabilirea funcţiei imunitare; de exemplu masa 
leucocitară). 

C.8.3 Preparatele vasoactive utilizate în managementul şocului la copil

Preparatele Dozele Efectul 
Dopamina 1-3 3-5 mcg/kg/min Doză renală – creşte circulaţia 

mezenterialială şi renală, creşte 
natriureza şi diureza

5-10 mcg/kg/min Efect inotrop (β1-agonist), creşte 
contractiltatea cardiacă, FCC, TA

10-20 mcg/kg/min Efect vasopresor (ά1-agonist), creşte 
rezistenţa periferică, creşte TA

Dobutamina 1,2 5-10 mcg/kg/min Efect inotrop (β1-agonist),  creşte 
contractilitatea şi reduce postsarcina

Epinefrina 1,2 0,03-0,1 mcg/kg/
min

Efect inotrop (β1 şi β2-agonist), creşte 
contractilitatea şi FCC, poate reduce 
postsarcina

0,1-1 mcg/kg/min Efect vasopresor (ά1-agonist) creşte 
rezistenţa periferică şi TA

Norepine-
frina 1,2

0,1-1 mcg/kg/min Vasopresor (ά1 şi β1-agonist) creşte 
FCC, contractiltatea şi rezistenţa 
periferică vasculară

Vasopre-
sina 1,2,5

0,0003-0,002 U/
kg/min

Vasopresor (V1 - receptori), fără acţiune 
inotropă, poate fi  indicat în şoc refractar

Nitrogli-
cerina 1,4,6

0,5-3 mcg/kg/min Venodilatator şi vasodilatator doz-
dependent (mediat de cGMP)

Nitripru-
sidele 1,7

0,5-3 mcg/kg/min Vasodilatator arterial sistemic (mediat de 
cGMP)

Inamrinona 1,8 0,75 mcg/kg timp 
de 2-3 minute, 
apoi urmat de 
perfuzie continuă 
5-10 mcg/kg/min

Inhibitor  PDE, tip III, creşte debitul 
cardiac prin creşterea contractilităţii şi 
reducerea postsarcinii
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Milrinona 1,9 50 mcg/kg timp de 
15 minute, apoi 
urmat de perfuzie 
continuă 0,5-0,75 
mcg/kg/min

Inhibitor  PDE, tip III, creşte debitul 
cardiac prin creşterea contractilităţii şi 
reducerea postsarcinii

1 – corijaţi primar hipovolemia, apoi startaţi infuzia;
2 – extravazarea poate produce necroză tisulară (preferabil prin linie venoasă 
centrală);
3 – efectul Dopaminei după schimbarea dozei apare după 1 oră;
4 – formează rapid tahifi laxia (cu timpul va necesita creşterea dozei pentru a 
căpăta acelaşi efect);
5 – doza pentru copil nu este bine determinată; administrarea discontinuă  a 
perfuziei poate duce la hipotensiune (treptat micşoraţi doza în caz de perfuzie 
discontinuă); poate fi  asociat cu vasoconstricţia periferică profundă (ischemie 
tisulară)
6 – poate fi  cauza unei hipotensiuni la copilul cu hipovolemie; soluţia 
intravenoasă trebuie preparată în sticle;
7 – convertează cianidul în eritrocite şi ţesuturi, este necesar de monitorizat 
nivelul de tiocianide;
8 – se metabolizează în fi cat, cauzează trombocitopenia, Amrinona este mai 
preferabilă;
9 – se metabolizează în rinichi, are o perioadă lungă de înjumătăţire.

C.8.4 ECMO (vezi Anexa 1)
Indicaţiile 
•  IC < 2 l/min/m2 în pofi da măsurilor efectuate
•  Semne de perfuzie neadecvată la infuzia  Epinefrinei > 1 mcg/kg/min 

C.8.5 Şocul hipovolemic
C.8.5.1 Managementul de urgenţă a deshidratării severe (I etapă)

• Se administrează bolusuri i.v. de 20 ml/kg  de ser fi ziologic sau Ringer lactat, 
pînă la ameliorarea statusului mental, semnelor vitale, perfuziei periferice. 
•  Dacă după administrarea  60-80 ml/kg de cristaloid izotonic starea nu se 
ameliorează, gîndiţi-vă la alt tip de şoc (distributiv, cardiogen – este necesar 
iniţierea suportului inotrop )

C.8.5.2 Determinarea  necesităţilor zilnice în lichide după metoda Holiday-Segar 
pentru determinarea volumului fl uidelor administrate la copilul cu starea 
de sănătate stabilă (B,3)(1,4) (II etapă)
Greutate Volum/kg/24h Ex: 25 kg

Primele 10 kg 100 ml Primele 10 kg = 100 x 10 kg = 1000 
ml/24h

De la 10 la 20 kg 50 ml Următoarele 10 kg = 50 mlx 10 kg = 500 
ml/24h

Mai mare de 20 kg 25 ml Următoarele 5 kg = 25ml x 5 kg = 125 
ml/24h

20 ml Total 1625 ml/24h



181

IX. Şocul la copil

C.8.5.3 Managementul deshidratării. Calcularea defi citului de lichid
Exemplu: La un copil  de 23 kg a fost estimat gradul de deshidratare 5%.
5% x 23kg x 10 = 1150 ml.
Acest defi cit este acoperit pe parcurs de 24 de ore şi este sumat la necesităţile 
zilnice în fl uide repartizat în 24 de ore, pentru a determina rata perfuziei.
În exemplul nostru: volumul zilnic este de 1560 ml + 5% defi cit 1150 ml = 
2710 ml: 24h = 112 ml/h,  50% din defi cit în primele 8 ore, apoi restul – în 
următoarele 16 ore.

C.8.5.4 Evaluarea paraclinică a deshidratării
•  sînge: Ht, Hb, ionogramă (Na+, K+, Ca+2, Cl-, HCO3

-), pH, uree, creatinină
•  urină: diureză, densitate, ionogramă (Na+, K+, Cl-, HCO3

-), pH, uree
•  eventual, ECG (în caz de hiperpotasemie)

C.9. Conduita copilului cu reacţie anafi lactică
1. Apreciaţi că starea copilului este foarte severă.
2. Cît mai rapid chemaţi ajutor.
3. Asistenţa iniţială şi tratamentul vor fi  în corelaţie cu ABCDE-ul.
4. Terapia cu Adrenalină, la indicaţii.
5. Supravegherea ulterioară la alergolog.

C.9.1 Poziţionarea 
Toţi pacienţii trebuie să fi e plasaţi într-
o poziţie confortabilă. Următorii factori 
ar trebui să fi e luaţi în consideraţie:
• Pacienţilor cu probleme de respiraţie 
poziţia pe şezute le uşurează 
respiraţia.
• Dacă pacientul are probleme de 
circulaţie, atunci nu-i permiteţi să stea 
aşezat sau în picioare, aceasta poate 
cauza stop cardiac.

• Pacienţii care respiră de sine 
stătător, dar inconştienţi trebuie plasaţi 
în poziţia de recuperare.

C.9.2 Eliminaţi factorul declanşator, dacă este posibil
Eliminarea factorului declanşator al reacţiei anafi lactice nu este posibil tot 
timpul.
• Opriţi administrarea oricărui medicament suspect (opriţi perfuzia intravenoasă 
cu o soluţie de gelatină sau antibioticele).
• Eliminaţi acul dacă a fost o înţepătură de albină. Eliminarea precoce a 
alergenului este mai importantă decît modalitatea de eliminare a lui.
• Nu  se recomandă provocarea vomei, dacă reacţia este determinată de 
ingerarea de alimente.
• Nu întîrziaţi cu tratamentul de bază, chiar dacă înlăturarea factorului 
declanşator nu este posibilă.declanşator nu este posibilă.declanşator nu este posibilă.declanşator nu este posibilă.declanşator nu este posibilă.

C.9.3 Stopul cardiorespirator cauzat de reacţia anafi lactică 
Startaţi imediat resuscitarea cardiopulmonară (RCP) urmînd algoritmul PALS 
(vezi Anexa 1. Algoritmul PALS)

C.9.4 Algoritmul şocului anafi lactic 
(vezi Anexa 3. Algoritmul şocului anafi lactic)

C.9.5 Medicamentele şi metodele de administrare
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C.9.5.1 Adrenalina (B,3b)(1,2,3,5)

intramuscular (1:1000)
Este necesar cît mai curînd 
posibilă monitorizarea copilului 
– FCC, TA, ECG, pulsoximetrie.  
Acest lucru va contribui la 
monitorizarea răspunsului la 
Adrenalina. 
Avantajele administrării i.m.: 

•  siguranţă mai mare; 
•  nu necesită acces 
intravenous;
•  tehnica administrării i.m. este 
mai uşor de învăţat.
•  administrarea subcutanată 
şi inhalatorie a Adrenalinei nu 
este recomandată,  deoarece 
acestea sunt mai puţin efi cace.

Locul inoculării – treimea medie 
anterolaterală a coapsei, sub un unghi de 
900 Acul trebuie să fi e sufi cient de lung şi 
să asigure înjectarea în muşchi. 

Doza Adrenalinei pentru administrare intramusculară la copil
Baza ştiinţifi că referitoare la dozele recomandabile este slab dezvoltată.
Recomandarea se bazează pe considerente de siguranţă şi practice
(volumul echivalent de 1:1000 Adrenalină este prezentat în paranteze).

> 12 ani: 500 mcg (0,5 ml) aceeaşi doză ca pentru adult
300 mcg (0,3 ml) în cazul în care copilul este mic sau 
prepubertal

> 6 –12 ani: 300 mcg  (0,3 ml)
> 6 luni – 6 ani: 150 mcg (0,15 ml)
< 6 luni: 150 mcg (0,15 ml)

Doza i.m. de Adrenalina se repetă în cazul în care nu există nici o ameliorare 
a stării pacientului. Dozele suplimentare pot fi  administrate la intervale de 
aproximativ 5 minute în funcţie de răspunsul pacientului (FCC, FR, TA).

C.9.5.2 Autoinjectoarele de Adrenalină
Greutatea corporală 15-30 kg – 0,15 mg (conţine Adrenalină 150 mcg)
Greutatea corporală > 30 kg – 0,3 mg (conţine Adrenalină 300 mcg )

C.9.5.3 Adrenalina intravenos 
•  Soluţie 1:10000 (1 ml de Adrenalină  diluată cu 9 ml de Clorură de sodiu 
0,9%), soluţia fi nală 100 mcg/1ml.
•  Se administrează intravenos încet 1mcg/Kg, în decurs de cîteva minute, doza 
se repetă în funcţie de răspuns.
•  Doza unică de Adrenalină pe cale intravenoasă nu trebuie să depăşească 50 
mcg; în cazul în care sunt necesare doze multiple, administraţi  Adrenalina prin 
perfuzie intravenoasă lentă.
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• Administrarea Adrenalinei în perfuzie continuă, doza este titrată la răspunsul 
pacientului.
•  Doză în perfuzie continuă: 0,1-1 (10) mcg/kg/minut.
•  Regula lui 6: greutatea (kg) x 6,  reprezintă mg de Adrenalină care trebuie 
adăugate la 100 ml de soluţie de Clorură de sodiu 0,9%, (pentru 50 ml se 
împarte cantitatea  de mai sus la 2).
•  Ritm de 1 ml/h = 1 mcg/kg/minut    

C.9.5.4 Oxigenoterapia (administraţi cît de repede posibil)ît de repede posibil)î
•  Iniţial, administraţi cea mai mare concentraţie de Oxigen posibilă, folosind o 
mască cu un rezervor de Oxigen. 
•  Asiguraţi un fl ux mare de Oxigen (de obicei, mai mare de 10 l/min), pentru a 
preveni colapsul din rezervor în timpul inspiraţiei. 
•  În cazul în care pacientul este intubat, ventilaţi plămînii cu o concentratie 
mare de Oxigen utilizînd pentru aceasta un balon autogonfl abil.

C.9.5.5 Fluidele (administraţi cît de repede posibil) ît de repede posibil) î (C,4)(2,3,5)

•  În timpul unei reacţii anafi lactice, din circulaţia pacientului se pot pierde mari 
cantităţi de lichid, vasodilatare, hipotensiune.
•  Dacă  există acces intravenos, infuzaţi fl uide imediat (C,4)(2,3,5). 
•  Administraţi rapid fl uide Clorură de sodiu 0,9% i.v. 20 ml/kg şi monitorizaţi 
răspunsul, măriţi doza pănă la 60 ml/kg.
•  Nu există nici o dovadă care să susţină utilizarea de coloizi sau de cristaloizi 
în asemenea situaţii.
•  Dacă consideraţi infuzia cu coloizi drept cauză a reacţiei anafi lactice, la 
pacientul căruia în acel moment i se perfuzau coloizi, stopaţi imediat perfuzia.
•  În cazul în care accesul intravenos lipseşte sau este imposibil, atunci 
pentru administrarea fl uidelor şi/sau a medicamentelor se poate folosi calea 
intraosoasă de acces. 
•  Nu ezitaţi să administraţi Adrenalina i.m., în timp ce se încearcă accesul 
intraosos.

C.9.5.6 Antihistaminele (după iniţierea resuscitării) (B,3b)(2,3,4)

•  Antihistaminele reprezintă a doua linie de tratament în reacţia anafi lactică.  
Nu există dovezi care ar susţine utilizarea lor, însă este logic folosirea lor. 
•  Antihistaminele (H1-antihistaminele) sunt utile în vasodilatarea şi în 
bronhoobstrucţia  histamin – mediată. 
•  Injectaţi Chlorphenamina lent i.v. sau i.m.
•  Doza Chlorphenaminei depinde de vîrstă:

-    > 12 ani sau adult: 10 mg i.v. sau i.m.;
-    > 6 – 12 ani: 5 mg i.v. sau i./m.; 
-    > 6 luni – 6 ani: 2.5 mg i/v sau i.m.;
-    < 6 luni: 250 mcg/kg i.v. sau i.m.

•  Sau Cetirizină per os:
- 2 - 6 ani – 5 mg; 
- 6 ani – > 10 mg. Există foarte puţine dovezi ştiinţifi ce care ar susţine utilizarea 
de rutină a H2-antihistaminelor (de ex: Ranitidină, Cimetidină) în iniţierea 
tratamentului unei reacţii anafi lactice.
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C.9.5.7 Glucocorticosteroizii (după iniţierea resuscitării)
•  Glucocorticosteroizii pot ajuta la prevenirea sau la diminuarea extinderii 
procesului. 
• Există puţine dovezi ştiinţifi ce care ar preciza doza optimă de Hidrocortizon în 
tratamentul anafi laxiei. La pacienţii care suferă de astm bronşic, administrarea 
în doze mari a Hidrocortizonului nu a fost mai benefi că decît administrarea 
acestui medicament în doze mai mici. 
•  Injectaţi Hidrocortizonul lent i.v. sau i.m., luînd în considerare dezvoltarea 
probabilă a unei hipotensiuni arteriale induse.
•  Doza Hidrocortizonului depinde de vîrstă:

-  > 12 ani şi adult: 200 mg i.v. sau i.m.;
-  > 6 – 12 ani: 100 mg i.v. sau i.m.;
-  > 6 luni – 6 ani: 50 mg i.v sau i.m.;
-  < 6 luni: 25 mg i.v. sau i.m.

C.9.5.8 Bronhodilatatoarele
• Salbutamol (C,4)(1,4,5) (nebulaizer) - < 5 ani - 2,5 mg; 5-12 ani - 2,5- 5 mg; 12-
18 ani - 5 mg; repetaţi la un interval de  20-30 de minute, dacă este necesar
•  Sau terbutalină – < 5 ani - 5 mg; 5- 2 ani - 5 - 10 mg; 12 - 18 ani - 10 mg 
– repetaţi la un interval de 20 - 30 de minute, dacă este necesar.
•  Dacă nu este efect, Ipratropium  bromide (Atrovent) – < 2 ani – < 2 ani – -250 mcg, 12–18 
ani – 500 mcg; repeta– 500 mcg; repeta– ţi la  un interval de  20–30 de minute, dacă este necesar.
•  Dacă nu este efect, Salbutamol în bolus i.v., timp de  5 minute:

-  Copil 1 lună - 2 ani - 5 mcg/kg într-o singură doză.
-  Copil  2-18 ani - 15 mcg/kg (maxim 250 mcg) într-o singură doză.
-  Continuaţi  Salbutamol în perfuzie – 1-5 mcg/kg/min (200 mcg/ml soluţie).

•  Dacă nu este efect, Aminofi lină  i.v., doza de saturaţie 5 mg/kg timp de 20 de 
minute, urmat de perfuzie continuă 1 mg/kg/h.
•  Dacă nu este efect, Magneziu sulfat bolus i.v. - 40 mg/kg (maxim 2 g), timp 
de 20 de minute.

C.9.6 Abordarea ABCDE
Principiile fundamentale
1.  Folosiţi abordarea ABCDE: A – căile respiratorii, B – respiraţia, C – circulaţia, 
D – dizabilităţi, E – expunerea pentru evaluarea şi tratarea pacientului.
2. Efectuaţi periodic o evaluare şi o reevaluare iniţială completă.
3. Trataţi problemele ce pun viaţa pacientului în pericol înainte de a trece la 
următoarea etapă a evaluării.
4. Verifi caţi efectele tratamentului. Solicitaţi din timp ajutor (de ex: solicitaţi 
ambulanţa sau echipa de reanimare).
5. Utilizaţi ajutorul tuturor membrilor din echipă. Acest lucru vă va permite să 
întreprindeţi mai multe acţiuni simultan, de ex: solicitarea asistenţei medicale, 
verifi carea, acordarea echipamentului pentru monitorizare şi accesul intravenos.
6. Comunicaţi efi cient.
7. Scopul tratamentelor este de a menţine pacientul în viaţă şi de a realiza unele 
ameliorări clinice. Aceasta va economisi din timp pentru aplicarea în continuare a 
tratamentului şi asigurarea asistenţei din partea unui expert califi cat.
8. Memoraţi – pentru ca acţiunile să-şi facă efectul, aceasta poate dura cîteva 
minute.
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C.9.6.1 Primii paşi
1. Asiguraţi siguranţa personală.
2. Primar examinaţi pacientul pentru a constata dacă într-adevăr el „ se simte 
rău”. 
• În cazul în care pacientul este conştient, întrebaţi-l „Cum vă simţiţi?”, dacă 
pacientul este inconştient, atunci un pic îl mişcaţi şi întrebaţi-l „Vă simţiţi bine?” 
• Dacă pacientul răspunde normal, atunci el are căile respiratorii deschise, 
respiraţia este adecvată  şi are o perfuzie cerebrală adecvată. 
• Dacă vorbeşte numai cu propoziţii scurte, el poate avea probleme şi cu 
respiraţia.
• Neputinţa pacientului de a răspunde constituie un semn de pericol vital 
(starea este critică).    
3. Dacă pacientul se afl ă în stare critică, monitorizaţi semnele vitale: fi xaţi un 
pulsoximetru, monitorizaţi ECG şi tensiunea arterială cît mai curînd posibil.    

C.9.6.2 Căile respiratorii (A)
Obstrucţia  căilor respiratorii prezintă un caz de urgenţă. 
1. Determinarea semnelor care blochează căile respiratorii:
• Blocarea completă a căilor respiratorii cauzează mişcări paradoxale ale cutiei 
toracice şi abdominale. 
• Cianoza centrală este un semn tardiv al blocării căilor respiratorii. 
• În cazul blocării complete a căilor respiratorii, pacientul nu respiră nici pe 
gură şi nici pe nas. În cazul blocării parţiale, inspiraţia aerului este diminuată şi 
adesea zgomotoasă.
2. Tratarea blocării căilor respiratorii în caz de urgenţă:
• Blocarea căilor respiratorii este cauzată de lipsa tonusului faringian sau 
edemul limbii, (de ex: pierderea conştienţei din cauza hipotensiunii arteriale). 
Sunt necesare metode de eliberare a căilor respiratorii (de ex., manevre de 
eliberare a căilor respiratorii, aspiraţie, introducerea unei sonde nazo- sau 
orofaringiene). 
• Anafi laxia poate cauza edemaţierea căilor respiratorii (edemul faringian/ 
laringian). Depăşirea acestei blocări poate fi  foarte difi cilă şi adesea este 
necesară intubarea traheii. 
3. Oferiţi Oxigen în concentraţie crescută:
• Administraţi Oxigen prin balon şi mască. 
• În cazul în care pacientul este intubat, administraţi Oxigen în concentraţie 
crescută cu ajutorul unui balon autogonfl abil.
• În cazul unei insufi cienţe respiratorii acute, încercaţi să menţineţi PaO2 cît mai 
aproape posibil de nivelul normei (aproximativ 13 kPa sau 100 mmHg). 
• În absenţa evaluării gazelor sangvine pentru oxigenoterapie, folosiţi 
pulsoximetrul. Menţineţi SaO2 în limitele  94-98%. În cazul pacienţilor gravi, 
valorile acceptabile ale saturaţiei sunt 90-92%.

C.9.6.3 Respiraţia (B)
1.  În timpul evaluării respiraţiei, este de importanţă vitală să diagnosticaţi 
şi să înlăturaţi imediat condiţiile ce pun viaţa în pericol, ex:  bronhospasmul 
acut sever. Fiţi atenţi la semnele de detresă respiratorie: transpiraţii, cianoză 
centală, utilizarea musculaturii auxiliare în actul respirator, retracţie sternală şi 
subcostală, respiraţie abdominală.
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2.  Evaluaţi  frecvenţa respiratorie. Tahipneea precum şi bradipneea sunt 
semne de pericol. Evaluaţi adîncimea, modul şi ritmul respiraţiei, expansiunea 
cutiei toracice, simetricitatea. Frecvenţa respiratorie variază în funcţie de vîrstă:

-  < 1 an 30-40 res./min;
-  > 1 la 2 ani 26-34 res./min;
-  > 2 la 5 ani 24-30 res./min;
-  > 5 la 12 ani 20-24 res./min;
-  > 12 ani 12-20 res./min.

3.  Înregistraţi concentraţia Oxigenului inspirat (%) de către  pacient şi apreciaţi 
SaO2 cu un pulsoximetru. Un SaO2 în normă la un pacient care benefi ciază 
de oxigenoterapie nu indică neapărat o ventilaţie adecvată: pulsoximetrul 
detectează oxigenarea şi nu hipercapnia. Pacientul poate avea o respiraţie 
inadecvată cu creşterea PaCO2.
4.  Ascultaţi sunetele respiratorii la o scurtă distanţă de la faţa pacientului. 
Auscultaţi cu stetoscopul.
•  Zgomotele din căile aeriene indică prezenţa secreţiilor în căile respiratorii. 
•  Stridorul sau respiraţia şuierătoare (wheezing) sugerează obstrucţia parţială, 
dar importantă a căilor respiratorii.
•  Tratamentul specifi c al tulburărilor de respiraţie depinde de cauza care 
le-a provocat. Bronhospasmul care cauzează respiraţia şuierătoare este 
caracteristic pentru anafi laxie. Tuturor pacienţilor în stare critică trebuie să 
administraţi Oxigen.
5. Iniţial, administraţi cea mai mare concentraţie posibilă de O2 folosind balonul  
cu  mască.  În cazul în care pacientul este intubat, administraţi Oxigen cu un 

2
cu  mască.  În cazul în care pacientul este intubat, administraţi Oxigen cu un 

2

balon autogonfl abil. Imediat ce aveţi un pulsoximetru disponibil, dozaţi Oxigenul 
pentru a menţine o SaO2 de 94-98%. În cazul pacienţilor gravi, valorile 
acceptabile ale saturaţie sunt de 90-92%.
6.  Într-o reacţie anafi lactică, obstrucţia căilor respiratorii superioare sau 
bronhospasmul, pot face ventilarea cu sac şi masca difi cilă sau imposibilă. 
Intubarea precoce a traheii trebuie să fi e efectuată de către cineva cu 
experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.experienţă în această tehnică.

C.9.6.4 Circulaţia (C)
În aproape toate cazurile de urgenţe medicale, inclusiv şi în cazul reacţiei ana-
fi lactice, hipovolemia este considerată cauză a şocului, pînă nu demonstrăm 
contrariul. În anafi laxie, de obicei, şocul este cauzat de vasodilataţie şi de pier-
deri de lichide la nivelul capilarelor sangvine, cu excepţia cazului  cînd există 
semne evidente de afectare cardiacă (ex: dureri în precordiale, insufi cienţă 
cardiacă). Administraţi lichide intravenos la orice pacient cu tensiune arterială 
micşorată şi cu o frecvenţă cardiacă crescută. Amintiţi-vă că problemele respi-
ratorii, care ar fi  trebuit să fi e tratate anterior în evaluarea respiraţie (B), de ase-
menea, pot compromite starea unui pacient cu afectare a circulaţiei.
1.  Uitati-vă la culoarea mîinilor şi a degetelor: ele sunt albastre, roze, pale sau  
marmorate? 
2.  Evaluaţi temperatura la nivelul membrelor pacientului: sunt reci sau calde?
3.  Măsuraţi timpul de umplere capilară. Aplicaţi cu degetul o presiune cutanată 
timp de cinci secunde, sufi cientă să provoace albirea; timpul de care este 
nevoie pentru ca pielea să revină la culoarea pielii din jur este timpul de 
reumplere capilară.
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Timpul normal de reumplere este mai mic de două secunde. Un timp de 
reumplere capilară prelungit sugerează sărăcirea perfuziei periferice. Alţi 
factori (ex: temperaturi scăzute, luminozitate scăzută)  pot prelungi timpul 
de umplere capilară.
4. Evaluaţi starea venelor: acestea pot fi  colabate atunci cînd este 
prezentă hipovolemia.
5. Nu neglijaţi frecvenţa contracţiilor cardiace.
Frecvenţa contracţiilor cardiace în funcţie de vîrstă (aproximativ):
Nou-născuţi pînă la 3 luni – 140 băt./min
•   > 3 luni pînă la 2 ani – 130 băt./min
•   > 2 la 10 ani – 80 băt./min
•   > 10 ani – 75 băt./min
6.  Palpaţi pulsul periferic şi central evaluînd: prezenţa lui, frecvenţa, 
calitatea,  regularitatea şi egalitatea. Palparea doar a pulsului central ne 
sugerează un debit cardiac diminuat.
7.  Măsuraţi presiunea arterială a pacientului. În şoc, presiunea arterială 
poate fi  normală, deoarece mecanismele compensatorii cresc rezistenţa 
periferică ca răspuns la reducerea debitului cardiac. În anafi laxie, 
datorită vasodilataţiei tensiunea arterială se poate micşora catastrofal în 
foarte scurt timp. O scădere a tensiunii arteriale diastolice sugerează o 
vasodilataţie arterială (ca în anafi laxie sau sepsis). O presiune pulsatilă 
diminuată (diferenţa dintre presiunea sistolică şi cea diastolică) sugerează 
o vasoconstricţie arterială (şoc cardiogen sau hipovolemic).
8. Căutaţi alte semne ce-ar vorbi despre un debit cardiac diminuat, cum ar 
fi  nivelul redus al conştienţei. 
9. Tratamentul colapsului cardiovascular depinde de etiologia sa, dar 
trebuie să fi e direcţionat spre restabilirea volumului fl uidelor şi perfuziei 
tisulare. Căutaţi semnele care prezintă pericol pentru viaţă (ex: hemoragii 
masive sau reacţie anafi lactică) şi trataţi-le de urgenţă. O modalitate 
simplă de a îmbunătăţi circulaţia pacientului este de a-l poziţiona în 
clinostatism şi de a-i ridica picioarele. Acest lucru trebuie să se facă cu 
grijă, deoarece poate agrava orice problemă de respiraţie.
10. Introduceţi unul sau mai multe catetere intravenoase, cu lumenul cît 
mai mare posibil, în cazul în care sunteţi instruit să faceţi acest lucru. 
Utilizaţi catetere scurte, dar largi, fi indcă acestea permit un fl ux mare. 
Utilizaţi accesul intraosos, dacă sunteţi instruit să faceţi acest lucru, mai 
ales la copil, atunci cînd accesul intravenos este foarte difi cil.
11. Administraţi cristaloizi încălziţi – 20 ml/kg, rapid.
12. Reevaluaţi pulsul şi presiunea arterială în mod regulat (la fi ecare 
5 minute), cu scopul de a depista careva devieri de la normă. Limita 
inferioară a tensiunii arteriale pentru copil (aproximativ):

•  0 la 1 lună 50-60 mmHg;
•  > 1 la 12 luni 70 mmHg;
•  > 1 la 10 ani 70 + (vîrsta în ani x 2) mmHg;
•  > 10 ani 90 mmHg.
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13. În cazul in care pacientul nu prezintă rezultate satisfăcătoare, repetaţi 
administrarea de lichide.
14. Dacă există simptome şi semne de insufi cienţă cardiacă (respiraţie difi cilă, 
creşterea frecvenţei cardiace, apare al treilea sunet cardiac, iar în plămîni 
auscultativ – crepitaţii) micşoraţi sau stopaţi perfuzia. Căutaţi alte mijloace de 
îmbunătăţire a perfuziei tisulare (ex: inotropele sau vasopresoarele).

C.9.6.5 Dizabilităţile (D)
Cele mai frecvente cauze ale pierderii de conştienţă sunt:  hipoxia profundă,  
hipercapnia,  hipoperfuzia cerebrală din cauza hipotensiunii arteriale sau 
administrarea recentă a sedativelor sau analgezicelor opioide.
1. Reevaluaţi şi trataţi conform ABC-ului excluzînd hipoxia şi hipotensiunea 
arterială. 
2. Examinaţi pupilele (dimensiunea, simetricitatea şi reacţia la lumină).
3. Evaluaţi nivelul de conştienţă a pacientului utilizînd metoda rapidă AVpU: 
A – alertă, V –  răspunde la stimulii vocali, p – răspunde la stimulii dureroşi, U 
– care nu răspund la nici un stimul. Ca alternativă, puteţi utiliza scara Glasgow 
pentru evaluarea comei.
4. Măsuraţi glicemia, pentru a exclude o hipoglicemie. În cazul în care glicemia 
este mai mică de 3 mmol/l, administraţi intravenos  5 ml/kg de Glucoză 10%. 
Evaluaţi răspunsul şi, dacă este necesar, mai administraţi o doză.
5. Pacienţii inconştienţi trebuie plasaţi în poziţie laterală, dacă căile respiratorii 
nu sunt protejate.

C.9.6.6 Expunerea (E)
Pentru a examina pacientul în mod corespunzător, este necesară expunerea 
completă a corpului. Afecţiunile cutanate şi modifi cările mucoaselor, după 
o reacţie anafi lactică pot fi  foarte subtile. Reduceţi pierderile de căldură. 
Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.Respectaţi demnitatea pacientului.

C.9.7 Informaţiile suplimentare
1. Colectaţi o anamneză clinică completă de la pacient, rude sau prieteni, 
precum şi de la alte categorii de persoane (vezi Anamneza anafi laxiei).
2. Evaluaţi pacientul notînd şi înregistrînd toate datele.
a. Studiaţi cu atenţie valorile semnelor vitale. 
 b. Verifi caţi dacă medicamentele de rutină, importante sunt prescrise şi 
administrate pacientului.
3. Revizuiţi rezultatele examenelor de laborator şi ale investigaţiile radiologice.
4. Apreciaţi nivelul de îngrijire necesar pacientului (ex: transportarea la spital în 
cazul în care el se afl ă la un nivel mai inferior de acordare a ajutorului medical).
5. Faceţi înregistrări complete ce ţin de concluziile dumneavoastră în evaluarea 
şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. şi în tratamentul pacientului. Înregistraţi răspunsul pacientului la terapie. 

C.9.8 Investigaţiile după o reacţie anafi lactică 
•  Deteminarea triptazei serice poate fi  de ajutor în caz de incertitudine de 
diagnostic. Triptaza serică apare în urma degranulării masive a mastocitelor în 
timpul anafi laxie, ea creşte în mod semnifi cativ la 30 de minute de la debutul 
reacţiei anafi lactice, concentraţia de vîrf este la 1-2 ore şi va reveni la valorile 
iniţiale în timp de 6-8 ore. 
•  Nivelul ridicat al triptazei nu este caracteristic în anafi laxia alimentară.
• Poate fi  fals pozitivă în politraumatisme.
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C.10. Managementul şocului caloric 

CondiţiiCondiţii IntervenţiiIntervenţii Scopul
ÎN AFARA STAŢIONARULUI

Stresul de căldură cu 
schimbarea statutului 
mintal (anxietate, delir, 
convulsii sau comă)

•  PALS (suport pediatric 
vital avansat)
•  Poziţionaţi copilul 
inconştient
•  Administraţi oxigenul
•  Volum expandere
•  Măsuraţi temperatura 
cutanată  şi rectală, 
dacă temperatura 
corpului > 400C
•  Răcire precoce (C,4)
•  Plasaţi copilul în 
încăpere răcoroasă, 
dezbrăcaţi-l şi iniţiaţi 
răcirea externă: aplicaţi 
comprese cu gheaţă pe 
gît, axilar, inghinal, cu 
folosirea curenţilor de 
aer (ventilare, ferestrele 
deschise), umezirea 
pileii, cu folosirea 
spray-ului cu apă cu 
temperatura 25-300C

•  Resuscitarea ABC
•  Minimalizaţi riscul 
aspiraţiei
•  Măriţi saturaţia O2 > 
90%
•  Terapia cu fl uide
•  Diagnosticul şocului 
caloric

• Micşoraţi temperatura 
corpului < 39,40C, 
promovaţi răcirea 
prin conducţie şi/sau 
evaporare

ÎN STAŢIONAR
Perioada de răcire Confi rmaţi diagnosticul 

cu termometru de  
gradaţie (40-470C)

Hipertermia Monitor de temperatură 
corporală  şi rectală, 
continuaţi răcirea

Căpătaţi temperatura 
rectală < 39,40C

Convulsiile Administraţi 
benzodiazipine

Controlul convulsiilor

Monitoringul  anemiei 
şi al trombocitopeniei

Monitoring repetat  al 
AGS, al trombocitelor 
şi al factorilor de 
coagulare pe parcursul 
următoarelor 48 de ore

Controlul  şi tratamentul 
anemiei şi al SCID

Dereglările respiraţiei Intubare selectivă Protejarea căilor 
respiratorii şi mărirea 
oxigenării  (SaO2 > 
90%)
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Hipotensiunea Administraţi 
volum expanderi, 
vasopresoare, 
monitorizaţi presiunea 
venoasă centrală

Măriţi TAM > 60 mmHg 
şi restabiliţi perfuzia 
organelor şi oxigenarea 
tisulară

Deshidratarea Rehidrataţi copilul 
conform necesităţilor 
şi a defi citului său şi a 
rezultatelor ionogramei

Corecţia dereglărilor 
electrolitice (Na, K, Ca) 
şi a acidozei metabolice.

Rabdomioliza Volum expanderi 
cu soluţii saline, 
administraţi intravenos 
Furosemid, Manitol, 
Bicarbonat de sodiu

Preveniţi lezarea 
rinichilor, indusă de 
Mioglobină, măriţi fl uxul 
vascular renal, diureza 
şi alcalinizaţi urina

Dereglările 
electrolitice

Monitorizaţi nivelul 
Potasiului şi al Calciului, 
corijaţi hiperpotasemia

Preveniţi aritmiile 
cardiace, ECG continuu

După procedeele de 
răcire
Insufi cienţă 
poliorganică

Terapie suportivă Restabilirea funcţiei 
organelor

C.10.1 Metodele de răcire

METODELE DE RĂCIRE BAZATE PE PIERDEREA CĂLDURII PRIN 
CONDUCŢIE 

Externe Deoarece răcirea externă duce la vasoconstricţie 
cutanată, este necesar a face masajul pielii.

Aplicarea 
compreselor reci 
sau a pachetelor 
cu gheaţă pe tot 
corpul sau pe 
regiuni

Copilul se dezbracă.
În  regiunea anterioară a gîtului, în fosa axilară, în fosa 
inghinală, se plaseză comprese reci sau pachete cu 
gheaţă.
Ritmul răcirii corpului este cu 0,030C per minut.
La atingerea temperaturii 390C, opriţi procedeele de 
răcire.

Interne
Lavajul gastric 
cu apă răcită cu 
gheaţă 

Instilaţi rapid prin sonda gastrică largă 10 ml/kg de apă 
răcită cu gheaţă, aspiraţi peste 30-60 secunde.

Lavajul peritonial Serul fi ziologic se răceşte într-o baie cu gheaţă, prin 
cateterul  peritonial se instilează, apoi se absoarbe 
treptat cîte 500 ml pănă cînd temperatura corpului 
ajunge 390C.
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TEHNICI DE RĂCIRE BAZATE PE EVAPORARE (B) SAU PE CONVECŢIE
Utilizarea 
ventilatoarelor de 
aer  

Dezbrăcaţi pacientul.
Temperatura camerei – 20-220C. 
La atingerea temperaturii 390C, opriţi procedeele de 
răcire.

Umezirea continuă 
a corpului 
cu ventilarea 
continuă (utilizaţi 
ventilatoare de aer)

Pacientul dezbrăcat, acoperit cu materie subţire de 
bumbac ce este permanent umezită cu apă de 200C, 
cu ventilare continuă. Ventilarea se opreşte cînd 
temperatura pielii ajunge < 390C.

Dacă î tintinţă dada i lichide reci de bi lichide reci de bi lichide reci de bi lichide reci de bă

C.10.2 Limitarea producţiei de energie termică
• Frisoanele şi vasoconstricţia impiedică răcirea şi trebuie prevenite prin 
administrarea de benzodiazipine. 
•  Controlul convulsiilor prin administrarea benzodiazepinelor sau a 
barbituratelor (contraindicaţii, Fenitoina).
•  Convulsiile refractare la administrarea benzodiazipinelor şi a barbituricelor 
necesită paralizarea pacientului şi iniţierea ventilării artifi ciale a pulmonilor.
•  La copii cu convulsii este necesar monitoringul electroencefalografi c al 
convulsiilor pentru a titra doza preparatelor
•  Lorazepam – 0,1 mg/kg i.v., doza maximă – 2 mg/min.
•  Midazolam – 0,05-0,2 mg/kg i.v.

C.10.3 Optimizarea  circulaţiei
•  In caz de hipotensiune, se administreaza solutii de cristaloizi – 20 ml/kg, în 
prealabil răciţi (vezi Algoritmul şocului).
•  Daca hipotensiunea este refractară la tratament, pacientul se trateaza cu 
vasopresoare şi se monitorizează hemodinamica.
•  Se recomandă evitarea agenţilor alfa-adrenergici puri, deoarece aceştea 
induc vasoconstricţia şi reduc răcirea (preferabil Dobutamina).
•  Deoarece funcţia cardiacă poate fi  diminuată, pacientul trebuie să fi e 
monitorizat pentru semne de insufi cienţă cardiacă congestivă în timpul 
rehidratării.
•  După restabilirea volumului de sînge circulant (cuparea semnelor de 
şoc) prin administrarea de volum expanderi, continuaţi infuzia cu scop de 
rehidratare (vezi Deshidratarea).

Dacă este în acă este în 
conştienţă daţi 
lichide de băut

AAplicaţi 
comprese 
reci

Ridicaţi picioarele

Utilizaţi ventilatorul
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C.10.4 Dereglările de coagulare şi hematologice
•  Din cauza riscului de anemie, trombocitopenie şi dereglări de coagulare, este 
necesar monitoringul zilnic AGS complet şi a factorilor de coagulare. 
•  În caz de şoc caloric sever, aceşti parametri trebuie să fi e monitorizaţi mai 
frecvent, deoarece din punct de vedere clinic dereglările semnifi cative se pot 
dezvolta în primele 24 de ore. 
•  În caz de anemie progresivă, în primele 48 de ore este necesară transfuzia 
de masă eritrocitară. 
•  În caz de sîngerare, se indică  plasmă proaspăt congelată şi masă 
trombocitară. Revizuţi necesarul procedurilor invazive (de exemplu, puncţia 
lombară creşte riscul hemoragiei).

C.10.5 Afectarea hepatică 
•  Tratamentul include infuzia de Glucoză pentru corecţia hipoglicemiei.
•  Recunoaşterea şi tratamentul precoce a SCID-ului, prin administrarea 
factorilor de coagulare, a plasmei proaspăt congelate, a masei trombocitare şi 
a sîngelui. 

C.10.6 Edemul pulmonar 
•  Edemul pulmonar este o complicaţie frecventă a insolaţiei şi poate fi  
datorită unui număr de factori: retenţia de lichide de la rehidratarea agresivă, 
supraîncărcare lichidiană în urma insufi cienţei renale, insufi cienţă cardiacă 
congestivă, SDRA. 
•  Se îndică  ventilaţia mecanică cu presiune înaltă la sfîrşitul expiraţiei (PEEP).

C.10.7 Dereglările renale 
•  Semnele dispar pe parcursul a 4-5 zile în urma unei rehidratări corecte.
•  În caz de afectare renală intrinsecă – tactica este ca la insufi cienţă renală 
acută.
•  Corecţia dereglărilor eletrolitice şi a echilibrului acido-bazic.
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Anexa 1. Anexa 1. 
Algoritmul PALS

Pacient inconştient?

Eliberarea căilor aeriene
Evaluarea semnelor vitale

Solicitaţi echipa
Suport vital avansat  
Advance Life Suport

Resuscitare cardiopulmonară (RCP)
 15:2

Conectare defi brilator/monitor

Evaluarea ritmului

Fibrilaţie ventriculară
Tahicardie ventriculară fără 
puls

Activitate electrică fără 
puls
Asistolie

Defi brilaţi 
o singură 
dată 4 J

RCP 2 min. 15:2

În timpul RCP
Corectaţi cauzele reversibile*
• Verifi caţi electrozii, poziţia padelelor şi 
contactul
• Aşteptaţi/ verifi caţi tubul de O2 şi accesul venos
• Compresiuni toracice continue după asigurarea 
căii aeriene
• Administraţi Adrenalină o dată la 3-5 minute
• Luaţi în considerare: Amiodarona, Atropina, 
Magneziul

*Cauze potenţial reversibile:
Hipoxia 
Hipovolemia
Hipo/hiperpotasiemia 
şi dereglări metabolice
Hipotermia 

RCP 2 min. 15:2

Pneumotorace sufocant
Tamponadă cardiacă
Intoxicaţii
Trombembolie coronariană sau 
pulmonară
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Anexa 2. 
Algoritmul resuscitării în şoc

0 
MIN

D
EP

A
R

TA
M

EN
TU

L 
D

E 
U

R
G

EN
ŢĂ

Recunoaşteţi dereglarea statutului mintal şi scăderea perfuziei
ABC-ul reanimării. Administraţi fl ux înalt de O22. Stabiliţi acces i.v. sau i.o.

5 
MIN

RESUSCITARE INIŢIALĂ: administraţi bolus 20 ml/kg de ser fi ziologic sau 
soluţie coloidală, pînă la 60 ml/kg.
Corijaţi hipoglicemia şi hipocalciemia.
Administraţi antibioticele

Dacă sunt 
2 accese 
vasculare, 
iniţiaţi 
inotropele

15 
MIN

ŞŞŞOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZĂĂĂ?
ŞOC REFRACTER LA FLUIDE: administraţi inotrope i.v. sau i.o.
Pentru a obţine acces central sau intubare folosiţi Atropina/Ketamin i.v., i.o., 
i.m.,
Dacă şocul rece nu este reversibil la titrarea Dopaminei, administrate central, 
titraţi central Epinefrina
În şocul cald titraţi central Norepinefrina

DOZELE:
Dopamina 
pănă la 
10mcg/kg/
min
Epinefrina 
– 0,05 
-0,3mcg/
kg7min

60 
MIN

ŞŞOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZĂĂĂ?
ŞOC REZISTENT LA CATECOLAMINE: administraţi Hidrocortizon, dacă este risc de 
insufi cienţă totală a suprarenalelor

Monitoring CVP, scopul atingerea presiunii de perfuzie normale respectiv vîMonitoring CVP, scopul atingerea presiunii de perfuzie normale respectiv vîMonitoring CVP, scopul atingerea presiunii de perfuzie normale respectiv v rstei (presiunea 
arterială medie-presiunea venoasă centrală (mm Hg)) şi ScvO2 2 > 70% sau SpO2 2 > 95%

„ŞOC RECE” CU 
NORMOTENSIUNE:
1. Titraţi efectul lichidelor 
administrate şi a Epinefrinei
ScvO2 > 70%  sau SpO2 >  
95%, Hb > 100g/l
2. Dacă  ScvO2 < 70%
Adăugaţi vasodilatatoare 
nitrice şi volum expanderi, 
Milrinona, Imrinona, gîndiţi-vă 
la Levosimendan

„ŞOC RECE” CU 
HIPOTENSIUNE
1. Titraţi efectul lichidelor 
administrate şi a Epinefrinei
ScvO2 > 70%  sau SpO2 > 
95%, Hb > 100g/l
2. dacă se menţine 
hipotensiunea- norepinefrină
3. Dacă ScvO2 < 70% 
administraţi Dobitamină, 
Milrinona, Imrinona, 
Levosimendan, sau 
Enoximonă

„ŞOC CALD” CU 
HIPOTENSIUNE
1. Titraţi efectul lichidelor 
administrate şi a Epinefrinei
ScvO2 > 70%  sau SpO2 >  
95%
2. Dacă se menţine 
hipotensiunea –
Vasopresină, Angiotensină
sau Terlipressină
3. Dacă ScvO2 < 70%  sau 
SpO2 <  95%, administraţi 
doze mici de Epinefrină

ŞOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZĂĂĂ?
Şoc persistent şi rezistent la catecolamine

Depistaţi şi corijaţi efuzia preicardică, pneumotoraxul sau presiunea intraabdominală > 12 
mmHg
Doppler cardiac, pentru a ghida efectul fl uidelor, al inotropelor, al vasopresoarelor, 
vasodilatatoarelor, terapiei hormonale
Scopul – de a menţine indicele cardiac- > 3,3 l/min/m2 şi < 6,0 l/min/m2

ŞOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZOCUL  NU REGRESEAZĂĂĂ?
ECMO

SE
C

ŢI
A 

D
E 

R
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R
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TR
IC

Ă
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Anexa 3. Algoritmul �ocului anafilactic 

Cînd sunte�i preg�tit �i ave�i echipamentul disponibil 
1. Stabiliza�i c�ile aeriene 

2. Oxigen de concentra�ie înalt�
3. Ini�ia�i perfuzia i.v.3

4. Chlorphenamin�4

5. Hidrocortizon5

Monitorizare 
1. Pulsoximetria 

2. ECG
3. Presiunea sangvin�

1. Problemele ce pun în pericol via�a pacientului ce pot fi determinate de modific�ri ale c�ilor respiratorii 
�i/sau ale respira�iei �i/sau ale circula�iei

- C�ile respiratorii – edem, disfonie  (r�gu�eal�), stridor 
- Respira�ia – tahipnee, wheezing, oboseal�, cianoz�, SpO2 < 92 %, confuzie 
- Circula�ia – paliditate, tegumentele acoperite cu transpira�ie rece �i umed�,  lipicioas�, hipotensiune arterial�,

fatigabilitate,  somnolen�� / com�

2. Adrenalina 1:1000
- Administra�i    i.m.,  dac� ave�i experien�� i.v.  
- Dac�  starea  generala  nu se îmbun�t��e�te, repeta�i dup� 5 min 
Copil  > 12 ani            500 mcg i.m. ( 0,5 ml) 
Copil  6 – 12 ani         300 mcg i.m. ( 0,3 ml) 
Copil  < 6 ani              1500 mcg i.m. ( 0,15 ml) 
- Adrenalina  i.v. trebuie administrat� doar de o persoan�

calificat�, experimentat�, doza – 1 mcg/kg 

3.  Perfuzia i.v. 

Bolus cu cristaloizi – 20 ml/kg 

Stopa�i  perfuzia cu coloizi, dac�
aceasta ar  putea fi cauza reac�iei
anafilactice

4. Chlorphenamin� (i.m. sau i.v. lent) 
Copil > 12 ani            10 mg  
Copil  6 – 12 ani         5 mg  
Copil  < 6 ani              2,5 mg 
Copii < 6 luni 250 mcg/kg

5. Hidrocortizon (i.m. sau i.v., lent) 
Copil > 12 ani            200 mg 
Copil  6 – 12 ani         100 mg 
Copil  < 6 ani              50 mg 
Copil < 6 luni 25 mg

REAC�IE  ANAFILACTIC�?

EVALUARE 
 ABCDE

Stabili�i DIAGNOSTICUL în baza: 
1.Debutul acut al maladiei. 

2. Problemele ce pun în pericol via�a pacientului ce pot fi determinate de 
modific�ri ale c�ilor respiratorii �i/sau ale respira�iei �i/sau ale circula�iei 1

3. De obicei, sunt prezente modific�ri cutanate �i / sau ale mucoaselor

ADRENALIN� 2

Anexa 3. 
Algoritmul şocului anafi lic

REACŢIE  ANAFILACTICĂ?

EVALUARE  ABCDE

Stabiliţi DIAGNOSTICUL în baza:
1.Debutul acut al maladiei.
2. Problemele ce pun în pericol viaţa pacientului ce pot fi  determinate de 
modifi cări ale căilor respiratorii şi/sau ale respiraţiei şi/sau ale circulaţiei1

3. De obicei, sunt prezente modifi cări cutanate şi / sau ale mucoaselor

ADRENALINĂ2

Cînd sunteţi pregătit şi aveţi echipamentul disponibil
1. Stabilizaţi căile aeriene
2. Oxigen de concentraţie înaltă
3. Iniţiaţi perfuzia i.v.3

4. Chlorphenamină4

5. Hidrocortizon5

Monitorizare
1. Pulsoximetria
2. ECG
3. Presiunea sangvină

1. Problemele ce pun în pericol viaţa pacientului ce pot fi  determinate de modifi cări ale căilor 
respiratorii şi/sau ale respiraţiei şi/sau ale circulaţiei

-  Căile respiratorii – edem, disfonie  (răguşeală), stridor
-  Respiraţia – tahipnee, wheezing, oboseală, cianoză, SpO2 < 92 %, confuzie
-  Circulaţia – paliditate, tegumentele acoperite cu transpiraţie rece şi umedă,  lipicioasă, hipotensiune 
arterială, fatigabilitate,  somnolenţă / comă

2. Adrenalina 1:1000
- Administraţi  i.m.,  dacă aveţi experienţă i.v. 
- Dacă  starea  generala  nu se îmbunătăţeşte, 
repetaţi după 5 min
Copil  > 12 ani            500 mcg i.m. ( 0,5 ml)
Copil  6 – 12 ani         300 mcg i.m. ( 0,3 ml)
Copil  < 6 ani              1500 mcg i.m. ( 0,15 ml)
- Adrenalina  i.v. trebuie administrată doar de o 
persoană califi cată, experimentată, doza – 1 mcg/kg

3.  Perfuzia i.v.

Bolus cu cristaloizi – 20 ml/kg
Stopaţi  perfuzia cu coloizi, dacă aceasta ar  
putea fi  cauza reacţiei anafi lactice

4. Chlorphenamină (i.m. sau i.v. lent)
Copil > 12 ani            10 mg 
Copil  6 – 12 ani         5 mg 
Copil  < 6 ani              2,5 mg
Copii  < 6 luni             250 mcg/kg

5. Hidrocortizon (i.m. sau i.v., lent)
Copil > 12 ani            200 mg
Copil  6 – 12 ani         100 mg
Copil  < 6 ani              50 mg
Copil  < 6 luni             25 mg
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Abrevierile folosite în document
DO2 Cantitate de O2 livrată în ţesuturi SCID Sindromul de coagulare  

intravasculară desiminată
CaO2 Cantitate de O2 în sînge IL Interleukine 
SaO Saturaţia  O2 în sîngele periferic TNF Tumuro necrosis factor
DC Debit cardiac IRA Insufi cienţă renală acută
VS Volum sistolic PALS Paediatric advanced life support 

(suport pediatric vital avansat )
FCC Frecvenţă a contracţiilor 

cardiace
EAB Echilibru acido-bazic

PVC Presiune venoasă centrală AGS Analiza generală de sînge
TA Tensiune arterială ScvO2 Saturaţie venoasă centrală  a 

oxigenului
IC Indice cardiac PCR Proteina C-reactivă
RVS Rezistenţă vasculară sistemică ECG Electrocardiogramă
PAM Presiune arterială medie ACTH Hormon adrenocorticotrop
FR Frecvenţa respiratorie PDEI Inhibitori de fosfodiesterază
SDRA Sindrom al detresei respiratorii 

de tip adult
ECMO Oxigenare membranară 

extracorporală
TRC Timp de refacere capilară PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul 

expiraţiei 
FeNa Excreţie fracţionată a sodiului AINS Antiinfl amoatoare 

neseteroidiene
AMPc Adenozin monofosfatul ciclic SpO2 Saturaţie periferică  a oxigenului
GMPc Guanilat monofosfat ciclic i.o. Intraosos
i.v. Intravenos
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A. Partea introductivă
A.1 Utilizatorii Secţiile de reanimare  şi terapie intensivă pediatrică

A.2 Scopurile  
protocolului

Pentru sporirea calităţii managementului, diagnosticului şi a 
tratamentului 

A.3 Data elaborării 2010

A.4 Data  revizuirii  2013

A.5 Defi niţia  Metodă de alimentare cu compensarea necesităţilor calorice  şi 
în lichide pe cale parenterală în cazul difi cultăţii compensării lor 
prin alimentaţie enterală.

A.6 Clasifi carea Alimentaţie parenterală totală – aportul de substanţe nutritive 
exclusiv parenteral.
Alimentaţie parenterală mixtă sau parţială – o asociere dintre 
alimentaţia parenterală şi cea enterală.

Alimentaţia parenterală continuă este perfuzată continuu timp 
de 24 de ore. Este utilizată la începerea tratamentului şi este 
justifi cată de starea copilului.

Alimentaţie parenterală ciclică este perfuzată între 12 şi 20 de 
ore. AP ciclică poate fi  utilizată atunci cînd copilul este pe un 
regim stabil şi tolerează un timp redus perfuzia. AP ciclică este 
bine tolerată de copiii cu vîrsta de 3-6 luni.

B. Partea generală
Nivel de asistenţă medicală spitalicească

Descriere
(măsuri)

Motive
(repere)

Paşi
(modalităţi şi condiţii de 

realizare)
B.1.  Internarea

Indicaţiile •  Copiii cu masa la naştere  
< 1500 g sau mai mici de 32 
cm, pe fundal de alimentare 
enterală minimă
•  Patologie intestinală: 

-  sindromul  intestinului 
scurt
-  diaree prelungită, 
enteropatie autoimună
-  pseudobstrucţie intestinală 
cronică
-  stare după intervenţii 
chirurgicale pe tractul 
gastrointestinal
-  mucozite în urma 
chimioterapiei

Elementele principale
-  acces venos sigur
-  personal califi cat (medici, 
asistente medicale, farmacişti)
Căile AP – calea depinde 
de osmolaritatea soluţiilor 
perfuzate 
-  cateter central inserat 
periferic – în AP de lungă 
durată
-  acces venos central – în AP 
de lungă durată
-  acces venos periferic – în AP 
de scurtă durată
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-  anomalii de dezvoltare 
a tractului gastrointestinal 
–  atrezie de esofag, 
fi stulă gastroesofagiană, 
gastroşizis

•   Pancreatită acută
•   Insufi cienţă renală
•   Insufi cienţă hepatică
•   Arsuri masive
•   Traumatism sever
Enterocolită ulceronecrotică

B.2. Componentele alimentaţiei parenterale
C.1.1. Fluidele
C.2. Necesităţile 
energetice
C.3. Aminoacizii 
C.4. Lipidele
C.5. Carbohidraţii 
C.6. Electroliţii
C.7. Microelementele 
C.8. Vitaminele

Prevenirea pierderii în 
greutate, menţinerea creşterii 
şi promovarea creşterii în 
continuare.
Soluţia de glucoză poate fi  
mixată cu soluţia de aminoacizi.
Lipidele se administrează pe 
linie venoasă separată sau prin 
cateter cu lumen dublu.

Prescrierea individuală a AP 
pentru fi ecare copil în funcţie 
de statutul hormonal, statutul 
clinic şi datele de laborator

B.3. Monitoringul AP
C.9. Monitoringul 
C.9.1. Evaluarea  
sugarilor şi a 
copiilor  în funcţie 
de starea clinică 
înainte de a începe 
AP.
C.9.2. Monitoringul 
biochimic 
C.9.3. Monitoringul 
antropometric
C.9.4. Monitoringul 
efi cienţţţţţţei AP

Determinarea efi cienţei AP 
şi prevenire a complicaţiilor: 
monitoring biochimic, 
monitoring antropometric, 
monitoring al efi cienţei AP 

-   Anamneza nutriţională 
-   Antropometria
-   Datele de laborator

B.4. Accesul venos 
C.10. Accesul 
venos. 
Recomandaţii 

Realizarea AP se face pe cale 
parenterală, de preferinţă 
central, doar în cazuri 
excepţionale – utilizarea 
canulelor periferice

Plasarea cateterului venos 
central (CVC)
Plasarea cateterului central 
inserat periferic (PICC)

B.5. Alimentaţţţţie enterală  
C.11.1. Metodele  de 
alimentare enterală
C.11.2. Potenţialele 
eşecuri ale 
alimentaţiei enterale

Benefi ciile alimentaţiei 
eneterale 
-   Menţine statutul nutriţional 
-   Previne catabolismul
-   Oferă rezistenţă la infecţii

Alegerea metodei de 
alimentare
Alegerea timpului de iniţiere a 
alimentaţiei
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C.11.3. Cînd este 
necesar de a iniţia 
alimentaţia enterală
C.11.4. 
Recomandări

-   Efect imunomodulator Recomandării referitoare la 
trecerea de la alimentaţia 
parenterală la cea enterală

B.6. Complicaţiile 
C.12.1. Infecţiile
C.12.2. Ocluzia 
cateterului
C.12.3. Tromboză 
venoasă centrală şi 
embolism pulmonar
C.12.4. Eliminarea 
accidentală sau 
deteriorarea 
cateterului
C.12.5. Colestaza
C.12.6. Prevenirea 
supraîncărcării cu 
fl uide  şi sodiu
C.12.7. Complicaţiile 
supraalimentaţiei

Complicaţii septice
Complicaţii mecanice
Complicaţii metabolice
Complicaţii legate de afl area 
la alimentaţie parenterală 
(colestază)

Supravegherea clinică şi 
monitoringul biochimic reduc 
complicaţiile

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor
C.1. Componentele alimentaţei parenterale 

-  Fluidele
-  Necesităţile energetice
-  Proteinele
-  Lipidele 

-  Carbohidraţii 
-  Electroliţii
-  Mineralele
-  Vitaminele

C.1.1. Necesitatea fi ziologică în lichide

Vîrsta Volumul de lichide (ml/kg/zi), volum maxim în paranteză
Copii la termen în a II-a 
lună de viaţă

120-150 (180)

1-2 ani 80-120 (150)
3-5 ani 80-100
6-12 ani 60-80
13-18 ani 50-70
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C.1.2 Metoda Holiday-Segar pentru determinarea volumului fl uidelor 
administrate la copiii stabili (B,3a)(1)

Greutatea Volum/kg/24h Ex: 25 kg
Primele 10 kg 100 ml Primele 10 kg = 100 ml 

x 10 kg = 1000 ml/24h
De la 10 pînă la 20 kg 50 ml Următoarele 10 kg = 50 

ml x 10 kg = 500 ml/h
Mai mare de 20 kg 25 ml Următoarele 5 kg = 25 

ml x 5 kg = 125 ml/h
20 ml În total, 1625 ml/24h

Cantitatea zilnică necesară în lichide infuzate = necesitatea  fi ziologică 
în lichide + defi citul + pierderile patologice în lichide

C.1.3 Avansarea alimentaţiei parenterale
•  Copii < 10 kg – iniţial volumul zilnic de lichide poate fi  crescut (dacă este 
tolerat), cu 10 ml/kg/zi, pînă cînd aportul dorit de calorii este atins. Volumul  
maxim de lichid (dacă este tolerat) este de 200 ml/kg/zi. 
•  Copii > 10 kg – iniţial volumul zilnic de lichide poate fi  majorat per zi cu 10% 
din volumul iniţial (dacă este tolerat), pînă cînd aportul de calorii este atins (de 
dorit). Volumul  maxim de lichide (dacă este tolerat) este de 4000 ml/m2/zi. 

C.1.4 Viteza de infuzie (ml/h)

Greutatea 
corporală  
(kg)

4 6 8 10 12 14 16 20 30 40 50 60 70

ml/h 16 24 32 40 44 48 52 60 70 80 90 100 100

C.1.5 Ajustările la volumul de lichide infuzate

Pierderile de lichide:
- Vomă 
- Diaree sau poliurie 
- Febră 
- Transpiraţie 
- Hiperventilaţie 
- Hipertiroidie
- Lămpi  radiante

Reţinerea de fl uide: 
- Patologie renală
- Insufi cienţă renală
- Insufi cienţa cardiacă
- Sindromul secreţiei 
neadecvate a HAD
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C.1.5.1 Deshidratarea

Semnele 
clinice

Uşoară
(< 3% din 

masă)

Medie 
3-10%

Severă
> 10%

Notă

Reducerea 
diurezei

Nu Da Da Diferenţiaţi 
urina de 

scaun apos
Uscarea 

buzelor, gurii
Nu Da Da În caz de 

respiraţie pe 
gură, uscarea 

gurii este 
permanentă

Ochii înfundaţi Nu Da Da

Reducerea 
turgorului 

pielii

Nu
(refacere 

instantanee)

Da
(1-2 sec)

Da
(> 2 sec)

Poate fi  
mai puţin 

evidentă în 
deshidratare 

ahiper-
sodiemică 

(piele moale)
Timpul de 
refacere 
capilară 
prelungit

Nu Uşor prelungit Da 
Extremităţile 

palide/
marmorate, 

reci

În normă TRC 
< 2 sec.

Somnolenţă / 
iritabilitate

Nu Da Sever

TRC prelungit, turgorul anormal, absenţa lacrimilor şi a mucoasele uscate sunt 
cele mai utile semne individuale de apreciere a gradului de deshidratare. În 
cazul în care două din patru semne  sunt prezente – copilul are o şansă mare 
de a fi  deshidratat (> 5%).

C.1.5.2 Defi citul de lichid
Exemplu: La copil de 23 kg a fost estimat gradul de deshidratre – 5%.
5% x 23 kg x 10 = 1150 ml
Acest defi cit este restituit pe parcurs de 24 de ore şi este  sumat la necesităţile 
zilnice în fl uide, repartizat în 24 de ore, pentru a determina viteza infuziei.
În exemplul nostru: Volumul zilnic este de 1560 ml + 5% Defi cit 1150 ml = 
2710ml:24h = 112 ml/h.

C.1.5.3 Reducerea lichidelor
-  pierderile insensibile de lichide (300-400 ml/m2) + diureza
-  sau 2/3, sau ¾ din necesităţile zilnice din lichide
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C.2. Necesităţile energetice ale copiilor stabili (D,5)(1)

VîVîV rsta kcal/kg/zi
Prematurii 110-120
0-1 an 90-100
1-7 ani 75-90
8- 12 ani 60-75
12-18 ani 30-60
Necesitatea zilnică în calorii (kcal/zi) = consumul de energie în repaus (CER)  
+ CER × (totalitatea factorilor).
Factori = întreţinere + activitate + febră + traumatism simplu + multiple 
traumtisme + arsură + creştere.

C.2.1 Consumul  de energie în repaus

Vîrsta (ani) CER (kcal/kg/zi)
0-1 55
1-3 57
4-6 48
7-10 40
11-14 (masculin/feminin) 32/28
15-18 (masculin/feminin) 27/25

C.2.2 Factorii ce necesită sporirea necesităţilor în energie

Factorii Factorul de multiplicare
Întreţinere 0,2
Activitate 0,1-0,25
Febră 0,13 la fi ecare grad > 38oC
Traumatism simplu 0,2
Multiple traumatisme 0,4
Arsuri 0,5-1
Sepsis 0,4
Creştere 0,5

C.2.3 Patologiile care necesită creşterea necesităţilor energetice

Patologiile Necesarul creşterii de calorii
Febră Cu 10-12% pentru fi ecare grad Celsius, 

dacă temperatura este  > 37oC
Patologie  cardiacă, pulmonară 
(displazie bronhopulmonară, 
fi broză cistică) (B,3a)(1)

Cu 15-25%
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Intervenţii chirurgicale majore Cu 20-30%

Arsuri Cu > 100%

Sepsis  sever Cu 40-50%
Deregleri de creştere de lungă 
durată

Cu 50-150% sau cu 100-150% mai mult 
decît rata metabolismului în repaus (D,5)(1)

Malnutriţie Necesarul de calorii per zi - 150-175 kcal/kg/
zi

C.3. Aminoacizii
-  1 g de aminoacizi  furnizează 4 kcal
-  1 g de proteine ÷ 6,25 = cantitatea de azot (g)
-  Caloriile nonproteice: 6.25 = Rata caloriilor nonproteice/1g de azot  
-  Rata caloriilor nonproteice/1g de azot – 240 – 350:1
-  Start 1g/kg/zi, avansare zilnică cu 0,5-1g/kg/zi
-  Total nonproteine kcal/kg =  (Glucoză g/kg x 4) + (lipide g/kg x 10) 

C.3.1 Necesităţile fi ziologice în aminoacizi (g/kg)

Vîrsta Necesităţile zilniceNecesităţile zilnice
Prematuri 1,5-4 g/kg
Nou-născuţi în termen 1,5-3 g/kg
2 luni - 3 ani 1,0 – 2,5 g/kg
3 ani – 18 ani 1,0 - 2,0(3) g/kg

C.4. Lipidele
-  1 g de lipide furnizează 9 kcal
-  IntralipidR 10% = 1,1 kcal/ml şi IntralipidR 20% = 2 kcal/ml
-  În APT lipidele trebuie să acopere  25–40% din necesarul total de calorii (D,5)
(nu mai mult de 60%)
-  Durata infuziei 18-24 de ore
-  Administrarea lipidelor asigură o aprovizionare cu energie şi previne 
insufi cienţa de lipide esenţiale (D,5)(1)

C.4.1 Necesarul în lipide

Vîrsta Start 
(g/kg/zi)

Avansare 
(g/kg/zi)

Final (max) 
(g/kg/zi)

Nou-născuţi 0,5 0,5 3
Sugari 1 1 3-4 (B,2a)(1)

Copii 1 1 2-3 (D,5)(1)

Adolescenţi 1 1 2-3 (D,5)(1)
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C.4.2 Reacţii de hipersensibilitate la administrarea lipidelor
Reacţii alergice, febră, frisoane, cianoză, înroşirea feţei, greaţă, vărsături, dureri 
de cap, ameţeli, dureri în spate sau în piept. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru 
aceste reacţii adverse.

C.4.3 Situaţii speciale legate de administrarea de lipide
-   Deşi nu există dovezi ferme ale efectelor negative ale emulsiilor lipidice, 
la copiii cu insufi cienţă respiratorie acută severă, cu sau fără hipertensiune 
pulmonară, este necasar a evita administrarea lor în doze mari. Cu toate 
acestea, furnizarea de lipide, ar trebui să fi e continuată în cantităţi minime. 
(D,5)(1)

-   Este necesar de  monitorizat nivelul trigliceridelor serice, în cazul pacienţilor cu 
trombocitopenie inexplicabilă severă, cu o reducere a dozei de lipide. (D,5)(1)

-   Pentru a menţine funcţia normală a trombocitelor, lipidele trebuie să fi e 
furnizate în cantităţi minime. (B,3)(1)

-   La pacienţii cu colestază progresivă asociată cu AP, este necesar a întrerupe 
temporar sau a scădea administrarea de lipide. (D,5)(1)

-   Monitorizarea  mai frecventă a concentraţiei de trigliceride plasmatice este 
indicată pacienţilor în stare critică sau cu infecţie care administrează emulsii 
lipidice.În caz de hiperlipidemie este recomandabilă  ajustarea dozelor de 
lipide. (D,5)(1)

C.4.4 Monitorizarea trigliceridelor plasmatice - 300-400 mg/dl (3,4- 4,5 mmol/l) (C,4)(1)

-  La creşterea dozei de lipide cu 1g/kg, 
-  Săptămînal, la atingerea dozei maxime
-  La  copiii cu risc de hiperlipidemie – doze crescute de lipide, sepsis, 
catabolism (D,5)(1)

-  Reducerea cantităţii de lipide administrate – copii, la care nivelul de trigliceride 
mai mare 400 mg/dl (4,5mmol/l) şi sugarii cu nivelul trigliceridelor mai mare de 
250 mg/dl (2,8mmol/l) (D,5)(1)

C.4.5 Calcului lipidelor 
- 20 g (soluţia de Intralipid de 20%) 
/100 ml lipide × _____ml/zi (lipide) = ____
_g/zi
- _____g/zi × 9 kcal/g = _____ kcal/zi

Ex: copil 10 kg, soluţia de Intralipid  
de 20%
- 20 g (soluţia de Intralipid 
de 20%) /100 ml lipide × 100 ml/zi 
(lipide) =  20 g/zi
-   20g/zi × 9 kcal/g =  180 kcal/zi

C.5. Carbohidraţii
-  1g de Glucoză asigură 4 kcal.
-  Carbohidraţii trebuie să asigure 60-75% kcal  din caloriile nonproteice.
-  Administrarea excesivă de glucide duce la hiperglicemie (A,1a)(1).
-  Administrarea excesivă de glucide creşte lipogeneza şi depozitarea lipidelor în 
fi cat generînd la steatoză (B,3a)(1).
-  Administrarea excesivă a glucidelor creşte producţia de CO2 şi a minut-
ventilării (B,3a)(1).
-  Administrarea excesivă de glucide duce la dereglarea metabolismului proteic 
(B,3a)(1).
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C.5.1 Necesitatea zilnică în carbohidraţi (g/kg/zi)

Greutatea 
corporală

1 zi A 2-a zi A 3-a zi A 4-a zi

> 2 kg 10 14 16 18
3-10 kg 8 12 14 16-18
10-15 kg 6 8 10 12-14
15-20 kg 4 6 8 10-12
20-30 kg 4 6 8 < 12
> 30 kg 3 5 8 < 10

C.5.2 Rata maximă de infuzie recomandată 
Sugarii – 18-20 mg/kg/min
Copiii – 6-9 mg/kg/min
Copiii în stare critică – pînă la  5 mg/kg/min (7,2 g/kg/zi) (D,5)(1).

C.5.3 Concentraţiile maxime ale Dextrozei
-  în vena periferică – 10%, cînd este necesară soluţie mai calorică şi limitarea 
de lichide – maxim de 12,5% (este necesară supravegherea liniei venoase 
– fl ebite) 
-  în vena centrală – 15-20-25%, cînd este necesară o soluţie mai calorică şi 
limitarea de lichide

C.5.4 Calculul Glucozei 
____g/100 ml Dextroză × ____ml/zi 
= ____g/zi
_____g/zi ÷ (greutatea × 1.44) = 
_____mg/kg/min
_____g/zi × 3,4 kcal/g = ____ kcal/zi

Ex: copil 10 kg, soluţia de Glucoză de 
10%
10 g/100 ml Dextroză × (10 kg x 100 ml/
kg) ml/zi = 100 g/zi
100 g/zi ÷ (greutatea10 kg  × 1.44) =  
6,9 mg/kg/min
100g/zi × 3,4 kcal/g =  340 kcal/zi

C.6. Necesităţile în electroliţi 

Electroliţţi Sugari Copii > 1an
Na+ 2,0–3,0 mmol/kg/zi 1,0–3,0 mmol/kg/zi
K+ 1,0–3,0 mmol/kg/zi 1,0–3,0 mmol/kg/zi
Cl- 2–3 mmol/kg/zi 2–3 mmol/kg/zi

- Limitele necesităţilor în Na+  1-4 mmol/l (B,3a)(1). 
- La 100 ml de infuzie, cantitatea de  Na şi K  recomandabilă 1-3 mmol 
(B,3b)(1).
- Aportul zilnic de Na şi de K nu trebuie să depăşească 3 mmol/kg /zi 
(C,4)(1).
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VîVîV rstă Calciu  mg 
(mmol)/kg (D,5)(1)

Fosfor  mg 
(mmol)/kg (D,5)(1)

Magneziu  mg 
(mmol)/kg (D,5)(1)

0-6 luni 32 (0,8)  14 (0,5) 5 (0,2)
7-12 luni 20 (0,5) 15 (0,5) 4,2 (0,2)
1-13 ani 11 (0,2) 6 (0,2) 2,4 (0,1)
14-18 ani 7 (0,2) 6 (0,2) 2,4 (0,1)

C.7. Microelementele se indică în AP de lungă durată, cu monitorizarea lor 
periodică (D,5)(1)

C.7.1 Fierul (Fier-dextran, Fier-citrat)
- Doza uzuală pentru copii şi pentru sugari 50-100 mcg/kg/zi (D,5)(1)

- Suplinirea cu fi er se face copiilor care fac AP > 3 săptămîni (C,4)(1)

Copii care administrează timp îndelungat supliment de Fier, trebuie periodic 
examinaţi pentru evaluarea nivelului de  feritinină serică (B,2b)(1)

C.7.2 Cr (Crom)
-  Doza zilnică  0,2 mcg/kg (max 5 mcg/zi) (B,2b)(1)

-  Soluţiile parenterale conţin necesitatea fi ziologică de Crom şi nu este 
necesară administrarea lui suplimentară (C,4)(1)

-  De exclus în dereglări renale

C.7.3 Cu (Cupru)
-  Doza zilnică de Cu supliment la alimentaţia parenterală – 20 mcg/kg/zi (B,2b)(1)

-  La copiii cu arsuri, nivelul plasmatic de Cu şi ceruloplasmină este micşorat, de 
aceea în această situaţie suplinirea cu Cupru la AP este mai mare de 20 mcg/
kg/zi
-  Monitorizaţi nivelul seric a Cu şi a ceruloplasminei la copiii afl aţi la AP de 
lungă durată, la copiii cu arsuri, colestază (D,5)(1)

C.7.4 I (Iod)
-  Copiii afl aţi la AP necesită suplinirea zilnică cu Iod în doză 1 mcg/zi (D,5)(1)

-  Profi lul hormonal al tiroidei în AP de lungă durată

C.7.5 Mn (Mangan)
-  La copiii afl aţi la AP de lungă durată, doza zilnică supliment la AP este de nu 
mai mult 1,0 mcg (0,018 mmol)/zi (maxim 50 mcg/zi) (D,5)(1)

-  La AP de lungă durată, Manganul se poate depune în SNC, fără a prezenta 
clinică, de aceea este necesar de a monitoriza nivelul seric al Manganului şi 
examenul SNC. 

C.7.6 Mo (Molibden)
-  0,25 mcg/kg/ (max 5,0 mcg/zi) (D,5)(1)

-  Suplinirea cu Molibden este recomandabilă doar în AP de lungă durată

C.7.7 Se (Seleniu)
-  2-3 mcg/kg/zi (maxim 30-40 mcg/zi)
- De exclus în dereglări renale 
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C.7.8 Zn (Zinc)
-  < 3 luni 250 mcg/kg/zi (D,5)(1)

-  > 3 luni 50 mcg/kg/zi (maxim 5,0 mg/zi) (D,5)(1)

-  Pierderile excesive cutanate sau digestive de zinc necesită suplimentare (D,5)(1)

C.8. Vitaminele

Vitaminele liposolubile (D,5)(1) Sugarii 
(doza/kg/zi)

Copiii  
(doza/zi)

Retinol (vitamina A) (mcg) 150 - 300 150
Ergocalciferol (vitamina D) (mcg) 0,8 (32UI) 10 (400UI)
Tocoferol (vitamina E) (mg) 2,8 - 3,5 7
Fitomenadionă (vitamina K) (mcg) 10 200
Tiamină (vitamina B11) (mg) 0,35 - 0,50 1,2
Vitaminele hidrosolubile (D,5)(1) Sugarii (doza/

kg/zi)
Copiii  (doza/
zi)

Acid ascorbic (vitamina C) (mg) 15 - 25 80
Ribofl avină (vitamina B22)  (mg) 0,15 - 0,2 1,4
Piridoxină (vitamina B66) (mg) 0,15 - 0,2 1,0
Acid nicotinic (Niacina) (mg) 4,0 - 6,3 17
Cianocobalamina (vitamina B1212) (mcg) 0,3 1
Acid pantotenic (vitamina B55) (mg) 1,0 - 2,0 5
Biotină (vitamina H) (mcg) 5,0 - 8,0 20
Acid folic (vitamina B99) (mcg) 56 140

C.8.1 Suplinirea cu vitamine. Recomandări
-  Sugarii şi copiii care fac AP ar trebui să administreze vitamine parenteral (D,5)(1).
-  Pentru a mări stabilitatea vitaminelor (hidro- şi liposolubile), este necesară 
suplinirea lor în soluţiile de lipide (D,5)(1).
-  Administrarea vitaminelor trebuie să fi e zilnică, excepţie fac Fitomenadiona 
(vitamina K), care poate fi  administrată săptămînal (D,5)(1).
-  Monitorizarea de rutină a nivelurilor serice de vitamine nu este necesară,  doar 
la copiii ce primesc AP de lungă durată sau care prezintă semne clinice specifi ce 
(D,5)(1).

C.9. Monitoringul 

C.9.1 Evaluarea  sugarilor şi a copiilor  în funcţie de starea clinică înainte de a 
începe AP (C,4)(1)

-  Anamneza nutriţională completă
-  Antropometria (greutatea corporală, raportul masă/lungime, circumferinţa 
capului)
-  Temperatura
-  Statutul clinic: FCC, FR, TA – la iniţierea AP în fi ecare 4 ore
-  Analiza generală a sîngelui şi trombocitele
-  Ureea, creatinina
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-  Glucoza 
-  Calciul, fosforul
-  Albumina (sau prealbumina)
-  Probele hepatice: bilirubina şi fracţiile ei, ALT, AST, fosfataza alcalină
-  Colesterolul, trigliceridele
-  Sumarul urinei, corpii cetonici
Iniţial aceşti parametri sunt examinaţi 2-3 ori per săptămînă, apoi frecvenţa 
examinării lor este determinată de statutul clinic şi de durata AP. În AP mai mare 
de 3 luni, este necesar a determina microelementele, feritina, vitamina B12, 
funcţia tiroidei, factorii de coagulare şi vitaminele liposolubile.

C.9.2 Monitoringul biochimic

Zilnic Bisăptămînal Săptămînal AP pentru un 
termen lung

Ureea
Creatinina
Sodiul
Potasiul

Bicarbonaţii
Fosforul
Calciul
Probele hepatice

Zincul
Magneziul
Proteina – 
reactivă C 

Seleniul
Alte 
microelemente

C.9.3 Monitoringul antropometric
-  Cîntărire de 2 ori per săptămînă, în caz de alimentaţie de lungă durată – o 
dată în 4 săptămîni
-  Lungimea  la iniţierea AP, apoi o dată în 4 săptămîni
-  Raportul greutate/lungime la iniţierea AP, apoi  o dată în 4 săptămîni
-  Circumferinţa braţului la iniţierea AP, apoi  o dată în 4 săptămîni
-  Determinarea lăţimii plicii la nivelul tricepsului la iniţierea AP, apoi o dată în 4 
săptămîni
-  În caz de AP de  lungă durată este necesar de calculat raportul masă/greutate 
(% aşteptat) =  (greutatea reală/lungimea reală) x (50 a centilă ideală pentru 
lungime/50 a centilă ideală pentru greutatea ideală ) x 100

C.9.4 Monitoringul efi cienţei AP
Intervalele de monitorizare sunt adaptate la starea clinică a pacientului şi la 
tratamentul farmacologic administrat.
Revizuirea alimentaţiei parenterale se face atunci cînd:
-  Are loc schimbarea stării clinice a pacientului.
-  Devieri ale greutăţii corporale şi ale compoziţiei corporale (prezenţa edemelor, 
turgorul pielii).
-  Echilibrul lichidelor (aport-excreţie, excreţie-aport).
-  Modifi cări ale ionogramei şi ale echilibrului acido-bazic, ale hematocritului şi 
ale azotului ureic.
-  Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.Schimbarea densităţii urinare şi a ionogramei urinii.

C.10. Accesul venos. Recomandări
-  În AP de lungă durată, este preferenţial a utiliza catetere centrale inserate 
periferic (PICC) sau catetere venoase centrale (CVC) (C,4)(1).
-  Pentru AP de lungă durată, cateterele trebuie să fi e din silicon sau acoperite 
cu hidriomer de poliuretan (C,4)(1).
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-  La sugari şi la copii, spre deosebire de adulţi, cateterul plasat femural nu 
prezintă o incidenţă mai mare a complicaţiilor mecanice şi infecţioase, în 
comparaţie cu site-uri în v. jugulară şi în v. subclavia (B,2b)(1).
-  La copii, riscul de complicaţii mecanice cu acces venos în v. subclavia nu 
depăşeşte rata de complicaţii cu inserţie alte site-uri, cu condiţia inserţiei 
adecvate a lui (C,4)(1).
-  Pentru a preveni tamponada pericardului CVC, trebuie să fi  situat la intrare în 
atriul drept (să nu pătrundă în cavitatea inimii) (D,5)(1). 
-  La copiii mici CVC plasat v. jugulară sau subclavie radiologic trebuie să se 
situeze cel puţin 0,5 cm în afara conturului cordului, la copiii mai mari – cel 
puţin 1cm. Cateterul plasat femural trebuie să se situeze mai sus de venele 
renale (D,5)(1). 
- Proiectarea cateterului mai sus de carină sugerează situarea lui în vena cavă 
superioară, ceea ce indică afl area lui în afara sacului pericardic (C,4)(1).
-  Ghidarea USG reduce complicaţiile cateterismului intern jugular (B,3b)(1).
-  Inserţia percutanată, controlată radiologic, este la fel de efi cace ca şi 
venesecţia, dar are risc mai mic de a afecta vena (B,2b)(1).
-  Plasarea CVC trebuie să fi e făcută  în mediu strict aseptic, de preferinţă sub 
anestezie generală şi de o echipă cu experienţă (D,5)(1). 
-  Schimbarea PICC şi a CVC nu trebuie să fi e de rutină (B,2b)(1).
-  Dacă există CVC, utilizaţi-l pentru AP. (B,2b)(1)

-  În cazul în care un CVC este utilizat pentru a administra AP,  utilizaţi un 
cateter cu numărul minim de intrări  sau lumene (B,2b)(1). 
-  În cazul în care un cateter  multilumenal este utilizat pentru a administra AP, 
să se desemneze o intrare exclusiv pentru AP. 
-  În cazul în care se utilizează  cateter cu un  singur lumen, prelevarea probelor 
de sînge prin acest cateter duce la creşterea riscului complicaţiilor (B,2b)(1.)

-  Nu există nici un benefi ciu dovedit că Heparina utilizată în mod regulat 
previne ocluzia trombotica a CVC. Prin urmare, utilizarea sa de rutină nu este 
recomandată (A,1)(1).
-  Înainte  de introducerea unui dispozitiv intravascular, precum şi pentru 
îngrijirea post-site-ului de inserare, pielea curată trebuie să fi e dezinfectată cu 
Clorhexidină 2%, apoi cu Iod-povidon de 10% sau cu alcool de 70%. (A,1)(1)

-  Nu aplicaţi solvenţi organici (Acetonă, Eter) înaintea inserării cateterelor sau a 
schimbării pansamentului (D,5)(1).
-  Pentru fi xarea cateterelor, poate fi  utilizat tifon steril sau fi lm transparent de 
poliuretan (A,1)(1). 
-  Pansamentul ar trebui să fi e înlocuit atunci cînd acesta devine umed, slăbit 
sau atunci cînd este necesară inspecţia locului de inserţie a lui (D,5)(1).
-  În caz de inserţie a CVC pentru termen scurt, pansamentul de tifon trebuie 
schimbat la fi ecare 2 zile, fi lmul transparent la fi ecare 7 zile (cu excepţia 
copiilor la care riscul dislocării cateterului depăşeşte benefi ciul de a schimba 
pansamentul) (B,2b)(1).
- Unguentele topice antimicrobiene nu ar trebui să fi e utilizate la locul 
de inserţie, deoarece acestea pot promova infecţii fungice, rezistenţă 
antimicrobiană şi daune suprafeţei cateterului (D,5)(1).
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C.11. Alimentaţia enterală
C.11.1 Metodele  de alimentare enterală

-  Nazogastric – este necesară prezenţa motilităţii şi a golirii stomacale
-  Transpiloric – efi cient  în atonie gastrică, ileus colonic  
-  Plasare percutanată chirurgicală a stomei – dacă suportul nutriţional prin 
această cale va dura  > 4 săptămîni
-  Jejunostomie – refl ux gastroesofagal, gastropareză, pancreatită

C.11.2 Potenţialele eşecuri ale alimentaţiei enterale
-  Dereglări ale evacuării  stomacului
-  Aspiraţie a conţinutului stomacal 
-  Diaree
-  Sinuzită
-  Esofagită, eroziuni 
-  Deplasare a sondei de alimentare 

C.11.3 Cînd este necesar de a iniţţţţia alimentaţţţţia enterală 
1.  Uzual, după 24 de ore după traumatism sever, arsuri sau statut catabolic 
– contraindicaţii pentru alimentarea enterală:
2.  Intestin nefuncţional
-  Dereglări anatomice a intestinului, ischemia intestinului
-  Peritonită severă
-  Stare de şoc severStare de şoc severStare de şoc sever

C.11.4 Recomandări
-  Alimentaţia enterală minimă este necesar de a fi  iniţiată  maxim posibil 
precoce, pentru a preveni atrofi a intestinului (B,3a)(1) şi a încuraja adaptarea 
intestinului (B,3a)(1), a reduce riscul dezvoltării patologiei hepatice asociată de 
AP (B,3a)(1), a menţine circulaţia enterohepatică şi integritatea intestinului.
-  În caz de patologie intestinală, volumul alimentar trebuie avansat încet, în 
funcţie de toleranţă (D,5)(1).
-  CVC trebuie păstrată  pînă alimentaţia enterală ajunge a fi  în volum deplin.
-  În timpul  introducerii schimbărilor în alimentaţia enterală, este necesar a face 
doar o schimbare (de exemplu, mărirea volumului alimentar, dar concentraţia 
soluţiei să nu fi e schimbată) (D,5)(1).
-  Alimentaţia enterală poate fi  introdusă sub formă de alimente lichide, folosind 
pompa de infuzie, intervalul de la 4 la 24 de ore (D,5)(1).
-  Alimentaţia enterală lichidă poate fi  administrată în bolus.
-  Copiii ce recuperează rapid funcţia intestinului pot fi  trecuţi la produse 
alimentare normale (D,5)(1).
-  Nutriţia enterală trebuie să fi e în concentraţii normale şi nu este diluată (D,5)(1).
-  AP trebuie să fi e redusă respectiv creşterii AE (D,5)(1).
-  La copiii cu dereglări intestinale severe, AE trebuie să fi e administrată încet 
cu 1 ml/kg în 24 de ore, iar AP – redusă cu 5 ml/kg în 24 de ore în cîteva zile. În 
caz de eşec, rata creşterii AE este necesar de micşorat, de a încerca din nou şi 
mult mai lent (D,5)(1).
-  Este necesar a menţine cele mai mici volume posibile de AE (D,5)(1).
-  Evitaţi trezirea copiilor noaptea pentru a-i alimenta enteral.
-  Copiii cu patologie intestinală necesită alimentaţie cu produse alimentare 
speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.speciale – hidrolizate total, parţial sau proteine intacte.
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C.12. Complicaţiile  AP
C.12.1 Infecţia

-  Poate apărea în caz de utilizarea CVC.
-  Sistemele de perfuzie după infuziile cu Glucoză şi cu aminoacizi trebuie 
schimbate nu mai rar de 72 de ore sau cum este  recomandat de producător 
(A,1)(1).
-  Sistemele de perfuzie după infuziile cu lipide trebuie să fi e schimbate la 24 de 
ore sau cum este recomandat de producător (B,2a)(1).
-  În cazul de apariţie a febrei (temperatură > 38.5°C sau creşterea temperaturii 
de > 1°C), a acidozei  metabolice, a trombocitopeniei sau a instabilităţii la 
Glucoză, suspectaţi sepsisul asociat de cateterism.
-  Este necesar de a colecta hemocultură din CVC în caz de apariţie a febrei 
inexplicabile sau a altor semne ale răspunsului infl amator sistemic (D,5)(1).
-  În caz de sepsis legat de cateterism, după colectarea hemoculturii este 
necesar de a iniţia administrarea unui antibiotic cu spectru larg de acţiune, 
alegerea trebuie să fi e bazată pe modele de rezistenţă locală. Trecerea la un 
antibiotic cu spectru îngust de acţiune – doar după determinarea agentului. 
Durata terapiei antimicrobiene depinde de microorganism (D,5)(1).
-  Fiecare caz de sepsis cauzat de cateter trebuie auditat continuu şi luate 
măsuri corespunzătoare (D,5)(1).
-  Infecţia fungică legată de CVC este o indicaţie pentru schimbarea cateterului.
-  Febra persistentă şi hemocultura pozitivă după 48 de ore prezintă indicaţii 
pentru a schimba CVC.  

C.12.2 Ocluzia cateterului 
-  Spălarea CVC cu ser fi ziologic 0,9% (D,5)(1).
-  Sistemele de perfuzie pentru AP trebuie să dispună de fi ltru (D,5)(1). 
-  În cazul ocluziei fi ltrului, este necesar de investigat cauza (D,5)(1). 
-  Este necesar a evita prelevarea probelor de sînge din CVC (D,5)(1).
-  Ocluzia CVC cu depozite de sînge poate fi  tratată cu urokinază sau cu 
alteplază,  depozitele de lipide sau de alte medicamente cu alcool etilic sau acid 
clorhidric (D,5)(1). 

C.12.3 Tromboză venoasă centrală şi embolismul pulmonar
-  Tromboză venoasă centrală (TVC)  şi embolismul pulmonar (EP) sunt 
complicaţii potenţial letale la copiii care au fost supuşi AP prelungite.
-  TVC – edemul feţei, proeminarea venelor gîtului, durere la începerea AP. 
Diagnosticul: Doppler cardiac, tomografi e computerizată şi/sau venografi e 
(B,3b)(1). 
-  EP – dureri toracice, dispnee, hemoptizie, sincope, tahipnee, tahicardie, 
transpiraţie, febră. Trombusurile  mici pot fi  asimptomatice  sau au simptome 
vagi, cum ar fi  oboseala. 
-  Tromboză acută simptomatică poate fi  tratată cu medicamente trombolitice 
sau cu anticoagulante (D,5)(1). 
-  Antagoniştii de vitamina K sau Heparina cu masă moleculară mică pot fi  
administraţi cu scop profi lactic la pacienţii afl aţi la AP de lungă durată, cu risc de 
tromboembolie sau cu tromboembolii în antecedente (B,2b)(1). 
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C.12.4 Eliminarea accidentală sau deteriorarea cateterului
-  CVC trebuie să fi e montat  în siguranţă  pe corp, pentru a preveni eliminarea 
lui accidentală (D,5)(1).
-  Pansamentele  postoperatorii trebuie să fi e sigure, dar să permită observarea 
locului de ieşire a cateterului şi să permită îndepărtarea uşoară a pansamentului 
(D,5)(1).
-  Conectorii de blocare Luer ar trebui să fi e utilizaţi pentru a reduce riscul de 
scurgere accidentală şi hemoragie (D,5)(1). 
-  Pentru  a preveni hemoragia de la un CVC deteriorat, este necesar să fi e 
disponibile clamele (D,5)(1). 
-  Copiii  precum şi toate persoanele care au grijă de ei, ar trebui să fi e educate 
în privinţa siguranţei CVC (D,5)(1).

C.12.5 Colestaza 
-  Alimentaţi cu doze maxime posibile de AE, chiar dacă funcţia intestinală este 
minimă (A,1)(1).
-  Începeţi AP ciclică, cît mai curînd posibil (C,4)(1). 
-  Luaţi în considerare şi trataţi  suprainfecţia intraluminală cu bacterii (D,5)(1). 
-  În cazul în care bilirubina conjugată creşte în mod constant cu nicio altă 
explicaţie, temporar opriţi sau reduceţi administrarea de lipide (D,5)(1). 
-  În cazul în care transaminazele, fosfataza alcalină sau bilirubina conjugată 
cresc, începeţi administrarea de acid ursodeoxicolic (D,5)(1). 
-  Indicaţie de transplant hepatic – AP > 3 luni, bilirubina > 50 µmol/l,
trombocitele < 100 x 109l, timpul protrombinic > 15 sec, timpul de  
tromboplastină parţial activat (TTPA) > 40 sec. sau fi broză hepatică.

C.12.6 Prevenirea supraîncărcării cu fl uide  şi cu Sodiu
-  Reducerea aportului de fl uide şi de Sodiu depinde de starea de hidratare a 
pacientului (uneori pînă la 60% din necesităţi).
-  Pentru  a preveni  creşterea excesivă în greutate, este necesară monitorizarea 
greutăţii corporale. Este preferabil să se menţină în greutate stabilă sau chiar să 
se obţină o pierdere în greutate în primele 2-3 zile de nutriţie parenterală. 
-  Menţinerea  presiunii oncotice prin perfuzia de macromolecule, cum ar fi  
Albumina (1 g/kg, cu o  viteză de perfuzare lentă şi, dacă este necesar, de două 
ori per zi).
-  Monitorizarea pierderilor nesensibile şi a pierderilor obligatorii.

C.12.7 Complicaţiile supraalimentaţiei
-  Diaree secretorie (în combinaţie cu AE)
-  Hiperglicemie, glucozurie, deshidratare,  lipogeneză, steatoză  hepatică, 
dereglări hepatice
-  Dereglări electrolitice:  ↓PO4 , ↓K, ↓Mg
-  Supraîcărcare cu volum, dereglări cardiace
-  Se măreşte producerea  de CO2 –  necesitate de ventilare
-  Se măreşte utilizarea  O2
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Abrevierile folosite în document
AP Alimentaţie parenterală TVC Tromboză vaselor centrale
AE Alimentaţie  enterală FCC Frecvenţă cardiacă
CVC Cateter venos central FR Frecvenţă respiratorie
PICC Cateter central inserat periferic TA Tensiune arterială
EP Embolie pulmonară HAD Hormon antidiuretic
SNC Sistem nervos central CER Consum de energie în repaus
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