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A.7. Definiţie 

 
Hemoragia pulmonară neonatala - debut acut de sîngerare din caile respiratorii sau 
sonda endotraheală, asociat cu deteriorare cardiorespiratorie şi modificări la 
radiografia toracică. 

A.8. Informaţie 
epidemiologică 

Incidenţa HP este de 1-12 la 1000 de nou-născuţi vii. Această rată poate creşte pâna 
la 50 în grupul copiilor cu risc înalt.  Vârsta medie de debut a HP este de 46 de ore, 
pentru copiii prematuri  nascuţi ≤ 34 s.g., iar pentru copiii > 34 s.g. - este de 6 ore. 

B. Partea generală 
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 
B.1. Internarea 
În secţia de reanimare şi terapie 
intensivă neonatală 

Prezenţa factorilor de 
risc C.1. 

· ABC-ul reanimării 
· Transfer în secţia de reanimare şi terapie intensivă 

neonatală 
· Oxigenoterapie prin VAP 
· Linie venoasă centrală/periferică 
· Iniţiere a perfuziei endovenoase 

 B.2. Diagnosticul 
C.2. – C.4. Stabilirea severităţii 

procesului 
întrudeterminarea 

tacticii de tratament 

Investigaţiileparaclinice 
obligatorii: 

· BAB 
· AGS 
· Coagulograma 
· Ex. radiologic 
· PCR 

Investigaţiile 
paraclinice 

recomandabile: 
· Doppler cardiac 
· Hemocultura 
· Proba Apta 

B.3. Tratamentul 
C.5.2. – C.5.3. Resuscitarea Tratamentul de urgenţă 

Tratamentul cauzelor Tratamentul ulterior 
A. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 

C.1. Factorii de risc  
 1. Pentru copiii prematuri: 

· Lipsa profilaxiei antinatale cu steroizi 
· SDR 
· Necesitatea în ventilare cu presiune pozitivă 
· Terapia cu surfactant (mai ales sintetic) 
· Sepsisul  
· Policitemia  
· Hipotermia  
· RDIU 
· Utilizarea excesiva a volumeor expander (> 20 ml/kg) în primele 24-48 h 
· PDA 

 



· Coagulopatiile, trombocitopenia (< 100 x 106) 
· Erorile înnăscute de metabolism 

 2. Pentru copiii la termen: 
· Hipoxia:  

- intrauterină (ex: copiii cu restrictie in crestere) 
- intrapartum (ex:copiii cu EHI) 
- postpartum (ex: copiii cu SAM, intubare dificilă care duce la hipoxie) 

· Resuscitare în sala de naştere care necesită ventilare cu presiune pozitivă 
· Hipotensiunea 

C.2. Tabloul clinic 
 · Apnei, respiraţii gasping, desaturaţii 

· Expectoraţii spumoase roze/roşii sau sânge proaspat din orofaringe sau TET dacă este intubat 
· Crepitaţii difuze de diferit calibru 
· Tahicardie > 160 b/min, bradicardie, hipotensiune, şoc, PDA, semne de insuficienţă cardiacă 

C.3. Ivestigaţii paraclinice: 
 · BAB – hipoxie, hipercarbie cu acidoză mixtă 

· AGS, coagulograma (protrombina, fibrinogenul, timpul protrombinic, timpul parţial tromboplastinic)  
· Examenul radiologic pulmonar pune în evidenţă pulmon opac, cu opacităţi ale căror aspect şi 

extindere depinde de gradul hemoragiei 
· În caz de suspecţie la sepsis – hemocultura  
· În caz de suspecţie la PDA – Doppler cardiac 

C.4. Monitoringul 
 
 

Monitorizaţi continuu parametrii vitali pâna obtineţi stabilitate clinică: 
· FCC 
· SaO2 
· TA (TAm) 
· FR 
· T° corporala 

· TRC 
· Diureza 
· Greutatea corporală 
· Culoarea tegimentelor 

 
C.5. Managementul: 
C.5.1. Profilaxia: 
 · Antenatal: utilizarea antinatala a steroizilor la femeile cu risc de naştere prematură 

· Respirator: evitarea hipoxiei (în special la copii la termen care necesită reanimare); evitarea dozelor 
“inutile” de surfactant 

· Cardiovascular: managementul hipotensiunii; managementul PDA; evitarea supraîncărcării cu lichide. 
C.5.2. Tratamentul: 
 HP minoră: poate fi precursoare HP masive, prin urmare copilul trebuie monitorizat cu atenţie si ori de 

cite ori este posibil de evitat aspirarea şi reintubarea. 
HP masivă: la aceşti copii starea se poate agrava brusc pâna la şoc hipovolemic 

C.5.2.1. Tratamentul de urgenţă (ABC-ul reanimarii): 
 · Intubare şi ventilare (în regim de IPPV sau HFOV). La copiii intubaţi evitaţi replasarea tubului, fiindcă 

aceasta poate fi foarte dificil. 
· Daca tubul este complet blocat cu sânge este necesară aspirarea. Cu toate acestea, ori de cite ori este 

posibil aspirarea trebuie evitată fiindcă aceasta poate agrava hemoragia şi mai tare. 
· Administrare a Epinefrinei prin sonda endotraheală 0,3-1,0 ml/kg soluţie 1: 10000 (administrarea se 

efctuează cu sonda, ca în cazul admiistrării de Surfactant) 
· Sedare a copiilor aflaţi la VAP 
· Regim IPPV:  
* PPSE 6 - 8 cm H2O cu mărire la nacesitate până la 10 – 12 cm H2O 
* PIP de dirijat până obţinem excursia adecvată a cutiei toracice şi EAB  compensat, PIP 15 - 25 cm 

H2O, în funcţie de expansiunea toracică şi Rx (în caz de complianţă joasă poate fi necesar PIP mai 
înalt, dar creşte riscul barotraumei) 

* Ti lung – 0,5 sec 
· În  caz  de  eşec  la  ventilarea  convenţională transferaţi  copilul  la  regim  HFOV  -   FR  -  10  Hz,  ∆P  



(amplituda) până la vizualizarea vibraţiei cutiei toracice, MAP (cu 2 cm mai mare decât la ventilare 
convenţională) 

C.5.2.2. În hipotensiune şi şoc: 
 Retineţi  că cauza HP este deobicei edemul pulmonar, deaceea preintimpinarea supraîncărcării ulterioare 

cu lichide este importantă. Ori de cite ori este posibil, substituirea “utilă” a lichidelor trebuie efectuată cu 
substituenţii de sânge, care este prioritara solutiilor saline. 
· Volum expander  sol. NaCl 0,9 %, 10 - 20 ml/kg sau masă eritrocitară O (I)Rh negativ 10-20 ml/kg. 

Transfuzie repetată de masă eritrocitară, în dependenţă de hematocrit (< 0,35). Evitaţi supraîncărcarea 
cu volum (aceasta poate fi în detrimentul tratamentului). 

· Dopamină în doză de start 5 mcg/kg/min cu creştere până la 20 mcg/kg/min. Dacă timp de 5 minute pe 
parcursul administrării inotropelor TA nu creşte, doza se măreşte cu 5 mcg/kg/min.  

· Dacă se menţine hipotensiunea se administrează sol. Epinefrină  0,1-0,5 mcg/kg/min în PEV continuă. 
· Daca nu este hipovolemic dar sunt semne de insuficienţă ventriculară stângă,administraţi sol. 

Furosemid 1 mg/kg i/v. 
C.5.2.3. Corecţia acidozei: 
 Corecţia acidozei: cu NaHCO3-4,2% - când pH-ul <7,15 şi sunt prezente semne de acidoză metabolică 

(cu condiţia ventilării adecvate). Aceasta trebuie efectuata dupa ce celelalte cauze au fost tratate (ex. 
hipotensiunea). Retineţi că bolusurile cu bicarbonat pot contribui la creşterea hemoragiei prin 
supraîncărcarea cu volum. 
Formula de calcul a NaHCO3 - 4,2% (ml) = (BE - 5) x masa (kg) x 0,3. Durata perfuziei 30-60min. 
Echivalentul 2-4 ml/kg de NaHCO3 - 4,2% (în caz de lipsa a posibilităţii de apreciere a EAB ) 

C.5.2.4. Tratament hemostatic: 
 · Plasmă proaspăt congelată -10 ml/kg (dacă timpul protrombinic  şi/sau timpul tromboplastinic parţial 

este jos )  
· Crioprecipitat -5 ml/kg (dacă hemoragia continuă sau nivelul de fibrinogen este mic) 
· Vitamina K - 1 mg i/v 

C.5.2.5. Administrarea de Surfactant: 
 Nu exista  studii  clinice  randomizate  de  control  care  să se  refere  la  administrarea  de  Surfactant  în  HP,  

totuşi există o serie de studii de observaţie referitoare la aceasta.  
Se utilizează o doză de 200 mg/kg de Surfactant natural, odată ce copilul a fost stabilizat clinic, dar încă 
persistă necesitaţile mari in O2. 

C.5.3. Tratamentul ulterior: 
C.5.3.1. În caz de suspecţie la sepsis: 
 Antibioticoterapie empirică – Amoxacilină + Gentamicină (vezi protocolul respectiv) 
C.5.3.2. În caz de suspecţie la PDA: 
 § Limitarea infuziei 60 – 80 ml/kg 

§ Indometacină - doza iniţială 0,2 mg/kg; doza ulterioară < 2 zi – 0,1 mg/kg/doză la 12 ore, 2 doze;  
2 – 7 zi – 0,2 mg/kg/doză la 12 ore, 2 doze; > 7 zi 0,25 mg/kg/doză, 2 doze 

§ Ibuprofen - doza iniţială 10 mg/kg; doza ulterioară 5 mg/kg/24ore, la 24 şi 48 ore 
C.6. Prognosticul: 
 Deşi unele studii nu au reuşit să demonstreze rezultate negative la copiii cu HP,  analiza post-factum a 

studiului  TIPP  (Trial  of  Indomethacin  Prophylaxis  in  Preterms)  a  arătat  că riscul  de  deces  sau  
supravieţuirea cu insuficienţă neurosenzorială sunt dublate după HP severă. Şaizeci la sută din copiii 
prematuri, care supravieţuiesc după HP vor dezvolta displazie bronhopulmonară. S-a raportat o incidenţă 
crescută a paraliziei cerebrale şi întârzieri  în dezvoltarea cognitivă (rata de probabilitate 2,86 şi respectiv 
2,4).  HP, de asemenea, este asociata cu un risc crescut de dezvoltare a convulsilor şi leucomalaciei 
periventriculare la vârsta de 18 luni la copiii supravieţuiţi. 

Abrevierile folosite în document 
HP Hemoragie pulmonară TET Tub endotraheal 
RDIU Reţinere în dezvoltare intrauterină FCC Frecvenţa contracţiilor cardiace 
PDA Persistenţă a circulaţiei fetale SaO2 Saturaţia cu oxigen 
EHI Encefalopatie hipoxic-ischemică TA Tensiunea arterială 
SAM Sindromul aspiratiei de meconiu TAm Tensiunea arterială medie 
VAP Ventilare artificială pulmonară FR Frecvenţa respiratorie 
HFOV Ventilare cu frecvenţă înaltă TRC Timpul de reumplere capilară 
PIP Presiune maximă de inspir BAB Echilibrul acidobazic 



Ti Timpul de inspir AGS Analiza generala de sânge 
MAP Pesiune medie în caile aeriene PCR Proteina C reactiva 
  Rx Radiografia 

Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.788 din 08 august 2014 
„Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate pentru 
 medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală” 
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