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A. Partea introductivă 
A.1.  Diagnostic Hipoglicemia neonatală 
A.2. Codul bolii (CIM 10) P.70-P.70.4 
A.3. Utilizatorii Medici neonatologi şi pediatri din Centrele perinatale de nivel I-II-III  
A.4. Scopul  protocolului · Sporirea calităţii menagementului depistării precoce 

· Stabilirea diagnosticului 
· Iniţierea tratamentului corect 

A.5. Elaborat 2014 
A.6. Revizuire   2018 
A.7. Definiţii   

 
Hipoglicemia estenivelulglucozeiîn sânge mai mic de 2,8 mmol/l.Rata normală de 
utilizare a glucozei la nou-născutul sănătos la termen este de 4-6 mg/kg/min.  
Hipoglicemia severă este o glicemie mai mică de 1,4 mmol/l  sau  o glicemie mai 
mică de 2,8 mmol/ l, în pofida unei perfuziei de glucoză cu ritm mai mare de 10 
mg/kg/min.  
Hipoglicemia persistentă sau recurentă este controversată. Aceste două opţiuni 
pentru practică includ: oricare trei glicemii < 2,8 mmol/l sau hipoglicemia < 2,8 
mmol/l care persistă după 72 de ore de viaţă. 

B. Partea generală 
Nivel de asistenţă medicală spitaliceasca 

Descriere Motive Paşi 
B.1.  Internarea 
· Secţia de reanimare 

neonatală 
· Secţia de prematuri 

· Prezenţa factorilor de risc 
C.5 

· Identificare la naştere a nou-născuţilor cu 
risc sporit de manifestare a hipoglicemiei 

· Conduită preventivă 
B.2. Diagnosticul 
C.1. - C.4. · Elucidarea etiologiei hipoglicemiei  

· Depistarea tipului hipoglicemiei 
· Screeningul hipoglicemiei  
· Recoltarea probelor pentru aprecierea 

glicemiei 
B.3. Conduita 
C.5.- C.8 
anexa 

· Prevenirea şi corecţiahipoglicemiei · Conduită preventivă 
· Conduită specifică 

B.4. Monitoringul şi supravegherea 
C.9. - C.10 · Monitorizarea şi supravegherea nou-

născuţilor sunt elementele de bază în 
îngrijirea neonatală. 

· Verificarea glicemiei 
· Diminuarea terapiei i/v 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
C.1. Clasificarea hipoglicemiei 
 · Hipoglicemie severă 

· Hipoglicemie persistentă  
· Hipoglicemie recurentă 

C.2. Screeningul hipoglicemiei 
 Indicaţii: 

· nou-nascut care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc     
· nou-nascut cu stare clinică alterată  
· nou-nascut care prezintă semne şi simptoame inexplicabile anormale,  care se pot datora 

hipoglicemiei  
C.3 Diagnosticul 
C.3.1 Indicaţii: 

 



 La grupul de nou-născuţi cu risc de a dezvolta o hipoglicemie în primele ore de viaţă, se indică 
evaluarea glicemiei la naştere prin recoltarea de sânge din cordonul ombilical. 
La nou-nascutul în caz de suspiciune a hipoglicemiei sau la nou-nascutul care prezintă careva semne 
clinice ale hipoglicemiei, se determină glicemia cu ajutorul glucometrului. 

C.3.2 Recoltarea probelor pentru aprecierea glicemiei 
 · Utilizaţi pentru măsurarea glicemiei glucometre cu stickuri/stripuri care au ca principiu de dozare 

reacţia de glucozoxidază şi sensor electrochimic. 
· Respectaţi indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte calibrarea dispozitivului pentru 

determinarea glicemiei şi verificarea termenul de valabilitate al stripurilor. 
· Manevrarea exagerată şi inutilă a nou-născutului poate fi dăunatoare, iar înţepătura în vederea 

recoltării sângelui pentru glicemie este dureroasă.  
· Pentru analgizarea copilului anterior de colectare a probei sanguine se recomandă de folosit sol. 

zaharoză 5% sau 20%, în deosebi la nou-născuţii din mamă cu diabet zaharat.  
· Soluţia Glucoză 5% sau 20% folosită în scop analgezic nu produce hipoglicemie de rebound. 

C.4. Semne clinice 
 · tremor/nelinişte  

· paliditate a tegumentelor  
· alimentaţie  dificilă/intoleranţă alimentară 
· iritabilitate 
· hipotermie  sau instabilitate termică  
· plăns iritativ strident 

· diaforeză (transpiraţie)  
· tahicardie 
· apnee cu episoade de cianoză  
· hipotonie musculară  
· modificări ale nivelului de cunoştinţă  
· convulsii 
· moarte subită 

C.5. Conduită preventivă 
C.5.1. 
 
 
 

Principii generale: 
· depistarea nou-născuţilor cu risc de a dezvolta hipoglicemie 
· prevenirea apariţiei hipoglicemiei neonatale 
· tratarea nou-născuţilor diagnosticaţi cu hipoglicemie  

C.5.2. Depistarea nou-născuţilor cu risc de a dezvolta hipoglicemie 
 Grupurile cu risc de a dezvolta hipoglicemie 

· Nou-născuţii cu greutate mică la naştere (< 2000 g.) 
· Nou-născuţii prematuri (TG <35 sg) 
· Copii mici pentru vârstă gestaţională  - greutatea la nastere mai mică de percentila 10 
· Sugari din mame cu diabet zaharat – inclusiv cel legat de sarcină şi diabetul zaharat insulino-

dependent   
· Copil mare pentru vârsta gestaţională: copiii cu greutatea la  nastere mai mare de  percentila 90* 
· Copiii cu boală hemolitica dupa Rh- factor 
· Copiii născuţi din mame care primesc tratament de exemplu cu beta-blocante 

(terbutalină/propranolol/ lebatolol), agenţi hipoglicemianţi cu administrare per os 
· Sugarii cu RDIU morfologic. Acest grup include nou-născuţii cu greutatea la naştere între  

percentila 10-25 şi, eventual, până la percentila 50, cu caracteristici de subnutriţie fetală, cum ar fi 
trei sau mai multe pliuri ale pielii în regiunea fesieră, deficienţă de tesut celuloadipos, şi 
perimetrul cranian (Pc) mai mare cu 3cm faţă de perimetrul toracic (Pt).  

· Orice  nou-născut  bolnav  (cu  asfixie  perinatală –  cu  pH mai  mic  de  7,0,  policitemie,  sepsis,  şoc  
etc), atunci când aceştia sunt în faza activă a bolii. 

· Copiii care se află la alimentaţie parenterală totală. 
Copiii mari pentru vârsta de gestaţie, din motive constituţionale, cum ar fi copiii din părinţi 
constituţional mari. Ei pot fi excepţie de la controlul de rutina al glicemiei. 

C.5.3. Prevenirea apariţiei hipoglicemiei neonatale 
C.5.3.1. Iniţiaţi cât mai precoce  contactul piele-la-piele  pentru a preveni hipotermia (dacă starea copilului 

sau termenul de gestaţie permit efectuarea procedeului). Hipotermia duce la epuizarea rapidă a 
rezervelor energetice şi apariţia consecutivă a hipoglicemiei. Dacă este necesar asistenta medicală 
plasează copilul în incubator. 

C.5.3.2. Încurajaţi iniţierea precoce a alimentaţiei enterale, în primele 30-60 minute de viaţă, prin: 
- iniţiereaalimentaţiei la sân 
- administrarea laptelui matern stors cu seringa, linguriţa, căniţa sau prin gavaj, dacă n-nnu poate fi 



pus la sân (în special,  în cazul nou-născutului  cu termenul  de gestaţie mai mic de 35 săptămâni) 
- administrarea de formulă de lapte (amestec adaptat) dacă există contraindicaţii de alăptare (din 

partea mamei – infectia HIV SIDA) 
- în cazul în care copilul este alimentat, continuaţi alimentarea fiecare oră  sau mai frecvent dacă 

copilul cere 
- începeţi terapia i/v cu sol. Glucoză 10%, 80-60 ml/kg/zi, în cazul,  când alimentaţia enterală nu este 

posibilă din primele zile de viaţă (de ex. copil extrem prematur)  
C.6. Conduita specifică 
C.6.1. Nou-născut cu glicemia sub 

50 mg/dl (2,8 mmol/l) şi 
mai mare de 110 mg/dl 
(6,0mmol/l)  

· atenţie sporită la orice valoareaglicemiei 
· se încurajează iniţierea precoce a alimentaţiei enterale, în primele 

30-60 minute de viaţă, prin: 
ü punerea nou-născutului la sân 
ü administrarea laptelui matern cu seringa, linguriţa, cănita sau prin 
gavaj, dacă nou-născutul nu poate fi pus la sân  
ü administrare de formulă (amestec adaptat), dacă există 
contraindicaţii de alăptare din partea mamei. 

C.6.2. Nou-născut asimptomatic 
cu glicemia între 20-40 
mg/dl şi nou-născutul SGA 
sănătos, asimptomatic 

· hipoglicemia poate fi prevenită prin suplimentarea (fortifierea) 
alimentaţiei enterale 

C.6.3. Nou-născutul cu 
hipoglicemie, care necesită 
terapie intravenoasă 

· internare şi monitorizare în unitatea de terapie intensivă neonatală, 
deoarece monitorizarea şi supravegherea nou-născuţilor sunt 
elementele de bază în îngrijirea neonatală.  

· iniţiere a terapiei i/v cu sol. Glucoză 10% - 60 ml/kg/zi, în cazul, 
în care alimentaţia enterală nu este posibilă 

C.6.4. Nou-născut cu stare 
generalăbună, fărăsemne 
clinice şi care a prezentat o 
singură glicemie scăzută 

· se recomandă ca monitorizarea glicemiei să fie efectuată cel puţin 
la interval de 6 ore pâna când se obţin valori normale ale glicemiei 
pentru o periodă mai mare de 24 de ore.  

 
C.6.5. Nou-născutul cu glicemia 

între 30-45 mg/dl (1,7-2,5 
mmol/l) 

· Nou-nascutul trebuie: 
- supravegheat clinic continuu;  
- de iniţiat imediat alimentaţia;  
- de adaugat o masă suplimentară, cu lapte de mamă sau formulă de lapte; 
- de verificat nivelul glicemiei după 30 de minute.  
· Dacă glicemia nu creşte după o priză de alimentare - iniţiaţi terapia 

i/v cu sol. Glucoză 10% 60 ml/kg/zi (4 mg/kg/min).  
C.6.6. Hipoglicemie persistent 

scazută sub 36 mg/dl (2,0 
mmol/l) chiar daca nou-
născutul are stare generală 
bună şi nu prezintă semne 
clinice 

Indicaţi terapie intravenoasă cu sol. Glucoză 10% 60 ml/kg/zi (4 
mg/kg/min). 

C.6.7. Hipoglicemie între 18-29 
mg/dl (1,0-1,6 mmol/l) 

· iniţiere a terapiei i/v din calculul 60 ml/kg/zi sol. Glucoza 10% 
· daca  accesul  i/v  nu  este  posibil  rapid,  se  ia  în  considerare  

administrarea Glucagonului i/m, 200 mcg/kg 
· verificare a glicemiei după 30 de minute şi ulterior pâna ce se atinge 

o glicemie 50 mg/dl (2,8 mmol/l) 
· ajustare a terapiei i/v pâna ce se atinge o glicemie - 50 mg/dl (2,8 

mmol/l). 
C.6.8. Hipoglicemie sub 18 mg/dl 

(1,0 mmol/l) sau 
nedetectabilă 

· iniţiere a terapiei i/v de urgenţă 60-80 ml/kg/zi sol. Glucoză 10% 
fără a mai aştepta confirmarea de laborator 

· administrare un bolus i/v 2-4 ml/kg sol. Glucoză 10%,dacă accesul 
venos nu este posibil rapid, se administrează Glucagon i/m, 200 
mcg/kg 

· verificare a glicemiei după 30 de minute şi ulterior pâna ce se atinge 
o glicemie  50 mg/dl (2,8 mmol/l) 

· ajustare a terapiei i/v pâna se atinge o glicemie  50 mg/dl (2,8 



mmol/l). 
C.6.9. Nou-nascut cu stare 

generală modificată, cu sau 
fără semne clinice de 
hipoglicemie 

· de initiat terapia i/v 60-80 ml/kg/zi sol. Glucoză 10% 
· de verificat glicemia după 30 de minute 
· de  ajustat  terapia  i/v  până se  atinge  o  glicemie  -  50  mg/dl  (2,8  

mmol/l). 
C.6.10. Glicemie < 50 mg/dl (2,8 

mmol/l) la un copil bolnav 
care nu poate fi alimentat 
enteral 

· începeţi perfuzia cu sol. Glucoză de 10% cu ritm 80 ml/kg/zi 
· administraţi în bolus i/v 2 ml/kg sol. Glucoza de 10% timp de citeva 

minute 
· screeningul glicemiei fiecare 15-30 min după bolus 
documentaţi raspunsul la tratament – dispar semnele clinice odată ce n-n 
devine normoglicemic? 

C.6.11. Glicemie continuă < 50 
mg/dl (2,8 mmol/l) 

Repetati bolusul i/v 2 ml/kg sol. Glucoză de 10% 
Alte optiuni: 
ü mariţi rata perfuziei la 100 ml/kg/zi 
ü mariţi concentratia glucozei la 12,5% - 15% 
Notă: Nu administrati în vena periferică o soluţie cu concentraţia mai 
mare de 12,5% (numai în vena centrală)!!!!! 

C.6.12. Hipoglicemia rezistentă 
 

Administraţi: 
· Hydrocortizon 5 mg/kg/zi, i/v sau PO, divizat în 2 prize în 24 sau 48 de 

ore 
· Diazoxid 10-25 mg/kg/zi, PO, divizat în 3 prize  
· Glucagon 100 µg/kg (maxim 300 µg), s/c sau i/m, maxim 3 doze 
· Osteotid (somatostatin) 2-10 µg/kg/zi, s/c, 2 sau 3 prize pe zi 
Notă: Diazoxid şi glucagon nu se administrează la n-n SGA! 

C.7. Formula de calcul a glucozei în mg/kg/min 
  

 
10 x concentratia de glucoza x volumul infuziei în ml/kg/zi  

1440 
C.8. Efectul diferitor concentraţii şi ritmuri de administrare a soluţiilor de glucoză administrate 

asupra cantităţii de glucoză mg/kg/min 
 Concentraţia de glucoză Ritmul de perfuzie mg/kg/min 

10% 60 ml/kg/zi 4,2 
10% 80 ml/kg/zi  

(ritm iniţial obişnuit) 
5,5 

(doza iniţială obisţuită) 
10% 100 ml/kg/zi 6,9 
10% 120 ml/kg/zi 8,3 

12,5% 60 ml/kg/zi 5,2 
12,5% 80 ml/kg/zi 6,9 
12,5% 100 ml/kg/zi 8,7 
12,5% 120 ml/kg/zi 10,5 
15% 60 ml/kg/zi 6,3 
15% 80 ml/kg/zi 8,3 
15% 100 ml/kg/zi 10,4 
15% 120 ml/kg/zi 12,5 

 

C.9. Monitoringul glicemiei 
C.9.1. Nou-nascutul fără semne clinice de 

hipoglicemie, cu stare generalăbună, 
cu prezenţa factorilor de risc 

Seefectuază monitoringului glicemiei la 1, 2, 4 ore de viaţă, 
apoi la interval de 4-6 ore până se decide de a întrerupe 
monitorizarea. 

C.9.2.  Nou-nascutul cu starea 
generalămodificată, cu/fărăsemne 
clinice de hipoglicemie 

Se efectueaza verificarea glicemiei chiar dacă sunt sau nu 
prezente semne clinice de hipoglicemie la interval de cel 
putin 6 ore. 

C.9.3. Verificarea glicemiei: 
· peste 30 de minute după iniţierea tratamentului i/v; 
· peste 30 de minute după orice modificare a ratei de perfuzie sau concentraţiei de glucoză 

administrată;  
în caz de intervenţie farmacologică 

C.9.4. Diminuarea terapiei i/v:   



· odată ce glicemia a fost stabilă timp de 12 ore;  
· fără a scădea brusc perfuzia i/v cu sol. Glucoză ;  
· cu reducere treptată a ratei terapiei i/v  odată cu creşterea volumului alimentaţiei enterale. 

C.9.5. Întreruperea monitorizării glicemiei la: 
ü nou-născuţii cu stare generală bună, care tolerează alimentaţia enterală în volum deplin;  
ü nou-născuţii care nu au necesitat administrare i/v de glucoză şi la care glicemia a fost peste 50 

mg/dl (2,8 mmol/l) mai mult de 24 de ore. 
C.10. Supravegerea după externare 
 Hipoglicemie severa este asociata cu risc adiţional de dezvoltare a encefalopatiei neonatale cu leziuni 

ale tracturilor corticospinali şi cu formarea de sechele motorii şi cognitive.  
Supravegheare: 

· în cadrul Centrului de Folow-up,  
· la neuropediatru;  
· la medicul de familie. 

Abrevierile folosite în document 
TG Termenul de gestatie Pc Perimetrul cranian 
RDIU Retard în dezvoltarea intrauterină Pt Perimetrul toracic 

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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