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Protocol clinic standardizat  

Insuficienţa cardiacă la nou-născut 

  A. Partea introductivă  
A.1.   Diagnostic   Insuficienţa cardiacă   
A.2.  Codul bolii (CIM 1 0)    
A.3.  Utilizatorii   Secţiile de reanimare  şi terapie intensivă neonatală  
A.4.  Scopul protocolului  Sporirea calităţii managementului nou-născuţilor cu insuficienţă cardiacă în secţiile de 

reanimare şi terapie intensivă neonatală  
A.5.  Data elaborării   2014  
A.6.  Data revizuirii     2016 

A.7.  Definiţia    
 

Insuficienţa cardiacă la nou-născut este  un  sindrom clinic caracterizat prin 
imposibilitatea cordului de a efectua adecvat funcţia de pompă pentru asigurarea 
necesităţilor metabolice ale ţesuturilor şi se manifestă printr-un complex de 
schimbări circulatorii. 

A.8. Clasificare 

 

        Clasificarea Ross a Insuficienţei cardiace la copii:  
Clasa I Asimptomatic 
Clasa II tahipnee uşoară sau diaforeză la alimentare la sugari  

Dispnee la efort, la copiii mai mari 
 

Clasa 
III 

tahipnee marcată sau diaforeză la alimentare la sugari  
Dispnee marcată la efort 

 
Creşterea timpului de hrănire a copilului cu deficit de 

creştere 
Clasa 

IV 
Simptome, cum ar fi tahipneea, retracţii, grohăit, sau 

diaforeză în repaus 
 

   Sistemul de notare Ross de IC la sugari: 
  

 

• Volumul de alimentare (ml): 
- 0 puncte:> 100.5 
- 1 punct: 75.5-100.5 
- 2 puncte: <75,5 
• Timpul de alimentare (min): 
-  0 puncte: <40  
- 1 punct: ≥ 40 
• Rata respiratorie (respiraţii / min): 
- 0 puncte: <50 
- 1 punct: 50-60 
- 2 puncte:> 60 
• tipul respiraţiei: 
- 0 puncte: normal 
- 1 punct: anormal 
• perfuzia periferică: 
- 0 puncte: normală 
- 1 punct: scăzută 

• Zgomotul 3 sau suflul diastolic: 
- 0 puncte: absent 
- 1 punct: prezent 
• marginea ficatului de la rebordul 
costal, (cm): 
- 0 puncte: <2 
- 1 punct: 2-3 
- 2 puncte:> 3  
Total: 
- Nu este ICC: 0-2 puncte 
- ICC uşoară: 3-6 puncte 
- ICC moderată: 7-9 puncte 
- ICC severă: 10-12 puncte 

    

  



A.9. Factori de risc 

 

· Patologii severe cronice la mamă 
· Maladii ereditare şi genetice la făt 
· Malformaţii cardiace congenitale la făt 

 
A.10. Semne clinice 

 
 Debut acut cu agravarea rapidă spre şoc cardiogen, Tahicardie, Tahipnee, Cianoză, 
Edeme, Hepatomegalie 
 Semne nespecifice: alimentaţie insuficientă, curbă ponderală staţionară, iritabilitate, 
scăderea perfuziei periferice, transpiraţii reci la nivelul extremităţilor. 

 
  

B. Partea generală  
 Nivel de asistenţă medicală spitalicească  

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

Cauzele IC  C.1  • Transferul în secţia de reanimare şi 
terapie intensivă neonatală  

• Oxigenoterapie CPAP/VAP  
• Linie venoasă centrală/periferică  
• Iniţierea perfuziei endovenoase  

B.2. Diagnosticul   
C.3. –  C.4.  

  

 

Stabilirea severităţii procesului pentru 
determinarea tacticii de tratament  

Examene paraclinice: 
1. Proba la hiperoxie 
2. Radiografia toracică 
3. Saturaţia pre- şi postductală 
4. Echilibrul acido-bazic 
Ecocardiografie Doppler  

B.3. Tratamentul   
C.5.1.   Scăderea presarcinii şi respiraţiei cu 

>PEEP 4 cm 
Etapa precoce   

C.5.2.3. 
 

Ventilaţie artificială, micşorarea 
postsarcinii, corecţia acidozei  

Edem pulmonar  

C.5.2.2.  Terapie inotropă  Insuficienţa totală a circulaţiei sanguine 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
C.1 Clasificarea cauzelor IC la nou-născut (în funcţie de vîrsta postnatală) 
 1.La naştere sau imediat 

postnatal: 
- Hipoplazia cordului 

stîng 
- Supraîncărcarea 

circulatorie prin 
regurgitări 
tricuspidiene sau 
pulmonare 

- Fistule A-V sistemice 
cu şunt important 

În prima săptămână: 
- TVM 
- PCA la prematurii mici 
- Hipoplazie de cord stâng, în 

formele mai puţin severe 
- Retur venos pulmonar 

anormal total, mai ales 
obstructiv 

- Stenoze de aortă sau 
pulmonară 

La 1-4 săptămâni: 
- Coarctaţia de aortă cu 

anomalii asociate 
- Stenoza aortică 
- Şunturi importante 

stânga-dreapta 
- DSV 
- PCA la prematur 

 

 Cauze posibile la toate vârstele: 
- Tumori miocardice 
- Boli de stocaj 
- Ischemie 
- Anomalie de origine a arterei coronare stângi 
- Turlburări de ritm cardiac (TSPV, Flutter 

atrial, Fibrilaţie, BAV g.III congenital) 
 

Cauze extracardiace: 
- Asfixia la naştere – cardiomiopatia postasfixică 
- Metabolice: hipoxie, hipocalcemie, acidoză, 

hipoglicemie 
- Anemie severă 
- Sepsis 
Transfuzii de sânge în cantităţi mari. 

C.2. Semne clinice 



 · În stadiile precoce: 
- Dispnee la alimentarea nou-
născutului sau în timpul plânsului 
- FR > 80 respiraţii/minut 
- La auscultaţia cordului – 
tahicardie „fixată”, FCC creşte până la 
180-190 bătăi/minut 
- Paliditatea tegumentelor, 
frecvent – cianoză periferică (ce apare 
în cazul hipertensiunii în circulaţia mică 
şi stazei în circulaţia mare) 
- Impuls cardiac pronunţat 
- Zgomotul II sonor 
- Suflu sistolic scurt la apexul 
cordului 
- Diaree de scurtă durată 

 
-  

· În stadiile tardive: 
- Dificultăţi la supt 
- Creştere excesivă în greutate 
- Transpiraii în regiunea capului 
- Tahipnee cu dispnee expiratorie 
- Se percep raluri umede 
- Cianoză centrală 
- Zgomote cardiace asurzite 
- Ritm de galop 
- Scăderea pulsului 
- Auscultativ – accentul zgomotului II în regiunea 
trunchiului pulmonar 
- Dimensiunile cordului crescute 
- Hepatomegalie 
- Oligurie 
- Pastuozitate în regiunea lombară, perineului, regiunea 
inferioară a abdomenului. 
- Edeme periferice şi ascită - rar 

C.3. Examen obiectiv 
 - Cianoză 

- Puls periferic slab perceptibil pînă la absent, sau amplu, bine bătut în PCA.  
- Pulsul slab ,filiform orientează spre hipoplazia cordului stâng. 
- Ritm de galop 
- Prezenţa suflurilor cu intensitate crescută, atribuite de obicei MCC 
- Tulburări de ritm sau de conducere, deseori asociate cu MCC 
- TA cu diferenţe între membrele superioare şi cele inferioare 
- Apariţia semnelor de şoc sau colaps cardiovascular 

C.4. Examinările de laborator şi funcţionale 
 - Dozarea peptidului natriuretic cerebral (BNP) - crescut 
C.4.1.  Echilibrul acido- bazic 
 · Acidoză metabolică 

· Acidoă respiratorie 
· Alcaloză metabolică 
· Alcaloză respiratorie 

C.4.2. Radiografia cardio-pulmonară  
 · Imaginea radiologică a cordului – cardiomegalie 

· Semne de edem pulmonar 
· Vascularizaţia pulmonară poate fi scăzută/normală/ crescută 
· ICT crescut 

C.4.3. Electrocardiografia cordului 
 - Semne de supraîncărcare/ hipertofie a ventriculilor 

- Semne de ischemie subendocardială 
C.4.4. Ecocardiografie Doppler 
 - Patologia de bază, care a dus la IC 

- Dimensiunile camerelor cordului 
- Funcţia contractilă a miocardului ventricular 

 
C.4.5. Cateterism cardiac şi angiografie 
 - Folosit pentru descoperirea arterelor coronare stenozate (ingustate) sau obstruate  

- Masurarea presiunii in interiorul inimii 
- Diagnosticarea cauzelor ce produc sau agraveaza simptomele specifice insuficientei cardiace 

 
*Scanarea perfuziei cardiace - poate evidentia o perfuzie cardiaca deficitara 
* Ventriculograma cu radionuclide (evaluarea volumelor ventriculare): folosita atunci cand 
rezultatele echografiei sunt nesatisfacatoare (cauzate de o boala pulmonara severa); este mai 
putin sensibila in aprecierea bolilor valvulare cardiace sau a ischemiei cardiace 
 

C.5. Tratament 

http://www.sfatulmedicului.ro/analize/peptid-natriuretic-de-tip-b-sau-peptid-natriuretic-cerebral-sange_228


C.5.1. Măsuri generale 
 - Oxigenoterapie 

- Restricţie de sodiu şi apă (2/3 din volum) 
- Limitarea efortului fizic (alimentarea prin gavaj) 
- Măsurarea zilnică a greutăţii 
- Eliminarea unor cauze agravante (febra, anemia, infecţie) 
- Tratamentul cauzei declanşatoare: HTA, aritmii, tireotoxicoza 
- Sedarea cu morfină 0,1-0,2 mg/kg/dz, la 4 ore sau fenobarbital 2-3 mg/kg/dz 

C.5.2. Terapia medicamentoasă 
C.5.2.1. Medicaţia diuretică 
 - Diuretice de ansă: furosemid 1mg/kg/doză, (repetat la necesitate, fiecare 6-8 ore), acid etacrinic 1 

mg/kg/doză 
- Diuretice tiazidice: hidroclortiazida 2-4 mg/kg/zi, în 2-3 prize 
- Antagonişti aldosteronici: spironolactona 2-3 mg/kg/zi, în 2-3 prize 

C.5.2.2. Medicaţia inotrop pozitivă 
 - Cu acţiune rapidă – catecolamină (dopamină, dobutamină) 

- Dopamina: 5-10 mcg/kg/min, p.i/v 
- Dubutamina: 5-8 mcg/kg/min, p.i/v 
- Epinefrină: 0,1 mcg/kg/min, p.i/v 
- Izoproterenol: 0,1 – 0,5 mcg/kg/min 
- Digoxina: - în perioada neonatală uilizată excepţional, doza de atac 15 mcg/kg, repartizată în 3 prize: 

½ la prima administrare, apoi cîte un sfert la 6-8 ore interval. Atenţie la intoxicaţia cu digitală! Se 
însoţeşte de monitrizarea ECG continuă şi dozarea digoxinemiei la nevoie. Nivelul optim al 
digoxinemiei: 0,2 – 2 ng/ml. Doza de întreţinere ¼ din doza de atac şi trebuie începută la 12 ore după 
terminarea dozei de atac. 

C.5.2.3. Medicaţia pentru reducerea postsarcinii 
 - Hidralazina i/v 0,1-0,2 mg/kg/dz, la 4-6 ore, 

- Nitroprusiat de Na 0,5-8 mg/kg/min, p.i/v 
- Enalapril 0,1-0,2 mg/kg/dz, 1-2 doze/zi, p/o 
- Beta-blocante cardioselective: propranolol – 0,5- 1,0 mg/kg/24ore 

C.5.3. Tratament chirurgical 
Abrevierile folosite în document 
IC Insuficienţa cardiacă PCA Persistenţa canalului arterial 
TVM Transpoziţia de vase magistrale DSV Defect septal arterial 
TSPV Tahicardie supraventriculară BAV Bloc atrio-ventricular 
MCC Malformaţii cardiace congenitale ICT Indicele cardio-toracic 
TA Tensiunea arterială HTA Hipertensiune arterială 
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”. 

Elaborat de grupul de autori:                                                                                                
Petru Stratulat, director cercetare , inovare si transfer 
tehnologic, dr .hab. medicină, prof. univ. USMF  
”N.Testemiţanu”.                                                                                                                             
Şoitu Marcela, dr.st.med., conf.universitar. 

Bibliografie : 
1. Stratulat P., Stamatin M. Manual ”Urgenţe neonatale„. Chişinău, 2009. 
2. Clak SJ, Yoxall CW, Sibheve carer NV. Right ventricular performance in hypotensive neonatestreated with dopamine. 

Pediatric cardiology 2002; 23:167-172 
3. Wandhawan R, Padbury JF. Inotropic agents in neonatal intensive care. Neonat  Resp  Dis. 2001 11:1 
4. Park KM, The pediatric cardiology handbook 3rd ed, Mosby, St. Louis 2002 
5. Batisse A, Cardiologie pediatrique pratique, Ed. Doin, Paris 2002 



 


	- Dozarea peptidului natriuretic cerebral (BNP) - crescut

