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A. Partea introductivă 
A. 1  Utilizatorii Secţiile de reanimare  şi terapie intensivă neonatale 
A. 2 Scopurile  

protocolului 
A îmbunătăţi calitatea suportului terapeutic precoce a nou-născuţilor cu MCC, a micşora 
numărul de cazuri de invalidizare şi a micşora numărul cazurilor de deces prin MCC. 

A. 3 Data  elaborării 2014 
A. 4 Definiţia   Malformaţiile cardiace congenitale: defectele organice ale cordului, consecinţa 

acţiunii diferitor factori nocivi exogeni şi/sau endogeni în perioada embrionară de 
dezvoltare a fătului de la 2 săptămîni pînă la 3 luni de gestaţie.  
 

A.5 Clasificare  
MCC Nonductal dependente Ductal dependente   
MCC cu 
cianoză 

· Boala Fallot  
· Trunchi arterial 

comun  
· Drenaj anormal 

total  
             al venelor pulmonare 
· Boala Ebştein 

· Transpoziţia 
vaselor  

             magistrale 
· Atrezia valvei 

tricuspidale 
· Atrezia valvei 

pulmonare  
· Boala Fallot cu 

atrezia  
              arterei pulmonare  
· Boala Ebştein 

severă  
MCC 
fără 
cianoză 

· Defectul septului 
             ventricular  
· Defectul septului 

atrial  
· Persistenţa 

canalului 
            Batalov   
· Comunicarea atrio 
             ventriculară  
· Fereastra 

aortopulmonară  

· Coarctaţia aortei  
· Stenoza aortei  
· Întreruperea arcului 

aortic  
· Hipoplazia inimii 

stîngi 

 

A.6 Factori de risc 1. Genetici şi eriditari; 
2. Infecţii virale sau din grupul TORCH; 
3. Boli eriditare materne (LES, DZ); 
4. Agenţi teratogeni medicamentoşi. 

A.7 Semne clinice Acrocianoză,cianoză, paliditate, suflu cardiac, semne de detresă respiratorie, tulburări de 
ritm. 

B. Partea generală 
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 
1. Spitalizarea 
1.1.Spitalizare în secţiile 
neonatale 

 

Iniţierea timpurie a tratamentului de urgenţă 
stopează progresarea şi previne sechelele 
grave. Stabilizarea şi monitorizarea funcţiilor 
vitale permite evitarea complicaţiilor [6,17] 

Obligatoriu:  
Vor fi spitalizaţi nou-născuţii, care: 
-Adresarea primară cu semne clinice  
de MCC. 
-Necesitatea tratamentului de staţionar 
 imposibilitatea îngrijirii şi 

 



tratamentului  
 la domiciliu 
-Comorbidităţi severe Infecţii repetate, 
 dereglări de ritm, patologii hepatice 
 şi renale. 

 
1. Diagnosticul 
2.1. Confirmarea 
diagnosticului de MCC 
2.2. Evaluarea gradului de 
afectare 
2.3. Diagnosticul diferenţial 
 

Depistarea precoce a semnelor de MCC este 
importantă în confirmarea diagnosticului la 
timp şi determinarea tacticii ulterioare 
[7,11,12] 

Obligatoriu: 
· Aprecierea factorilor de risc  
· Anamneza  
· Examenul fizic 
· Pulsoximetria  
· Examen de laborator, paraclinic şi  

imagistic 
· Diagnosticul diferenţial  

2. Tratamentul 
2.1. Tratamentul 
nemedicamentos 
 

În cazul MCC confirmate şi stabilizate care nu 
necesită tratament [6,17] 

Obligatoriu: 
· Îngrijiri neonatale 

2.2. Tratamentul 
medicamentos conservativ 
simptomatic C.2.3.6.1. - 
C.2.3.6.4. 

Scopul tratamentului este ameliorarea 
simptomelor MCC cu monitorizarea 
complicaţiilor posibile [6.17] 

Obligatoriu:  
Tratament de susţinere cu:  
· diuretice – Spironolactonă,  

Furosemid 
· inhibitori ai 

angiotensinconvertazei, 
inotrop pozitiv de susţinere - Digoxină   

3. Supraveghere 
 Supravegherea temporară Supravegherea temporară de către medicul 

neonatolog, pediatru este indicată pacienţilor 
stabili  

Obligatoriu: 
Reevaluarea criteriilor de transfer la  
nivelul III de asistenţă medicală (în  
caz de ineficienţă a tratamentului) 

              C. Algoritmii de conduita 

C. 1 
                Algoritmul  general de conduită şi asistenţă urgentă a pacientului cu MCC 

  Confirmarea clinică a MCC: debutul manifestărilor clinice ce caracterizază MCC 
 
 

                                                                Confirmarea paraclinică 

  
  

                    Administrarea tratamentului de stabilizare şi de susţinere 
 
 

                     Consultul echipei de cardiochirurgi pentru deciderea tacticii ulterioare 
 

 C.2 Algoritmul de investigaţii 



 · Pulsoximetria - monitorizarea saturaţiei în oxigen pre - şi post – ductale 
· Radiografia cutiei toracice 
· Tensiunea arterială pre- şi post- ductală 
· ECG şi ECHOCG cu dopler continuu 

 

                                                                                     

 
C.3 Algoritmul terapiei medicamentoase  -  stabilizarea iniţială 
 1.  

Algotitmul stabilizării iniţiale 

 

Nonductal dependente Ductal dependente 
                                                                                                                                  
La necesitate intubarea endotraheală sau 
CPAP pentru menţinerea SO₂ – 80% 

O2 terapia cu atenţie pentru evitarea închiderii 
ductului Batalov, dar indicată pentru a menţine 
SO2 la mîna dreaptă >75% 

                                                                                     
Iinfuzie 2/3 din volumul fiziologic necesar Majorarea fluxului sistemic şi pulmonar – infuzie 

în volum deplin 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  
 

 

 



 
                                                              

 
 

Administrarea PGE1 pentru menţinerea deschisă a 
ductului Batalov  

 

Cu cianoză Fara cianoză Cu cianoză Fara cianoză 

 
Administrarea 
Inotropelor - 

Dopamină (5-20 
mcg/kg/min) în 

perfuzie continuă i.v. 

     Administrarea 
inotropelor după 
necesitate 

  Administrarea 
inotropelor după 
necesitate 

Dopamină. În asocierea cu 
tahicardii sinusale - Digoxină 

 Pentru închiderea 
precoce a ductului 
Batalov la prematuri 
(sub 2500 gr) este 
indicată administrarea 
Indometacinei i\v sau 
Ibuprofenei per os 

  

 
Corecţia dereglărilor de ritm 

 

În toate MCC este necesară consultaţia cardiochirurgului pentru aprecierea tacticii chirurgicale 

 C. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

D.1 Stabilizarea iniţială după S.T.A.B.L.E. 
 

D.1.1 MCC nonductal dependente cu cianoză 
 

 ü La necesitate intubarea endotraheală sau CPAP cu FiO  -100% cu menţinerea SO  >75-85%,   
ü Corecţia EAB , cu restricţie lichidiană 40-50 ml/kgc, 
ü Administrarea inotropelor - Dopamină (5-mcg/kg/min) în perfuzie continuă i.v.,  
ü Corecţia dereglărilor de ritm 

 
D.1.2 MCC ductal dependente cu cianoză 

 
 ü Majorarea fluxului sistemic şi pulmonar – tratamentul de infuzie în volum deplin. 

ü Administrarea de O  contraindicată pentru menţinerea: SO2 >75% la mîina dreaptă la indicaţie VAP, 
SPAP, pentru micşorarea rezistenţei vasculare pulmonare. 
ü Prostaglandina E 0,1-0,01 mg/kg/min cu titrare a dozei individual (la iniţierea imediat după naştere 0,02 

mg/kg/min cu micşorarea pînă la 0.01-0,005 mg/kg/min). 

ü Septostomia atrială cu balon Roshkind. 
ü Corecţia dereglărilor de ritm. 

 
D.1.3 MCC ductal dependente fără cianoză 

 
 ü La necesitate intubarea endotraheală sau CPAP (FiO2 – 30%) pentru menţinerea SO  >75% la mîina 

dreaptă,                                                                    pentru micşorarea rezistenţei vasculare pulmonare, pentru 
îmbunătăţirea oxigenării sistemice.        
ü Administrarea PGE1 ( cînd SO2 < 75%) pentru menţinerea deschisă a ductului Batalov. 
ü Administrarea inotorpelor după necesitate Dopamină.  
ü Corecţia dereglărilor de ritm. 

 
D.1.4 MCC nonductal dependente fară cianoză 

 
 ü La necesitate intubarea endotraheală sau CPAP pentru menţinerea SO  > 80%. 

ü Suportul respirator. 
Corecţia dereglărilor de ritm, pentru închiderea precoce a ductului Batalov la prematuri (sub 2500 gr) este 



indicată administrarea Indometacinei i.v. sau Ibuprofenului per os. 
 

D.2 Terapia de infuzie 
 

 Terapia de infuzie are ca scop majorarea fluxului sistemic şi pulmonar   

ü Volum-expanderi (ser fiziologic 0,9% sau Ringer lactat) 
Indicatii: creşterea volumului circulator 
Doză: 10 ml/kg, i.v. 
ü Bicarbonatul de sodiu 4,2% (0,5 mEq/ml) 
Indicaţii: Tratamentul acidozei metabolice severe (luaţi în considerare daca pH-ul arterial este mai mic decît 
7,15 şi dacă nou-născutul e ventilat adecvat) 
Doză: - 2 miliechivalenţi pe kilogram pe doza (1-2 mEq/kg/doza) este echivalentul a 2 - 4 ml/kg/doză 
Calea de administrare: administraţi i.v., foarte lent 1mEq/kg/min la o ventilare adecvată 
ü Dopamină 
Indicaţii: contractilitate cardiacă slabă 
Doză: 5 - 20 micrograme pe kg pe minut (mcg/kg/minut) 

    Calea de administrare: perfuzie continuă i.v. (cu pompa) 
 

D.3 Tratamentul hipovolemiei şi insuficienţei cardiace congestive 
 

 Terapia de bază este combinarea diureticelor cu inhibitori ai angiotensinconvertazei.  

· Diureticele sunt indicate preponderent la suprasolicitarea circulaţiei mici cu tablou clinic şi radiologic: 
ü Preparatul de elecţie în perioada neonatală este Spironolactona 1 mg/kg în 1-3 prize 
ü În retenţie hidrosalină – Spironolactona 1-2 mg/kg/zi în 1-3 prize  
ü În formele severe de insuficienţă cardiacă congestivă – Furosemid – 1 mg/kg/doză (la obţinerea efectului 

pozitiv- diureza > 3ml/kg/oră, doza se repetă peste 6-12 ore; în lipsa efecului doza se repetă peste 2 ore) 
În MCC cu suprasolicitarea circulaţiei pulmonare sunt indicaţi inhibitori ai angiotensinconvertazei (Captopril 
0,5-1mg/kg/zi divizat în 4 prize) 
 

D.4 Tratamentul hipertensiunii pulmonare secundare MCC la nou-născuţi 
 · Oxidul nitric 

· Inhibitori ai fosfodiesrerazei – Seldinafilul 0,5-1 mg/kg doză 
D.5 Tratamentul de menţinere a ductului Batalov deschis 

 Este indicat în MCC ductal dependente prin administrarea PGE1. Doza iniţială 0,05- 0,1 mcg/kg//min, în caz 
că nu este efect: de majorat doza pînă la 0,2-0,4 mcg/kg/min în perfuzie continuă intravenoasă, la necesitate 
prin a doua linie. 
Răspunsul aşteptat:  

1. Majorarea PO2 arterial şi/sau creşterea TA. 
2. Ameliorarea acidozei metabolice prin creşterea perfuziei şi oxigenării tisulare. 
Regimul infuziei:  
1. Infuzie prin linie separată 
2. Nu este compatibilă cu alte preparate 
3. Infuzie continuă 
4. La atingerea efectului aşteptat gradual se micşorează doza pînă la 0,03- 0,01- 0,005 mcg/kg/min pentru a 
minimaliza efectele adverse 

Efectele adverse ale administrării PGE1: 
Sistemul respirator: Depresie respiratorie pînă la apnee - caracteristică în primele ore de infuzie. Apnea mai 
frecventă - cînd greutatea nou-născutului este mai mică de 2 kg. 

Fiţi pregătiţi pentru suport respirator 
ü Sistemul cardiovascular: micşorarea TA, bradicardii, tahicardii. 
ü SNC: iritaţie, febră, tremor pînă la convulsii 
ü Sistemul endocrin: micşorarea Ca, micşorarea glicemiei 
ü Sistemul gastrointestinal: stimularea musculaturii periferice – intensifică diarea  
ü Sistemul hematologic: inhibiţia agregării plachetare  
Fiţi pregătiţi pentru hemotransfuzie 

D.6 Tratamentul de închidere a ductului Batalov 
 Tratamentul de închidere a ductului Batalov la nou-născuţii prematuri 

· Indometacina intravenos: 0,2 mg/kg/doză, cu repetarea dozei fiecare 34 ore (3-4 doze) 
· Ibuprofenul per os cîte 10 mg/kg 1 doză - după 48 de ore de la naştere, cu repetarea dozei  de 10 mg/kg 

peste 12 ore de la I doză (3-4 doze) 



Contraindicaţii  
ü Ureea serică > 5,0 mmol/l  
ü Creatinina serică  > 159 mkmol/l 
ü Diureza < 0,6 ml/kg/oră, peste 8 ore 
ü Trombocitele < 60.109/l  
ü Infecţia care prezintă pericol pentru viaţă 
ü Diateza hemoragică 

Hiperbilirubinemia cu indicaţii pentru ExST 
(poate să determine scăderea suplimentară a fluxului sanguin la nivelul intestinului) 
Tinde să deprime funcţia renală şi interferă în adeziunea trombocitelor 
Utilizarea concomitentă cu glucocorticoizi este asociată cu o crestere a perforaţiei intestinale izolate 

D.7 Indicaţiile pentru tratamentul chirurgical prompt 

 · Transpoziţia vaselor magistrale izolată 
· Atrezia valvei tricuspidale 
· Atrezia valvei pulmonare  
· Boala Fallot cu atrezia arterei pulmonare  
· Coarctaţia aortei severă 
· Stenoza aortei severă 
· Întreruperea arcului aortic  

D.9 Criterii de externare a nou-născuţilor cu MCC  

 · Aprecierea tacticii tratamentului medicamentos de susţinere şi tacticii ulterioare intervenţionale;  
· Accesele de apnee, dispnee, nu se mai repetă; 
· Stabilitate hemodinamică (normotensiune, lipsa dereglărilor de ritm); 
· Dinamica pozitivă a semnelor fizice; 
· Lipsa dinamicii negative la investigaţiile de laborator, paraclinice şi imagistice;  
· Curba greutăţii să fie în creştere (cel puţin în perioada ultimelor 3 zile); 
· Termoreglarea satisfăcătoare; 
· Reflexul de sugere satisfăcător; 

Capacitatea mamei de a-şi îngriji copilul în condiţiile de casă. 
 - 1g de glucoză asigură 4 kcal 

- Carbohidraţii trebuie să asigure 60-75% kcal  din caloriile non-proteice 
- Administrarea excesivă de glucide duce la hiperglicemie (I) 
- Administrarea excesivă de glucide creşte lipogeneza şi depozitarea lipidelor în ficat ducând la steatoză (II 

- III) 
- Administrarea excesivă a glucidelor creşte producţia de CO2 şi a minut-ventilării (III) 
- Administrarea excesivă de glucide duce la dereglarea metabolismului proteic (II-III) 

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

 



Anexa 1 
Malformaţii cardiace congenitale ductal dependente ce necesită intervenţie chiurgicală în 

perioada neonatală 
 Malformaţii cardiace congenitale cu circuit sistemic ductal dependent. 

Simptome: 
Paliditate, simptomul petei albe mai mult de 3 sec., puls slab la palpare, tahicardie, 
hepatosplenomegalie, tahipnoe, acidoză, şoc, oligoanurie. La Radiografie – hipertenzie 
pulmonară, edem pulmonar, inima în formă de sabot, absenţa arcului aortic. 
 Cauze: 

1. Stenoza critică a valvei aortale.  
2. Corctaţie de aortă, întreruperea arcului aortic. 

Naşterea: 
Indicată în instituţie specializată – maternitate de nivelul III. 
Tratament: 

1. La foramen oval restictiv efectuarea procedurii Rachked – atriseptiostomie cu balonet. 
2. Prostaglandina E 0,1-0,01 mg/kg/min cu titrare a dozei individual (la iniţierea imediat după 

naştere 0,02 mg/kg/min cu micşorarea pînă la 0.01-0,005 mg/kg/min). 
3. Întreruperea alimentaţiei enterale – trecerea la alimentaţia paranterală totală din calculul:  100 

ml/kg/24 ore în stenoza de aortă  
70 ml/kg/24 ore în coarctaţia de aortă şi intrerupere de arc aortic. 

4. Tratamentul  diuretic – furasemid  doza iniţială – 1mg/kg/doză fiecare 6 ore la necesitate pînă la 
10-12 mg/kg/24 ore 

5. Inhibitori ai angiotensinconvertazei (Captopril 0,5- 1mg/kg/zi divizat în 4 prize) 
6. O2 contraindicat, la necessitate SPAP, VAP (FiO2 < 30%) cu  SO2 preductale > 75%. 
7. E permisă acidoza metabolică uşoară (BE – 0-2). 
8. La edem pulmonar PEEP 0-8 cm-H2O, PIP până la pCO2 > 45 mm Hg. 
9. La necesitate Epinefrină  0,05-0,08 mg/kg/min. 
10. La fracţia de ejecţie a ventricolului sting < 65 dobutamin – 5 mcg/kg/min. 
11. Monitoringul temperaturii, Hb,  tensiunii arteriale şi SO2 pre- şi post- ductal. 

Indicaţii pentru intervenţie chirurgicală: 
1. La fracţia de ejecţie a ventricolului sting păstrată – la  gradientul de presiune mai mare  de 35 
mm Hg 
2. La fracţia de ejecţie a ventricolului sting micşorată  < 60 – nu depinde de   gradientul de presiune  
3. Termenul  ideal – în primele 10 zile de viaţă 

 



Malformaţii cardiac congenitale cu circuit pulmonar ductal dependent. 

Simptome: 
Cianoză cu creşterea în dinamică la 2-a/3-a zi. La ascultaţie 1zgomot atenuat sau absent, 
zgomotul 2 dedublat, suflu sistolic pe artera pulmonară. La Radiografie însărăcirea circuitului 
pulmonar 
Cauze: 
1. Stenoză critică a valvei arterei pulmonare.  
2. Atrezia valvei pulmonare cu septul ventricular intact. 
Naşterea: 
Indicată în instituţie specializată – maternitate de nivelul III. 
Tratament: 

1. Protaglandina E 0,1-0,01 mg/kg/min cu titrare a dozei individual. (La 
iniţiereaimediatdupănaştere 0,02 mg/kg/min cu micşorareapînă la 0.01- 0,005 mg/kg/min) 

2. O2 contraindict, la necesitate SPAP, VAP (FiO2 < 30%)  cu menţinerea saturaţiei preductale> 
75%. 

3. Hiperventilaţie moderată pCO2 35 mm Hg pentru micşorarea rezistenţei pulmonare. 
4. Menţinerea BE +2-+4. 
5. Pentru ridicarea rezistenţei capilare periferice se foloseşte dopamină- 4-5 mcg/kg/min. 
6. La necessitate Epinefrină  0,05-0,08 mg/kg/min. 
7. Întreruperea alimentaţiei enterale – trecerea la alimentaţia paranterală totală din calculul:  100 

ml/kg/24 ore  
8. Monitoringul temperaturii, Hb,  tensiunii arteriale şi SO2 pre- şi post- ductal. 

Indicaţii pentru intervenţie chirurgicală: 
1. La  gradientul de presiune mai mare  de 50 mm Hg – corecţia radicală imediată 
2. Termenul  ideal – 48 ore  de viaţă 
 

Circuit sistemic şi pulmonar paralel 
Simptome: 
Cianoză generalizată imediat după naştere. SO2<90. SO2 posductal > 10 unităţi decât preductal. 
La Radiografie – inima în formă de sabot sau ovoidă, absenţa arcului aortic. 
Cauze: 
Transpoziţia vaselor magistrale necorijată.  
Naşterea: 
Indicată în instituţie specializată – maternitate de nivelul III. 
Tratament: 

1. La foramen oval restrictiv efectuarea procedurii Rachked – atrisoptiostomie cu balonet. 
2. Protaglandina E 0,1-0,01 mg/kg/min cu titrare a dozei individual. (La iniţierea imediat după 

naştere 0,02 mg/kg/min cu micşorarea pînă la 0.01-0,005 mg/kg/min) 
3. O2 contraindicat, la necesitate SPAP, VAP (FiO2 < 30%) cu menţinerea saturaţiei preductale > 

75%. 
4. Hiperventilaţie moderată pCO2 35 mm Hg pentru micşorarea rezistenţei pulmonare. 
5. Menţinerea BE +2-+4, de evitatsurplusul de sodă. 
6. Întreruperea alimentaţiei enterale – trecerea la alimentaţia paranterală totală din calculul:  100 

ml/kg/24 ore  
7. Inhibitori ai angiotensinconvertazei (Captopril 0,5- 1mg/kg/zi divizat în 4 prize) 
8. Pentru ridicarea rezistenţei capilare periferice se foloseşte dopamină- 4-5 mcg/kg/min. 
9. La necesitate Epinefrină  0,05-0,08 mg/kg/min. 
10. Tratamentul  diuretic – furasemid  doza iniţială – 1mg/kg/doză fiecare 6 ore la necesitate pînă la 

10-12 mg/kg/24 ore 
9. Monitoringul temperaturii, Hb,  tensiunii arteriale şi SO2 pre- şi post- ductal. 

Indicaţii pentru intervenţie chirurgicală: 1. Termenul  ideal – 48 ore  de viaţă 



Malformaţii cardiac cu amestec sanguin intracardiac total 
Cauze:  
Drenaj anormal total al venelor pulmonare. 
Simptome:  
Clinica depinde de stenoza colectorului venelor pulmonare. Hipervolemia în circuitul mic, 
hipertensie pulmonară avansată, edem pulmonar, ceanoză tranzitorie periodică, I zgomot normal, 
II zgomot dedublat evident pe artera pulmonară. La Radiografie – hipertenzie pulmonară, edem 
pulmonar. 
Forme: 
Supracardiac, infracardiac, intracardiac. 
Naşterea: 
Indicată în instituţie specializată – maternitate de nivelul III. 
Tratament: 
La edem pulmonar PEEP 6-8 cm Hg. 
2. La necesitate SPAP, VAP (FiO2 = 35-100%) cu menţinerea saturaţiei preductale > 75%. 
3. La Radiografie – hipertenzie pulmonară, edem pulmonar, inima în formă de sabot, absenţa 

arcului aortic. 
4. Hiperventilaţie moderată pCO2 35 mm Hgpentru micşorarea rezistenţei pulmonare. 
5. De evititat acidoza metabolică. 
6. Tratamentul  diuretic – furasemid  doza iniţială – 1mg/kg/doză fiecare 6 ore la necesitate pînă 

la 8-10 mg/kg/24 ore, poate fi combinat cu spironalactona (1-2 mg/kg/24ore). 
7. Întreruperea alimentaţiei enterale – trecerea la alimentaţia paranterală totală din calculul:  70 

ml/kg/24 ore  
8. Pentru ridicarea rezistenţei capilare periferice se foloseşte dopamină- 4-5 mcg/kg/min. 
9. La necesitate Epinefrină  0,05-0,08 mg/kg/min. 
10. Monitoringul temperaturii, Hb,  tensiunii arteriale şi SO2 pre- şi post- ductal. 
Indicaţii pentru intervenţie chirurgicală: 

1. Termenul  ideal – 10 zile de  viaţă 
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