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Scopul examenului nou-nåscutului este:
• de a confirma absen¡a malforma¡iilor clinic dece-

labile;
• de a preciza termenul (data) la care s-a nåscut

prin datele anamnestice obstetricale, examenul
somatic ¿i neurologic;

• de a defini starea de nutri¡ie: eutrofie, hipotrofie,
hipertrofie;

• de a verifica buna adaptare la via¡a extrauterinå.
Examenul nou-nåscutului nu poate fi conceput

decât prin cunoa¿terea datelor anamnestice fami-
liale ¿i ale modului de desfå¿urare a sarcinii
(scorul Apgar).

1. Examenul trebuie så elimine în primul rând o
malforma¡ie clinic decelabilå:
• aprecierea vitalitå¡ii prin scorul Apgar;
• permeabilitatea esofagianå, a choanelor ¿i a

anusului (examen sistematic în sala de travaliu);
• palparea pulsului periferic, radial ¿i humeral ¿i

ausculta¡ia cordului;
• examenul palatului („fantå“ palatinå posteri-

oarå);
• ora primei mic¡iuni ¿i a primei eliminåri de me-

coniu;
• jetul urinar la båie¡i;
• stabilitatea coapselor (manevra Ortolani)

2. Examenul neurologic analizeazå starea de vi-
gilen¡å ¿i reactivitatea; competen¡ele senzoriale
(reac¡ia la zgomot, schi¡å de urmårire ocularå), tonu-
sul muscular [axial – sus¡inerea capului ¿i distal –
al membrelor; activ ¿i pasiv]; reflexele arhaice
(Moro, grasping, degluti¡ie, redresarea ¿i mersul
automat); reactivitatea ¿i postura spontanå.

3. Examenul somatic apreciazå, de asemenea,
maturitatea: aspectul urechilor, mameloanelor,
„crestelor“ plantare.

Acest examen permite fixarea vârstei gesta¡io-
nale cu o precizie de ordinul unei såptåmâni.

Aceste date sunt comparate cu talia, greutatea,
perimetrul cranian ¿i permit distingerea/diferen¡ierea:
• prematuritå¡ii: < 37 såptåmâni
• nou-nåscu¡ilor post-termen: > 42 såptåmâni
• hipotroficilor: < percentila 10 (2800 g la termen)

asociat sau nu cu o talie  < percentila 10 ¿i/sau
un perimetru cranian < percentila 10
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• macrosomilor: greutatea > percentila 90 (4000
g la termen)
4. Examenul clinic pe aparate confirmå absen¡a

de semne/simptome patologice:
• Colora¡ia: absen¡a eritrocianozei (evocatoare de

poliglobulie) a cianozei ¿i icterului
• Aspectul craniului: cercetarea unei bose serosan-

guine sau unui cefalhematom; palparea constan-
tå a fontanelei anterioare (rombicå), inconstant
al fontanelei posterioare (triunghiularå)

• Examenul ochiului, dificil în raport cu edemul
palpebral frecvent: tensiunea globului ocular,
starea corneei

• Cavitatea bucalå, aspectul urechilor ¿i mento-
nului (cercetarea unui retrognatism); reac¡ia la
zgomot

• Cercetarea unui suflu cardiac (uneori suflu
sistolic 1-2/6 func¡ional zis de „debit” izolat)

• TA normalå pentru vârstå (TA sistolicå 60 mm
Hg la prematuri, 70-80 mmHg la nou-nåscu¡ii
la termen)

• Murmur vezicular simetric, frecven¡å respiratorie
regulatå de 30-50/minut, fårå semne de luptå

• Abdomen suplu, splinå nepalpabilå, ficat nepal-
pabil sau depå¿ind 1-2 cm, dar nedepå¿ind linia
medianå

• Organe genitale externe bine vizibile, testiculi
palpabili

• Coloana vertebralå normalå (cu eliminarea unei
spine bifide sau unui mielocel)

• Fosele lombare suple; rinichiul stâng poate fi
perceput

• Incurba¡iile membrelor ¿i anomaliile de pozi¡ie
a picioarelor sunt frecvente ¿i, de obicei, pozi-
¡ionale; cele ale degetelor (polidactilie, sindac-
tilie, unghii rotunjite) eliminå o origine geneticå

• Anomaliile cutanate minore sunt frecvente ¿i fårå
nici o gravitate; angiom frontal sau occipital,
patå mongoloidå lombo-sacratå
5. Evolu¡ia în primele zile de via¡å este marcatå

prin pierdere în greutate ce nu depå¿e¿te 10% din
greutatea normalå (în medie 7.5%), urmatå de o
curbå ponderalå regulat ascedentå.
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Depistarea fenilcetonuriei ¿i hipotiroidiei este sis-
tematicå în ziua a 5-a de via¡å (sau în ziua ie¿irii
din maternitate).

În primele luni de via¡å sfaturile recomandate
mamelor vizeazå:
• cre¿terea progresivå a alimenta¡iei;
• introducerea imediatå a profilaxiei cu vitamina D;
• cântårirea nou-nåscutului cåtre ziua a 10-a ¿i la

finele primei luni de via¡å;
• respectarea calendarului de vaccinåri;
• evitarea oricårui contact cu membrii familiei sau

din afara familiei în cazul unei viroze sezoniere;
• alimenta¡ia la sân; în caz de risc crescut familial

de alergie la laptele de vacå (în condi¡iile în care

mama nu are lapte) se apeleazå la prescrierea
unui hidrolizat de proteine sau a unor låpturi ma-
ternizate sau unui lapte adaptat primei vârste;
frecven¡a alimenta¡iei se adapteazå nevoilor
copilului, cu un ritm de 6 mese, în mod obi¿nuit
atins la finele primei luni de via¡å
6. Concluzii. Examenul nou-nåscutului se va

face în prezen¡a pårin¡ilor. Scopul examenului este
de a elimina malforma¡iile depistabile ¿i de a sfåtui
familia în ceea ce prive¿te alimenta¡ia, îngrijirile
necesare, toaleta, calendarul de vaccinåri. Un bilan¡
clinic la vârsta de 1 lunå confirmå normalitatea exa-
menului ini¡ial.


