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REZUMAT
Autorii prezintå o serie de aspecte legate de reanimarea nou-nåscutului ¿i sugarului, trecând în revistå o serie
de teme:
1. Ce bolnavi trebuie transfera¡i într-un serviciu de reanimare
2. Alimenta¡ia parenteralå
3. Nevoile zilnice (pe kg/corp ¿i pe 24 de ore)
4. Tratamentul edemului cerebral
5. Principiile generale ale tratamentului unui copil (nou-nåscut, sugar) în stare de hipotermie severå
6. Medicamente „periculoase“ ce trebuie proscrise la sugar
7. Atitudinea dieteticå în insuficien¡a renalå acutå la sugar
8. Diureza osmoticå
9. Ventila¡ia artificialå

10. Masajul cardiac extern
11. Punc¡ia cordului
12. Determinarea raportului cardio-toracic
13. Perfuzia endovenoaså
14. Antibiotice utilizate în perioada neonatalå
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CE BOLNAVI TREBUIE TRANSFERAºI ÎNTR-UN
SERVICIU DE REANIMARE

Trebuie dirijati cåtre un serviciu de reanimare
orice nou-nåscut sau sugar care prezintå:

– paralizie respiratorie amenin¡åtoare de via¡å;
– tetanos;
– dispnee obstructivå evolutivå;
– insuficien¡å respiratorie severå la un pre-

matur sau la un nou-nåscut sau sugar;
– convulsii rebele la un tratament instituit

rapid ¿i corect, situa¡ie ce necesitå o supra-
veghere ¿i un control clinic de specialitate;

– intoxica¡iile cu risc de tulburåri de con-
ducere sau excitabilitate cardiacå, tulburåri
umorale majore, necontrolabile prin måsurile
instituite la primul e¿alon medical (medicul
de familie);

– boli infec¡ioase cu manifeståri respiratorii se-
vere;

– tulburåri metabolice majore cu risc vital;
– cardiopatii cu tulburåri de ritm sau de con-

ducere nelini¿titoare;
– cardiopatii congenitale cu indica¡ie chirur-

gicalå în stare prea gravå pentru a fi „trimi¿i“
de la început unui chirurg cardiolog;

– bolnavul care necesitå o traheotomie sau o
intuba¡ie de urgen¡å.

În toate cazurile de transfer se va lua contact
telefonic cu unitatea de terapie intensivå în care
va fi transferat copilul. Aceastå situa¡ie permite
informarea unitå¡ii în care va fi transferat acesta,
care este indica¡ia de transfer ¿i, de asemenea, im-
pune ¿i organizarea în condii¡ile cele mai bune a
modalitå¡ilor de transfer.

ALIMENTAºIA PARENTERALÅ

A. Bazele teoretice ale alimenta¡iei parenterale
Oricare ar fi calea de administrare a alimen-

ta¡iei, trebuie så furnizeze în cantitå¡i suficiente
apå ¿i electroli¡i, necesarul de calorii, substan¡e
indispensabile ca acizii amina¡i ¿i vitaminele.

Apå ¿i electroli¡i.
Nevoile de apå diferå cu vârsta:
– 60 ml/kg în primele 4-5 zile de via¡å;
– 80 ml/kg în urmåtoarele zile;
– 100 ml/kg pânå la 1 an.
Nevoile de apå pot fi crescute în caz de pierdere

excesivå pe cale digestivå, renalå, respiratorie sau
cutanatå.

Febra cre¿te nevoia de apå cu 4-5 ml pentru
fiecare grad ¿i pe kg corp peste 1oC de la 37,5oC.

De fapt, nevoile de apå sunt variabile de la un
copil la altul ¿i mai ales de la o zi la alta, de unde
importan¡a unei adaptåri a ra¡iei de apå în func¡ie
de curba ponderalå. Problema este de a administra
o cantitate suficientå de lichide care så nu fie nici
la limita minimå, nici så nu depå¿eascå maximul;
situa¡ia ar fi periculoaså, mai ales în perioada
neonatalå, de a supraîncårca organismul cu apå.

Pruden¡å se impune, de asemenea, în stårile
postoperatorii, situa¡ie în care se pot diminua can-
titå¡ile de lichide de bazå la jumåtate în cursul pri-
melor 24 de ore ¿i în insuficien¡a renalå, în caz de
anurie totalå, în care se vor administra numai pier-
derile insensibile, fie 25 ml/kg corp la nou-nåscut
¿i 15 ml/kg corp la copilul de 2 ani.

În ceea ce prive¿te electroli¡ii, este necesar de
a se administra 3-4 mEq/kg/zi de sodiu ¿i 2-3 mEq/
kg/zi de potasiu. Nevoile pot fi ¿i mai importante
dacå existå simultan pierderi de apå ¿i electroli¡i
pe cale digestivå.

Invers, aportul va fi redus în caz de insuficien¡å
renalå, situa¡ie în care excesul de electroli¡i nu
poate fi eliminat.

Alte elemente ca de exemplu calciul, fosforul,
magneziul nu trebuie så fie neglijate într-o alimen-
ta¡ie parenteralå prelungitå, la fel ca ¿i unele oligo-
elemente. Nevoile sunt neprecizate, cu excep¡ia
calciului, care se administreazå în dozå de 15-20
mg/kg/zi.

Aportul caloric
Constituie problema cea mai dificilå a alimen-

ta¡iei parenterale, deoarece este imposibil de a
realiza pe cale intravenoaså, chiar cu procedeele
actuale, totalitatea caloriilor teoretic necesare –
100-120 calorii/Kg la sugar, ra¡ie capabilå de a
inversa sau de a anula bilan¡ul azotat, puternic ne-
gativ, observat în toate stårile grave. În realitate,
efectul de cru¡are al bilan¡ului azotat este deja net
cu un aport de 40 Kcal/kg/zi, care este suficient în
situa¡ia de scurtå duratå. Din contrå, în situa¡ia
cronicå în care calea digestivå råmâne imprac-
ticabilå timp de mai multe såptåmâni, este necesar
un aport caloric mult mai mare.

Glucidele
Glucidele constituie alimentul cel mai curent

folosit pentru aportul caloric de bazå. Glucoza este
cea mai frecvent utilizatå. Se ¿tie cå 87% din
glucoza administratå parenteral este epuratå în 4
minute de plasmå cu condi¡ia de a nu depå¿i un
aport de 0,4 g/kg/24 de ore, dincolo de care
glicemia cre¿te ¿i apare glicozuria. În plus fa¡å de
aceastå limitare, în timp este recomandat de a nu
utiliza solu¡ii glucozate prea hipertone; dincolo de
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concentra¡ia de 10%, scleroza venelor este rapidå,
chiar a marilor trunchiuri venoase.

Alte glucide folosite sunt fructoza sau sor-
bitolul. Acestea ar putea fi mai bine tolerate de
peretele venos, dar ele prezintå alte inconveniente
de ordin metabolic ¿i ar fi capabile så provoace
un exces de acid lactic.

Se recomandå, de asemenea, de a nu utiliza
alcoolul pe cale venoaså, deoarece este periculos
la copil, putând induce o hipoglicemie severå.

În concluzie: glucoza, în solu¡ie 10%, este forma
cea mai utilizatå în practica i.v. pentru aportul de
glucide.

Problema lipidelor
Aceasta este legatå de problema caloriilor. Într-a-

devår, avantajul lipidelor este de a avea o valoare
caloricå crescutå într-un volum mai mic, ceea ce
este important în alimenta¡ia parenteralå. Emulsiile
de lipide, în prezent disponibile, sunt în general bine
tolerate dacå utilizarea lor este limitatå; zilnic este
recomandat så nu se depå¿eascå 2 g/kg de lipide.

Se noteazå, într-adevår, manifeståri de into-
leran¡å la lipide:

– minore, în cursul perfuziei;
– sau mai „jenante“ ca urmare a perfuziilor

multiple:
• sindrom de „supraîncårcare graså“;
• steatozå hepaticå;
• tulburåri hematologice;
• trombocitopenie.

În realitate, toleran¡a pare mult mai bunå cu
unele preparate ca: uleiul de soia (nu determinå
decât foarte pu¡ine neplåceri).

În caz de administrare prelungitå este necesar
så se controleze: diametrul vertical al ficatului, nu-
mårul de trombocite, func¡ia hepaticå, clearance-ul
plasmatic al lipidelor dupå perfuzie.

Veritabila problemå este aceea a utilizårii cu-
rente a lipidelor în alimenta¡ia parenteralå.

Numero¿i autori îi sunt favorabili fårå restric¡ie,
bazându-se pe lucråri ce probeazå ameliorarea netå
a bilan¡ului azotat cu introducerea de emulsii li-
pidice.

Al¡i autori sunt mai reticen¡i, mai ales în ceea
ce prive¿te utilizarea în situa¡iile acute, în care mo-
bilizarea gråsimilor din rezerve le-ar face inutile,
fårå a uita faptul cå beneficiul nu devine evident
asupra cru¡årii decât dacå se aduce mai mult de
100 cal/kg/zi.

În general, interesul aportului i.v. de lipide
apare mai ales în situa¡iile cronice, în care ali-
menta¡ia parenteralå trebuie så fie prelungitå timp
de mai multe såptåmâni ¿i introducerea acestui
element a adus sigur o ¿anså de supravie¡uire

suplimentarå pentru bolnavii a cåror cale digestivå
este mult timp impracticabilå.

Aportul azotat
Este fundamental, deoarece alåturi de un mi-

nimum caloric, o ra¡ie protidicå minimalå este
necesarå în men¡inerea echilibrului fiziologic.

Reamintim coresponden¡ele numerice între
azot, uree, proteine ¿i acizi amina¡i ¿i ¡esuturi: la 1 g
de azot corespund 2 g de uree, 6,25 g proteine
sau acizi amina¡i ¿i 30 g de ¡esut.

1. În absen¡a aportului azotat existå o autocon-
sumare a ¡esuturilor cu un bilan¡ de azot foarte
rapid negativ ¿i apari¡ia de tulburåri diverse:
atrofia mucoaselor, tulburåri digestive, întâr-
zierea cicatrizårii, diminuarea rezisten¡ei la
infec¡ii, tulburåri hematologice etc.

2. Ra¡ia proteicå teoreticå este de 1-3 g/kg în
func¡ie de vârstå. Se poate vorbi ¿i de o ra¡ie
optimå de azot pe cale parenteralå, care se
situeazå sub ra¡ia teoreticå. Aceastå ra¡ie
optimå este, în realitate, dificil de determi-
nat. Unii autori o estimeazå între 0,2-0,3 g
azot pe kg/zi sub vârsta de 2 ani sau de 1,25-
1,85 g/kg proteine sau aminoacizi. În orice
caz, situa¡ia este foarte diferitå, dupå cum
este vorba de o stare catabolicå acutå gravå
cu bilan¡ azotat negativ: stare postoperatorie,
infec¡ii severe, comå neurologicå sau de o
stare prelungitå, în care un oarecare ana-
bolism este posibil.

3. Aportul azotat parenteral ridicå numeroase
probleme, încå incomplet rezolvate, în
special aceea a compozi¡iei ideale a ames-
tecului de amino-acizi de utilizat, procen-
tajul amino-acizilor esen¡iali ¿i a acizilor
amina¡i sau a utilizårii reale a acizilor amina¡i
din seria d.

4. Toleran¡a este, în mod obi¿nuit, satisfåcå-
toare cu diferite solu¡ii disponibile de amino-
acizi, cu condi¡ia de a nu se depå¿i un oare-
care nivel de aport, dincolo de care riscurile
unei come hiperamoniemice sunt reale.

B. Realizare practicå
Alimenta¡ia parenteralå presupune în primul

rând calea venoaså. Se instaleazå un cateter într-o
venå, ceea ce då o oarecare siguran¡å, dacå supra-
vegherea nu poate fi permanentå. De preferin¡å ar
fi perfuziile cu ace fine de tip epicranian, al cåror
sediu este schimbat dupå cum o cere situa¡ia. Com-
plica¡iile infec¡ioase ¿i flebitele sunt astfel mai rare.

Principalele indica¡ii ale alimenta¡iei parenterale
prelungite sunt pu¡ine:
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– Stårile postoperatorii cu denutri¡ie, în parti-
cular în cazurile de chirurgie abdominalå cu
reluarea dificilå a tranzitului intestinal.

– Bolnavii cu peritonitå, fistule digestive, ileitå
terminalå sau colitå ulceroaså.

– Bolnavii comato¿i, cu risc de „cale falså“
Principalele solu¡ii disponibile sunt urmå-

toarele:
– ser glucozat 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. De

fapt este dificil så se depå¿eascå 10% fårå a
„scleroza“ rapid venele utilizate, solu¡ia cel
mai des folositå fiind 10%;

– emulsii de lipide 10, 15 ¿i 20%, preparate
din uleiuri care variazå de la ulei de bumbac
la ulei de soia;

– solu¡ia de aminoacizi 4, 8, 10%, de compo-
zi¡ii diverse, preparatå fie cu punct de plecare
de la hidrolizatul de cazeinå, fie cu punct de
plecare de la acizii amina¡i sintetici.

Exemplu de prescriere a unei alimenta¡ii paren-
terale.

Dacå se dore¿te så se administreze minimum
caloric la un copil de 10 kg – de exemplu 40 cal/
kg – aportul va fi descompus dupå modul urmåtor,
pe 24 de ore:

Lipide la maximum 2 g/kg .............. 18 cal/kg
Proteine la maximum 1 g/kg ............. 4 cal/kg
Glucide qsp 4 g/kg ........................... 22 cal/kg
Ceea ce revine la prescrierea a:
10 ml/kg de emulsie de lipide 20% – 100 ml
30 ml/kg de solu¡ie de aminoacizi 3,3% – 300 ml
60 ml/kg de solu¡ie glucozå 10% – 600 ml
Se asociazå electroli¡i:
4 mEq/kg de sodiu – 40 mEq
2 mEq/kg de potasiu – 20 mEq
10 mEq/kg de calciu (o fiolå de 10 ml de glu-

conat de calciu) ¿i vitamine
Din acest exemplu rezultå cå un volum deja

important de lichide (100 ml/kg) nu va aduce decât
o cantitate minimå de calorii, ceea ce subliniazå
limitele acestui mod de alimenta¡ie ¿i, fapt u¿or de

în¡eles, necesitatea de a reveni la calea digestivå
din momentul când devine practicabilå, la nevoie
pe o sondå gastricå.

NEVOILE ZILNICE PE KG ªI PE 24 DE ORE

Sunt prezentate în tabelul 1.

TRATAMENTUL EDEMULUI CEREBRAL (EC)

Tratamentul edemului cerebral nu este sinonim
cu tratamentul hipertensiunii intracraniene, deoarece
presiunea intracranianå depinde de volumul celor 3
sectoare: lichidul cefalorahidian (lcr), sângele din
vasele intracraniene ¿i parenchimul cerebral.

Orice varia¡ie a unuia dintre ele, în special dacå
este rapidå, va rupe echilibrul presiunilor existente
în interiorul craniului, cu toate cå la sugar oasele
craniului nu sunt încå sudate; astfel, cre¿terea de
volum a craniului este un martor excelent al hiper-
tensiunii intracraniene la aceastå vârstå. De ase-
menea, o hiperpresiune a lcr nu este totdeauna sino-
nimå cu edemul cerebral, care este definit printr-o
cre¿tere în volum a creierului.

I. Solu¡iile hipertone
Acestea creeazå o hipertonie în sectorul vas-

cular ¿i provoacå o oarecare deshidratare celularå
cerebralå ¿i o reducere a volumului parenchimului
cerebral. Din aceastå cauzå, tratamentul este
contraindicat când existå un hematom intracranian
sau o sângerare poten¡ialå, când este localizatå în
creier sau la nivelul durei mater.

Câteva remarci sunt utile de cunoscut ¿i permit
utilizarea acestor solu¡ii:

– administrarea lor trebuie så fie strict intra-
venoaså, în caz contrar favorizând o escarå
localå ¿i, din nefericire, folosirea lor repetatå
favorizeazå, de asemenea, trombozele venoase;

– cu excep¡ia sângelui, nici o altå perfuzie nu
trebuie efectuatå în cursul acestei
„încårcåri“ osmolare;

*Febra cre¿te MB cu 12% pe grad de temperaturå

Tabelul 1. Nevoile zilnice pe kg ¿i pe 24 de ore* (dupå MacCrory, 1964)
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– ele antreneazå o discretå hipertensiune arte-
rialå sistolicå, înainte så aparå o poliurie
osmoticå, situa¡ie care, la subiec¡ii comato¿i,
poate antrena o distensie vezicalå rapidå ¿i
importantå, ce trebuie så fie cunoscutå;

– efectul solu¡iilor hipertone este extrem de
rapid, fiind maxim, în general, în aproxi-
mativ 20 de minute, dupå care epuizarea
survine destul de rapid, dar este progresivå
¿i se etaleazå pe câteva ore;

– încercarea solu¡iilor hipertone în doze prea
mari poate facilita deshidratarea importantå
a parenchimului cerebral ¿i crea leziuni ce-
lulare ireversibile, chiar mortale;

– este necesar ca substan¡a injectatå så nu fie
prea rapid metabolizatå, situa¡ie care poate
fi urmatå de un „rebound“ redutabil.
Trebuie, de asemenea, ca solu¡ia hipertonå
injectatå så nu fie toxicå pentru celula he-
paticå sau pentru rinichi.

Douå solu¡ii hipertone sunt utilizate curent pe
cale i.v.: ureea ¿i manitolul.

a) Ureea: se utilizeazå în dozå de 1-1,5 g/kg,
în general, în solu¡ie 30%. Injectarea ureei
trebuie så nu dureze mai mult de o orå.

b) Manitolul: se utilizeazå în dozå de 1-2 g/kg,
în solu¡ie 10% ¿i 25%. Adminitrarea i.v.
trebuie så fie rapidå. Eficacitatea sa globalå
este superioarå aceleia a ureei. În practicå
se poate utiliza solu¡ie de Uranphar, pre-
paratå extemporaneu, amestecând solu¡ia de
uree 30% cu manitol 10%.

c) Glicerolul are avantajul de a nu fi toxic ¿i
de a putea fi repetat în cursul aceleia¿i zile.
Ac¡iunea sa este mai lentå decât a solu¡iilor
precedente (uree, manitol). Se administreazå
per os sau pe sondå gastricå, în raport cu
starea de con¿tien¡å a copilului, în dozå ini-
¡ialå de 1,5 g/kg, apoi de 0,5-0,7 g/kg, la
interval de 3 ore. În general se amestecå
solu¡ia de glicerol în ser fiziologic sau în
suc de låmâie (15 g de glicerol corespunzând
la 18 ml).

Încercarea conjugatå a unei solu¡ii de uree-
manitol nu poate fi repetatå fårå indica¡ii. Glicerolul
administrat pe cale digestivå permite ob¡inerea, în
mod normal, a reducerii edemului cerebral, în mod
rapid ¿i prelungit.

II. Corticoizii
Sunt utiliza¡i în special în edemul perifocal al

tumorilor cerebrale. Dexamethazona (Decadron
sau Dectancyl, comprimtate de 0,5 mg) este cel
mai eficient corticoid în edemul cerebral. Dexa-
methazona va fi administratå în dozå de 0,3 mg/

kg. Efectul såu se constatå dupå 12-18 ore de la
debutul ini¡ierii tratamentului.

III. Alte procedee
Hiperventila¡ia. A fost propuså, dar nu are decât

un efect temporar. Este eficientå doar în situa¡ia
când cåile aeriene sunt libere. Ea riscå så inducå o
hipoxie cerebralå. Este necesar, de asemenea, de
a oxigena corect ace¿ti copii. Hiperventila¡ia nu
va depå¿i niciodatå 50% din volumul minut estimat
pentru copil.

Hipotermia. Este capabilå singurå så reducå
edemul cerebral; ea reduce în acela¿i timp meta-
bolismul ¿i debitul sanguin al creierului. Pentru a
evita aceste inconveniente, optim ar fi între 28oC
¿i 30oC. Hipotermia are în plus avantajul de a
poten¡a efectul ureei, pe care îl prelunge¿te.

Interven¡ia chirurgicalå ce vizeazå decom-
primarea creierului prin-un volet cranian foarte larg.
Aceastå interven¡ie va fi luatå în discu¡ie doar în
edemul cerebral instalat exploziv, în cursul unor
traumatisme craniene violente sau al unor intoxica¡ii
prin sårurile metalelor grele (de exemplu).

În general, cel mai frecvent în aceste situa¡ii se
va încerca la debut o terapie cu solu¡ii cu osmola-
ritate puternicå. Aceastå terapie nu este decât
simptomaticå, situa¡ie care face necesarå cercetarea
cauzei care a stat la originea edemului cerebral.

PRINCIPII GENERALE ALE TRATAMENTULUI
UNUI COPIL ÎN STARE DE HIPOTERMIE SEVERÅ

Ca regulå generalå, nu se va reîncålzi prea rapid
copilul mic lipsit de mase musculare importante,
în situa¡ia când acesta este în stare de hipotermie
severå în cadrul unei intoxica¡ii severe sau come
profunde.

Copilul trebuie reîncålzit lent prin folosirea de
buiote ¿i înveli¿uri calde, evitând cu grijå produ-
cerea de arsuri. De aceea se va interpune un ecran
între sursa de cåldurå ¿i tegumentele copilului.
Trebuie, de asemenea, så se procedeze lent, deoa-
rece poate exista riscul de ¿oc.

Este ¿tiut cå:
– Reîncålzirea perifericå cre¿te nevoile de

oxigen, în timp ce cordul, mai rece, nu-i
poate face fa¡å.

– Vasodilata¡ia perifericå poate induce insta-
larea unei ståri de colaps.

– Sub temperatura de 34oC se poate instala
un ileus paralitic.

– Trebuie så aspiråm secre¡iile din cåile
aeriene ¿i så ne ab¡inem ini¡ial så alimentåm
copilul.
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– Uneori unii dintre ace¿ti copii fac perfora¡ii
digestive sau hemoragii legate de lezarea
arterei gastro-duodenale.

– Cel mai frecvent, ace¿ti copii sunt hipoglice-
mici; este deci indicat så administråm de la
început glucozå în perfuzie endovenoaså.

– Hematocritul este frecvent crescut. Solu¡iile
ce se vor administra sunt lichide ¿i electroli¡i;
nu este nevoie de plasmå.

– Nu existå, de obicei, o cre¿tere importantå
a vâscozitå¡ii sângelui, cu excep¡ia situa¡iilor
când hipotermia copilului este foarte severå.

– De fiecare datå când copilul este în pericol
vital se va plasa sub ventila¡ie artificialå;
trebuie semnalat cå deseori cåile aeriene
sunt inundate de secre¡ii foarte groase ¿i
vâscoase, situa¡ie care impune aspirarea
acestora.

– Copilul trebuie supravegheat, de asemenea,
în permanen¡å, de un cardiomonitor.

MEDICAºII PERICULOASE SAU CARE TREBUIE
PROSCRISE LA SUGAR

O serie de medicamente vor fi excluse la sugar
din cauza ac¡iunii nocive (a se vedea în fiecare caz).

Acidul boric (uz extern): toxic – diaree, colaps,
eriteme cutanate, convulsii, acidozå, anurie.

Aconit: trebuie proscris pentru: toxicitate cres-
cutå (convulsii, colaps, fibrila¡ie ventricularå).

Amfetamine: de proscris.
Amphotericina B: periculos; rezervat septice-

miilor cu levuri. Toxicitate renalå. Se administreazå
i.v. 0,25 mg/kg/zi pânå la 1-1,5 mg/kg/zi, admi-
nistrat lent.

Antipirinå: 50-100 mg/zi – accidente cutanate
de sensibilizare.

Bismut: de evitat; subnitratul determinå apari¡ia
de methemoglobinå (maladia „bismutului“)

Camfor: de proscris – convulsivant.
Cathomycine: de proscris la nou-nåscut (gli-

curo-conjugat).
Cloral: i.v. 5-20 mg/kg/zi – risc de apnee
Cloramfenicol: de proscris în primele 10 zile

(gray syndrome). De evitat dacå este posibil în
continuare (mielotoxicitate); 30-50 mg/kg.

Cocainå: interziså (delir, febrå, convulsii).
Codeinå: de proscris – a se vedea morfina
Colimicina: nu se va depå¿i doza de 100.000

u/kg. Toxicitate pe rinichi, perechea a VIII-a de
nervi cranieni, polinevrite. Posibilitate de apnee.

Coramina: de evitat – convulsivant.
Equanil: de evitat la sugar – apnee, colaps.

Esen¡a de chenopodiu: de proscris – hiperten-
siune intracranianå.

Furadoine: de evitat la nou-nåscut, în dozå de
peste 5 mg/kg.

Gentamicina: 2 mg/kg/zi fårå a depå¿i ca
duratå 10 zile. Toxicitate: rinichi ¿i perechea a
VIII-a de nervi cranieni.

Indometacin: de evitat; hemoragii digestive.
Izoniazidå: 20-30 mg/kg. Toxicitate nervoaså

¿i hepaticå, acidozå. Se va asocia vitamina B6 în
dozå de 25-50 mg.

Kanamicina: 15 mg/kg/zi. Toxicitate renalå,
perechea a VIII-a de nervi cranieni

Lobelina: de proscris – depresie respiratorie
secundarå.

Mentol: de proscris – ståri sincopale.
Micorene: de evitat – scade pragul convul-

sivant, cre¿te consumul de oxigen.
Negram: de proscris înainte de 1 an. Acidozå

dupå 1 an – doza 50mg/kg/zi.
Nivaquine: per os: 0,1 mg x 2 zile; apoi 0,05

mg x 3 zile (i.m.: 5 mg/kg 5 zile).
Novocainå: de evitat: convulsii, tulburåri de

excitabilitate cardiacå.
Penicilina retard: de evitat (con¡ine novocainå).
Fenacetinå: de proscris în diaree severå.
Fenilbutazonå: de evitat – accidente sanguine

¿i digestive.
Piramidon: accidente sanguine (leucopenie,

agranulocitozå – în doze mari).
Chinina: de evitat înainte de 2 ani: tulburåri de

ritm cardiac, ambliopie.
Chinidina: de evitat (a se vedea chinina). Doza

test: 2 mg/kg. Se ating treptat dozele terapeutice:
30 mg/kg/zi, 5 zile.

Chinoleinå: de evitat: methemoglobinemie ¿i
hemolizå.

Salgydal: de proscris la sugar: methemoglo-
binemie, convulsii.

Streptomicina: aten¡ie – afectarea renalå ¿i a
perechii a VIII-a de nervi cranieni. Dozå: 30 mg/
kg/zi, fårå a depå¿i dacå e posibil 10 zile.

Sulfone: de proscris: methemoglobinemie.
Sulfamide: de proscris la nou-nåscu¡i.
Teofilina: de utilizat cu pruden¡å. Responsabilå

de numeroase intoxica¡ii prin supradozaj.
Timol: de proscris: convulsii
Trecator: doza: 15-20 mg/kg. Toxicitate hepa-

ticå ¿i nervoaså.
Vincristina: dozå: 0,05-0,15 mg/kg/såptåmânå,

în injec¡ii i.v. (strict). Neurotoxicitate.
Vitamina K sinteticå: de evitat, mai ales la nou-

nåscut. Risc de anemie hemoliticå. Se va utiliza
totdeauna vitamina K1.
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DIETETICA ÎN INSUFICIENºA RENALÅ ACUTÅ LA
SUGAR

Principii generale
1. În absen¡a unei func¡ii normale a emoncto-

riului renal este foarte important så se evite orice
supraîncårcare în apå ¿i electroli¡i ¿i accesorii în
de¿euri osmotice, a cåror reten¡ie ar putea avea
consecin¡e grave.

a) Ra¡ia hidricå este stabilitå în a¿a fel încât så
se echilibreze bilan¡ul zilnic, ¡inând seama de:

– pierderile insensibile: 15-20 ml/kg, majorate
în caz de cåldurå excesivå sau de febrå. Pier-
derea suplimentarå este, în acest ultim caz,
estimatå în jur de 5 ml/kg pentru fiecare grad
deasupra temperaturii de 37,5oC;

– diurezå;
– pierderile extrarenale eventuale, totdeauna

greu de evaluat cu precizie.
Curba greutå¡ii este un element pre¡ios pentru

a ghida aportul hidric, ¿tiind cå un copil în anurie
poate pierde 1-3% din greutatea sa în fiecare zi, ¿i
cå în principiu nu trebuie så creascå în greutate.

b) Aportul electrolitic este redus la minimum.
Aceastå situa¡ie ne obligå så ne mul¡umim cu
echilibrarea pierderilor renale ¿i extrarenale esen-
¡iale, ¿tiind cå natremia are pu¡inå utilitate pentru
ghidarea aportului de sodiu, aceasta depinzând
esen¡ial de mi¿cårile apei.

2. Aportul caloric trebuie så atingå un minimum
indispensabil pentru limitarea catabolismului
azotat.

Idealul este så se realizeze un aport caloric de
100-120 calorii/kg/zi.

Limitarea apei obligå la folosirea de preparate
mai greu de acceptat; sugarul este în general to-
lerant. Dificultå¡ile cele mai mari sunt întâlnite la
copilul mai mare; vom fi obliga¡i de a efectua o
alimenta¡ie pe cale gastricå.

3. Aportul unei cantitå¡i mici de proteine (0,5-0,7
g/kg) sub formå de aminoacizi esen¡iali ¿i neesen¡iali
levogiri, în propor¡ie adecvatå sau de proteine cu
valoare nutritivå crescutå (proteine animale).

Realizare practicå
1. Exemple de regim pentru un sugar de 4 kg

în oligo-anurie:
Regim teoretic
Apa – pierderi – insensibile – 80 ml

– prin urinå – 30 ml
– prin scaun – 20 ml
– prin vårsåturi – 20 ml

– Proteine: 0,7 g/kg
– Calorii: 100 calorii/kg

Exemplu I Cantitå¡i Calorii
Smântânå
proaspåtå 30 g 88
Glucozå 60 g 240
Solu¡ie de
aminoacizi 60 ml 32
Ulei 8 ml 70
Apå 20 ml –
Total 120 ml 430 calorii

Se administreazå per os, în cantitå¡i mici (6 x
20 ml) sau pe sondå gastricå cu seringa în acela¿i
ritm, evitând gastrocliza continuå.

Exemplul II Cantitå¡i Calorii
Hiperprotidine 4 g 14
Ulei 17 ml 153
Glucozå 65 g 260
Apå 100 ml –
Total 150 ml 425 calorii

Acest preparat trebuie amestecat cu mixerul. Se
poate administra per os sau pe sondå 5 x 30 ml.

2. Exemple de regim pentru un copil de 12 kg
în oligoanurie:

Regim teoretic
Apå: pierderi insensibile – 240 ml

– prin urinå – 60 ml
– prin scaune ¿i vårsåturi – 400 ml

– Proteine: 0,7 g/kg
– Calorii: 90 cal/kg
a) Alimenta¡ie per os
Sub formå de înghe¡atå
Smântânå 30% 50 g
Zahår 25 g
Glucozå 25 g
Suc de låmâie 20 ml
Preparat prin fierbere
Cremå de orez 40 g
Apå 350 ml
Zahår 40 g
Glucozå 40 g
Unt 30 g

Este de preferat så se facå 4 por¡ii sub formå
de înghe¡atå ¿i 4 por¡ii preparat prin fierbere, ceea
ce permite administrarea la interval de 6 ore a unui
prânz cu 2 moduri de preparare.

Alimenta¡ie pe sondå
Cantitate Calorii

Hiperprotidine 10 g 38
Ulei 50 ml 450
Glucozå 170 g 680
Fåinå de porumb 10 g 32
Apå 430 ml –
Total 500 ml 1.200
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DIUREZA OSMOTICÅ

Acest procedeu permite ob¡inerea unei majo-
råri a fluxului urinar datoritå prezen¡ei în urina
tubularå a unui exces de solu¡ie (manitol, uree,
bicarbonat de sodiu), ce antreneazå cu ea apa care
îi este legatå.

Aceastå solu¡ie poate fi o substan¡å nere-
sorbabilå (manitol) sau cu eliminare rapidå ¿i im-
portantå (uree, bicarbonat de sodiu).

Copilul mic este în mod sensibil particular la
diureza osmoticå, ¿tiindu-se cå posibilitatea/pute-
rea sa de concentrare este mai slabå/diminuatå
decât a adultului.

Pe lângå efectul de deshidratare care se mani-
festå rapid, injec¡ia unui exces de solu¡ie antre-
neazå importante modificåri ale sectoarelor hidrice
ale organismului ¿i pierderi hidroelectrolitice insu-
ficient previzibile. De asemenea, diureza osmoticå
presupune supravegherea clinicå ¿i biologicå atentå.

Principalele solu¡ii utilizate în diureza osmoticå
sunt prezentate în tabelul 2.

Diureza osmoticå în intoxica¡iile acute
Diureza osmoticå este principala indica¡ie în

intoxica¡iile acute. Într-adevår, eliminarea a numeroase
substan¡e toxice se efectueazå prin urinå dupå un
transfer tubular, în general pasiv, favorizat de unele
condi¡ii de pH ale urinii ¿i prin cre¿terea fluxului såu.

Astfel, o diurezå osmoticå alcalinizantå favo-
rizeazå excre¡ia unor acizi slabi ca barbituricele,
salicila¡ii, sulfamidele, fenilbutazona etc. ¿i invers,
o diurezå osmoticå acidifiantå favorizeazå elimi-
narea de baze toxice ca imipramina, fenotiazinele,
dolosalul, nicotina, procaina.

Conduita practicå depinde deci de natura toxi-
cului, dar, de asemenea, de al¡i factori ca severi-
tatea intoxica¡iei, calitatea func¡iei renale ¿i starea
de hidratare.

În cazul cel mai simplu al unei intoxica¡ii cu bar-
biturice, de severitate medie, la un copil care nu este
deshidratat ¿i a cårui func¡ie renalå este normalå se
poate prescrie asocierea de manitol, a unui alcalinizant

ca bicarbonatul ¿i de glucozå. Este preferabil de a
condue tratamentul pe intervale de 8 ore.

Manitol 10%: 1 g/kg sau 10 ml/kg la 8 ore
interval, fårå a depå¿i un total de 5 g/kg;

Bicarbonat de sodiu: 3-4 mEq/kg la 8 ore
interval;

Glucozå izotonå pentru a aduce un total de 40-
50 ml/Kg la 8 ore interval;

Potasiu: 1-1,5 mEq/kg la interval de 8 ore.
Aceste cifre în 24 de ore reprezintå în medie

150-200 ml/kg, din care 30 ml de manitol 10%,
3-5 mEq de potasiu ¿i 10 mEq de bicarbonat.

Supravegherea tratamentului prive¿te:
– diureza, în frac¡ii de 4 ore;
– tensiunea arterialå ¿i pulsul la fiecare orå;
– greutatea corporalå a pacientului la interval

de 8 ore;
– ionograma plasmaticå ¿i urinarå la 8 ore sau

16 ore interval ¿i dacå este posibil osmo-
laritatea plasmaticå.

În raport cu datele supravegherii poate fi ne-
cesar så fie crescut aportul de glucozå izotonå,
dacå diureza depå¿e¿te aportul, dacå se noteazå
pierdere în greutate, dacå existå cetonemie sau,
din contrå, de a diminua sau chiar opri perfuzia
de solu¡ii osmolare, dacå apare hipertensiune arte-
rialå, edem pulmonar sau dacå diureza nu se des-
få¿oarå cum s-a prevåzut la debut.

Osmolaritatea plasmaticå este pre¡ioaså pentru
a interpreta o hiponatremie care poate fi în raport
cu o reten¡ie de manitol. În acest caz, osmolaritatea
plasmaticå este normalå sau chiar crescutå ¿i nu
este cazul så se efectueze o suplimentare cu sodiu.

Supravegherea echilibrului acido-bazic permite
så se întrerupå administrarea de bicarbonat în caz
de alcalozå cu exces de baze superior la 8-10 mEq/l,
iar supravegherea kaliemiei ¿i a kaliuriei permite
så se ajusteze aportul de potasiu.

Diureza osmoticå în insuficien¡a renalå acutå
Se disting douå situa¡ii:
1. Prevenirea insuficien¡ei renale acute prin

diurezå osmoticå.

Tabelul 2. Principalele solu¡ii utilizate în diureza osmoticå
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Administrarea intravenoaså de manitol pare så
aibå un rol preventiv în cele mai multe dintre situa¡iile
în care ne putem teme de o insuficien¡å renalå acutå:
eroare transfuzionalå, interven¡ie chirurgicalå cu sau
fårå ischemie renalå importantå etc.

Doza de manitol, obi¿nuit administratå, este de
1-1,5 g/kg, administrat în 3-4 ore. Aceastå dozå
poate fi eventual repetatå în 24 de ore dacå diureza
este insuficientå.

2. Utilizarea manitolului ca test diagnostic în
cursul insuficien¡ei renale acute (IRA)

Poate fi dificil de diferen¡iat la debut o IRA
func¡ionalå de o IRA organicå. Testul cu manitol
este, în general, pozitiv în IRA func¡ionalå ¿i negativ
în IRA organicå, dar pot exista ¿i excep¡ii ¿i nu
trebuie dat diagnosticul definitiv pe aceastå probå.
Este preferabil så se încerce o solu¡ie foarte concen-
tratå (25%) de manitol; solu¡ia se injecteazå în dozå
de 1 g/kg, în 3-4 ore. Testul este pozitiv dacå în
acest timp (3-4 ore) diureza se dubleazå sau atinge
8-10 ml/kg. Diureza fiind stabilitå, se poate
continua manitolul, administrând din nou 1 g/kg
pentru perioada råmaså pânå la 24 de ore de la
debutul perfuziei. În absen¡a diurezei, dupå 90-
120 de minute este preferabil de a întrerupe testul.

Testul este, în principiu, contraindicat în caz
de hipertensiune arterialå, de supraîncårcare vas-
cularå sau de edem.

Testul nu este utilizabil decât în perioada ini¡ialå
a unei IRA ¿i à priori inutil dacå existå deja o
azotemie peste 2 g‰, capabilå ea înså¿i så creeze
o diurezå osmoticå.

Complica¡iile diurezei osmotice
1. O deshidratare cu hiperosmolaritate plas-

maticå poate så se dezvolte dacå aportul de apå
este insuficient, în particular dacå existå o tulburare
de concentra¡ie.

La maximum ¿i în absen¡a oricårei supra-
vegheri, ne putem teme, în acest caz, de com-
plica¡ii neurologice: hematom subdural sau intra-
cerebral.

2. Invers, dacå func¡ia renalå nu este suficientå,
existå riscul de infla¡ie în sectorul extracelular,
cu amenin¡are de supraîncårcare vascularå, de
asistolie ¿i edem pulmonar.

Întreruperea perfuziei unei solu¡ii osmolare este
deci imperativå dacå se constatå absen¡a diurezei
sau insuficien¡a sa manifestå.

3. O „fugå“ de electroli¡i, în special de potasiu,
este posibilå ¿i supravegherea kaliemiei ca ¿i a
ionogramei urinare permit ajustarea aporturilor.

Hiponatremia este practic constantå dupå admi-
nistrarea de manitol. Într-adevår, aceastå substan¡å

este re¡inutå într-o cantitate mai mult sau mai pu¡in
importantå în sectorul extracelular, unde asigurå
o osmolaritate eficace. Sodiul se gåse¿te astfel fie
diluat prin expansiunea spa¡iului extracelular, fie
excretat în urinå ca urmare a reglårii fiziologice,
care merge paralel cu infla¡ia volemicå.

Osmolaritatea plasmaticå este deci indispensa-
bilå interpretårii natremiei.

VENTILAºIA ARTIFICIALÅ

A. Tehnica gurå-la-gurå
Este tehnica cea mai simplå, cea mai eficace,

cea mai sigurå dintre toate tehnicile de ventila¡ie
artificialå neinstrumentalå. Poate fi realizatå în
toate situa¡iile de urgen¡å. Este fårå pericol, cu
condi¡ia så se respecte douå mari principii:

1. pentru ca aerul insuflat så ajungå efectiv în
alveole, trebuie så se asigure o permea-
bilitate perfectå a cåilor aeriene superioare;

2. presiunea de insufla¡ie så nu fie prea ridicatå,
existând în acest caz riscul de rupere a alve-
olelor.

Deci, intensitatea eforturilor expiratorii ale me-
dicului så fie propor¡ionalå cu distensia toracelui
copilului.

Timpii acestei metode sunt:
1. Asigurarea permeabilitå¡ii cåilor aeriene

superioare. Aceasta se realizeazå prin:
a) Evacuarea mucozitå¡ilor. Se plaseazå copilul

în decubit ventral cu capul decliv. Cu un deget
se deprimå baza limbii, cu altå mânå se aplicå
câteva tapotåri pe spate sau se comprimå
energic epigastrul. Aspirarea este de dorit så
se efectueze cu aparatul de aspira¡ie.

b) Se va fixa capul într-o pozi¡ie bunå. Cu o
mânå se „luxeazå“ maxilarul copilului, cu
degetele imprimând capului o mi¿care de
hiperextensie. Introducerea în cavitatea
bucalå a unei pipe Guedel ete foarte utilå.

2. Ventila¡ia. La nou-nåscut ¿i sugar se aplicå
gura pe gura ¿i nasul pacientului pentru a se realiza
o ocluzie etan¿å. La copilul mare se aplicå gura
pe gura bolnavului ¿i cu ajutorul a douå degete se
strâng narinele. Se insuflå aerul expirat în cåile
aeriene ale copilului pânå ce devine vizibilå
expansiunea toracelui. Dupå aceea se desprinde
gura salvatorului de pe gura copilului ¿i se urmå-
re¿te golirea pasivå a plåmânilor.

Se procedeazå în continuare la fel, fårå discon-
tinuitate, în ritm de 20-30 de insufla¡ii pe minut.
Dacå salvatorul începe så resimtå efectele unei
alcaloze respiratorii (vertij, fosfene ¿i parestezii ale
degetelor) se odihne¿te câteva minute. De fiecare
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datå când expansiunea toracicå se face mai pu¡in
bine, trebuie så se verifice dacå faringele este liber,
dacå maxilarul este corect „luxat“.

3. Evacuarea aerului din stomac. Evacuarea
aerului care se acumuleazå în stomac se face prin com-
primarea regulatå pe epigastru din 2 în 2 minute.

Trebuie ca de la debutul respira¡iei artificiale
så ne asiguråm de prezen¡a pulsului la arterele fe-
murale. Prezen¡a unei ineficacitå¡i circulatorii
impune asocierea masajului cardiac extern.

B. Ventila¡ia cu mascå
Aspira¡ia faringianå urmåre¿te eliberarea cåilor

aeriene superioare de toate secre¡iile capabile så
împiedice/incomodeze påtrunderea aerului în
plåmâni.

Aspira¡ia faringianå are ca scop så previnå acci-
dentele de inhala¡ie traheobron¿icå pe cale falså
în cåile respiratorii.

Oxigenarea
a) Masca de oxigen (oxigen administrat pe

mascå)
b) Cortul de oxigen. Este dificil totu¿i de a atinge

mai mult de 70% concentra¡ie de oxigen.
Numeroase situa¡ii în patologia neonatalå
necesitå concentra¡ii mai mari. Råmân vala-
bile obiec¡iile legate de lentoarea cre¿terii
concentra¡iei de oxigen ¿i brusca diminuare
a sa la deschiderea cortului. Pentru acest
motiv s-au creat mici „incinte“ transparente
de plastic destinate så acopere numai capul
copilului; acestea au fost instalate în incu-
bator

c) Incubatorul. La nou-nåscut ¿i la sugarul cu
o greutate sub 5 kg, incubatorul este un
mijloc foarte comod care asigurå stabilitatea
termicå, umiditatea necesarå ¿i permite o
excelentå supraveghere.

d) Oxigen pe o sondå nazalå. Oxigenul utilizat
trebuie så fie umidificat. Debitul oxigenului
oscileazå între 1-2,5 l/minut. Eficacitatea
acestui procedeu este cu atât mai mare cu
cât copilul nu respirå pe gurå, situa¡ie în care
se pot realiza concentra¡ii de oxigen ce
depå¿esc 50%. Este demonstrat faptul cå
utilizarea cateterului nazal este foarte efi-
cientå pentru a oxigena un bolnav al cårui
plåmân este normal. În caz contrar se va re-
curge la alte proceduri (mascå sau Hood).

Umidifierea. Aerosoli
Introducerea în camera pacientului a unei surse

permanente de vapori de apå constituie mijlocul
cel mai simplu ¿i cel mai universal cunoscut în
tratamentul laringitelor.

Umidifierea oxigenului adus într-o mascå sau
prin sondå nazalå trebuie så fie asiguratå prin
introducerea în circuitul de admisie al gazului
prezent într-un recipient cu apå la 35-60oC, gra¡ie
unui încålzitor; în acest mod, oxigenul ajunge la
pacient la o temperaturå de 28-30oC. Asepsia
acestui circuit este indispensabilå.

Aerosoli. Aerosolii constituie un mijloc foarte
util pentru umidifierea cåilor aeriene. Principiul
constå în vehicularea prin gazul sub presiune de
picåturi foarte fine, eliberate de un generator (ne-
bulizator comun sau cu ultrasunete). Intuba¡ia ¿i
traheostomia nu pot fi concepute fårå o umidifiere
a cåilor aeriene. Aerosolii constituie ¿i o metodå
de administrare localå a medicamentelor, frecvent
foarte importantå în patologia respiratorie. Astfel,
unele cazuri de astm sever beneficiazå de utilizarea
de aerosoli ca Isuprel, solu¡ie 0,05% în ser
fiziologic, o frac¡iune de mililitru fiind suficientå
pentru a suprima spasmul bron¿ic.

MASAJUL CARDIAC EXTERN (MCE)

În prezen¡a unui stop cardiac trebuie:
– A face så circule sângele în vase fårå a ne

ocupa de „båtåile cordului“, care sunt în
aceastå situa¡ie ineficace;

– A asocia în toate cazurile o ventila¡ie arti-
ficialå cu oxigen pur;

– A tampona acidoza metabolicå care este
totdeauna prezentå în cazul unei „opriri”
circulatorii;

– A interveni rapid ¿i a ac¡iona în mod
continuu;

– A nu abandona MCE decât dupå ce s-a
ob¡inut/realizat o func¡ie cardiacå autonomå
valabilå.

Tehnica MCE
1. La nou-nåscut ¿i sugar
Se cuprinde toracele copilului cu ambele mâini,

în a¿a fel încât degetele så se încruci¿eze în lungul
coloanei vertebrale, iar cele douå police se în-
cruci¿eazå anterior, pe linia medianå, la nivelul
sternului, la înål¡imea mameloanelor.

Se apaså policele, plasat pe stern, nedepå¿ind
mai mult de 15-25 mm. Frecven¡a apåsårilor/im-
pulsurilor este de 80-100/minut.

2. La copilul mai mare
Bolnavul este în decubit dorsal pe un plan dur

(plan¿å de lemn sau de metal).
Palmele a¿ezate „în cruce“, una deasupra alteia,

aplicate pe stern, exact pe linia medianå, la înål-
¡imea celor douå mameloane.
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Se imprimå mi¿cåri de compresiune ritmatå pe
torace, cu o energie suficientå pentru a „deprima“
sternul cu 2-5 cm, în raport cu vârsta.

Se va evita efectuarea unei compresiuni prea
puternice, pentru a evita riscul unor accidente
(ruperea ficatului ¿i a splinei).

Frecven¡a compresiunilor toracice variazå între
60-80/minut.

MCE nu are ¿anse de a fi eficientå dacå nu este
efectuatå continuu ¿i cu o intensitate constantå.

Asocierea ventila¡iei artificiale.
Ventila¡ia artificialå trebuie asociatå obligatoriu

cu MCE prin mijloacele cele mai rapide de care se
dispune; în general – respira¡ia gurå-la-gurå sau
ventila¡ia cu mascå de oxigen. Toracele trebuie så
se „ridice“ cu fiecare insufla¡ie. Efectul MCE este
nul în asigurarea ventila¡iei.

În cazul în care e¿ti singur, trebuie efectuat
MCE asociat cu ventila¡ia artificialå pânå la venirea
unui ajutor. În toate cazurile se alterneazå 5
compresiuni toracice ¿i o insufla¡ie amplå.

Criterii de eficacitate a MCE.
În primele 30 de secunde ce urmeazå debutului

MCE, o a treia persoanå trebuie så perceapå,
sincron cu MCE, båtåile arteriale nete de la nivelul
arterei carotide sau arterei femurale. Dacå pulsul
nu este perceput, trebuie incriminatå tehnica MCE
¿i så o facem eficace. În general, ineficacitatea este
legatå de compresiunile toracice prea „timorate“.

Martori ai eficacitå¡ii manevrelor combinate –
MCE ¿i ventila¡ie artificialå sunt:

– colora¡ia roz a extremitå¡ilor;
– reluarea ventila¡iei spontane ¿i revenirea

con¿tien¡ei;
– dispari¡ia midriazei.
Secven¡a
În mai pu¡in de 3 minute, copilul revine la via¡å.

Respira¡ia spontanå se restabile¿te, copilul ¿i-a
recåpåtat un oarecare nivel al con¿tien¡ei ¿i revine
o hemodinamicå spontanå eficace ¿i stabilå.

Trebuie continuate oxigenarea pacientului ¿i
supravegherea sa.

În toate cazurile trebuie urmårite manevrele,
veghind ca ele så råmânå eficace ¿i continue. Este
de dorit ca „operatorii manevrelor“ så se schimbe
din 5 în 5 minute pentru a men¡ine constantå
eficacitatea manevrelor.

Pacientul este intubat ¿i oxigenat cu oxigen pur.
Se asigurå o cale venoaså ce permite o perfuzie

rapidå ¿i importantå, fie prin denudare, fie printr-o
cale de excep¡ie (în special sinusul longitudinal
superior la copilul mic). Aceasta va permite, în
caz de hipovolemie majorå så se facå o perfuzie
(sânge sau plasmå). În toate cazurile, se vor injecta

pe aceastå cale 5-10 mEq de bicarbonat de sodiu
(10-20 ml din solu¡ia 42‰).

Se va efectua o electrocardiogramå (ECG).
În raport cu datele ob¡inute se prezintå 3 even-

tualitå¡i:
a) Cord ineficace.
Pe ECG apar complexe spontane; ele sunt, în

general, spa¡iate, lårgite, anarhice.
Se injecteazå, dupå vârstå, între 3 ¿i 10 ml de

clorurå de calciu solu¡ie 10%, pe cale i.v. sau
intracardiac (a se vedea tehnica punc¡iei cardiace).

Se injecteazå araminå (metaraminå) sau se
perfuzeazå câ¡iva ml din solu¡ia de noradrenalinå
(1 sau 2 fiole de Levophed în 250 ml de ser
glucozat 5%).

O contraindica¡ie la simpatomimetice: intoxi-
ca¡ia cu tricloretilen.

b) Cord oprit.
Fårå complexe spontane. Traseu plat.
Se injecteazå intracardiac 0,5-1 ml de

adrenalinå 1‰ (0,5-1 mg).
Dacå inima råspunde prompt se injecteazå

clorurå de calciu 10%, 3-10 ml (în raport cu
vârsta) i.v. sau intracardiac.

Aceste „gesturi“ pot fi repetate de 1-2 ori.
c) Fibrila¡ie ventricularå
Traseu sinusoidal rapid „în din¡i de feråstråu“,

mai mult sau mai pu¡in amplu.
Se face masaj cardiac extern eficace.
Se corijeazå toate tulburårile accesibile, de

îndatå ce traseul ECG eviden¡iazå prezen¡a de
complexe destul de ample.

Se defibrileazå dacå fibrila¡ia ventricularå nu a
dispårut.

Remarci importante
a) În cursul resuscitårii
De fiecare datå dupå aplicarea unei terapii (ma-

nevre, administrarea unui medicament etc) se va
verifica:

– dacå pacientul este perfect oxigenat;
– dacå acidoza a fost corectatå complet; nu

se va ezita completarea corec¡iei acidozei
dacå este cazul;

– dacå nu existå un obstacol major (pneumo-
toraxul sufocant) care trebuie depistat ¿i
drenat prin punc¡ie pleuralå bilateralå, în
situa¡ii „catastrofice“.

b) Dupå resuscitare
Supraveghere clinicå dublatå de o supraveghere

ECG continuå prin cardiomonitor.
Radiografie toracicå pentru a se depista ¿i trata

o complica¡ie mecanicå.
Bilan¡ biologic complet (ionograma, pH, RA,

glicemie, calcemie) pentru a se corecta orice
tulburare importantå.
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Men¡inerea unei cåi de administrare venoaså
pentru o perfuzie prudentå (risc de edem pulmonar
acut secundar).

De fiecare datå când pacientul nu este con¿tient,
în prima jumåtate de orå ce urmeazå debutului
accidentului, se va efectua:

– tratament anti-edem cerebral acut asociind
Uranphar i.v.

– se poate realiza o hipotermie u¿oarå de 33-
35oC.

c) Când toate måsurile descrise au fost asociate
¿i aplicate în mod eficient ¿i când suntem con¿tien¡i
cå nu existå posibilitatea evolu¡iei unei hipoxii sau
acidoze grave este legitim så se opreascå MCE ¿i
ventila¡ia dupå 45-60 de minute de eforturi continue.

PUNCºIA CARDIACÅ

Punc¡ia cardiacå se efectueazå în 2 scopuri:
– punc¡ionarea pericardului pentru evacuarea

unui revårsat lichidian compresiv;
– punc¡ionarea unei cavitå¡i ventriculare (de

preferin¡å stânga) pentru a injecta un medi-
cament într-o situa¡ie foarte urgentå (orpirea
cordului).

1. Injec¡ia intracardiacå
Sunt 2 cåi de abordare:
a) Subdiafragmatic (Marfan)
Se introduce acul rapid sub apendicele xifoid,

traversând planurile superficiale, dezinfectate cu
alcool iodat.

Se înclinå acul ¿i seringa în sus, realizând cu
peretele abdominal un unghi de 10-20°.

Se introduce acul mai mul¡i centimetri, urcând
în spatele sternului.

Se aspirå cu blânde¡e: dacå sângele reflueazå
în abunden¡å în seringå, punc¡ia este reu¿itå.

Se injecteazå lent drogul con¡inut în seringå.
Se retrag rapid acul ¿i seringa.
b) Latero-sternal stâng
Se în¡eapå perpendicular peretele toracic la 2

cm extern de marginea stângå a sternului în al IV-
lea spa¡iu intercostal.

Se introduce acul fårå a modifica direc¡ia pânå
ce aspira¡ia în seringå produce reflux sanguin.

Se injecteazå lent drogul con¡inut în seringå,
dupå care se retrage acul.

2. Punc¡ia pericardicå
Acelea¿i cåi descrise anterior.
Tehnica punc¡iei trebuie så fie mai prudentå,

deoarece nu trebuie în¡epat cordul; se înainteazå
lent ¿i se aspirå frecvent petru a verifica pozi¡ia
acului.

3. Cli¿eu radiologic de control
În toate cazurile se efectueazå un cli¿eu radio-

logic de control dupå aceastå manevrå pentru a
verifica dacå nu s-a produs un hemopericard sau
pneumotorax.

MÅSURAREA RAPORTULUI CARDIO-TORACIC

T

Cd

Cg

Figura 1. Måsurarea raportului cardio-toracic

Raportul cardiotoracic (RCT) are, în func¡ie de
vârstå, anumite valori considerate normale, ¿i
anume:

– înainte de vârsta de 2 ani – RCT normal este
sub sau egal cu 0,55;

– dupå vârsta de 2 ani, RCT normal este
inferior sau egal cu 0,5. Peste valoarea de
0,5 se vorbe¿te de cardiomegalie.

PERFUZIA VENOASÅ

I. Precau¡ii privind instalarea ¿i men¡inerea
perfuziei

1. Asepsia
2. Eliminarea bulelor de aer din tubulaturå.

Este foarte importantå în perfuziile venoase om-
bilicale ¿i la cei cu shunt dreapta-stânga intracar-
diac (risc de embolie gazoaså cerebralå).

3. Fixarea perfuziei
II. Precau¡ii privind stabilirea con¡inutului ¿i

debitului flacoanelor de perfuzie
1. Prescrierea perfuziei
Se va nota:
– Natura exactå ¿i concentra¡ia solu¡iei de bazå
– Volumul de perfuzat într-un timp dat
– Natura ¿i volumul medicamentelor adåugate

solu¡iilor, cu precizarea pentru fiecare pri-
vind numårul de ml (exemplu: 4 ml din
solu¡ia de gluconat de calciu prezentat în
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fiole de 10 ml - 1 g). Prescrierea va fi, de
asemenea, foarte preciså pentru unele medi-
camente ce pot fi toxice. Exemplu: pentru a
introduce 15 mg kanamicinå se va prescrie:
„se injecteazå 15 diviziuni din seringa de 1
ml gradatå de la 0 la 100 diviziuni, plecând
de la o fiolå de 2,5 ml con¡inând 50 mg kana-
micinå“.

2. Controlul prescrip¡iei
Fiecare flacon de perfuzie comportå o etichetå

pe care se scrie: compozi¡ia prescriså ¿i ora când
se va administra.

3. Prevenirea accidentelor de supraîncårcare
Pentru a regla debitul unei perfuzii se admite

cå 1 ml solu¡ie apoaså are 20 de picåturi, 1 ml de
sânge are 15 picåturi; în 24 de ore sunt 1.440 de
minute. Dacå trebuie administratå o cantitate de
750 ml/24 de ore, aceasta revine la 0,5 ml pe minut
sau 10 picåturi/minut.

Cu acest reper se stabile¿te viteza de perfuzie:
– perfuzia de 300 ml corespunde la 4 picåturi/

minut;
– perfuzia de 600 ml corespunde la 8 picåturi/

minut.
4. Amestecul medicamentelor/drogurilor
Se vor amesteca cu multå pruden¡å medica-

mentele. Unele asocieri de medicamente sunt
incompatibile. De exemplu:

– bicarbonatul de sodiu ¿i sårurile de calciu –
precipitat inactiv de carbonat de calciu;

– colimicinå + hidrocortizon;
– solnicol + hidrocortizon;
– heparinå + kanamicinå;
– largactil (plegomazin) ¿i penicilina G tam-

ponate prin o sare de potasiu;
– ampicilina se amestecå „nefericit“ cu alte

medicamente;
– nu se vor amesteca medicamentele cu sân-

gele, plasma, albumina.
5. Solu¡ii osmotic active
Solu¡iile cu mare osmolaritate (uree, manitol,

bicarbonat de sodiu semimolar ¿i mai ales molar,
THAM) sau acelea care au un pH foarte departe
de neutralitate sunt caustice pentru vene.

Amestecul mai multor medicamente/droguri cu
mare putere osmoticå riscå så provoace tulburåri
venoase severe sau ischemie localizatå. Astfel, la
perfuzia cu calciu la nou-nåscut nu se va depå¿i 1 g

de gluconat de calciu pentru 75 ml de solu¡ie
(glucozå 5%).

6. Injec¡iile intravenoase pot fi periculoase.
Nu se va injecta niciodatå fenobarbital sodic

i.v. (escare grave).
Nu se va injecta niciodatå cu seringa calciu la

un copil digitalizat.
Niciodatå nu se vor injecta såruri de potasiu cu

seringa (risc de stop cardiac).

MEDICAMENTE/DROGURI UTILIZATE ÎN
REANIMARE

ACTH – i.m. – 60 u sub 2 ani, 120 u peste 2
ani într-o injec¡ie/zi.

Indica¡iile corticoterapiei
Adrenalina – fiole de 1 ml – 1 mg
Indica¡ii: vasoconstrictor – aplica¡ii locale:
– în stopul cardiac – 1 fiolå intracardiac în

ventriculul stâng;
– în astmul bron¿ic – 1/10 – 1/4 mg s.c., la 30

minute interval;
– în ¿ocul anafilactic.
Albuminå – solu¡ie 17,5%, flacoane a 10 ml ¿i

100 ml. Se va dilua în glucozå 5% în pår¡i egale la
nou-nåscut.

Indica¡ii: hipoproteinemie – 1-2 g/kg/zi (la ar¿i,
la denutri¡i, în hipovolemie).

Aleudrinå – în aerosoli, solu¡ie 2%.
Indica¡ii: bronhospasm
Alcool etilic – alcool absolut – 10 ml – 10 g.
Indica¡ii: intoxica¡ie cu alcool metilic, etilen-

glicol.
Posologie: perfuzie continuå în sol 5%.
Injec¡ie discotinuå i.v. – 0,33 g/kg.
Pentru prima oarå 0,25 g/kg la 4 ore interval.
Men¡iuni particulare: supravegherea glicemiei; nu

se va injecta în stare purå, ci diluat în ser fiziologic.

TERAPIA CU ANTIBIOTICE

Odatå diagnosticul de infec¡ie bacterianå sus-
pectat ¿i apoi confirmat, se va institui de urgen¡å
terapia cu antibiotice. Ini¡ial, tratamentul se începe
cu asocierea ampicilinei ¿i gentamicinei în per-
fuzie.

Dupå stabilirea sensibilitå¡ii la antibiotice a
agentului patogen izolat se va trece pe terapia indi-
catå de antibiogramå (tabelul 3).
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Tabelul 3. Antibiotice utilizate la nou-nåscut

continuare tabelul 3
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continuare tabelul 3
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continuare tabelul 3

2 Kg
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Transaminaze
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