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Abrevieri 
 
 
VG - vârsta de gestaţie 
VC- vârstă corectată 
LBW - low birth weight- greutate mică la naştere 
GN- greutate la naştere 
VLBW - very low birth weight- greutate foarte mică la naştere 
ELBW - extremely low birth weight – greutate extrem de mică la naştere 
AGA - appropriate-for-gestational-age – apropiat pentru vârsta de gestaţie 
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PCA – persistența canalului arterial 
CO2 – dioxid de carbon 
IGF-1 – factor de creștere insulin-like 1 (insulin like growth factor 1) 
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1. Introducere 
 
Asigurarea unui suport nutrițional cantitativ și calitativ, fără efecte secundare semnificative, pentru 
nou-născutul prematur, constituie și în momentul de față o provocare pentru medicul neonatolog. 
Prematurul nu se înscrie pe curbele standard de creştere extrauterină din trei motive majore : 1) 
deficiențe fiziologice (imaturitate organică şi funcţională, rezerve nutriţionale inadecvate, procesul de 
adaptare la viața extrauterină), 2) nevoi nutriționale și energetice crescute, 3) patologie specifică 
alături de susceptibilitate crescută la infecții[1-3]. 
Obiectivul primordial al alimentației parenterale este reprezentat de minimalizarea pierderilor și 
conservarea rezervelor existente, printr-un raport adecvat anabolism-catabolism, cu accent pe aportul 
proteic[4]. O alimentație parenterală optimă are consecințe nu numai pe termen scurt - creștere 
somatică, dezvoltare tisulară eficientă, densitate osoasă normală, prevenirea apariției complicațiilor 
(infecții, enterocolită ulceronecrotică) - dar și pe termen lung - creştere şi dezvoltare neurologică 
normale și sănătatea adultului[5,6]. 
Ghidul de alimentaţie parenterală a nou-născutului prematur este conceput la nivel naţional. Acesta 
precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului particularizat unui 
caz clinic concret care trebuie respectate de practicieni indiferent de nivelul unităţii sanitare în care 
activează. 
Ghidurile clinice pentru neonatologie sunt mai rigide decât protocoalele clinice, acestea fiind realizate 
de grupuri tehnice de elaborare, respectând nivele de dovezi ştiinţifice, tăria afirmaţiilor, gradul de 
recomandare. Protocoalele permit un grad mai mare de flexibilitate.  

          2. Scop 
 
Scopul acestui ghid este de a standardiza alimentaţia parenterală a nou-născutului prematur. 
Prezentul ghid pentru alimentaţia parenterală a nou-născutului prematur se adresează personalului de 
specialitate – neonatologie -, dar şi medicilor şi asistentelor de pediatrie şi personalului medical din 
alte specialităţi (chirurgie pediatrică, terapie intensivă pediatrică, medicină de familie, etc.), care se 
confruntă cu problematica alimentaţiei nou-născutului prematur.  
Prezentul ghid este elaborat pentru atingerea următoarelor deziderate: 
- creşterea calităţii asistenţei medicale 
- aducerea în actualitate a unei  probleme  de mare impact asupra sănătăţii nou-născuţilor 
- aplicarea evidenţelor în practica medicală; diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de această 
temă 
- integrarea unor servicii de nursing  
- reducerea variaţiilor în practica medicală (cele care nu sunt necesare) 
- ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni 
- ghidul protejează clinicianul din punctul de vedere a malpraxisului 
- ghidul asigură continuitate între serviciile oferite de medici şi asistente 
- ghidul permite structurarea documentaţiei medicale 
- ghidul permite oferirea unei baze de informaţie pentru analize şi comparaţii 
- permite armonizarea practicii medicale româneşti cu principiile medicale internaţionale 
Se prevede ca acest ghid să fie adoptat pe plan local şi regional.  

3. Metodologia de elaborare 
      3.1. Etapele procesului de elaborare  
Ca urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice 
pentru neonatologie, Asociaţia de Neonatologie din România a organizat în 28 martie 2009 la 
Bucureşti o întâlnire a instituţiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru neonatologie. 
A fost prezentat contextul general în care se desfăşoară procesul de redactare a ghidurilor şi 
implicarea diferitelor instituţii. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a 
procesului de elaborare a ghidurilor. A fost de asemenea prezentată metodologia de lucru pentru 
redactarea ghidurilor, a fost prezentat un plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru 
fiecare instituţie implicată. A fost aprobată lista de subiecte ale ghidurilor clinice pentru neonatologie şi 
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pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii Grupurilor Tehnic de Elaborare (GTE) pentru fiecare 
subiect. 
În data de 26 septembrie 2009, în cadrul Conferinţei Naţionale de Neonatologie din România a avut 
loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate şi agreate principiile, metodologia de 
elaborare şi formatului ghidurilor. 
Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând 
un scriitor şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experţi evaluatori externi pentru recenzia 
ghidului. Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a fost ales un 
integrator. Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de 
Interese. 
Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au 
elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului 
ghidului. 
Pe parcursul ghidului, prin termenul de medic(ul) se va înţelege medicul de specialitate neonatologie, 
căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic. Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea 
medicului a fost enunţată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului 
medical. 
După verificarea ei din punctul de vedere al principiilor, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri 
şi formatarea ei a rezultat versiunea 2 a ghidului, care a fost trimisă pentru evaluarea externă la 
experţii selectaţi. Coordonatorul şi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi încorporat, 
după caz, comentariile şi propunerile de modificare făcute de evaluatorii externi şi au redactat 
versiunea 3 a ghidului. 
Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei detaliate, punct cu punct, în cadrul unor Întâlniri 
de Consens care au avut loc la Bucureşti în perioada 3-5 decembrie 2010, cu sprijinul Fundaţiei Cred 
şi a reprezentanţei UNICEF pentru România și la Iași în perioada 20-23 septembrie 2018 în cadrul 
“Planificarea si implementarea programelor de prevenire a orbirii cauzata de retinopatia de 
prematuritate”, implementat în România de către Ministerul Sănătății în colaborare cu Societatea 
Română de Oftalmologie și Asociația de Neonatologie din România, cu sprijinul Agenției 
Internaționale de Prevenire a Orbirii (IAPB) și al Fundației CRED, Centrul Româno-Elvețian pentru 
Dezvoltarea Sistemului de Sănătate. Participanţii la Întâlnirea de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. 
Ghidul a fost dezbătut punct cu punct şi a fost agreat prin consens din punct de vedere al conţinutului 
tehnic, gradării recomandărilor şi formulării. 
Evaluarea finală a ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul AGREE elaborat de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS). Ghidul a fost aprobat formal de către Comisia de Neonatologie a 
Ministerului Sănătăţii Publice şi Asociaţia de Neonatologie din România. 
Ghidul a fost aprobat de către Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul nr. ..............................  

           3.2. Principii 
 
Ghidul clinic „Alimentaţia parenterală a nou-născutului prematur” a fost conceput cu respectarea 
principilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru neonatologie aprobate de Grupul de Coordonare a 
elaborării ghidurilor clinice pentru Neonatologie şi de Asociaţia de Neonatologie din România. 
Grupul tehnic de elaborare a ghidurilor a căutat şi selecţionat, în scopul elaborării recomandărilor şi 
argumentărilor aferente, cele mai importante şi mai actuale dovezi ştiinţifice (meta-analize, revizii 
sistematice, studii controlate randomizate, studii controlate, studii de cohortă, studii retrospective şi 
analitice, cărţi, monografii). În acest scop au fost folosite pentru căutarea informaţiilor următoarele 
surse de date: Cochrane Library, Medline, OldMedline, Embase utilizând cuvintele cheie semnificative 
pentru subiectul ghidului. 
Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost 
furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică (acolo unde 
există date). Pentru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei (Standard, Recomandare 
sau Opţiune) conform definiţiilor din Anexa 2. 
 

             3.3. Data reviziei 
 
Acest ghid clinic va fi revizuit în 2024 sau în momentul în care apar dovezi ştiinţifice noi care modifică 
recomandările făcute.  
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    4. Structură 
 
Acest ghid de neonatologie este structurat în subcapitole: 
- definiţii şi evaluare 
- conduită preventivă 
- conduită terapeutică 
- monitorizare 
- aspecte administrative 
- bibliografie 
- anexe.  
      5. Definiţii şi evaluare 
 
 5.1. Definiţii  
 5.1.1.  Definiţii generale   
Standard Nou-născutul prematur este nou-născutul cu vârstă gestaţională (VG) sub 37 de 

săptămâni (259 sau mai puţine zile de sarcină)[7-9].   
C 

Standard  Vârsta corectată (VC) reprezintă vârsta copilului calculată de la data probabilă a 
naşterii[8]. 

C 
Standard  Nou-născutul cu greutate mică la naştere (low birth weight - LBW) este nou-

născutul cu greutate la naştere (GN) sub 2500 grame[8-10].   
C 

Standard Nou-născutul cu greutate foarte mică la naştere (very low birth weight - VLBW) 
este nou-născutul cu GN cuprinsă între 1000 şi 1499 grame[8-10].    

C 
Standard Nou-născutul cu greutate extrem de mică la naştere (extremely low birth weight 

– ELBW) este nou-născutul cu GN sub 999 grame[8-10].      
C 

Standard Nou-născutul cu greutate incredibil de mică la naștere (incredibly low birth 
weight – ILBW) este nou-născutul cu GN sub 750 grame 

E 
Standard Nou-născutul cu greutate la naştere adecvată (sau corespunzătoare) pentru VG 

(appropriate for gestational age – AGA) este definit ca nou-născutul a cărui GN 
este cuprinsă între percentilele 10 şi 90 pentru VG[8-10]. (Anexa 3) 

C 

Standard Nou-născutul cu greutate la naştere mică pentru VG (small for gestational age - 
SGA) este definit ca nou-născutul a cărui GN se află sub percentila 10 pentru 
VG[8-10]. (Anexa 3)    

C 

Standard Nou-născutul cu greutatea la naştere mare pentru VG (large for gestational age 
- LGA) este definit ca nou-născutul a cărui GN se află peste percentila 90 
pentru VG[8-10]. (Anexa 3) .   

C 

 5.1.2. Definiţii legate de metodele de alimentaţie  
Standard Alimentaţia enterală presupune introducerea principiilor nutritive în organism pe 

cale digestivă în condiţiile în care există un tub digestiv funcţional[2,11]. 
C 

Standard Alimentaţia prin gavaj reprezintă administrarea principiilor nutritive cu ajutorul 
unei sonde introduse pe cale nazală sau orală în stomacul sau intestinul nou-
născutului[12,13]. 

C 

Standard Alimentaţia prin gavaj intermitent reprezintă administrarea discontinuă, pe 
sondă gastrică a principiilor nutritive[14,15].  

B 
Standard Alimentaţia prin gavaj continuu reprezintă administrarea continuă, pe sondă 

gastrică a principiilor nutritive[14,15].  
B 

Standard Alimentaţia prin gastrostomă reprezintă introducerea principiilor nutritive printr-
un orificiu artificial realizat pe cale chirurgicală între stomac şi suprafaţa 
tegumentară[16,17]. 

A 

Standard Alimentaţia prin jejunostomă reprezintă introducerea principiilor nutritive printr-
un orificiu artificial realizat pe cale chirurgicală între jejun şi suprafaţa 
tegumentară[16,17]. 

A 

 Standard Alimentaţia enterală minimă (AEM) (sau priming sau alimentaţia enterală 
precoce sau alimentaţie trofică minimă) reprezintă administrarea unor mici 
cantităţi de lapte pe cale enterală în paralel cu alimentaţia parenterală[18,19]. 

A 

Standard Alimentaţia parenterală reprezintă introducerea principiilor nutritive în 
organismul pacientului direct în circulaţia sangvină[12,20-23].   

B 
Standard Alimentaţia parenterală totală (sau nutriţia parenterală totală) (APT) reprezintă B 
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administrarea exclusiv intravenoasă a nutrienţilor necesari metabolismului şi 
creşterii[12,20-23]. 

 
Standard Alimentaţia parenterală parţială reprezintă completarea nutriţională pe cale 

venoasă a unei nutriţii enterale suboptimale pentru o creştere şi dezvoltare 
normale[12,20,23,24].  

B 

Standard Macronutrient este aceea substanţă nutritivă (proteină, glucid, lipid) furnizată 
prin alimentaţie care are rol principal în dezvoltarea structurală şi procesele 
energetice ale organismului[25,26].  

C 

Standard Micronutrient este aceea substanţă nutritivă (mineral, vitamină, electrolit) 
furnizată prin alimentaţie care are rol adjuvant în procesele energetice şi de 
dezvoltare ale organismului[25,26]. 

C 

Standard Osmolaritatea unei soluţii reprezintă concentraţia de osmoli într-un litru din acea 
substanţă şi se exprimă în mili Osmoli/l (mOsm/l)[27,28].  

 C 
Standard Osmolul este unitatea standard pentru măsurarea presiunii osmotice şi 

reprezintă un mol-gram dintr-o substanţă nedifuzibilă şi neionizabilă[27,28].  
 C 

Standard Soluţia hipertonă (hiperosmolară) este acea soluţie care determină scăderea 
volumului celular prin migrarea apei dinspre celulă spre spaţiul extracelular prin 
membrana celulară pentru ca cele două soluţii să ajungă la echilibru[27,28].  

C 

Standard Soluţia hipotonă (hipoosmolară) este soluţia care determină creşterea volumului 
celular prin migrarea apei dinspre spaţiul extracelular spre cel intracelular prin 
membrana celulară pentru ca cele două soluţii să ajungă la echilibru[27,28].  

C 

Standard Cateterizarea unei vene centrale este plasarea poziţionarea unui tub/cateter 
direct în vena respectivă[29,30]. 

C 
Standard Balanţa nutriţională reprezintă echilibrul dintre aportul, pierderea şi depozitarea 

nutrientilor[31]. 
B 

Standard Toleranţa digestivă descrie acea stare fiziologică a tubului digestiv prin care 
acesta reuşeşte să digere şi să absoarbă cantitatea de nutrienţi administrată.  

E 
 5.1.3. Definiţii legate de afecţiunile prematurului  
Standard Sindromul de detresǎ respiratorie prin deficit de surfactant (SDRDS) este o 

insuficienţǎ pulmonarǎ care debutează la sau imediat după naştere, fiind 
caracterizată clinic prin tahipnee (frecvenţǎ respiratorie > 60 respiraţii/minut), 
dispnee (tiraj intercostal, subcostal şi retracţii sternale), geamǎt expirator şi 
cianoză centralǎ cu debut în primele 4-6 ore de viaţǎ, cu atingerea maximǎ a 
severităţii până la 48 de ore de la naştere şi rezoluţie la supravieţuitori la 48-96 
ore de viaţǎ[32-34]. 

C 

Standard Boala pulmonară cronică (BPC) (descrisă anterior ca şi displazie bronho-
pulmonară) reprezintă nevoia suplimentară de oxigen peste 28 de zile la un 
copil fost prematur cu VG sub 32 de săptămâni care este evaluat la 36 de 
săptămâni postmenstrual sau la 28 de zile postnatal, dar înainte de 56 de zile 
de viaţă[35-37].  

C 

Standard Enterocolita ulceronecrotică (EUN) este o afecţiune severă gastro-intestinală 
perinatală caracterizată de ischemie intestinală parţială sau totală localizată mai 
ales la nivelul ileonului terminal, afectând mai ales prematurii[38].   

A 

Standard Hemoragia intraventriculară este hemoragia cu punct de plecare la nivelul 
matricei germinative cu sau fără extindere la nivelul sistemului ventricular, cea 
mai frecventă varietate de hemoragie cerebrală neonatală, caracteristică 
prematurului[39,40].   

B 

Standard Asfixia perinatală reprezintă afectarea fătului sau nou-născutului datorită 
scăderii oxigenului sangvin (hipoxie) şi/sau fluxului sangvin (ischemie) în diferite 
organe cu o  intensitate şi durată suficiente pentru a produce mai mult decât 
modificări funcţionale sau biochimice trecătoare[41-43].  

C 

Standard Persistenţa canalului arterial (PCA) reprezintă persistenţa postnatală a şuntului 
dintre circulaţia sistemică şi cea pulmonară prin canalul arterial[44]. 

B 
Standard Refluxul gastro-esofagian (RGE) se definește ca pasajul retrograd involuntar al 

conținutului gastric în esofag, însoțit sau nu de regurgitație sau vărsătură[45]. 
C 

 5.2. Evaluare  
Standard Medicul trebuie să iniţieze alimentaţia parenterală a prematurului cât mai 

precoce în funcţie de VG, vârsta cronologică şi GN sau greutatea actuală şi 
patologie[46]. (Anexele 4, 5, 6, 7) 

A 

Argumentare Iniţierea precoce a alimentaţiei parenterale, în funcţie de VG şi GN şi de Ia 
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patologia nou-născutului prematur, determină o creştere ponderală mai bună 
comparativ cu iniţierea tardivă şi avansarea lentă a nutriţiei parenterale[46,47].  

 
Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie alimentație parenterală la prematurii 

născuți sub 30 de săptămâni complete de gestație  (inclusiv 29 săptămâni și 6 
zile): 
- prematurii cu GN sub 1500 g 
- la nou-născuţii cu GN >1500 g (din primele 72 ore de viaţă dacă se 

anticipează că nu vor tolera enteral întregul aport nutriţional necesar din 
ziua a -5-a de viaţă din cauza patologiei supraadaugate) 

- nou-născuții prematuri cu restricție de creștere intrauterină 
- nou-născuţii prematuri sau la termen la care s-au diagnosticat malformații 

congenitale[48-50].  

B 

Argumentare Scopul alimentației parenterale este atingerea cât mai rapidă a ratei de creștere 
intrauterină, evitarea catabolismului dar și reducerea morbidității, mortalității și 
ameliorarea prognosticului neurologic pe termen lung[51]. 

IIb 
 

Standard Medicul trebuie să ţină cont de indicaţiile şi complicaţiile alimentaţiei parenterale 
la prematur[52-54]. (Anexa 8 şi 9) A 

Argumentare Scopul principal al nutriției parenterale este asigurarea creșterii și dezvoltării 
optime, cu evitarea complicațiilor legate de alimentația parenterală[52-54]. 

Ia 
Iib 

Standard  Medicul trebuie să prescrie în compoziţia APT a prematurului macronutrienţi[52-
55]: 
- carbohidraţi sub formă de soluţie de glucoză 
- proteine sub forma soluţiilor de aminoacizi de uz pediatric 
- grăsimi sub forma soluţiilor de lipide 
- electroliţi şi minerale - sodiu, potasiu, clor şi calciu. (Anexele 4, 5, 6, 7) 

B 

Argumentare Deficiențele cumulative nutriționale pot fi semnificativ ameliorate prin asigurarea 
unei alimentații parenterale optime pentru nou-născutul prematur din prima 
săptămână de viață[23,55-59]. 

Iib 

Recomandare În situaţia când sunt disponibili se recomandă ca medicul să prescrie în 
compoziția APT și micronutrienți[57,60-62]: 
- vitamine liposolubile (A, D, E, K) 
- vitamine hidrosolubile (C, tiamină, riboflavină, piridoxină, niacină, B12, acid 
pantotenic, biotină, acid folic)  
- macrominerale - calciu, magneziu 
- oligoelemente - zinc, cupru, crom, magneziu, seleniu, fier.(Anexele 5,6,7) 

B 
 

Argumentare Vitaminele, mineralele și oligoelementele au rol esențial în metabolismul 
proteinelor, glucidelor și lipidelor, sinteza unor enzime și procesele de oxidare, 
fiind indispensabile creșterii și dezvoltării tisulare[20,31,63-65]. 

IIb 
III 
  

  6. Conduită preventivă  
 6.1. Aportul caloric  
Standard Medicul trebuie să stabilească necesarul energetic pentru prematurii care 

necesită nutriție parenterală totală individualizat, în funcție de VG, VC, GN, 
greutatea actuală, temperatura corporală și cea ambientală, tipul de patologie și 
gradul de activitate[24,66,67].(Anexa 10) 

A 

Argumentare Un aport energetic adecvat asigură nevoile organismului în creștere și 
dezvoltare (metabolism bazal, suportul funcțiilor anabolice, activitate fizică, 
corectarea deficitelor existente) și formarea țesuturilor noi[66,67]. 

Ia 

Argumentare Aportul energetic suboptimal poate determina malnutriţie, alterarea răspunsului 
imun şi creştere deficitară[68] şi va face ca aminoacizii să fie utilizați pentru 
procesele oxidative și nu pentru procesele de creștere și dezvoltare[69-73]. 

III 
Iia 

Argumentare Aportul energetic excesiv poate avea ca şi consecinţe hiperglicemia, creşterea 
depunerii lipidelor, steatoză hepatică[74,75], favorizând acumularea de grăsimi - 
în detrimentul proteinelor necesare creșterii - precum și acumularea excesivă 
de CO2[69,75-77]. 

IV 
IIa 
III 
Ib 

Standard La prematurul bolnav medicul trebuie să indice un aport caloric al APT cu 10-
15% mai redus faţă de prematurul alimentat enteral[55,77]. 

A 
Argumentare La prematurul bolnav alimentat parenteral nu există pierderi de energie prin Ib 
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digestie şi scaun iar termogeneza este mai scăzută dar pot exista pierderi 
energetice prin absorbția incompletă a nutrienţilor[55,77].   6.2. Administrarea de lichide  

Standard Medicul trebuie să stabilească zilnic necesarul lichidian individualizat pentru 
fiecare prematur în funcţie de [66,67,77-80]:  
- patologie  
- GN sau greutatea actuală 
- VG sau vârsta postnatală 
- câştig/pierdere ponderală 
- diureză 
- modalitatea de îngrijire (incubator/radiant/) 
- administrarea fototerapiei 
- nivelul seric al electroliţilor. (Anexele 11,12) 

B 

Argumentare Imaturitatea mecanismelor homeostazice şi patologia diferită a fiecărui 
prematur fac dificilă formularea unor recomandări strict standardizate[66,67,77,80]. 

IIa 
IIb 

Argumentare Hidratarea insuficientă conduce la hiperosmolaritate cu risc crescut de 
hemoragie intraventriculară[79,81]. Hidratarea în exces creşte morbiditatea şi 
mortalitatea prematurilor bolnavi[82]. 

III 
Ia 

Standard La prescrierea APT medicul trebuie să ţină cont de raportul ideal între principiile 
nutritive de bază: 60-65% carbohidraţi, 10-15% proteine, 30-35% 
lipide[1,30,47,79,83]. 

C 

Argumentare Dacă energia din surse non-proteice nu este asigurată în cantitate suficientă, 
aminoacizii sunt catabolizaţi pentru producerea de energie în defavorea 
proceselor de creştere şi multiplicare celulară. Balanţa dintre carbohidraţi şi 
grăsimi este necesară atât pentru a preveni depunerea excesivă de grăsimi cât 
şi pentru a preveni producerea exagerată de monoxid de carbon[30,79,83-85].  

III 
IV 

 6.3. Administrarea de proteine   
Standard Medicul trebuie să prescrie proteine din prima zi de viaţă prematurului care 

necesită APT[86,87].  
A 

Argumentare În absenţa unei surse exogene proteice prematurul va cataboliza 1 g/kgc/zi din 
proteinele proprii pentru a-şi satisface nevoile metabolice[86,87].  

Ia 
Argumentare Absența suplimentării cu aminoacizi din prima zi de viață reduce semnificativ 

sinteza de IGF-1 (insulin like growth factor) care este un promotor al creșterii; 
nivele postnatale reduse de IGF-1 se asociază cu o creștere lentă a 
circumferinței craniene[88,89]. 

Ib 
III 

Argumentare O balanță proteică pozitivă din prima zi de viață este benefică pentru statusul 
metabolic neonatal și nu se asociază cu hiperamoniemie, uremie sau acidoză 
metabolică[90]. 

III 

Argumentare Deprivarea proteică restricționează creșterea glomerulară renală și dezvoltarea 
sistemului renină angiotensină, ceea ce conduce la o dezvoltare insuficientă a 
rinichiului și apariţia hipertensiunii arteriale[91]. 

III 

Standard Medicul trebuie să stabilească zilnic necesarul proteic al prematurului[47,62,63,92]. A 
Argumentare Un aport proteic mai mare de 3,5 g/kgc/zi la prematuri LBW şi VLBW şi peste 4 

g/kgc/zi la prematurul ELBW suprasolicită funcţia renală[93] iar un aport sub 2,7 
g/kgc/zi nu poate susţine nevoile de creştere[94-97]. 

Ib 
III 

Argumentare În absenţa unei surse exogene proteice prematurul va cataboliza 1 g/kgc/zi din 
proteinele proprii pentru a-şi satisface nevoile metabolice[96,98]. 

Iib 
Argumentare La prematurul ELBW, balanţa proteică creşte liniar cu aportul de proteine până 

la 4 g/kgc/zi; aproximativ 70% din cantitatea de proteine administrată se depune 
sub formă de material proteic la nivelul organismului[97,99]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca pentru stabilirea necesarului proteic pentru APT la prematuri 
medicul să ţină cont de[20,66]: 
- datele antropometrice (greutate, lungime) 
- balanţa azotată (uree serică/uree urinară) 
- indicii metabolici (proteinele totale, creatinină, acidoza metabolică).  

A 

Argumentare În fiecare dintre perioadele de evoluţie postnatală (de tranziţie, stabilizare şi de 
creştere) turnover-ul proteic este diferit[20,66,100].  

Ia 
Recomandare La stabilirea necesarului proteic al prematurului se recomandă ca medicul să 

ţină cont de faptul că acesta este invers proporţional cu VG şi greutatea[20,100]. 
A 

Argumentare Cu cât VG şi GN a prematurul sunt mai mici cu atât rata de creştere este mai IIa 
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mare şi pierderile proteice sunt mai mari[101,102].  
Recomandare Se recomandă ca pentru estimarea necesarului de aminoacizi medicul să 

calculeze balanţa pozitivă a azotului: 1 g proteine = 4 kcal, 1 mg azot = mg 
proteine X 0,16[103,104]. 

C 

Argumentare Aportul energetic şi compoziţia substratului afectează balanţa proteică a 
prematurului bolnav alimentat parenteral[55,62,98,103,104]. 

III 
Standard Medicul trebuie să indice pentru alimentaţia parenterală a nou-născutului 

prematur soluţii standard de aminoacizi de uz pediatric[58,66,68,76,96,98].  
B 

Argumentare Soluţiile de amininoacizi uz pediatric trebuie să conţină atât aminoacizi esenţiali 
(valină, leucină, izoleucină, metionină, fenilalanină, treonină, lizină, histidină) cât 
şi condiţionat esenţiali (cisteină, tirozină, arginină, prolină, glicină, taurină)[61,105-
107]. 

III 
Ia 
Ib 
IV 

Argumentare La prematurii care primesc alimentaţie parenterală concentraţiile subotimale de 
aminoacizi esenţiali se asociază cu hiperamoniemie, EUN, hiperglicinemie și  
morbiditate respiratorie crescută[108,109]. 

III 

Argumentare Datorită imaturităţii prematurului şi turnover-ului metabolic crescut, sinteza 
endogenă a aminoacizilor este întârziată în prima lună de viaţă[105,110]. 

Ia 
Opţiune Medicul poate indica suplimentarea soluţiilor de aminoacizi destinate 

alimentaţiei parenterale a prematurului cu glutamină[111-113]. 
B 

Argumentare Glutamina este aminoacidul cel mai abundent atât în plasmă cât şi în laptele 
uman dar este absent în soluţiile de proteine. Glutamina este combustibilul 
principal pentru enterocite, limfocite şi macrofage, precursor pentru sinteza 
nucleotidelor şi glutationului[111,112,114]. 

Iib 

Argumentare Cu toate că nu este un aminoacid esențial, glutamina are un rol important în 
reducerea inflamației, accelerarea creșterii și dezvoltarea neurologică[113,114]. 

IIb 
Argumentare Nu s-au demonstrat efecte adverse ale suplimentării alimentaţiei parenterale cu 

glutamină la nou-născuţii prematuri dar nici nu s-au demonstrat efecte benefice 
ale acestei suplimentări[54]. 

Ib 

Standard Medicul trebuie să ţină cont de beneficiile administrării precoce a aminoacizilor 
în alimentaţia parenterală a nou-născutului prematur[87,110]. 

A 
Argumentare Administrarea precoce a aminoacizilor determină pozitivarea precoce a balanţei 

azotului şi evitarea catabolismului proteic[95,98,115].  
Ib 
III 

Standard Medicul trebuie să prescrie administrarea aminoacizilor în alimentaţia 
parenterală a prematurului din prima zi de viaţă[46,86]. 

A 
Argumentare Administrarea aminoacizilor din prima zi de viaţă stabilizează nivelul plasmatic 

al aminoacizilor, pozitivează balanţa azotată, creşte aportul energetic, nu creşte 
riscul de acidoză metabolică şi nu modifică probele hepatice şi renale[46,86]. 

Ia 
 

Argumentare Administrarea precoce a aminoacizilor are efecte pozitive asupra incidenţei 
BPC şi retinopatiei prematurului[96,116].  

Ib 
Argumentare Mixtura optimă, cea mai sigură și eficientă de aminoacizi esențiali și ne-

esențial) pentru prematuri nu a fost încă stabilită din cauza faptului că 
prematurul are un organism în creștere, status metabolic aparte, patologie 
diversă și complexă[95]. 

IIb 

 6.4. Administrarea de carbohidraţi  
Standard Medicul trebuie să stabilească zilnic necesarul de carbohidraţi al nou-născutului 

prematur care necesită alimentaţie parenterală[117,118]. 
C 

Argumentare Glucoza reprezintă principalul substrat energetic fiind rapid, ușor metabolizată 
şi având rol esenţial în metabolismul creierului (aflat în perioadă de dezvoltare 
accelerată)[117-120].  

III 

Standard La nou-născuţii prematuri care necesită alimentaţie parenterală medicul trebuie 
să indice administrarea soluţiilor de glucoză imediat după naştere[121]. 

A 
Argumentare Nou-născuţii prematuri au rezerve limitate şi necesar crescut de glucoză[46,121].  Ia 
Argumentare La nou-născutul prematur producţia hepatică de glucoză poate rămâne redusă 

de-a lungul primelor săptămâni şi chiar luni de viaţă ceea ce creşte riscul de 
hipoglicemie mai ales în cursul perioadelor de stress metabolic[122]. 

Ia 

Argumentare În absența unei surse exogene de glucoză, rezervele energetice sunt rapid 
depletizate, în special la prematurul bolnav; aceasta duce la catabolismul 
proteinelor endogene și balanță negativă a nitrogenului, cu efecte pe termen 
lung asupra creșterii și dezvoltării[123]. 

III 

Standard Medicul trebuie să cunoască pericolele administrării în exces a soluţiilor de B 
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glucoză[124,125]. 
Argumentare Administrarea în exces a soluţiilor de glucoză determină depăşirea capacităţii 

de oxidare a carbohidraţilor, creşterea ratei metabolismului bazal, creşterea 
minut ventilaţiei, lipogeneză, glicogenogeneză, colestază, steatoză hepatică şi 
creşterea incidenţei complicaţiilor infecţioase[125-127].  

IIb 

Argumentare Hiperglicemia poate avea efecte devastatoare asupra dezvoltării neuronale[128]. III 
Argumentare Statusul hiperglicemic este asociat cu dezvoltarea retinopatiei severe de 

prematuritate, în cursul și după episoadele de hiperoxie[129,130]. 
Ia 
III 

Argumentare Iniţierea terapiei intravenoase cu glucoză cu rată de infuzie sau concentraţie 
prea mari poate duce la utilizarea excesivă a glucozei, hiperinsulinism 
persistent şi dereglări metabolice (acidoză metabolică, hipercarbie, creşterea 
lactatului)[72,76]. 

IV 
 

Standard Medicul şi asistenta trebuie să administreze perfuzia cu glucoză cu concentraţie 
peste 12,5% pe linie venoasă centrală sau pe cateter venos ombilical[131,132].  

A 
Argumentare Soluţiile hipertone de glucoză pot determina injurii osmotice (de exemplu 

embolie, tromboză)[131,132]: 
- glucoza 5% are 278 mOsm/l, fiind izotonă 
- glucoza 10% are 540 mOsm/l, fiind hipertonă 
- glucoza 25% are 2770 mOsm/l, fiind foarte hipertonă. 

Ia 
 

 6.5. Administrarea de lipide  
Standard Medicul trebuie să ţină cont de beneficiile administrării lipidelor în alimentaţia 

parenterală a nou-născuţilor[133]. 
A 

Argumentare Lipidele reprezintă o sursă de acizi graşi esenţiali şi de acizi graşi polinesaturaţi 
cu lanţ lung (LC-PUFA cu rol important pentru dezvoltarea membranei celulelor 
neuronale și gliale)[133]. 

Ia 

Argumentare Lipidele reprezintă o sursă importantă de energie pentru nou-născutul prematur 
bolnav. Hidroliza trigliceridelor de către lipaza hepatică duce la formarea acizilor 
graşi liberi care, eliberaţi în circulaţie, pot fi utilizaţi ca sursă de energie sau pot 
intra în compoziţia ţesutului adipos unde sunt reesterificaţi pentru a forma din 
nou trigliceride[134,135]. 

III 

Standard Medicul trebuie să stabilească zilnic necesarul lipidic al nou-născutului care 
necesită alimentaţie parenterală[95,133]. 

A 
Argumentare Utilizarea metabolică a lipidelor administrate intravenos variază în funcţie de VG 

şi vârsta postnatală, severitatea şi tipul patologiei[136].  
III 

Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie administrarea lipidelor în alimentaţia 
parenterală a prematurului din prima zi de viaţă[133,137]. 

A 
Argumentare În absenţa infuziei intravenoase de lipide ţesutul adipos endogen şi ficatul 

devin, probabil, sursă de acizi graşi esenţiali[138]. 
Ib 

Standard Medicul trebuie să ţină cont de dezavantajele administrării tardive a lipidelor în 
alimentaţia parenterală a prematurului[50,88, 85,138]. 

B 
Argumentare O întârziere mai mare de 3 zile în administrarea lipidelor determină deficienţe 

ale acizilor graşi esenţiali care pot creşte susceptibilitatea prematurilor la 
procesele oxidative celulare[92,96].  

III 

Standard Medicul trebuie să ţină cont de potenţialele complicaţii ale administrării lipidelor 
la prematurii bolnavi şi de modalităţile de evitare ale acestora[85,136,137]. 

A 
Argumentare Administrarea lipidelor în alimentaţia parenterală a prematurului bolnav poate 

determina intoleranţă la lipide, alterarea schimburilor gazoase şi a funcţiei 
pulmonare, risc crescut de BPC, afectarea legăturii bilirubină-albumină, 
acumularea acizilor graşi cu creşterea raportului acizi graşi liberi/albumină, 
afectarea funcţiei imunitare şi plachetare[136,137]. 

Ia 

Argumentare Soluţiile de lipide administrate parenteral pot determina creşterea sintezei de 
tromboxan care poate induce modificări ale tonusului vasomotor cu hipoxemie 
consecutivă[138,139]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca pentru evitarea efectelor secundare ale administrării lipidelor 
infuzia de lipide să se facă pe parcursul a 24 de ore cu o rată de infuzie redusă 
(< 0,15 g/kgc/oră), crescând lent cantitatea de lipide administrate[139,140]. 

B 

Argumentare Infuzia de lipide continuă, pe 24 ore, scade riscul de hipertrigliceridemie şi 
îmbunătăţeşte absobţia acestora[139,140].  

III 
Recomandare Se recomandă ca medicul să indice la prematur utilizarea de soluţii de lipide cu 

concentraţie de 20%[141,142]. 
A 
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Argumentare Soluţiile de lipide 20% conţin un raport mai mic între fosfolipide şi trigliceride 
faţă de soluţiile de lipide standard 10%[143].  

Ia 
Opţiune Medicul poate să prescrie administrarea lipidelor pe perioade mai scurte 

(maxim 12 ore)[144]. 
C 

Argumentare Infuzia pe termen mai scurt de 24 de ore evită multiplicarea bacteriană[139,144].  III 
Recomandare Se recomandă ca medicul să nu prescrie administrarea lipidelor la prematurii cu 

stare septică severă[144,145]. 
C 

Argumentare Soluţia lipidică poate interfera cu funcția imunitară și plachetară[144-146]. III 
 6.6. Administrarea de electroliţi  
Standard Medicul trebuie să prescrie cantităţi optime de electroliţi în alimentaţia 

parenterală a prematurului sănătos şi bolnav[147]. 
A 

Argumentare Sodiul (Na+) este principalul cation al fluidelor extracelulare şi modulează 
constanţa volumelor intravasculare şi interstiţiale. Clorul (Cl-) este principalul 
anion al fluidelor extracelulare, găsindu-se în plasmă, limfă, ţesut conjunctiv, 
cartilaginos şi osos. Potasiul (K+) este principalul cation intracelular, cu rol în 
schimburile celulare intermembranare[147-149]. 

Ia 
III 

Recomandare Se recomandă ca la prescrierea electroliţilor din compoziţia APT medicul să ia 
în considerare pierderile fiziologice (materii fecale, urină) şi pierderile patologice 
(efuziunii pleurale, intestinale, etc.)[149-151]. 

C 

Argumentare La prematur pierderile de sodiu prin fecale sunt invers proporţionale cu VG (0,1 
mmol/kgc) iar pierderile de potasiu sunt de două ori mai mari faţă de cele de 
sodiu dar nu sunt corelate cu VG[152,153]. 

III 
IV 

Argumentare La prematurul cu VG sub 28 de săptămâni pot apare pierderi renale mai mari 
de 5 mEq/kg/zi în prima săptămână de viață[152,154]. 

III 
Recomandare Se recomandă ca la prescrierea electroliţilor medicul să ţină cont de fazele 

principale de adaptare la viaţa extrauterină[155].  
B 

Argumentare Imediat după naştere au loc următoarele faze de adaptare[155-157]:  
1. faza de tranziţie - caracterizată prin oligurie relativă urmată de poliurie, în 
care are loc rearanjarea compartimentelor extra- şi intracelular (prin contracţie 
izo- sau hipertonă); acestă etapă se termină când se atinge potenţialul maxim 
de pierdere fiziologică, de obicei, 10% din GN 
2. faza intermediară în care au loc diminuarea pierderilor insensibile de apă şi  
diminuarea diurezei la 1-2 ml/kgc/oră 
3. faza de creştere stabilă caracterizată printr-o balanţă pozitivă pentru apă şi 
sodiu. 

III 
IV 

Argumentare În fiecare din fazele menţionate, echilibrul sodiu/potasiu se modifică. În prima 
fază pierderile urinare de sodiu sunt crescute, la fel şi pierderile insensibile de 
apă, în faza a doua nu mai există pierderi urinare de electroliţi iar în cea de-a 
treia fază balanţa sodiu/potasiu se stabilizează[154-158].  

IV 
IIb 

 6.7. Administrarea de vitamine  
Recomandare Atunci când sunt disponibile, se recomandă ca medicul să prescrie 

suplimentarea alimentaţiei parenterale cu vitamine liposolubile şi hidrosolubile 
de uz parenteral [159,160]. (Anexa 7)  

C 

Argumentare Prematurii au rezerve scăzute de vitamine. Există un transfer limitat de 
substanţe liposolubile prin placentă[160,161]. 

III 
Argumentare Vitaminele liposolubile sunt esenţiale pentru menţinerea şi funcţionarea 

corespunzătoare a tuturor ţesuturilor[160,161]. 
III 

Argumentare Vitaminele hidrosolubile se comportă ca şi coenzime în metabolismul proteic şi 
al carbohidraţilor şi trebuie administrate regulat deoarece nu pot fi depozitate în 
cantităţi adecvate (cu excepţia vitaminei B12)[160,161]. 

III 

Opţiune În cazul în care acestea sunt disponibile, medicul poate să indice administrarea 
soluţiilor de multivitamine liposolubile împreună cu soluţiile de lipide[162,163]. 

C 
Argumentare Soluțiile de vitamine liposolubile sunt preparate standardizate, în cantități 

optime pentru nou-născuți, ușor de adăugat la soluțiile de lipide pentru 
alimentație parenterală)[162]. 

IV 

Argumentare Administrarea preparatelor de multivitamine liposolubile concomitent cu soluţiile 
de lipide constituie o modalitate practică de a reduce procesul de peroxidare a 
lipidelor, limitând totodată şi pierderile de vitamine[162-164]. 

III 

Opțiune În cazul în care acestea sunt disponibile, medicul poate să indice administrarea 
unor soluții de multivitamine hidrosolubile în alimentația parenteralpă a 

C 
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prematurului[159,164]. 
Argumentare Soluțiile de vitamine hidrosolubile sunt preparate standardizate, în cantități 

optime pentru nou-născuți, ușor de adăugat la soluțiile pentru alimentație 
parenterală[162,165]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca medicul să nu prescrie administrarea parenterală de 
preparate de multivitamine pentru adulţi prematurului bolnav[159,160,166]. 

C 
Argumentare Soluţiile de multivitamine pentru adulţi pot conţine aditivi toxici pentru prematuri 

şi nu au o compoziţie adecvată pentru nevoile nou-născuţilor, existând riscul 
supradozării vitaminice[159,160,166]. 

IV 

 6.8. Administrarea de minerale şi oligoelemente  
Recomandare Dacă sunt disponibile, se recomandă ca medicul să prescrie cantităţi optime de 

minerale şi oligoelemente în alimentaţia parenterală a prematurului 
bolnav[167,168].  

C 

Argumentare Calciul, magneziul, cromul, cuprul, iodul, magneziul, molibdenul, seleniul şi 
zincul sunt micronutrienţi esenţiali implicaţi în procese metabolice şi reacţii 
imunologice[166-168]. 

IV 

Recomandare Dacă sunt disponibile, se recomandă ca medicul să prescrie suplimentarea 
soluţiilor de alimentaţie parenterală cu cupru, crom, seleniu şi molibden atunci 
când nutriţia parenterală este necesară mai mult de 7 zile[167-169].  

C 

Argumentare Prematurul bolnav cu nutriţie parenterală prelungită prezintă risc de deficienţă a 
oligoelementelor atât datorită depozitelor insuficiente cât şi consumului crescut 
în cadrul proceselor enzimatice celulare[170,171]. 

III 

Opţiune Medicul poate să prescrie la prematurul stabil cu alimentație parenterală 
inhibitori antiH2[172-174].  

B 
Argumentare Inhibitorii antiH2 (famotidina, ranitidina) sunt utili pentru protecţia mucoasei 

gastrice. Maturarea şi motilitatea intestinului subţire prezintă o progresie legată 
de VG. La prematurii VLBW şi ELBW esofagul şi duodenul au peristaltică 
discordantă[172-174]. 

IIb 

Argumentare Prematurii VLBW şi ELBW ventilaţi mecanic prezintă risc de gastrită 
hemoragică[174,175]. 

IIb 
Ia 

 6.9. Alimentaţia enterală minimă (AEM)  
Standard  
 

Medicul trebuie să indice cât mai precoce inițierea alimentației enterale 
minime[18]. 

A 
Argumentare Alimentaţia enterală minimă stimulează dezvoltarea tractului gastrointestinal 

imatur al prematurui[18].  
Ia 

Argumentare Alimentaţia enterală minimă are numeroase avantaje pentru prematur[176,177]. 
(Anexa 13) 

Ib 
IIa 

Recomandare Se recomandă ca medicul să iniţieze cât mai precoce alimentaţia enterală a 
nou-născutul prematur[18]. (Anexa 14) 

A 
Argumentare Alimentaţia enterală precoce determină maturizarea corespunzătoare a tractului 

digestiv şi concentraţii optime de hormoni gastro-intestinali fără a creşte riscul 
de apariţie a EUN[18,19,177-179]. 

Ia 

Argumentare Alimentaţia enterală minimă (AEM) reduce simptomele colestazei determinată 
de nutriţia parenterală prelungită[177,180].  

Ia 
 

Standard Medicul trebuie să nu indice iniţierea AEM la prematurii cu[18,19,65]:  
- anomalii congenitale complexe 
- acidoză metabolică persistentă (pH < 7,25 sau exces de baze ≥ 10 mmol/L) 
-  lactat ≥ 3mmol/L la 24 ore de viață 
- EUN suspectată sau dovedită  
- obstrucţie sau perforaţie intestinală  
- ileus paralitic. 

A 

Argumentare Iniţierea alimentaţiei enterale determină reducerea postprandială a rezistenţei 
vasculare în teritoriul splahnic, asociată ulterior cu creşterea fluxul sangvin la 
nivel intestinal şi creşterea consumului de oxigen ca răspuns la efortul 
alimentar[18,65,180,181]. 

Ia 
Ib 
IIa 

Argumentare Patologia complexă impune iniţial măsuri de stabilizare a prematurului[11-13].  IV 
Argumentare Iniţierea alimentaţiei enterale determină creşterea peristalticii intestinale, aspect 

nociv în cazul prezenţei patologiei digestive menţionate anterior[177,180,181]. 
IIb 

Opţiune Medicul poate recomanda AEM atât la prematurul ventilat mecanic cât şi la 
prematurul cateterizat ombilical[18]. 

A 
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Argumentare Nu s-au demonstrat efecte adverse ale AEM în aceste situaţii[19,176,178,180]. Ia 
Ib 

Recomandare Se recomandă medicul să indice ca iniţierea AEM să se facă cu un volum ce 
poate varia de la minim 1 ml/kgc/zi la 12-24 ml/kgc/zi, cu condiţia ca restul 
principiilor  nutritive să fie administrate prin alimentaţie parenterală[19,176,182]. 
(Anexa 13) 

A 

Argumentare Alimentaţia minimă enterală creşte toleranţa pentru alimentaţia enterală şi 
favorizează trecerea mai rapidă la nutriţia enterală completă[179,180,182].  

Ia 
Ib 

Argumentare Capacitatea gastrică iniţială a unui nou-născut prematur este de aproximativ 3-5 
ml/kgc, în funcţie de VG şi GN[183].  

Ib 
Recomandare La prematurul hemodinamic stabil se recomandă ca medicul să iniţieze AEM 

din prima zi de viaţă[177,184]. 
A 

Argumentare Alimentația enterală minimă (priming) stimulează dezvoltarea intestinală (efect 
trofic enteral)[19,177,183,184]. 

Ia 
Opţiune La prematurul instabil în primele 48 de ore de viaţă medicul poate să iniţieze 

AEM după 72 de ore de viaţă[83,185,186]. 
A 

Argumentare Iniţierea AEM după 72 ore de viaţă nu influenţează semnificativ morbiditatea şi 
mortalitatea prematului[181,184,187] 

Ia 
Ib 

Argumentare Este mai benefică iniţierea AEM decât absenţa acesteia[184,187]. Ib 
Recomandare La prematur se recomandă ca medicul să indice progresia AEM cu 5-30 

ml/kgc/zi, la intervale de 3-6 ore[19,64,182,188].  
A 

Argumentare Creşterea treptată a alimentaţiei enterale este necesară în condiţiile imaturităţii 
anatomice şi funcţionale gastro-intestinale a prematurului[176,177,183,184]. 

Ib 
IIa 

Standard Medicul trebuie să indice modalitatea de administrare a nutriţiei enterale 
minime: gavaj continuu sau discontinuu[15,189-191]. 

A 
Argumentare La prematurul bolnav nu au fost identificate diferenţe în ceea ce priveşte 

administrarea nutriţiei enterale minime prin gavaj - continuu sau discontinuu - în 
ceea ce priveşte creşterea somatică, incidenţa EUN şi timpul necesar pentru 
atingerea nutriţiei enterale complete[15,189-191]. 

Ia 
Ib 

Opţiune La prematurul ELBW medicul poate indica administrarea AEM prin gavaj 
continuu[12,191,192]. 

A 
Argumentare Golirea conţinutului gastric şi motilitatea duodenală sunt îmbunătaţite în acest 

mod[191,192]. 
Ia 

Argumentare Prematurul bolnav este manevrat mai puţin în cursul gavajului gastric 
continuu[193,194]. 

IV 
Recomandare La prematurul VLBW şi LBW se recomandă ca medicul să indice administrarea 

AEM prin gavaj discontinuu[191,194]. 
B 

Argumentare Gavajul discontinuu este asociat cu o eliberare ciclică, fiziologică a 
hormonilor[174,193,195]. 

IIb 
Argumentare La aceste categorii de prematuri gavajul continuu a fost asociat cu creşterea 

intoleranţei digestive şi stagnare ponderală[192,196]. 
IIb 

Recomandare Se recomandă ca pentru prematurul bolnav VLBW medicul să indice, pentru 
alimentaţie, gavaj oro-gastric[192]. 

B 
Argumentare Plasarea nazo-gastrică a tubului pentru gavaj creşte impedanţa la nivelul căilor 

aeriene şi efortul respirator[192,195].  
IIb 

Standard La prematur medicul trebuie să indice laptele matern pentru iniţierea AEM dacă 
acesta este disponibil[197,198].  

A 
Argumentare Laptele propriei mame este adaptat nevoilor nutriţionale ale prematurului 

bolnav[199]. 
Ia 

Standard La prematurul bolnav, în absenţa laptelui matern, medicul trebuie să indice 
pentru AEM formule adaptate pentru prematur[200,201]. 

A 
Argumentare Nou-născuţii prematuri alimentaţi cu formule speciale au o dezvoltare 

neurologică şi cognitivă mai bună comparativ cu cei alimentaţi cu formule 
destinate nou-născuţilor la termen[199-201].  

Ia 
IIa 
IIb 

 6.10. Modalităţi de administrare a alimentaţiei parenterale totale  
Standard Medicul trebuie să indice calea de administrare a alimentaţiei parenterale la 

nou-născutul prematur (venă periferică sau cateter venos ombilical/ 
central)[202].(Anexa 15) 

A 

Argumentare Alimentaţia parenterală pe o durată mare ca şi folosirea soluţiilor hiperosmolare 
necesită abord venos central[202,203]. 

Ib 
IIa 
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Standard Medicul trebuie să indice calea de administrare a alimentației parenterale, pe 
venă centrală sau periferică, în funcţie de[42,48-50,52,203,204]: 
- osmolaritatea soluţiei de glucoză 
- ritmul de administrare a soluţiilor 
- estimarea duratei de administare a APT.  

B 

Argumentare Alimentaţia parenterală pe o durată mare ca şi folosirea soluţiilor hiperosmolare 
necesită abord venos central[29]. Osmolaritatea depinde de concentraţia soluţiei 
de glucoză şi de electroliţii şi mineralele adăugate[203,204]. 

III 

Argumentare O concentaţie a glucozei peste 12,5% are un pH acid şi poate irita venele 
periferice[ 29,203,204]. 

III 
Recomandare Se recomandă ca medicul să indice administrarea alimentatiei parenterale: 

- pe linie periferică pentru asigurarea necesităţilor energetice timp de 1-2 
săptămâni  
- pe linie centrală pentru prematurii care, estimativ, nu vor putea fi alimentaţi 
enteral mai devreme de 2 săptămâni[202].  

A 

Argumentare Linia centrală poate fi menţinută timp de peste 14 zile şi pe acestă linie pot fi 
administrate soluţii de glucoză cu concentraţii mai mari de 10%[29,48,204]. 

III 
Argumentare Abordul periferic are un risc infecţios mai redus datorită distanţei mai mari faţă 

de circulaţia centrală şi risc mai redus de a prezenta complicaţii mecanice[202].  
Ia 

Standard In situaţii de urgenţă medicul trebuie să indice administrarea fluidelor pe calea 
venoasă ombilicală[29,205]. 

B 
Argumentare Abordul venos ombilical poate fi o procedură salvatoare de viaţă, această cale 

fiind abordabilă numai în primele zile de viaţă[205,206]. 
III 

Recomandare Pentru administrarea alimentaţiei parenterale pe termen lung se recomandă ca 
medicul şi asistenta să utilizeze catetere din silicon sau poliuretan[207,208].  

B 
Argumentare Cateterele fabricate din materiale moi (silicon şi poliuretan) sunt mai puţin 

trombogenice şi mai puţin traumatice, fiind preferate pentru folosinţă 
îndelungată[207,208].  

III 

Argumentare Deşi sunt mai uşor de inserat, cateterele fabricate din materiale rigide (PVC, 
polipropilenă, polietilenă) au fost asociate cu complicaţii infecţioase şi 
mecanice[207-209].  

IIb 
III 

Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să utilizeze pentru alimentarea 
parenterală a prematurului catetere cu lumen simplu[210,211]. 

B 
Argumentare Folosirea cateterelor cu lumen multiplu este corelată cu o incidenţă mai mare a 

disfuncţionalităţilor cateterului[210-212]. 
IIb 

Standard Medicul trebuie să indice antibioprofilaxie la nou-născutul cu cateter venos 
central[213,214]. 

A 
Argumentare Cateterul venos central poate fi punct de plecare pentru septicemiile de 

cateter[213,214]. 
Ia 
Ib 

Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie vancomicină când nutriţia parenterală 
este administrată pe linie centrală pe o perioadă mai mare de14 zile[213,214]. 

A 
Argumentare Folosirea vancomicinei scade riscul septicemiilor de cateter provocate de microorganismele coagulazo-negative din genul Staphylococcus[213-215].  

Ia 
IIb 

Recomadare În cazul administrării alimentației parenterale pe cateter central se recomandă 
ca medicul să prescrie heparinizarea acestuia[216,217]. 

A 
Argumentare Heparina are următoarele efecte[216-219]: 

- anticoagulant, scăzând riscul de tromboembolism 
- activează lipoprotein-lipaza, crescând lipoliza şi reesterificarea trigliceridelor 
- scade aderenţa bacteriană la cateter. 

Ia 
IIa 
IIb 

Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie pentru heparinizarea cateterelor folosite 
pentru alimentație parenterală concentraţii mici de heparină - 0,5-1 U/ml[219]. 

B 
Argumentare Heparina este utilă pentru protecţia liniei venoase sau arteriale în cazul când se 

utilizează catetere centrale. Soluţia de heparină se dizolvă în glucoză 5% 
pentru venă sau ser fiziologic pentru arteră[219]. 

IIb 

Argumentare Heparina în doze mari destabilizează soluţiile de lipide, determinând flocularea 
şi separarea lipidelor de faza apoasă şi poate provoca hemoragii la locul de 
inserţie a cateterului[218]. 

III 

Standard Medicul trebuie să verifice ori de câte ori examinează nou-născutul şi locul de 
inserţie al cateteterului venos central[207,220].  

C 
Argumentare Verificarea permanentă a locului de inserţie a cateterului venos central permite III 
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surprinderea la timp a eventualelor complicaţii locale (tromboflebită, complicaţii 
mecanice)[207,220-222]. Standard Asistenta trebuie să verifice locul de inserţie al cateteterului venos central la 
fiecare manevrare a nou-născutului[223].  

C 
Argumentare Verificarea permanentă a locului de inserţie a cateterului venos central permite 

surprinderea la timp a eventualelor complicaţii locale (tromboflebită, complicaţii 
mecanice)[207,220-222]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca medicul să utilizeze pentru cateterizarea centrală una din 
venele subclaviculare indiferent de locul iniţial de abord, central sau 
periferic[207,221, 224]. 

B 

Argumentare Amplasarea vârfului cateterului venos central la nivelul unei vene subclaviculare 
produce mai puţin disconfort pacientului şi prezintă un risc infecţios mai 
redus[217,225]. 

IIa 

Recomandare Se recomandă ca medicul care efectuează inserţia liniei venoase centrale să 
aibă experienţă în efectuarea acestei manevre[223,226,227]. 

C 
Argumentare Inserţia cateterului de către personal cu experiență reduce riscul 

complicaţiilor[223,226,227]. 
III 

Opţiune Pentru cateterizarea venoasă centrală medicul poate aborda, la nou-născut, 
vena femurală[226,227]. 

III 
Argumentare Nu s-a demonstrat o incidenţă mai mare a complicaţiilor infecţioase sau 

mecanice în cazul abordării femurale, în schimb este incomfortabilă pentru 
pacient şi tromboza care poate apare la nivelul venei femurale este foarte 
severă[225,228,229]. 

Ia 
IIb 
III 
 

Standard Medicul trebuie să indice controlul radiologic al amplasării vârfului cateterului 
venos central înainte de utilizarea acestuia[224,227,229,230]. 

B 
Argumentare Malpoziţia cateterului venos central poate determina apariţia unor complicaţii 

ameninţătoare de viaţă[227,230-233]. 
III 

Standard Medicul şi asistenta trebuie să asigure asepsia strictă a tegumentelor la locul de 
inserţie a cateterului înainte de inserţie şi zilnic, pe toată durata menţinerii 
cateterului[220-222], conform legislației în vigoare[234]. 

C 

Argumentare Calea de abord central are riscuri mari de infecţie[207,221,230].  III 
Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să utilizeze soluțiile dezinfectante 

disponibile în secție pentru igiena tegumentelor la locul de inserţie a 
cateterului[237,238]. 

B 

Argumentare Dezinfecția corectă a locului de inserție tegumentară al cateterului reduce 
semnificativ infecţiile de cateter[230,237,238].  

IIb 
Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să nu utilizeze unguente topice cu 

antibiotice pentru igiena tegumentelor la locul de inserţie a cateterului[239]. 
B 

Argumentare Folosirea unguentelor topice cu antibiotice se asociază cu frecvenţă crescută a 
infecţiilor fungice, rezistenţă la antibiotice şi afectarea integrităţii cateterelor 
fabricate din poliuretan[239]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să nu înlocuiască de rutină cateterele 
venoase centrale sau liniile periferice funcţionale[240-242]. 

A 
Argumentare Înlocuirea de rutină a liniilor venoase funcţionale nu scade riscul infecţiilor de 

cateter[243].  
Ib 

Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să păstreze cateterele venoase 
ombilicale 14 zile dacă se menţine strict asepsia la locul de inserţie şi nu există 
complicaţii[244-246].  

B 

Argumentare Nu s-a demonstrat creşterea incidenţei septicemiilor de cateter în condiţiile 
menţinerii stricte a asepsiei la locul de inserţie a cateterului şi a unei durate 
maxime de utilizare a acestuia de 14 zile[245,246].  

IIa 
IIb 

Opţiune Medicul şi asistenta pot păstra cateterele venoase central timp de 28 de zile în 
condiţiile păstrării stricte a asepsiei la locul de inserţie şi în absenţa oricăror 
complicaţii legate de prezenţa cateterului central[243]. 

A 

Argumentare Nu s-a demonstrat creşterea incidenţei septicemiilor de cateter în condiţiile 
menţinerii stricte a asepsiei la locul de inserţie a cateterului şi în absenţa 
oricăror complicaţii legate de prezenţa cateterului central[234,243 ]. 

Ia 
Ib 

Standard Medicul şi asistenta trebuie să ţină cont de efectele adverse şi complicaţiile 
metabolice, infecţioase şi mecanice ale alimentaţiei parenterale[202,204,230,235,236, 
244,247].  (Anexa 9) 

B 
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Argumentare Nutriţia parenterală totală este esenţială în îngrijirea prematurului bolnav, 
permiţând creşterea şi dezvoltarea postnatală a acestuia în parametri 
asemănători celor intrauterini şi ameliorarea prognosticului neurologic şi de 
dezvoltare pe termen îndelungat[203,248,249].    

III 

 
      7. Conduită terapeutică  
 7.1.  Aportul caloric  
Standard Medicul trebuie să indice pentru alimentația parenterală a prematurului bolnav 

un aport caloric individualizat, cuprins între 90-130 kcal/zi, asigurat în principal 
prin surse non azotate, respectiv carbohidrați și lipide[21,67,73,248-251]. (Anexa 10) 

B 

Argumentare Pentru metabolismul bazal sunt necesare 50 kcal/kgc/zi, la prematurul peste 
1000 g și 45 kcal/kgc/zi la prematurul sub 900 g, la acestea se adaugă:  
- 0-15 kcal/kgc/zi pentru activitate/mobilizare/mișcare, 
- 5-10 kcal/kgc/zi, pentru termoreglare, 
- 10 kcal/kgc/zi pentru digestie, absorbție, transport și utilizare a nutrienților,  
- 25kcal/kgc/zi pentru creștere[70,249-251]. 

III 

Argumentare Nou-născutul prematur are necesități energetice minime pentru metabolismul 
bazal și creștere dar și necesități specifice determinate de fiziologia și 
fiziopatologia caracteristice[70,249-251]. 

III 

Argumentare Un aport caloric de 100-120 kcal/kgc/zi suportă un aport proteic de 3,5-4 g 
proteine/kgc/zi în vederea acumulării proteinelor necesare creșterii[70,249-251]. 

III 
  7.2. Aportul de lichide  
Standard În prima zi de viaţă medicul trebuie să indice prematurului bolnav cu GN > 1500 

g stabil hemodinamic un aport lichidian de 60-80 ml/kgc/zi[28,48,66,79,172,252].  
B 

Argumentare Acest aport acoperă atât pierderile insensibile de apă (~20 ml/kgc/zi) cât şi 
pierderile prin diureză (~ 40 ml/kgc/zi)[28,48,79,155,158,252]. 

III 
Recomandare Se recomandă ca în prima zi de viaţă medicul să indice prematurului cu GN < 

1500 g stabil hemodinamic un aport lichidian de 80 ml/kgc/zi[28,48,79,156,158,               
166,170,172,174,252,253].  

B 

Argumentare La această categorie de prematuri pierderile insensibile de apă şi pierderile 
extracelulare sunt mai crescute și procesul de adaptare la viața extrauterină 
este rapid perturbat de dezechilibrele hidroelectrolitice[28,48,79,170,172,252, 253].  

III 

Recomandare Din ziua a 2-a până în a 7-a zi de viață, la prematurul cu GN > 1500 g stabil 
hemodinamic se recomandă ca medicul să crească aportul lichidian cu 15-20 
ml/kgc/zi până la un maxim de 150 ml/kgc/zi[150,252]. 

B 

Argumentare Acest aport acoperă pierderile şi asigură necesarul de lichide pentru creştere[48,     
79,149,156,252].  

III 
Argumentare Creşterea aportului lichidian se face treptat deoarece statusul clinic sau/şi 

patologia supraadăugată pot modifica necesarul de lichide[48,79,156,252,253]. 
III 

Recomandare Din ziua a 2-a până în a 7-a zi de viață, la prematurul bolnav cu GN < 1500g 
stabil hemodinamic se recomandă ca medicul să crească aportul lichidian cu 
10-15 ml/kgc/zi până la un maxim de 150 ml/kgc/zi[149,150,155, 254]. 

C 

Argumentare Turnover-ul lichidian şi cel energetic variază cu masa corporală[149,155,254,255].  III 
IV 

Recomandare Se recomandă ca pentru prematurul ELBW medicul să iniţieze aportul lichidian 
cu 100 ml/kgc/zi[48,79,255,256]. 

C 
Argumentare Prematurul ELBW are pierderi insensibile de lichide mult mai mari faţă de 

celelalte categorii de prematuri[79,254,256]. 
III 

Recomandare Se recomandă ca la prematurii ELBW, VLBW şi prematurii bolnavi alimentaţi 
parenteral medicul să privească cu suspiciune un câştig ponderal zilnic mai 
mare de 25 g/zi[152,155,254]. 

C 

Argumentare La aceşti prematuri o creşterea în greutate mai mare de 25g/zi reprezintă mai 
degrabă o retenţie hidro-salină decât o creştere reală în greutate[152,155,254]. 

IV 
 7.3. Aportul de proteine  
Standard La nou-născutul prematur medicul trebuie să indice din prima zi de viață între 1 

şi 2 g proteine/kgc/zi[46,89]. 
A 

Argumentare Nutriția parenterală agresivă - 2g/kgc în prima zi de viață - reduce semnficativ 
deficiențele proteino-calorice la toate categoriile de prematuri (LBW, VLBW, 

Ia 
IIb 
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ELBW, LPT) și duce la o curbă ponderală rapid ascendentă[46,51,89,90,91]. 
Argumentare Un aport proteic crescut din prima zi de viață determină o creștere directă, 

pozitivă a balanței azotate, de la zero la 4 g/kgc/zi[86,122]. 
IIa 

Argumentare O retenție de 300 mg azot/kg/zi este echivalentă cu un câștig proteic de 2 
g/kgc/zi ceea ce este echivalentul unui câștig ponderal de 17g/kg/zi[62,98,257]. 

III 
Opţiune Medicul poate prescrie din prima zi de viaţă un aport proteic de până la 3,5 

g/kgc/zi[46,47,87]. 
A 

Argumentare Acest aport este bine tolerat şi realizează o balanţă pozitivă a azotului din prima 
zi de viaţă[46,52,57,87].                     

Ia 
Ib 

Standard Se recomandă ca medicul să crească treptat aportul zilnic de aminoacizi cu 1-
1,5 g/kgc/zi până la 3,5-4 g/kgc/zi[46,47,258].  

A 
Argumentare Aminoacizii administrați din prima zi de viață, cu o creștere treptată de 1-1,5 

g/kgc/zi au efect benefic asupra proliferării celulare și tisulare, asupra creșterii și 
dezvoltării postnatale, fără a crește morbiditatea sau mortalitatea[46,258,259]. 

Ia 
IIa 

Standard Medicul trebuie să prescrie un aport de aminoacizi de maxim 0,5-1,5 g/kgc/zi la 
prematurii care prezintă[261-266] : 
- creșterea valorii creatininei de două ori față de cea mai mică valoare 
anterioară şi diureză < 0,5 ml/kgc/h mai mult de 12 ore 
- coagulopatie de origine hepatică (timp de protrombină > 20 secunde/INR > 3), 
care nu se corectează prin administrarea parenterală de vitamina K, în context 
anamnestic de afectare hepatică și biochimic de hepatocitoliză. 

B 

Argumentare Administrarea unui aport proteic mai mare la aceşti prematuri creşte riscul de 
colestază depăşeşte capacităţile funcţionale renale[261-266]. 

III 
 7.4. Aportul de glucide  
Stanadard Pentru alimentaţia parenterală medicul trebuie să prescrie o rată de infuzie de 

infuzie a soluţiei glucozate de 4-6mg/kgc/min[121].  
A 

Argumentare Rata iniţială de infuzie a glucozei administrate trebuie să coincidă cu rata de 
producţie a glucozei endogene pentru a evita tulburările metabolismului 
glucidic[121]. 

Ib 

Standard Pentru alimentaţia parenterală medicul trebuie să crească zilnic rata de infuzie 
a soluţiei glucozate, în funcție de toleranță și calea de administrare 
(central/periferic), cu 1-2 mg/kgc/min până la un maxim de 12,5 mg/kgc/min[121]. 

A 

Argumentare Ratele recomandate de infuzie a glucozei furnizează 40-50 kcal/kgc/zi şi 
conservă şi depozitul endogen de carbohidraţi[121]. 

Ib 
Argumentare La un aport mai mare de 13 mg/kgc/min este depăşită capacitatea de oxidare a 

carbohidraţilor, ceea ce duce la creşterea ratei metabolismului bazal, depozitare 
de grăsimi, colestază, steatoză hepatică, supraalimentaţie[118,125,126,267,268]. 

III 
IIb 

Opţiune La prematurii ELBW instabili medicul poate prescrie o rată iniţială de infuzie a 
glucozei de 4 mg/kgc/min sau chiar mai puţin[117,118,269-271].     

C 
Argumentare Chiar și un ritm scăzut al infuziei de glucoză, de 6-8 mg/kgc/min, poate 

determina hiperglicemie, care apare la toți prematurii instabili la un ritm mai 
mare de 10-11 mg/kg/min (aceștia sunt stresați și în consecință prezintă nivele 
crescute de catecolamine care vor inhiba secreția și acțiunea insulinei și vor 
favoriza catabolismul)[268,269,271,272].     

IV 

Opţiune Medicul poate prescrie administrarea insulinei concomitent cu perfuzia de 
glucoză la prematurii care prezintă hiperglicemie[273,274].  

A 
Argumentare Administrarea concomitentă a insulinei şi a soluţiei de glucoză poate preveni 

hiperglicemia[273,274]. 
Ia 

Standard Medicul trebuie să întrerupă administrarea de insulină de îndată ce prematurul 
a devenit euglicemic[274]. 

A 
Argumentare Continuarea administrării insulinei la prematurul euglicemic duce la apariţia 

hipoglicemiei[273,274]. 
Ib 
IIa 

 7.5. Aportul de lipide  
Recomadare Se recomandă ca medicul să prescrie administrarea soluţiilor de lipide din prima 

zi de viaţă în doză de 1 g/kgc/zi crescând cu 0,5 g/kgc/zi până la un maxim de 3 
g/kgc/zi[133,137].  

A 

Argumentare Lipidele constitue o sursă majoră de energie, prematurii având rezerve de 
grăsimi reduse. Aportul de  lipide din prima zi de viaţă previne deficienţele de 
acizi graşi esenţiali şi asigură utilizarea corectă a celorlalte substraturi 
energetice[133,136,137,275,276].     

Ia 
Ib 
III 
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Opţiune La pacienţii la care este necesară restricţia de lichide, cei cu creştere ponderală 
compromisă sau la care abordul venos este limitat doar la o singură linie 
venoasă medicul poate prescrie un aport de lipide de 3,5-4 g/kgc/zi[54,136,277,278]. 

B 

Argumentare Această cantitate de lipide este adecvată atât timp cât asigură sub 60% din 
totalul caloriilor non-proteice[277,278]. 

III 
Recomandare Se recomandă ca medicul să indice administrarea infuziei de lipide pe o 

perioadă de 18-24 ore[137,279]. 
A 

Argumentare Durata mare a administrării infuziei de lipide minimalizază riscul complicaţiilor şi 
îmbunătăţeşte absorbţia acestora[20,49,137,276,278,279].             

Ib 
IIa 

Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să administreze cu prudenţă soluţiile de 
lipide la prematurii ELBW şi VLBW cu stare generală gravă, aflați pe suport 
ventilator[137,279]. 

A 

Argumentare La această categorie de prematuri poate apare intoleranţă la lipide[279]. Ib 
Argumentare Lipidele pot avea efecte adverse asupra schimburilor gazoase, afectând funcţia 

pulmonară şi cresc potenţial riscul de BPC (datorită riscului de embolie 
pulmonară şi generării de prostaglandină I2 care poate altera raportul 
ventilaţie/perfuzie)[141]. 

III 

Recomandare Se recomandă ca medicul să administreze cu prudență lipide la prematurii 
instabili cu stare septică severă[139]. 

B 
Argumentare Lipidele pot interfera cu funcţia imună şi cu cea plachetară[139]. III 
Standard Medicul trebuie să indice reducerea aportului de lipide când nivelul trigliceridelor 

plasmatice depășește 2,26 mmol/l (200 mg/dL) și să indice suspendarea 
administrării lipidelor dacă nivelul trigliceridelor plasmatice depășește 3,4 
mmol/L (300 mg/dL)[280,281]. 

C 

Argumentare Aportul energetic excesiv poate avea ca şi consecinţe hiperglicemia, creşterea 
depunerii lipidelor, steatoză hepatică[75].,favorizând acumularea de grăsimi - în 
detrimentul proteinelor necesare creșterii - precum și acumularea excesivă de 
dioxid de carbon[76,79,280,281]. 

IV 

Standard Medicul trebuie să indice monitorizarea nivelului bilirubinei serice si a 
trigliceridelor la prematurii cu risc de hiperbilirubinemie care primesc perfuzie cu 
lipide[282,283]. 

C 

Argumentare Nivele crescute de acizi grași liberi - eliberați prin metabolizarea trigliceridelor - 
pot crește toxicitatea bilirubinei, în special la prematurii VLBW și ELBW[282,83]. 

III 
IV 

 7.6. Aportul de electroliţi și minerale  
Standard Medicul trebuie să nu indice suplimentarea alimentației parenterale cu electroliţi 

din prima zi de viaţă[147].  
B 

Argumentare Anomaliile serice ale electroliţilor din primele 3 zile de viaţă sunt false, 
secundare redistribuţiei apei între spaţiul intra- şi extravascular iar soluția de 
glucoză fără electroliți permite infuzarea acesteia cu o rată de 4-6 
mg/kgc/min[150,151,158]. (Anexa 16) 

III 

Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie electroliţi (Na, K, Cl) în funcţie de VG, 
GN, vârsta postnatală, ionogramă şi patologie[58,150-152,155-157,254].  (Anexa 5) 

B 
Argumentare În prima săptămână de viaţă, rinichiul nou-născutului are o capacitate limitată 

de a excreta apa şi electroliţii în exces ceea ce duce la creşterea riscului de a 
dezvolta EUN, PCA şi BPC[154].  

III 

 7.7. Aportul de vitamine   
Recomandare Se recomandă ca medicul să suplimenteze soluţiile pentru nutriţia parenterală 

destinate prematurilor cu vitamina A sub formă de retinil-palmitat în doză de 
1000-1650 UI/zi dacă aceasta este disponibilă[64]. (Anexa 7) 

B 
 

Argumentare Prematurii au un status deficitar al vitaminei A, aceasta fiind necesară pentru 
dezvoltarea pulmonară normală și integritatea celulelor epiteliale ale tractului 
respirator[64]. 

IIa  

Argumentare Administrarea de vitamina A la prematurul VLBW reduce mortalitatea şi 
morbiditatea precum şi necesarul de oxigen la o lună de viaţă postnatal[64].  

IIa 
Argumentare Vitamina A joacă un rol esenţial în diferenţierea celulară la nivelul epiteliilor şi în 

funcţia imunitară[64].  
IIa 

Recomandare Se recomandă ca medicul să suplimenteze APT a prematurilor ELBW şi VLBW 
cu vitamină E 2,8–3,5 UI/kg/zi per os, dacă aceasta este 
disponibilă[159,160,284,285].  

B 

Argumentare Prematurii ELBW şi VLBW, având rezerve reduse de vitamina E şi capacitate IIb 
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antioxidantă limitată, sunt supuşi riscului crescut de stress oxidativ[285].  
Opţiune La prematurul care primeşte suplimentar vitamina E medicul poate indica 

monitorizarea nivelul seric al vitaminei E astfel încât acesta să nu depăşească 
3,5 mg/dl[285]. 

B 

Argumentare Cu toate că un nivel crescut de vitamină E reduce riscul de hemoragie 
intraventriculară, peste 3,5 mg/dl creşte riscul de sepsis[285]. 

IIb 
Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie suplimentar prematurilor alimentaţi prin 

APT 200-400/kgc/zi Vitamina D[161,286].  
B 

Argumentare Vitamina D creşte absorbţia intestinală a calciului şi fosforului și previne 
osteopenia prematurității[286,287].  

III 
Recomandare La prematur se recomandă ca medicul să prescrie suplimentarea soluţiilor de 

APT cu vitamină K per os 80 µg/kgc/zi[288-290].  
B 

Argumentare Administrarea vitaminei K este esenţială pentru prevenirea bolii hemorgice a 
nou-născutului[291,292]. 

IIb 
Opţiune Dacă nu e disponibilă vitamina K pentru administrare orală, medicul poate 

administra vitamina K astfel: 
- 1 mg intramuscular, ca doză unică, la naştere sau 
- 1 mg intravenos, la naştere, urmată de 2 doze a câte 2 mg, oral, în cursul 
primei săptămâni de viaţă[291,292]. 

IIb 

Argumentare Administrarea vitaminei K este esenţială pentru prevenirea bolii hemorgice a 
nou-născutului[292]. 

IIb 
Recomandare La prematur se recomandă ca medicul să prescrie suplimentarea soluţiilor de 

nutriţie parenterală cu 25-31 mg/kgc/zi acid ascorbic[293].  
A 

Argumentare Aceste doze sunt similare cu cele pe care nou-născutul le primește intrauterin 
în cursul celui de-al treilea trimestru de sarcină[293].  

Ib 
Argumentare Vitamina C intervine în procesele de hidroxilare, are rol antioxidant iar pentru 

prematur are o importanţă particulară fiind implicată în catabolismul tirozinei, 
deficienţa sa putând determina tirozinemie tranzitorie[293].  

Ib 

 7.8. Alimentarea nou-născuţilor cu diverse afecţiuni  
 7.8.1. Alimentarea nou-născutului prematur cu detresă respiratorie  
Standard La prescrierea alimentației parenterale la prematurul cu detresă respiratorie 

medicul trebuie să ţină cont că în perioada acută a bolii prematurul se află în 
fază catabolică[294,295].  

B 

Argumentare Deprivarea nutriţională şi calorică, chiar pentru perioade scurte de timp, 
alterează metabolismul surfactantului[298]. Status-ul nutriţional afectează în mod 
direct sistemul respirator prin furnizarea energiei necesare atât activităţii 
muşchilor respiratori cât şi dezvoltării structurale şi funcţionale 
pulmonare[249,250]. 

IIb 
III 
 

Argumentare Suportul ventilator mecanic și concentrațiile mari de oxigen determină inflamație 
pulmonară și sistemică, cu producerea de citokine care reduc anabolismul[296]. 

IIb 
Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie la prematurul cu SDR în prima zi de viață 

un aport de lichide de 60-80 ml/kg/zi cu ajustarea individualizată în funcție 
greutate, electroliții serici, balanța fluidelor[34,54,297]. 

B 

Argumentare Aportul lichidian mai restrictiv versus cel liberal are un prognostic mai bun în 
ceea ce privește incidența PCA, EUN și BPC[82].  

Ia 
Oppțiune Medicul poate să prescrie suplimentarea cu sodiu din ziua a 3-a de viață[34]. B 
Argumentare Suplimentarea cu sodiu din ziua a 3-a de viață sau de  când scăderea 

ponderală a atins 5% ameliorează prognosticul acestor nou-născuți[34,152,298]. 
III 

Opţiune Medicul poate să prescrie suplimentare enterală/parenterală cu inozitol nou-
născutului prematur cu SDRDS[299,300]. 

B 
Argumentare Suplimentarea cu inozitol scade severitatea manifestărilor clinice ale SDRDS 

care nu beneficiază de terapie cu surfactant prin creşterea raportului fosfatidil-
colină saturată/sfingomielină[299,300].   

III 

 7.8.2. Alimentarea nou-născutului prematur cu BPC  
Standard Medicul trebuie să prescrie un aport nutriţonal crescut prematurilor cu BPC[116].  B 
Argumentare În BPC aportul nutriţional adecvat joacă un rol major în creşterea pulmonară, 

dezvoltarea alveolară, funcţionalitatea pulmonară, inclusiv producerea de 
surfactant, mecanismul de refacere a ţesutului pulmonar şi apărarea împotriva 
infecţiilor[301,302]. 

IIa 
IV 

Argumentare Procesul inflamator care stă la baza BPC produce citokine și hormoni catabolici, IIb 
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care limitează procesele anabolice și pe cele de creștere[296]. 
Argumentare Un aport caloric insuficient duce la o stare catabolică cu obosirea muşchilor 

respiratori, mai ales a diafragmului[301,302]. 
IV 

Argumentare Energia de repaus în cazul nou-născuţilor cu BPC este cu 10-30% mai mare 
decât a celor fără BPC, în principal din cauza efortului respirator[301,302].  

IV 
Standard Medicul trebuie să aplice restricţie lichidiană controlată nou-născuţilor cu risc de 

BPC[82]. 
A 

Argumentare Aportul lichidian excesiv poate creşte lucrul mecanic al cordului şi poate altera 
mecanica ventilatorie, în plus, constitue un factor favorizant pentru PCA ceea 
ce agravează BPC[82]. 

Ia 

Recomandare Se recomandă ca medicul să iniţieze precoce administrarea lipidelor în 
alimentarea parenterală a nou-născutului prematur cu risc de BPC[137]. 

A 
Argumentare BPC este o afecțiune consumptivă ce necesită un aport caloric ridicat[137].  Ia 
Opţiune Medicul poate indica suplimentarea alimentaţiei enterale sau parenterale cu 

inozitol la nou-născutul prematur cu risc de BPC[299,300].  
B 

Argumentare Suplimentarea cu inozitol a determinat creşterea raportului fosfatidilcolină 
saturate/sfingomelină în compoziţia surfactantului pulmonar[229,300].  

III 
Opţiune Medicul poate indica suplimentarea alimentaţiei prematurului cu BPC cu calciu, 

fosfor, zinc[341]. 
C 

Argumentare Din cauza folosirii extensive a diureticelor în tratamentul BPC aceşti nou-născuţi 
sunt predispuşi la osteopenie[301,302].  

IV 
Recomandare Se recomandă ca medicul să întârzie suplimentarea cu sodiu în alimentarea 

nou-născutului prematur cu risc de BPC[342]. 
B 

Argumentare Întârzierea suplimentării cu sodiu are un efect benefic asupra necesarului de 
oxigen şi diminuă riscul de BPC[342]. 

III 
Standard La prematurul cu risc de BPC medicul trebuie să indice suplimentarea cu sodiu 

în momentul evidenţierii hiponatremiei[152,298]. 
B 

Argumentare Restricţia administrării de sodiu duce la dezvoltarea hiponatremiei care se 
poate asocia cu liza mielinică la nivel pontin[303]. 

III 
Recomandare Se recomandă ca medicul să iniţieze precoce alimentarea per os a nou-

născutului prematur cu risc de BPC[304]. 
B 

Argumentare Nou-născuţii prematuri cu risc de BPC pot prezenta aversiune faţă de 
alimentarea orală secundar stimulării negative repetate, determinate de 
alimentarea prelungită prin gavaj sau leziunile post-intubaţie[304].  

III 

 7.8.3. Alimentarea nou-născutului prematur cu EUN  
Standard Medicul trebuie să prescrie alimentarea nou-născutului prematur cu EUN în 

funcţie de stadiul bolii[6,305,306].  
C 

Argumentare Nutriţia adecvată în timpul fazei catabolice a EUN minimalizează pierderile de 
proteine somatice şi permite anabolismul odată cu trecerea fazei 
acute[24,49,185,201,305,306].   

IV 

Standard La nou-născutul prematur cu EUN medicul trebuie să indice APT de la primele 
semne de suspiciune de EUN[305,306].  

C 
Argumentare Terapia EUN include punerea în repaus a intestinului[305,306].  IV 
Recomandare Se recomandă ca medicul să iniţieze APT a nou-născutului prematur cu EUN 

pe cateter venos central[305,306]. 
C 

Argumentare Nutriţia parenterală pe venă periferică limitează asigurarea unui aport energetic 
optim care să împiedice utilizarea proteinelor endogene[270,305,306].  

IV 
Standard Medicul trebuie să recomande restricție lichidiană la prematurul cu EUN[82].  A 
 Argumentare Restricția lichidiană, fără compromiterea hidratării și nutriției, reduce 

semnificativ riscul de deces prin EUN[82]. 
Ia  

Recomandare La prematurul cu EUN se recomandă ca medicul să (re)iniţieze alimentaţia 
enterală cât mai curând posibil, o dată cu primele semne de rezoluţie ale bolii 
(trei zile consecutive de ecografii abdominale fără semne de aer portal sau 
normalizarea radiografiei abdominale)[305,306].  

C 

Argumentare Alimentaţia enterală precoce post-EUN nu are efecte negative şi este asociată 
cu mai puţine infecţii de cateter şi o spitalizare mai scurtă[307].  

IV 
Recomandare La prematurul cu EUN se recomandă ca medicul să (re)iniţieze alimentaţia 

enterală cu lapte matern[308]. 
A 

Argumentare Laptele matern conţine componente antiinfecţioase, factori de creştere şi acizi 
graşi polinesaturaţi cu lanţ lung cu rol protector şi regenerator asupra 

Ia 
III 
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intestinului[308,309].  
Opţiune Medicul poate indica nou-născutului prematur în faza de rezoluţie a EUN 

alimentaţie enterală prin gavaj continuu[310]. 
B 

Argumentare Deşi gavajul intermitent pare să aibă efecte benefice pentru maturarea 
intestinală, gavajul continuu permite introducerea gradată a nutrienţilor în 
lumenul intestinal, cu toleranţă digestivă şi absorbţie mai bune[310].  

IIb 

Recomandare Se recomandă ca medicul să indice administrarea de probiotice la nou-născutul 
prematur cu risc de  EUN şi la cei cu EUN[311]. 

A 
Argumentare Suplimentarea cu probiotice reduce semnificativ incidența stadiilor severe de 

EUN (> stadiul II) și mortalitatea prin EUN[311,312]. 
Ia 
IIa 

Argumentare Probioticele influențează calitatea mucusului intestinal, îmbunătățesc motilitatea 
intestinală, controlează producția de citokine inflamatorii, intră în competiție cu 
germenii patogeni, limitînd proliferarea acestora la nivel intestinal[311,312]. 

Ia 
IIa 

 7.8.4. Alimentarea nou-născutului prematur cu hemoragie intra-
ventriculară 

 
Standard Medicul trebuie să prescrie restricţie lichidiană controlată nou-născuţilor 

prematuri cu hemoragie intraventriculară severă[82]. 
A 

Argumentare Prematurul cu hemarogie intraventriculară severă este instabil hemodinamic[82]. Ia 
Recomandare La prematurul ELBW, în primele zile de viață, se recomandă ca medicul să 

prescrie sodiu sub controlul ionogramei[313,314]. 
B 

Argumentare La prematurul ELBW hipernatremia crește incidența și gradul de severitate al 
hemoragiei intraventriculare[313,314]. 

III 
 

 7.8.5. Alimentarea nou-născutului prematur cu PCA  
Standard Medicul trebuie să prescrie restricţie lichidiană controlată nou-născuţilor 

prematuri cu PCA[82]. 
A 

Argumentare Prematurii cu PCA sunt instabili hemodinamic. Aportul excesiv de lichide din 
primele zile de viaţă creşte riscul PCA[82].  

Ia 
Standard Medicul trebuie să asigure reducerea pierderilor insensibile de lichide la 

prematurul cu PCA determinate de: 
- creșterea frecvenței respiratorii  
- malformații chirurgicale (gastroschizis, omfalocel, defecte de tub neural) 
- creșterea temperaturii cutanate și ambientale (pierderile insensibile de apă 
cresc cu 30% la fiecare grad celsius peste limita normală) 
și să monitorizeze îngrijirile curente (incubatoare cu umidificator, folie plastic, 
fototerapie)[23,80]. (Anexele 10,11,12) 

B                         

Argumentare Pierderile insensibile de apă afectează echilibrul hemodinamic[315]. IIb 
Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie prematurilor cu PCA alimentație 

hipercalorică dar cu restriție lichidiană[315,316]. 
B 

Argumentare Supraîncărcarea lichidiană  favorozează menținerea canalului arterial deschis la 
prematuri care necesită aport caloric crescut pentru procesele de creștere și 
dezvoltare[315]. 

IIb 

Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie: 
- prematurilor cu GN 1000-1500g cu risc de PCA un aport lichidian iniţial de 60 
ml/kgc 
- prematurilor cu GN < 1000g cu risc de PCA un aport lichidian iniţial de 60-80 
ml/kgc[315]. 

B 

Argumentare Acest aport nu produce supraîncărcare lichidiană, acoperă atât pierderile 
insensibile de apă (~20 ml/kgc/zi) și asigură un debit urinar de 1-3 
ml/kgc/oră[252,314,315]. 

IIb 

Recomandare Se recomandă ca medicul să indice creșterea progresivă a aportul lichidian 
până la maxim 150 ml/kgc în ziua a-7-a de viaţă[252,314,315]. 

B 
Argumentare Creşterea lentă a cantităţii totale de lichide nu duce la o scădere ponderală mai 

mare de 2-3% şi nu afectează semnificativ echilibrul hemodinamic[252,314,315].  
IIb 

 7.8.6. Alimentarea nou-născutului prematur cu asfixie perinatală  
Recomandare Se recomandă ca medicul să efectueze restricţie lichidiană la prematurul cu 

asfixie perinatală numai când ionograma indică hiponatriemie şi să oprească 
restricţia lichidiană în momentul normalizării nivelului natriemiei şi al 
diurezei[48,71,150,253,317]. 

C 

Argumentare Asfixia perinatală este asociată adesea cu secreţie inadecvată de hormon 
antidiuretic[318]. 

C 
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Argumentare Restricția de fluide în cursul fazelor II (intermediare - diminuarea pierderilor 
insensibile de apă și sodiu) și III (de creștere stabilă) de adaptare 
hidroelectrolitică la viața extrauterină reduce mortalitatea și morbiditatea la 
prematurii LBW[155-157].(Anexa 13) 

III 
IV 

Recomandare În cazul când prematurul prezintă insuficienţă renală postasfixică se recomandă 
ca medicul să aplice o restricţie lichidiană de 40 ml/kgc/zi[173,318].  

C 
Argumentare Cantitatea de 40 ml/kgc/zi lichide acoperă pierderile insensibile de apă şi alte 

pierderi (urinare, secreţii gastrice) plus necesarul minim lichidian[173,318]. 
IV 

Argumentare Injuria asfixică renală poate determina necroză tubulară acută cu afectarea 
funcţiei renale şi aşa diminuată de prematuritate[155,318]. 

III 
Recomandare În cursul etapei de recuperare a insuficienţei renale se recomandă ca medicul 

să suplimenteze aportul lichidian al prematurului cu asfixie la naştere cu sodiu 
şi potasiu[147]. 

A 

Argumentare În cursul etapei de recuperare a insuficienţei renale există pierderi urinare 
masive de sodiu şi potasiu[147].  

Ib 
Opţiune Medicul poate să indice iniţierea alimentaţiei enterale minime la prematurul cu 

asfixie severă după 48-72 ore de viaţă[178,180]. 
A 

Argumentare Nou-născutul cu asfixie neonatală severă este instabil hemodinamic, teritoriul 
splahnic fiind cu precădere afectat (cu risc de EUN)[178,180].  

Ia 
 7.9. Întreruperea alimentaţiei parenterale   
Recomandare Se recomandă ca medicul să prescrie reducerea treptată a volumului de lichide 

administrate parenteral, la prematurul stabil, în funcție de toleranța digestivă 
enterală dacă acesta tolerează peste > 50 ml/kgc/zi enteral[48,62,63,66,67,76]. 

B 

Argumentare La această toleranţă, alimentaţia enterală poate asigura parţial necesarul 
energetic[47,62,66,68,75]. 

III 
Recomandare La prematurul cu GN < 1000g se recomandă ca întreruperea APT să se facă 

când aportul caloric oral este de minim 60% din necesar[21,24]. 
B 

Argumentare Prematurul ELBW, chiar stabil, are un necesar caloric crescut (de exemplu 
procedurile de îngrijire de rutină cresc consumul de energie şi de oxigen cu 
până la 10% la un prematur stabil)[21,23,24]. 

IIb 
III 

Standard Medicul trebuie să indice întreruperea alimentaţiei parenterale dacă prematurul 
tolerează enteral peste 125-150 ml/kgc/zi[184].  

A 
Argumentare În mod normal, la această toleranţă alimentaţia enterală poate asigura în 

totalitate necesarul energetic[184].  
Ib 

Recomandare Se recomandă ca întreruperea alimentației parenterale să se facă iniţial prin 
scoaterea din perfuzie, pe rând, a microelementelor, vitaminelor, calciului, 
fosforului, magneziul şi aminoacizilor[21,23]. 

B 

Argumentare Rata de creştere postnatală nu este perturbată de această conduită[21,24]. IIb 
III 

Recomandare Dacă s-au administrat concentraţii mai mari de 10% se recomandă ca medicul 
să prescrie reducerea treptată a concentraţiei de glucoză cu 1-2% până se 
ajunge la 10%[117,118,120]. 

C 

Argumentare Întreruperea bruscă a administrării glucozei poate duce la hipoglicemie de 
rebound[117,118,120]. 

IV 
Recomandare După întreruperea administrării de soluţii glucozate parenteral se recomandă ca 

medicul să indice monitorizarea glicemiei la 6 ore timp de o zi[117,118,120]. 
C 

Argumentare Întreruperea bruscă a administrării glucozei poate duce la hipoglicemie de 
rebound[117,118,120].  

IV 
Recomandare Se recomandă ca la prematurii ELBW şi VLBW medicul să indice continuarea 

administrării de lipide încă câteva zile după întreruperea aminoacizilor şi 
glucozei, aportul de lipide putând fi întrerupt brusc, fără reducere 
treptată[23,31,319].  

B 

Argumentare Aportul de lipide furnizează aport caloric suplimentar într-un volum 
scăzut[23,31,319]. 

III 
 
      8. Monitorizare 
 
 8.1. Monitorizarea alimentaţiei parenterale  
Standard Medicul trebuie să monitorizeze alimentaţia parenterală în funcţie de creşterea B 
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staturo-ponderală, starea clinică a nou-născutului, tipul de patologie şi 
parametrii hematologici şi biochimici[1-3,21,23,30,49,53,54]. (Anexa 17) 

Argumentare Modificările statusului clinic și paraclinic impun schimbări ale compoziţiei 
alimentaţiei parenterale[54,55].  

IIa 
Standard Medicul trebuie să indice monitorizarea nou-născutului care beneficiază de 

alimentație parenterală din punct de vedere al complicațiilor posibile produse de 
aceasta (metabolice, infecțioase, mecanice) și de modalitatea de administrare 
(cateter central, periferic)[1-3,7,29,48,202,203] (Anexa 9) 

B 

Argumentare Complicațiile iatrogene produse de alimentația parenterală pot afecta evoluția 
nou-născutului prematur sau/și pot agrava patologia preexistentă[1-3,7,29,48,202,203]. 

III 
Standard Medicul trebuie să indice monitorizare funcției hepatice la prematurul care 

primește APT mai mult de 14 zile[48,320]. 
C 

Argumentare Alimentația parenterală prelungită produce afectarea ficatului, care se traduce 
histopatologic prin leziuni de colestază hepatică, steatoză, statohepatită[48,320]. 

IV 
Argumentare Componenții alimentației parenterale pot contribui la disfuncție hepatică prin 

supraîncărcare calorică, disfuncție nutrițională, stres oxidativ și alterarea 
compoziției bilei[48,320]. 

IV 

Recomandare Se recomandă ca medicul şi asistenta să monitorizeze creşterea ponderală a 
nou-născutului prematur[2,10,26,31,47,48,62,81].   

C 
Argumentare Prin alimentație parenterală se urmărește creșterea ponderală a 

prematurului[2,10,26,31,47,48,62,81].   
IV 

Argumentare Sporul ponderal insuficient poate fi semn al unor situații patologice: anemie, 
hipoglicemie, hiponatriemie, hipotermie, răspuns inflamator acut, 
sepsis[2,10,26,31,47,48,62,81].   

IV 

 8.2. Monitorizarea alimentaţiei enterale  
Standard Medicul şi asistenta trebuie să monitorizeze permanent toleranţa digestivă a 

nou-născutului prematur alimentat enteral prin observaţie clinică[2]:  
- prezenţa distensiei abdominale 
- prezenţa vărsăturilor 
- aspectul şi frecvenţa scaunelor 
- măsurarea reziduului gastric (la cei gavaţi) 
- apariţia crizelor de apnee sau bradicardie.  

C 

Argumentare Toleranţa digestivă poate fi evaluată prin modificări care au loc nu doar la 
nivelul aparatului digestiv[2,305,307].Toleranţa digestivă diminuată şi apariţia 
semnelor de mai sus pot indica prezenţa unei patologii care necesită investigaţii 
şi tratament (de ex. EUN)[305,307]. 

IV 

Standard Medicul şi asistenta trebuie să monitorizeze prin cântărire zilnică şi să 
consemneze greutatea nou-născutului prematur[48,62,79,80,249]. 

C 
Argumentare Nou-născutul prematur bolnav are necesar hidric şi caloric specific, în funcţie de 

VG şi tipul patologiei. Curba ponderală obţinută prin cântărire zilnică ajută la 
aprecierea balanţei fluidelor şi nutrienţilor[48,62,79,80,249].  

IV 

Recomandare Se recomandă ca asistenta să măsoare şi să consemneze săptămânal talia 
nou-născutului prematur[48,62,79,80,249]. 

C 
Argumentare Măsurarea repetată a taliei este un excelent mod de a urmări creşterea 

longitudinală liniară[48,62,79,80,249]. 
IV 

Standard Asistenta trebuie să măsoare şi să consemneze săptămânal perimetrul cranian 
al nou-născutului prematur[50]. 

B 
Argumentare Circumferinţa cranienă se corelează foarte bine cu dezvoltarea neuronală[50].   IIb  
      9. Aspecte administrative  
 
 9.1. Aspecte administrative instituţionale  
Standard Unităţile medicale neonatale de nivel I şi II trebuie să transfere prematurii cu 

patologie care necesită APT într-un centru de nivel III[148]. 
B 

Argumetare Nutriţia parenterală totală este scumpă, necesită abilităţi tehnice şi nu este 
lipsită de efecte secundare[148]. 

III 
Argumentare Nutriţia parenterală totală nu face parte din competenţele unităţilor medicale 

neonatale de tip I şi II[3,7,9,29,203]. 
III 

Standard Unităţile medicale care au în componenţă centre neonatale de nivel III trebuie să C 
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asigure spaţii special amenajate pentru păstrarea şi pregătirea soluţiilor 
necesare alimentaţiei parenterale a nou-născutului prematur bolnav[321,322]. 

Argumentare Administrarea nutriţiei parenterale necesită dotări speciale ale secţiei de 
neonatologie, de exemplu flux laminar pentru prepararea sterilă a soluţiilor[322]. 

IV 
Argumentare Soluţiile folosite pentru APT se pot contamina în cursul preparării[321,322]. III 
Standard Unităţile medicale care au în componenţă centre neonatale de nivel III trebuie să 

aiba în dotare laborator şi serviciu de radiologie capabile să asigure 24 din 24 
de ore efectuarea investigaţiilor necesare monitorizării APT.  

E 

Argumentare Monitorizarea corectă a APT necesită explorarea în dinamică a statusului 
biochimic neonatal iar montarea cateterului central necesită supraveghere 
radiologică. 

E 

Standard Unitățile de terapie intensivă neonatală trebuie să elaboreze protocoale de 
nutriție parenterală bazate pe recomandările acestui ghid.  

E 
Argumentare Marea variabilitate în practicile de nutriție contribuie la malnutriția nou-

născutului; în plus o conduită consecventă și constantă în abordarea nutrițională 
favorizează creșterea şi dezvoltarea normală a nou-născuților. 

E 

 9.2. Aspecte administrative particulare  
Standard Medicul şi asistenta de pe unitatea de transport neonatal sau de pe autosanitară 

trebuie să nu instituie APT în cursul transportului neonatal sau să o întrerupă 
dacă aceasta a fost instituită la spitalul de referinţă. 

E 

Argumentare În cursul transportului neonatal este prioritară menţinerea parametrilor vitali. E 
Recomandare  
 

Se recomandă ca medicul şi asistenta să protejeze seringile folosite pentru 
administrarea lipidelor şi vitaminelor în folie de aluminiu şi să utilizeze tubulatură 
opacă[249, 322].  

B 

Argumentare Expunerea lipidelor la lumină duce la formarea hidroperoxizilor lipidici, cu 
potenţial toxic[249,322].  

III 
Argumentare Fotoprotecția TPN este asociată cu scăderea tensiunii arteriale la nou-născuții 

de sex feminin, toleranță crescută la lipide, creșterea cantității aportului enteral 
în prima săptămână de viață și scăderea incidenței BPC[322-324]. 

III 

Recomandare 
 

Atunci când sunt disponibile, se recomandă ca medicul şi asistenta să păstreze 
soluţiile de vitamine în recipiente speciale de vinilin[162-165].  

B 
Argumentare Vitaminele A, D, E, B2, B6, C se pot fotodegrada[162-165]. III 
Recomandare În situaţia în care prematurul beneficiază de alimentaţie enterală prin gavaj 

continuu sau intermitent se recomandă ca medicul să indice agitarea periodică a 
recipientului în care se află laptele[13]. 

C 

Argumentare Lipidele conţinute în lapte tind să se separe, cu pierdere semnificativă de 
grăsimi şi energie[13]. 

IV 
Recomandare Se recomandă ca fiecare unitate sanitară să elaboreze protocoale proprii de 

alimentare a nou-născutului prematur bolnav pe baza prezentului ghid.  
E 
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11.1. Anexa 1. Lista participanţilor la Întâlnirea de Consens de la Bucureşti, 3-5 decembrie 2010 
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Dr. Leonard Năstase – IOMC Polizu, Bucureşti  
11.2. Anexa 2. Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor 
Tabel 1. Clasificarea tăriei aplicate gradelor de recomandare 
Standard Standardele sunt norme care trebuie aplicate rigid şi trebuie urmate în cvasitotalitatea 

cazurilor, excepţiile fiind rare şi greu de justificat. 
Recomandare Recomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au forţa standardelor, iar 

atunci când nu sunt aplicate, acest lucru trebuie justificat raţional, logic şi documentat. 
Opţiune Opţiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei conduite, indicând faptul că 

mai multe tipuri de intervenţii sunt posibile şi că diferiţi medici pot lua decizii diferite. 
Ele pot contribui la procesul de instruire şi nu necesită justificare. 

 
Tabel 2. Clasificarea puterii ştiinţifice a gradelor de recomandare 
Grad A Necesită cel puţin un studiu randomizat şi controlat ca parte a unei liste de studii de 

calitate publicate pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi Ia sau Ib). 
Grad B Necesită existenţa unor studii clinice bine controlate, dar nu randomizate, publicate 

pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi IIa, IIb sau III). 
Grad C Necesită dovezi obţinute din rapoarte sau opinii ale unor comitete de experţi sau din 

experienţa clinică a unor experţi recunoscuţi ca autoritate în domeniu (nivele de 
dovezi IV). 
Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile direct acestei recomandări. 

Grad E Recomandări de bună practică bazate pe experienţa clinică a grupului tehnic de 
elaborare a acestui ghid. 

 Tabel 3. Clasificarea nivelelor de dovezi 
Nivel Ia Dovezi obţinute din meta-analiza unor studii randomizate şi controlate. 
Nivel Ib Dovezi obţinute din cel puţin un studiu randomizat şi controlat, bine conceput. 
Nivel IIa Dovezi obţinute din cel puţin un studiu clinic controlat, fără randomizare, bine 

conceput. 
Nivel IIb Dovezi obţinute din cel puţin un studiu quasi-experimental bine conceput, preferabil 

de la mai multe centre sau echipe de cercetare. 
Nivel III Dovezi obţinute de la studii descriptive, bine concepute. 
Nivel IV Dovezi obţinute de la comitete de experţi sau experienţă clinică a unor experţi 

recunoscuţi ca autoritate în domeniu.  
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11.3. Anexa 3: Curbe de creştere pentru prematuri[325, 326] 
 
Băieţi 
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Fete 
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11.4. Anexa 4. Necesarul estimat de nutrienţi în alimentaţia parenterală[4,712,30,48-50] 
 

 Greutate corporală (g) 
500-700 700-900 900-1200 1200-1500 1500-1800 

Creştere fetală  
Grame/zi 13 16 20 24 26 
Grame/kgc/zi 21 20 19 18 16 
Proteine (g)  
Pierderi 1 1 1 1 1 
Creştere 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 
Aport 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 
Energie (kcal)  
Pierderi 60 60 65 70 70 
Consum repaus 45 45 50 50 50 
Consum altele 15 15 15 20 20 
Creştere 29 32 36 38 39 
Necesar 89 92 101 108 109 
Raport proteine/energie (g/100 kcal) 3,9 4,1 3,5 3,1 2,9 

 
11.5. Anexa 5. Necesar estimat de minerale pentru nutriţia parenterală[4,712,30,48-50] 
 

Minerale Necesar estimat 
Sodiu 
 0-3 mEq/kgc/zi (prima săptămână de viaţă) 

3-6 mEq/kgc/zi (după prima săptămână de viaţă) 
Potasiu 0-2 mEq/kgc/zi (prima săptămână de viaţă) 

1-3 mEq/kgc/zi (după prima săptămână de viaţă) 
Clor 2-3 mEq/kgc/zi 
Calciu 150-200 mg/kgc/zi 
Magneziu 15-25 mg/kgc/zi 
Fosfor 20-25 mg/kgc/zi 

 
11.6. Anexa 6. Necesarul estimat de oligoelemente în nutriţia parenterală la prematur[4,712,30,48-50] 
 

Oligoelemente µcg/kgc/zi 
Zinc 
Cupru 
Seleniu 
Crom 
Mangan 
Molibden 
Iod 

400 
20 
2 

0,2 
1 

0,25 
1 

 
11.7. Anexa 7. Necesarul estimat de vitamine în nutriţia parenterală la prematur[4,712,30,48-50] 
 

Vitamina Doza/kgc/zi 
Vitamina A (UI) 1640 
Vitamina D (UI) 30 
Vitamina E (UI) 2,8 
Vitamina K (µg) 80 
Vitamina B6 (µg) 180 
Vitamina B12 (µg) 0,3 
Vitamina C (mg) 25 
Biotina (µg) 6 
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Acid folic(µg) 56 
Niacina (mg) 6,8 
Acid pantotenic 
(mg) 

2 
Riboflavină (µg) 150 
Tiamina (µg) 350 

 
11.8. Anexa 8. Indicaţiile alimentaţiei parenterale[1-4,712,30,48-50] 
 
Indicaţiile alimentaţiei par enterale 
VG sub 30 săptămâni şi/sau GN sub 1000g 
VG peste 30 săptămâni cu posibilitate redusă de a atinge necesarul optim nutriţional, din cauza 
patologiei supraadăugate 
Restricţie de creştere intrauterină 
Afecţiuni care solicită exagerat metabolismul nou-născutului:  

- insuficienţă cardiacă 
- insuficienţă renală 

Îmbunătăţirea sau menţinerea status-ului nutriţional al nou-născuţilor malnutriţi 
Afecţiuni inflamatorii ale tubului digestiv: EUN 
Pregătirea nou-născutului în vederea intervenţiilor chirurgicale 
Anomalii congenitale/complicaţii chirurgicale gastro-intestinale sau cu alte localizări: 
      - gastroschizis  
      - omfalocel 

            - obstrucţie intestinală 
            - atrezie intestinală 
            - volvulus intestinal  
            - malrotaţie intestinală 
            - sindromul intestinului scurt 
            - ileus meconial 

      - fistulă eso-traheală 
 
11.9. Anexa 9. Complicaţiile alimentaţiei parenterale[1-4,712,30,48-50] 
 

Tip Complicaţii 
Metabolice Hipo/hiperglicemie 

Tulburări electrolitice 
Boală osoasă metabolică 
Disfuncţii hepatice 
Colestază 

Infecţioase Sepsis bacterian 
Sepsis fungic 

 
Mecanice Extravazare 

Tromboză 
Efuziuni pericardice, pleurale 
Paralizie diafragmatică 

 
11.10. Anexa 10. Recomandări pentru necesarul energetic la prematur[10] 
 
Comitet  Recomandare pentru aportul energetic 

(kcal/Kg/zi) 
Academia Americană de Pediatrie 105-130 
Societatea Canadiană de Pediatrie 105-135 
Societatea Europeană de Gastroenterologie şi Nutriţie 98-128 
Centrul de Cercetare ”Life Science” 110-135 
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11.11. Anexa 11. Pierderile insensibile de apă la nou-născutul prematur[66,67,77-80] 
 

Greutate Media zilnică a pierderilor de apă 
(ml/kgc/zi) 

> 750-1000g 64 
1001-1250g 56 
1501-1750g 23 
1751-2000g 20 
2001-2500g 20 

 
11.12. Anexa 12. Factori care modifică pierderile lichidiene[66,67,77-80] 
 

Factori care cresc pierderile de lichide Factori care scad pierderile de lichide 
VG - invers proporţional 
Radiant deschis 

Incubator cu umidificator 
Intubaţie endotraheală cu umidificator 

Fototerapie Folie de aluminiu 
Tahipneea 
Supraîncălzirea 

Căciuliţă pentru extremitatea cefalică 
Incubator cu pereţii dublii 

Afecţiuni congenitale (de ex. omfalocel, gastroschizis)  
 
11.13. Anexa 13. Avantajele alimentaţiei enterale minime pentru prematur [18,19,177-179-180]. 

Avantajele alimentaţiei enterale minime pentru prematur 
 nu creşte incidenţa EUN  scade incidenţa sepsisului  scade permeabilitatea mucoasei digestive la antigenele străine  creşte cantitatea de peptide şi hormoni intestinali  creşte grosimea mucoasei digestive şi stimulează dezvoltarea vilozităţilor intestinale  determină maturarea activităţii motorii intestinale  creşte toleranţa digestivă  creşte absorbţia calciului şi fosforului  îmbunătăţeşte activitatea lactazei şi a altor enzime digestive  îmbunătăţeşte mineralizarea osoasă  scade intervalul de timp până la alimentaţia enterală completă  îmbunătăţeşte creşterea ponderală  scurtează durata de spitalizare  reduce necesarul de oxigen suplimentar 

 
11.14. Anexa 14. Sugestii pentru iniţierea alimentaţiei nou-născutului prematur bolnav[12,18,20,21] 
 

Greutate sub 1000 grame 
Ziua de 

viaţă 
Tip de lapte Volum Frecvenţă 

(ore) 
Creştere 

3-9 
10-16 
17-19 

 
20-21 

 
 

22-23 

Lapte matern/formulă 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 

1-2 ml/kgc 
2 ml/kgc 

8-9 ml/kgc 
12-13 
ml/kgc 
12-13 
ml/kgc 

6-12 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

- 
15 ml/kgc/zi 
20 ml/kgc/zi 

pentru creştere 
ponderală 

pentru creştere 
ponderală 

Greutate 1001-1200 grame 
Ziua de 

viaţă 
Tip de lapte Volum Frecvenţă Creştere 

2-6 
7-11 

12-14 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 

3-5 ml/kgc 
2 ml/kgc 

8-9 ml/kgc 
6 ore 
2 ore 
2 ore 

- 
20 ml/kgc/zi 
20 ml/kgc/zi 
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15 

 
 

17 

prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 

12-13 
ml/kgc 
12-13 
ml/kgc 

2 ore 
2 ore 

pentru creştere 
ponderală 

pentru creştere 
ponderală 

Greutate 1201-1500 grame 
Ziua de 

viaţă 
Tip de lapte  Volum Frecvenţă Creştere 

2-6 
7-11 

12-14 
 

15 
 
 

17 

Lapte matern/formulă 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 

3-5 ml/kgc 
2 ml/kgc 

8-9 ml/kgc 
12-13 
ml/kgc 
12-13 
ml/kgc 

6 ore 
3 ore 
3 ore 
3 ore 
3 ore 

- 
20 ml/kgc/zi 
20 ml/kgc/zi 

pentru creştere 
ponderală 

pentru creştere 
ponderală 

Greutate 1501-2000 grame 
Ziua de 

viaţă 
Tip de lapte Volum Frecvenţă Creştere 

1-3 
4-5 
6-9 

10-12 
 

13 

Lapte matern/formulă 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern/formulă 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 
Lapte matern fortifiat/formulă pentru 
prematuri 

5 ml/kgc 
3 ml/kgc 
3 ml/kgc 

12-14 
ml/kgc 
18-20 
ml/kgc 

6 ore 
3 ore 
3 ore 
3 ore 

 
3 ore 

- 
- 

20 ml/kgc/zi 
20 ml/kgc/zi 

 
pentru creştere 

ponderală 
 
11.15. Anexa 15. Compoziţia alimentaţiei parenterale administrată pe venă centrală şi 
periferică[29,42,48-50,52,203,204]:  

Component 
 

Vena centrală 
cantitate/kgc/zi 

Vena periferică 
cantitate/kgc/zi 

Aminoacizi(g) 
Glucoza (g) 
Emulsie de lipide (g) 
Sodiu (mEq) 
Potasiu (mEq) 
Calciu (mg) 
Magneziu (mEq) 
Clor (mEq) 
Fosfor (mMol) 
Zinc (μg) 
Cupru (μg) 
Volum total (ml) 

3–4 
20–30 
0,5–3 
3–4 
2–4 

40–80 
0,25 
3–4 
1,4 
200 
20 

120–130 

2,5–3 
15 

0,5–3 
3–4 
2–4 

40–80 
0,25 
3–4 
1,4 

200–400 
 

150 
 
11.16. Anexa 16. Aportul de electroliţi după faza de adaptare la viaţa extrauterină[155-157] 
 

Greutatea la naştere Na+ (mmol/kgc/zi) K+ (mmol/kgc/zi) Cl -(mmol/kgc/zi) 
> 1500 g 3-5 1-3 3-5 
< 1500 g 2-3 1-2 2-3 
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11.17. Anexa 17. Monitorizarea alimentaţiei parenterale[1-3,21,23,30,49,53,54] 
 

Variabile Frecvenţa sugerată 
Ulterior 

Iniţial Ulterior 
Variabile de creştere 
Greutate 
Talie 
Perimetrul cranian 

 
Zilnic 

Săptămânal 
Săptămânal 

 
Zilnic 

Săptămânal 
Săptămânal 

Variabile metabolice Sânge/plasmă 
Electroliţi 
Calciu, magneziu, fosfor 
Statusul acido-bazic 
Uree, creatinină 
Albumină 
Teste hepatice 
Trigliceride 
Hemoglobină 
Urină 
Glucozurie 

 
 

3/ săptămână 
2/săptămână 
2/săptămână 
2/săptămână 
Săptămânal 
Săptămânal 

La modificarea ritmului 
2/săptămână 

 
2-6/zi 

 
 

Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 
Săptămânal 

 
2/zi 

Prevenţia şi detecţia infecţiilor 
Examen clinic 
Leucogramă, formula leucocitară 
Probe inflamatorii 
Culturi 

 
Zilnic 

La nevoie 
La nevoie 
La nevoie 

 
Zilnic 

La nevoie 
La nevoie 
La nevoie 

Prevenirea complicaţiilor mecanice – la locul de inserţie 
Examen clinic local 

 
2-6/zi 

 
2-6/zi 

 
11.18. Anexa 18. Minifarmacope 
 
Heparina – indicată pentru menţinerea patenţei cateterelor vasculare centrale şi periferice (0,5-1 
U/ml) sau în tratamentul trombozelor (75 U/kgc, bolus, urmat de 28 U/kgc/h, timp de 4 ore, cu dozarea 
aPPT şi ajustare, 10-14 zile) 
 Vancomicina – indicată în infecţiile determinate de stafilococul meticilino-rezistent şi pneumococul 
penicilino-rezistent – doza 15-20 mg/kgc/doză 
Vârsta postmenstruală Vârsta postnatală Interval între administrări 
≤ 29 săptămâni 0-14 zile 

> 14 
18 
12 

30-36 săptămâni 0-14 
> 14 

12 
8 

37-44 săptămâni 0-7 
> 7 

12 
8 

≥ 45  6 
 


