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Adaptarea termică a nou-născutului

• In utero, există o producție crescută de căldură, iar temperatura 
fătului este în condiții normale cu 1/2°C mai mare decât a mamei.

• Odată cu naşterea, nou-născutul trece din mediul intrauterin cu o 
temperatură stabilă şi constantă în mediul înconjurător din sala de 
naşteri, fiind supus unui stres termic. 

• Nou-născutul poate pierde 2-4°C în primele 20-30 minute (100 
cal/kgc/min), dacă aceste pierderi nu sunt minimizate prin îngrijiri 
adecvate. 



Punctul de neutralitate termică

• Pentru diminuarea stresului termic, trebuie asigurat un mediu cu 
temperatură optimă şi anume punctul de neutralitate termică, ce 
depinde de vârsta de gestaţie, greutate şi umiditate. 

• Punctul de neutralitate termică = temperatura mediului ambiant la 
care nou-născutul îşi poate menţine temperatura constantă a 
corpului cu consum minim de oxigen şi energie. 

• În cazul nou-născutului la termen AGA, acesta se situează în prima zi 
de viață între 31 şi 33,5°C.



Temperatura normală

temperatura rectală: 
36,5 – 37,5°C

temperatura axilară: 36,5 – 37°C

temperatura cutanată abdominală: 
36,2 – 36,8°C (medie 36,5°C).



Mecanisme de termogeneză

• Frisonul – folosit doar cât timp nou-născutul este expus la frig extrem 
şi doar în momentul în care toate celelalte mecanisme de 
termogeneza sunt alterate. Nou-născutul are cantitate mică de 
musculatură generatoare de frison.

• Intensificarea ratei metabolismului: când nou-născutului îi este frig, 
sunt stimulate producerea de tireotropină de către hipofiza 
anterioară, producerea de tiroxină de către tiroidă şi producţia de 
adrenalină de către glanda suprarenală. Acestea intensifică reacţiile
chimice celulare de termogeneză care cresc consumul de O2 şi
glucoză. Nou-născutul deja hipoxic cu capacitatea respiratorie limitată 
este stresat de creşterea prelungită a activităţii metabolice.



Mecanisme de termogeneză

• Metabolismul grăsimii brune 

• Cea mai importantă, unică și uşor disponibilă sursă de căldură este 
responsabilă de cel mai mare procent de căldură produsă de nou-născut. 

• Bogată în mitocondrii, intens vascularizată şi inervată, fiind rapid disponibilă 
pentru termogeneză şi distribuirea căldurii prin sistemul circulator. 

• Spre deosebire de celulele de grăsime albă subcutanată, care conţin fiecare 
o singură vacuolă lipidică, celula de grăsime brună conţine multiple 
asemenea incluziuni. 

• Când nou-născutul este expus la frig, creşte eliberarea de noradrenalină, 
care va determina eliberarea acizilor graşi din celulele de grăsime brună prin 
reacţii de oxidare şi reesterificare, însoţite de o cantitate mare de căldură. 



Mecanisme de termogeneză
• Depozitele de grăsime brună sunt 

distribuite în regiunile axilară, 
interscapulară, regiunea posterioară 
a gâtului, în jurul vaselor de sânge 
ale gâtului şi ale arterelor mamare, 
în jurul rinichilor şi glandelor 
suprarenale. 

• Reprezintă până la 5% din greutatea 
nou-născutului.

• Începe să se diferenţieze după 
aproximativ 30 săptămâni de 
gestaţie şi producerea ei continuă 
până când nou-născutul are 
aproximativ 3 săptămâni. 



Mecanisme de termogeneză

Utilizarea grăsimii brune pentru termogeneză se bazează pe următorii 
factori:
• depozite adecvate trebuie să fie disponibile. Nou-născutul prematur nu are 

depozite suficient dezvoltate.
• un sistem nervos central intact pentru eliberarea de catecolamine care 

stimulează metabolismul grăsimii brune.
• funcţie respiratorie adecvată. Metabolismul grăsimii brune este aerob, fiind 

redus în caz de oxigenare deficitară.
• funcţie endocrină adecvată în vederea producerii de noradrenalină, 

tirotropină, tiroxină.
• cantitate adecvată de glucoză pentru satisfacerea nevoilor calorice ale 

metabolismului. Când nou-născutului îi este frig, există o depleţie rapidă a 
depozitelor de glicogen.



Conservarea căldurii

• Vasoconstricţie periferică – stimulată de către hipotalamus când 
temperatura centrală sau periferică scade. Fluxul sanguin este dirijat 
spre organele vitale protejându-le funcţionarea. Atât nou-născuţii la 
termen, cât şi prematurii sunt capabili să folosească acest mecanism.

• Flexia membrelor – deşi nu atât de pronunţată ca cea in utero, flexia
este folosită pentru a reduce suprafaţa corporală expusă la frig.



Mecanismele de termogeneză
și cele de conservare a căldurii
sunt depășite la nou-născut de 

mecanismele de termoliză



Pierderea de căldură

• Mecanisme:
• - Evaporarea – evaporarea lichidului amniotic începe de la naştere. Deşi

aceasta contribuie într-o primă fază la scăderea temperaturii, ceea ce 
stimulează primele respiraţii, mai târziu contribuie la stresul copilului. Rata 
temperaturii pierdute prin evaporare poate ajunge până la 0,5°C/min în 
cazul temperaturii cutanate şi 0,3°C/min în cazul celei centrale. 

• - Conducţia – prin conducţie, căldura este transferată direct de la o 
suprafaţă la alta (de la corpul nou-născutului la mâna examinatorului, 
cântar, stetoscop). 

• - Radiaţia – căldura va radia de la o suprafaţă caldă în mediul 
înconjurător mai rece. Plasarea nou-născutului lângă un perete exterior sau 
o fereastră va contribui la pierderea de căldură prin radiaţie.

• - Convecţia – are loc prin curenţii de aer. Temperatura ambientală din 
sala de naştere va determina cantitatea de căldură pierdută prin convecţie, 
de aceea va trebui menţinută între 25-35°C. 



Pierderea de căldură

Conducție

Evaporare

Radiație

Convecție



Pierderea de căldură

• Raportul crescut între suprafaţa tegumentelor şi greutate determină 
creşterea pierderilor de căldură. Acestea pot fi de până la 4 ori mai mari pe 
unitatea de masă corporală faţă de cele ale unui adult. 

• Cu cât mai mic este copilul, cu atât pierderile calorice sunt mai mari. 
Prematurii şi nou-născuţii SGA sunt în mod special vulnerabili, având o 
suprafață tegumentară crescută în raport cu greutatea corporală. 

• Din cauza lipsei ţesutului subcutanat vasele sanguine sunt mai aproape de 
suprafaţa pielii, ceea ce va determina răcirea sângelui şi va influenţa
reglarea termică de către hipotalamus. 

• Permeabilitatea tegumentelor nou-născutului prematur este mai mare, din 
cauza lipsei sau insuficienţei stratului de cheratină de la suprafaţa
epidermului. Prematurul are, de asemenea, depozite scăzute de glicogen, 
capacitate scăzută de mobilizare a lipidelor, procent crescut de apă în 
organism și capacitate scăzută de creștere a consumului de oxigen.

(Aylott, 2006; Blackburn, 2007; Galligan, 2006; Hackman, 2001; WHO, 1997)



Măsurarea temperaturii

• In general, orice localizare lângă o arteră de calibru considerabil poate fi 
utilizată pentru măsurarea temperaturii. Tehnicile invazive (măsurarea la 
nivelul arterei pulmonare) nu sunt practice la nou-născuți. 

• Cea mai frecvent utilizată este localizarea cutanată, folosită la radiantele 
termice și incubatoare. Monitorizarea la nivel cutanat abdominal este 
neinvazivă, continuă, și prezintă o bună corelare cu temperatura rectală. 

• Măsurarea axilară este precisă, având de asemenea o bună corelare cu 
temperatura rectală. Localizarea este ușor accesibilă, termometrizarea nu 
deranjează nou-născutul (spre deosebire de măsurarea intrarectală) și este 
considerată per ansamblu o opțiune sigură. Diferențele între temperaturile 
axilară și rectală la nou-născut pot fi influențate de grosimea tegumentului 
și prezența sau absența stratului de grăsime brună.

(Smith, 2013)



Măsurarea temperaturii

• Măsurarea intrarectală este considerată ”standardul de aur” 
deoarece aproximează temperatura centrală a nou-născutului, nefiind 
influențată de temperatura ambientală sau vârstă postnatală. 

• Poate determina traumatism rectal sau risc de infecție/hemoragie în 
urma unei eventuale perforații.

• Este contraindicată în caz de patologie digestivă, malformativă (MAR) 
sau dobândită (EUN), dar și caz de trombopenie, din cauza riscului de 
sângerare perianală.

• Nu există dovezi științifice certe care să indice faptul că măsurarea 
intrarectală e mai precisă decât cea axilară. Diferențele între cele 
două măsurători pot fi date de dispozitivul utilizat sau de tehnica 
termometrizării.

(Smith, 2013)



Măsurarea temperaturii

• Termometru care să poată detecta temperaturi peste 25°C

• Periodicitatea minimă recomandată de termometrizare:

Imediat după acordarea setului minim de îngrijiri în sala de nașteri; și

La admiterea în sectorul de nou-născuți.

• Pentru nou-născuții sănătoși în sistem rooming-in, nu e nevoie de 
monitorizare ulterioară. Trebuie totuși explicat mamei că, dacă 
picioarele nou-născutului sunt reci, va fi necesară verificarea 
temperaturii.

• Pentru nou-născuții cu patologie și cei LBW, se recomandă 
monitorizare mai frecventă. 



Tulburări de termoreglare - hipertermia

• Hipertermia se poate datora în majoritatea cazurilor încălzirii excesive a 
nou-născutului, dar și altor factori: lipsă de aport/deshidratare, febră 
maternă, analgezie epidurală, sindromul de sevraj, efectele secundare ale 
unor medicamente (PgE1), fototerapie excesivă, asfixie perinatală, sau 
infecție.

• Când temperatura este 37,5-39°C, dezbrăcarea și expunerea nou-născutului 
la temperatura ambiantă este de obicei suficientă. 

• Dacă temperatura nou-născutului este ˃ 39°C, acesta trebuie dezbrăcat și 
spălat cu un burete înmuiat în apă la 35°C până temperatura corpului scade 
sub 38°C. 

• În cazul în care după hidratare corespunzătoare și după măsurile fizice 
efectuate corect, temperatura intrarectală nu scade sub 38°C, poate fi luată 
în considerare administrarea intrarectală de paracetamol.



Tulburări de termoreglare - hipotermia

• Hipotermia reprezintă 
temperatura măsurată 
intrarectal mai mică de 36,5°C.

• Când nou-născutul are 
picioarele calde și roz, se află 
în zona de confort termic. 
Dacă picioarele sunt reci și 
trunchiul este cald, nou-
născutul este în stres 
hipotermic. Dacă atât 
picioarele, cât și trunchiul sunt 
reci, nou-născutul este în 
hipotermie francă.

Interval normal

Stres la frig

Hipotermie moderată

Hipotermie severă

Monitorizare 

Reîncălzire 

Măsuri urgente

37,5°C

36,5°C

36°C

32°C



Incidența hipotermiei

• 8782 nou-născuți

• Temperatura medie la internarea în TIN a fost 36,3°C (+/- 0,8), cu limite între 
26,1 și 39,6°C; 30,5% aveau hipotermie ușoară, 25,6% hipotermie moderată, 
0,1% hipotermie severă, 43% erau normotermici și 0,8% aveau temperatură 
> 38°C.

• Incidența hipotermiei a fost cu atât mai mare și temperatura la internare cu 
atât mai scăzută cu cât VG și GN au fost mai mici. Pe total, 78,7% din nou-
născuții cu VG de 23 săptămâni și 82,8% cu GN între 400 și 499 g erau 
hipotermici.

• Factorii de risc pentru hipotermie au fost: hipertensiunea maternă, operația 
cezariană și scorurile Apgar scăzute la 1 și 5 minute (P<0.0001). 
Administrarea antenatală de steroizi (P<0.001), membranele rupte prematur 
(P<0.001), travaliul spontan (P<0.001), nașterea multiplă (P<0.006) și infecția 
intra-amniotică (P<0.001) s-au asociat cu normotermia.

J Perinatol 2011;31:S49-56



Hipotermia 
Semne clinice și de laborator – NESPECIFICE (pot mima sepsisul bacterian)!
• tegumente intens eritematoase, reci, marmorate;
• edeme, scleredem;
• modificări comportamentale din cauza depresiei SNC: letargie,                                        

plâns slab, reactivitate scăzută, alimentație dificilă;
• tahipnee, respirații superficiale, neregulate;
• crize de desaturare, bradicardie, apnee;
• oligurie;
• hipoglicemie din cauza scăderii depozitelor de glicogen;
• acidoză metabolică din cauza hipoxemiei și vasoconstricției periferice;
• hiperpotasemie;
• creșterea ureei sanguine.



Hipotermia 

Consecințe ale hipotermiei

• tulburări de coagulare ⇒ CID;

• hemoragie pulmonară, 
hemoragie IV;

• șoc;

• bradicardie sinusală severă;

• HTPP;

• creștere ponderală insuficientă;

• deces.

• Tulburări metabolice



• Pentru toate vârstele de gestație, temperatura la internare 
reprezintă un factor de predicție puternic pentru morbiditatea și 
mortalitatea neonatală

Nou-născutul la termen:

• Consum caloric crescut – creștere deficitară

• Consum crescut de oxigen – detresă respiratorie

• Dezechilibru lichidian – malabsorbție, încetinirea peristalticii, 
hemoconcentrație, hiperbilirubinemie

(Perlman, 2015; Hackman, 2001)



LBW

• 5277 nou-născuți în 15 centre; media (+/- DS) GN și VG au fost 1036 +/- 286 g,
respectiv 28 +/- 3 săptămâni. 

• Distribuția temperaturilor la internare a fost: 14.3% sub 35°C, 32.6% între 35 și
35.9°C, 42.3% între 36 și 36.9°C, și 10.8% peste 37°C.

• Temperatura la internare a fost cu 0.04°C mai mare pentru fiecare 100-g
creștere a GN și cu 0.05°C mai mare pentru fiecare creștere de 1 punct a 
scorului Apgar la 5 minute.

• Temperatura la internare a fost invers proporțională cu mortalitatea (28%
creștere pentru fiecare 1°C mai puțin) și cu sepsisul tardiv (11% creșterea a 
incidenței pentru fiecare 1°C mai puțin), dar nu cu hemoragia IV, EUN sau 
durata VM convenționale.

Pediatrics 2007;119;e643



< 33 săptămâni

• Temperatura la internare a fost 
distribuită după cum urmează: 

• sub 34.5°C – 1%; 

• între 34.5°C și 35.9°C – 11%; 

• între 36°C și 36.4°C – 24%; 

• între 36.5°C și 36.9°C – 38%; 

• între 37°C și 37.4°C – 19%; 

• între 37.5°C și 37.9°C – 5%; 

• peste 38°C – 2%.

• Temperatura la internare la care 
incidența compusă a complicațiilor 
urmărite (leziuni neurologice severe, 
ROP severă, EUN, DBP, sepsis tardiv) 
a fost cea mai mică a fost de 36.8°C 
(95% CI, 36.7°C-37°C). 

• Rata complicațiilor analizate 
individual a fost minimă la 
temperaturi la internare cuprinse 
între 36.5°C și 37.2°C.

JAMA Pediatr. 2015;169(4):e150277



< 29 săptămâni

• Temperatura medie la internare s-a îmbunătățit de la 35.6°C în 1994 la
36.4°C în 2012. Incidența hipotermiei a fost de 29.5% între 1994–2005, și 
13.9% între 2006–2012. Comparativ cu nou-născuții normotermici, cei 
hipotermici au avut VG și GN mai mici (26 vs. 27 săptămâni, respectiv 800 
vs. 976 g). 

• Mortalitatea pe durata spitalizării a fost mai mare la nou-născuții 
hipotermici (28.5 vs. 12.9%; OR 2.69). IVH severă (12.1 vs. 8.5%, OR 1.48), 
EUN (11 vs. 7.5%; OR 1.54) și ROP severă (16.5 vs. 8.9%; OR 2.02) au fost 
semnificativ mai frecvente la nou-născuții hipotermici. 

• Analiza regresiei multivariate a demonstrat că hipotermia este un factor de 
risc independent pentru creșterea mortalității (P < 0.001) și EUN (P = 0.01).

2019;55(2):216-23



< 29 săptămâni

• 35.3% au avut temperaturi la internare ≤ 36.4°C, 54.5% au avut 
temperaturi de 36.5–37.2°C, iar 10.3% au avut ≥ 37.3°C. GN medie a 
fost de 823 ± 230 g, 944 ± 227 g, respectiv 927 ± 223 g (p < 0.01).

• Peste 50% din cei născuți la 23–24 săptămâni au avut hipotermie, 
comparativ cu 28.5–36.1% din cei cu VG mai mari. 

• 39.5% dintre nou-născuții hipotermici au prezentat evoluție 
nefavorabilă (deces sau handicap sever de neurodezvoltare). Regresia 
logistică multivariată a demonstrat un raport de șansă de 1.32 (95% CI 
= [1.05, 1.66]) de evoluție nefavorabilă în cazul nou-născuților cu 
hipotermie, comparativ cu cei normotermici la internare.

J Perinatol 2018; 38(7):844-9



Prevenirea hipotermiei – lanțul cald

• Instruirea personalului implicat în procesul nașterii și îngrijirea nou-
născutului;

• Pregătirea sălii de naștere: curată, caldă (25°C), fără curenți de aer;

• Uscare imediată a nou-născutului;

• Contact piele-la-piele pentru îngrijiri și examinare;

• Inițierea alimentației la sân;

• Acoperirea nou-născutului și mamei împreună;

• Îmbrăcăminte adecvată (căciuliță);

• Asigurarea transportului în condiții de căldură și siguranță, dacă este nevoie

• Amânarea cântăririi și îmbăierii.

(WHO, 1997)



Lanțul cald nu este suficient
pentru nou-născutul prematur!



2018

25 studii randomizate controlate

3 categorii de mijloace: 

• bariere în calea pierderilor de căldură, 

• surse externe de căldură, 

• combinații ale celor două



Bariere – pungi/folii de plastic

• Eficiente pentru reducerea pierderilor de căldură la prematuri comparativ 
cu îngrijirile de rutină în sala de nașteri. Toate studiile au arătat un efect 
semnificativ în favoarea intervenției în privința temperaturii centrale la 
internarea în TIN și în primele două ore de la naștere.

• Eficiente în reducerea riscului de hipotermie la prematuri comparativ cu 
îngrijirile de rutină în sala de nașteri. Este nevoie ca 4 nou-născuți să fie 
îngrijiți în folii de plastic pentru a preveni hipotermia la un nou-născut la 
internarea în TIN.

• Cresc în mod semnificativ riscul de hipertermie la prematuri la momentul 
internării în TIN, comparativ cu îngrijirile de rutină, iar acest risc este cel 
mai evident la cei cu VG < 28 săptămâni. Este nevoie ca 25 nou-născuți să 
primească îngrijiri în folii de plastic pentru ca unul să dezvolte hipertermie 
la internarea în TIN.

(McCall, 2018)



Bariere – pungi/folii de plastic

• Mortalitate – dovezi insuficiente pentru a sugera că acestea reduc 
riscul de deces în cursul spitalizării pentru orice VG.

• Morbiditate – pentru nou-născuții cu VG 24-28 săptămâni, pungile 
sau foliile de plastic scad semnificativ riscul de hemoragie pulmonară 
în cursul spitalizării, dar nu există diferențe semnificative față de 
îngrijirile de rutină în privința altor morbidități: IVH, EUN, PCA, 
SDRDS, PTX, intubație în SN, necesar de suport respirator invaziv sau 
non-invaziv, DBP, ROP, sepsis precoce sau tardiv. 

• Utilizarea pungilor de plastic după ștergerea tegumentelor este 
comparabilă cu folosirea fără ștergere pentru nou-născuții cu VG 28-
37 săptămâni, cu GN 1000-2499 grame.

(McCall, 2018)



Surse externe

• Îngrijirea piele-la-piele a fost dovedită ca eficientă în reducerea 
riscului de hipotermie în comparație cu îngrijirile uzuale pentru nou-
născuții cu GN 1200-2199 grame. Este nevoie ca 2 nou-născuți să 
primească îngrijiri piele-la-piele pentru a preveni hipotermia la un 
nou-născut.

• Folosirea saltelelor exoterme în sala de nașteri reduce riscul de 
hipotermie la internarea în TIN pentru nou-născuții ≤ 1500 grame, 
fără a crește riscul de hipertermie. Este nevoie ca 3 nou-născuți să 
primească îngrijiri pe saltea exotermă pentru a preveni riscul de 
hipotermie la internare în TIN pentru un nou-născut.

(McCall, 2018)



Combinații

• Două studii au comparat saltelele exoterme cu foliile sau pungile de plastic 
pentru nou-născuții cu VG ≤ 28 săptămâni. Ambele au demonstrat lipsa 
unei diferențe semnificative în privința riscului de hipotermie și hipertemie
la internarea în TIN.

• Nou-născuții < 31 săptămâni la care s-au folosit pungi de plastic împreună 
cu saltelele exoterme au avut o temperatură mai bună față de cei la care s-
au folosit doar pungile de plastic. Un efect mai mare s-a observat la cei cu 
VG < 28 săptămâni.

• Riscul de hipertermie a fost per ansamblu mai mare când s-au folosit 
pungile de plastic în combinație cu saltelele exoterme. La fiecare 6 nou-
născuți sub 31 săptămâni la care s-au folosit pungile de plastic în 
combinație cu saltelele exoterme, un nou-născut va fi hipertermic la 
admiterea în TIN.

(McCall, 2018)



Tratamentul hipotermiei

• Reîncălzire treptată!

• Previne modificările 
cardio-circulatorii bruște

• Protejează fluxul sanguin 
cerebral

• Reîncălzirea rapidă:

• Convulsii

• Crize de apnee

• Hipoglicemie

• Hipertermie



Tratamentul hipotermiei

Hipotermie ușoară · Contact piele-la-piele, într-o încăpere caldă (minim 25°C)
· Căciuliță
· Acoperirea mamei și nou-născutului cu pături calde

Hipotermie moderată · Sub radiant termic
· În incubator preîncălzit
· Pe saltea exotermă
· Dacă nu este disponibil niciun echipament, contact piele-la-piele
cu mama, într-o încăpere caldă (minim 25°C)

Hipotermie severă · Îngrijire în incubator preîncălzit, cu ajustarea treptată a 
temperaturii pe măsura creșterii temperaturii corporale
· Dacă nu este disponibil niciun echipament, contact piele-la-piele
cu mama, într-o încăpere caldă (minim 25°C)



Tratamentul hipotermiei

• Reîncălzirea în incubator are drept avantaj asigurarea unui control 
mai bun al ritmului de reîncălzire. 

• Inițial, se setează temperatura incubatorului cu 1-1,5°C peste 
temperatura centrală a nou-născutului și se crește temperatura 
aerului lent, în funcție de toleranța acestuia. 

• Poate fi nevoie de gradiente mai mari de temperatură a aerului, 
înainte de creșterea temperaturii nou-născutului. 

• Dezavantajul reîncălzirii în incubator este riscul de hipertermie.



Tratamentul hipotermiei

• Reîncălzirea pe radiant oferă un control mai slab al ritmului de 
încălzire. 

• Vasele sanguine fiind sensibile la căldură, există de asemenea riscul 
vasodilatației dacă încălzirea este prea puternică ⇒ poate fi necesară 
susținerea hemodinamică cu agenți inotropi, pentru combaterea 
hipotensiunii. 

• Prin reîncălzirea pe masa radiantă, cresc pierderile insensibile de apă, 
deci poate fi necesară administrarea de volum expanderi. 

• Este nevoie de monitorizarea atentă a curbei ponderale și a aportului 
lichidian.



Monitorizarea reîncălzirii

În cursul reîncălzirii, se va monitoriza temperatura la fiecare jumătate 
de oră până la atingerea valorii de 36,5°C, apoi la fiecare oră în 
următoarele patru ore, la 2 ore pe parcursul următoarelor 12 ore și la 3 
ore ulterior.

Măsuri adiționale:

• combaterea acidozei metabolice

• combaterea hipoglicemiei

• susținere respiratorie și combaterea tulburărilor hemodinamice.

• Atât reîncălzirea în incubator, cât și cea pe radiant, pot masca hipo-
sau hipertermia asociate infecțiilor!



Implementarea unor măsuri de scădere a 
incidenței hipotermiei la internarea în TIN

Plan Do

Act Check



În ce fel este prevenirea hipotermiei 
o problemă?

• Chestiuni legate de copil

• 1) nerecunoașterea hipotermiei 
ca fiind o problemă pentru nou-
născutul respectiv

• 2) nou-născut instabil care 
necesită multiple proceduri

• Chestiuni legate de sistem

• 1) probleme de echipament, 

• 2) protocoale care nu 
funcționează, 

• 3) elemente de infrastructură a 
unității medicale,

• 4) culturale.



QM

• Italia, 2016 vs. 2017

• 20 secții de neonatologie, nou-născuți la termen și prematuri târzii

• Aderența strictă la prevederile lanțului cald. Fiecare unitate a fost 
responsabilă de modalitatea de implementare a recomandărilor.

• Incidența hipotermiei – 2016 (59.6%) ⇒ 2017 (48.4%)

• Temperatura mediană la internare – 2016 (36.3°C) ⇒ 2017 (36.5°C)

• Factori de risc pentru hipotermie: cezariana (OR 1,7), analgezia 
maternă (OR 1,5), temperatura maternă scăzută (OR 1,3), 
temperatura camerei (OR 1,7).

• Creșterea cu 1°C a temperaturii din sala de nașteri a determinat 
reducerea cu 10% a riscului de hipotermie.



QM

• India, 2016-2017

• Iunie 2016: incidența hipotermiei la internarea în TIN – 70% (38% 
hipotermie francă)

• Proiect de îmbunătățire a calității: echipă mixtă care să identifice factorii 
de risc pentru hipotermie în cadrul unității, întâlniri săptămânale

• S-au urmărit: sălile de nașteri (flux, aprovizionare cu consumabile, 
echipamente utilizate), transportul în TIN (incubatoarele de transport, 
timpul necesar transportului).

• S-au aplicat măsuri specifice (termometre în SN, aprovizionare cu 
lenjerie caldă, crearea de stații de încărcare a incubatoarelor de 
transport, procurarea de baterii noi pentru incubatoarele de transport). 



• Aprilie 2017: Procentul de nou-născuți normotermici a crescut de la 
27% la 75%, iar procentul de nou-născuți internați cu temperatură 
sub 36°C a scăzut de la 38% la 6%.



QM

• SUA, 2014
• 60 luni, multiple cicluri PDCA
• Scop: ≥ 90% din nou-născuții VLBW să prezinte la internarea în TIN temperaturi 

de 36-38°C
• Alcătuirea unui ansamblu de măsuri specifice (temperatura în sala de stabilizare 

închisă – separată de SO, semnalizare, folii de plastic separate pentru cap și 
trunchi, examinare prin folie, desemnarea unui membru al echipei de 
resuscitare/stabilizare pentru aprovizionarea cu lenjerii calde, modificarea 
documentației prin includerea unui checklist care poate fi verificat în cazul nou-
născuților hipotermici, achiziționarea de radiante termice pe bază de baterii 
pentru stabilizare și transport, fără mutarea nou-născutului).

• Prin implementare treptată, < 10% din nou-născuții VLBW au prezentat 
hipotermie la internarea în TIN, fără a se înregistra creșterea cazurilor de 
hipertermie.



Plan de măsuri – Checklist

✓ Setarea temperaturii în SO/SN

✓ Pornirea căldurii la radiantul termic înaintea nașterii

✓ Plasarea nou-născutului VLBW în folie de plastic

✓ Plasarea căciuliței pe cap în 30 de secunde de la naștere

✓ Înlăturarea scutecelor umede în momentul cântăririi

✓ Control termic în timpul stabilizării

✓ Minimalizarea traficului în SO/SN în intervalul de timp de după 
naștere până la plasarea nou-născutului în incubatorul de transport



Analiză – TIN, SCOG ”Cuza-Vodă”, Iași

Procent ⇑ de nou-
născuți în hipotermie 
medie la internarea în 

TIN

S-au implementat: 
introducerea în folie de 

plastic cu acoperirea 
capului și administrarea 

de oxigen încălzit

S-a redus procentul 
celor în hipotermie, dar 

nu semnificativ

De ce?
Curenți de aer în SN/SO, trafic intens de persoane în timpul 

intervenției, nerespectarea în totalitate a pașilor de resuscitare, 
transportul neonatal incorect din SN în secția de TIN, lipsa de 

cunoștințe și aderență la programul de reducere a hipotermiei

Propuneri: protocol 
dedicat prevenirii 

pierderilor de căldură, 
monitorizarea corectă a 

temperaturii



Mesaje de luat acasă

• Hipotermia crește morbiditatea și mortalitatea neonatale prin 
complicațiile pe care le generează

• Riscul de hipotermie ține de prematuritate, greutate la naștere și 
mediul de îngrijire postnatală

• Elaborarea de protocoale pentru minimalizarea pierderilor de căldură 
la toate categoriile de nou-născuți, care să includă recomandări 
pentru temperatura în SN, folosirea foliilor de plastic și a căciulițelor, 
transportul nou-născuților în secție în incubator încălzit, plasarea 
nou-născuților VLBW în incubator chiar din sala de nașteri

• Atenție la temperatura nou-născuților cu asfixie perinatală! La aceștia, 
temperatura centrală țintă este 36°C – hipotermie pasivă!


