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REANIMAREA NEONATALĂ(RNN)

 10% nou născuți necesită RNN pentru instalarea respirației, 1% pentru 

supraviețuire

 RNN influențează mortalitatea neonatală 

 România - înainte de 1991 > mortalitate neonatală 22‰ 

- 2020 cca. 5 ‰

 Liaison Committee on Resuscitation(ILCOR) – succesul RNN

✓ Ghiduri bazate pe știință

✓ Instruirea personalului

✓ Implementare eficientă cu monitorizarea timpului



RNN – RECOMANDĂRI PENTRU 

ANTICIPARE

1. La fiecare naștere trebuie să fie prezentă cel puțin o persoană instruită în 

RNN, care știe să aplice pașii RNN, inițiază VPP, și a cărei singură 

responsabilitate este îngrijirea nou născutului(nn)

2. Inainte de fiecare naștere pe baza factorilor de risc perinatal identificați 
se formează echipa de reanimare

3. Inainte de fiecare naștere echipamentul standard pentru reanimare 

trebuie verificat să fie complet și funcțional

4. Când se anticipează o naștere cu risc crescut membrii echipei stabilesc 

planul de reanimare și responsabilitățile fiecăruia !!!



RNN – noutăți/modificări
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 RNN trebuie începută cu consiliere antenatală, scurtă discuție a echipei și 
pregătirea echipamentului

 In timpul RNN trebuie menținută temperatura corporală normală a nn

 Când se începe VPP se folosește un monitor cardiac

 VPP trebuie să asigure inflarea pulmonară și ampliații toracice

 Se recomandă intubarea înainte de efectuarea MCE

 Se recomandă folosirea monitorului cardiac în timpul MCE

 RNN se încheie cu întâlnirea echipei pentru discuții



RNN – noutăți/modificări

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Nn cu lichid amniotic meconial nu necesită, de rutină, intubație și aspirație 

traheală - primii pași ai RNN se efectuează pe masa de reanimare cu 

căldură radiantă

 Lichidul amniotic meconial este un factor de risc perinatal care necesită 
prezența unui membru al echipei de reanimare care practică intubația



RNN – ÎNTÂRZIEREA CLAMPĂRII 

CORDONULUI OMBILICAL  

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Pentru prematurii și nn la termen care nu necesită RNN se 

poate întârzia pensarea CO > 30”

 Pentru nn la termen și prematurii care necesită RNN, nu 

sunt dovezi care să recomande clamparea precoce

versus tardivă a CO

 Pentru prematurii < 28 săptămâni gestaționale nu se 

recomandă ”mulgerea” cordonului ombilical



RNN – ASIGURAREA ECHILIBRULUI TERMIC 

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Temperatura sălii de nașteri trebuie înregistrată

 Temperatura nn la naștere/în timpul RNN, trebuie

menținută între 36,5◦ – 37,5◦C

 Hipotermia (t<36◦C) trebuie prevenită - complicații
(creșterea morbidității și mortalității <37s și <2500g).

Cel mai mare risc îl au cei < 33 s și < 1500g

 Hipertermia (t>38◦C) trebuie prevenită - complicații
(creșterea morbidității și mortalității la LBW și VLBW) 



RNN – ASIGURAREA ECHILIBRULUI TERMIC 

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Plasarea nn sănătos care nu necesită RNN, skin-to-skin
contact, asigură echilibrul termic, îmbunătățește alăptarea și
asigură stabilitatea glicemică

 Toate procedurile RNN trebuie efectuate sub controlul

temperaturii



RNN – STIMULAȚII TACTILE
a 7 a ediție NRP a AAP 2020

 Dacă nn nu respiră spontan se aplică stimulații tactile

 Dacă este necesară VPP și CR par obstruate se practică

DOF 

 Nu se recomandă DOF/nas de rutină

 Pentru nn neviguroși cu lichid amniotic meconial și
evidențe de obstrucție a CR în timpul VPP, intubația și
aspirarea traheală pot fi benefice

 Pentru nn neviguroși cu lichid amniotic meconial cu 

apnee sau efort respirator ineficient, laringoscopia

cu/fără aspirare nu se recomandă de rutină



RNN – EVALUAREA A.V.

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Evaluarea inițială a AV se face cu stetoscopul

 Palparea pulsului la baza cordonului ombilical este mai puțin
exactă

 Dacă nu se poate determina AV, prin aceste metode, se 

recomandă utilizarea pulsoximetrului sau monitorului EKG 

 Pentru evaluarea corectă a AV în timpul VPP este recomandată

folosirea EKG

 In timpul MCE se folosește EKGul pentru evaluarea corectă a 

AV(experți) .



RNN – VPP

a 7 a ediție NRP a AAP 2020

VPP - nn cu gasp, apnee la 60” postnatal, AV<100b/min, la care au fost efectuați pașii inițiali RNN

Pt inflarea pulmonară/creșterea
AV - PIP 20 – 25 prematur, 30 cm H2O - nn termen; se evită presiunile mari - Vt mari asociază

leziuni cerebrale,  pulmonare, afecteză schimbul gazos,scad complianța

Nn care necesită VPP este
rezonabil să se administreze PEEP-

facilitează aerarea pulmonară și CRF, previne colapsul CR mici, crește suprafața pulmonară, complianța, 
conservă surfactantul, evită BMH, scade rezistența expiratorie, exprimarea mediatorilor proinflamatori

Fr VPP= 40 – 60/min

TI < 1”

La prematuri nu se recomandă inflare 
susținută
*Intârzierea VPP crește riscul de deces și necesitaatea reanimării cu 16%



RNN – VPP

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

VPP PRECEDATĂ DE ASCULTAREA AV timp de 15”

AV crește VPP 15”

AV nu crește VPP + evaluare AV

Toracele nu se 

ridică
MR SOPA + VPP

Evalare AV după 30”

AV>100/min
VPP până la efort  

respiratorrespirator

AV = 60 – 90/min VPP

AV<60/min VPP – IOT/MASCĂ LARINGIANĂ

AV nu crește, 

toracele se ridică
FiO2 100%, MCE



OXIGENOTERAPIA

a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 RNN nn la termen, prematur≥35s folosește FiO2 21%

 Prematurii ≤ 35 s pot primi FiO2  21 – 30% funcție de SpO2

 Nu se folosește un FiO2 de 100% la nn la termen și prematuri târzii

pentru că se asociază cu mortalitate crescută (hiperoxie)

 Administrarea O2 flux liber începe cu FiO2 30% (blender/SpO2)

 Dacă nn prezintă sindrom funcțional și SpO2 nu crește cu FiO2 

100% se aplică CPAP



RNN – CPAP
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

Pentru prematurii cu respirație 
spontană care necesită suport 
respirator după naștere se 
recomandă CPAP în loc de 
intubare

CPAP este mai puțin invaziv decât 
intubația și PPV

CPAPul reduce riscul de DBP 
comparativ cu intubarea



MASAJ CARDIAC EXTERN
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Intubarea/mască laringiană înainte de MCE

 MCE – FC < 60/min după 30” de VPP

 VPP cu FiO2 100% în timpul MCE

 Raportul compresii toracice/inflări = 3/1

 Tehnica celor ”două police” îmbunătățește TA/nu 
obosește reanimatorul - Reanimatorul se plasează la capul 
nn

 După 30” de MCE se evaluează AV



RNN – ACCES VASCULAR
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Pentru nn care necesită acces vascular în sala de 
nașteri este preferată v. ombilicală

 Dacă utilizarea venei ombilicale nu este posibilă este

recomandat abordul osos



RNN – MEDICAȚIE
a 8 a ediție NRP  a AAP 2020

ADRENALINĂ I.V.

0,01 – 0,03 mg/kgc

AV ≤ 60/min după 

VPP + MCE

După administrare ET 

fără modificarea AV

AV < 60/min se 

administrează la 

interval de 3 – 5 

minute

ADRENALINĂ 

E.T.

0,05 – 0,1 

mg/kgc

Până la 

stabilirea 

accesului 

venos



RNN – CORECȚIA VOLUMETRICĂ
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

❖ Pierderile sanghine pot fi feto-materne, din CO sau sângerări 

ale nn

VOLUM EXPANDERI

ANAMNEZĂ

CLINIC - paloare, puls slab, AV<60/min după 

VPP+MCE+adrenalină

SF 0,9% sau sânge 10 – 20ml/kgc



RNN – PREMATUR
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Temp. sală nașteri 23 - 25◦C

 < 32s – combinații prevenție hipotermie(folie plastic, 

căciulă, saltea exotermică, radiant termic)

 Monitor cardiac cu 3 electrozi EKG sau pulsoximetru

 CPAP din sală de nașteri (alternativă la IOT) + surfactant 

profilactic (protocoale locale)



RNN – ASISTENȚĂ POSTREANIMARE
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 HIPOTERMIE TERAPEUTICĂ - nn ≥ 36s, cu EHI moderată – severă, după un 

protocol bine determinat

 MONITORIZARE FUNCȚII VITALE nn cărora li se aplică VPP, MCE, adrenalină

 MONITORIZAREA GLICEMIEI cu corectare dacă este cazul

 CORECTAREA HIPOTERMIEI, lent (mai puțin de 0,5◦C/h), sau rapid 

( 0,5◦C/h)



INTRERUPEREA RNN 
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 Neinițierea RNN sau întreruperea ei trebuie considerată o PROBLEMĂ ETICĂ

 După 20ꞌ RNN fără rezultat, intreruperea ei trebuie discutată în echipă și cu 

familia

 Dacă un nn se naște la limita viabilității sau starea lui predictează deces 

precoce sau morbiditate severă, se poate decide neinițierea RNN sau 

intreruperea ei după consultarea experților și familiei



RNN
a 8 a ediție NRP a AAP 2020

 RNN cu rezultate bune – instruire periodică < 2 ani

 Membrii echipelor de RNN trebuie să aibă scurte comunicări”brief” 
înainte(despre posibile evenimente care pot apare pe durata reanimării și 
pregătirea anticipată pentru reducerea riscului de insucces sau lezare a 
pacientului) și după RNN(analiza acțiunilor efectuate pentru învățare și 
îmbunătățirea performanței)

❖ Sunt recomandări din 2010



10 MESAJE PENTRU CEI CARE PRACTICĂ 

RNN

1. RNN necesită anticipare și pregătire de către/a personalului medical

2. Mulți nn nu necesită tăierea imedită a CO sau RNN, pot fi evaluați și 
monitorizați în timpul skin-to-skin contact cu mama, după expulzie

3. Inflarea+ventilarea pulmonară sunt prioritare la nn care necesită RNN

4. Creșterea frecvenței cardiace este cel mai important indicator al ventilației 

eficiente și răspunsului la reanimare



10 MESAJE PENTRU CEI CARE PRACTICĂ 

RNN

5.Pulsoximetria se folosește pentru orientarea O2- terapiei și atingerea valorilor 

dorite de SpO2

6.MCE se aplică dacă răspunsul cardiac la ventilație este slab, după intubare

7. Răspunsul cardiac la MCE și medicație trebuie monitorizat EKG

8. Dacă răspunsul la MCE este necorespunzător se administrează  adrenalină, 

preferabil i.v.

9. Dacă răspunsul la adrenalină este negativ, la un nou născut cu anamneză 

de sângerare, se recomandă administrare de volum expanderi



10 MESAJE PENTRU CEI CARE PRACTICĂ 

RNN

10.Dacă după 20 minute de aplicare a RNN completă și corectă nu se obține 

răspuns cardiac, redirecționarea măsurilor medicale de îngrijire trebuie 

discutate cu membrii echipei de reanimare și ai familiei.



DIAGRAMA FLUX RNN

Consiliere antenatală, stabilirea planului de lucru și verificarea 

echipamentului

NAȘTERE

NN la termen?

Tonus bun?

Respiră/plânge?

Nn cu mama
menținere temp

ștergere teg, aspirare,evaluare

DA

Menținerea temp,poziționare CRS,aspirare secreții, ștergere, stimulare
NU

Apnee/gasp

AV<100/min
NU Resp dificilă/cianoză?

DA

VPP,SpO2,EKG

DA

Repoziționare,DOF,SpO2,↑FiO2,CPAP

AV<100/min NU Asistență postresuscitare
DA

Se verifică mișcările toracice,ventilație corectoare, IOT/mască laringiană
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DIAGRAMA DE FLUX - RNN

CONTINUARE
HR < 60/min ?

DA

IOT

MCE coordonare cu VPP FiO2 100%

EKG

CVO

AV<60/min

DA

Adrenalina iv

Hipovolemie ?

PTX ?

SpO2 

preductale 

dorite
după naștere

1min    60-65%

2min   65-70%

3min    70-75%

4min    75-80%

5min    80-84%

10 min    85-95%

2020





European Resuscitation Council 

Guidelines 2021

 Clamparea CO după 60” este recomandată după ce plămânul este 

aerat. La prematurii < 28s, la care nu este posibilă clamparea terdivă se 

recomandă ”mulgerea”CO

 Prevenția/corecția hipoglicemiei – 2,5 ml/kgc SG10% 

VG
Fi

VG FiO2

< 28s 30%

29 – 32s 21 – 30%

> 32s AER

Scop = SpO2 80% la 5 minute 



European Resuscitation Council 

Guidelines 2021

FACTORI DE RISC 

MATERNI ANTEPARTUM

FACTORI DE RISC FETALI 

ANTEPARTUM

FACTORI DE RISC 

INTRAPARTUM

Infecții
Diabet gestațional

HTA indusă de sarcină

Preeclamsie 

BMI mare
Inălțime mică

Absența corticoterapiei 

antepartum

RCIU

VG<37s

Sarcină multiplă
Malformații congenitale 

severe
Oligo și polihidramnios

Evidență de făt 

compromis

Lichid amniotic meconial
Prezentație pelvianî

Aplicație de 

forceps/videx
Operație cezariană 

înainte de 39s
Operație cezariană de 

urgență
Anestezie generală



European Resuscitation Council 

Guidelines 2021

5 MESAJE DE TOP
1. Clamparea tardivă CO poate îmbunătății starea nn, a 

prematurului

2. Asigurarea echilibrului termic este vitală – înfășare și 
stimulare

3. Evaluarea respirație + cord – AV mare indicator de bună 

oxigenare

4. Pașii care asigură respirația și permeabilitatea CR rezolvă 

problemele 

5. MCE numai după stabilizarea respirației și AV foarte mică



VĂ MULȚUMESC !


