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WHAT IS NEW IN BASIC CARDIOPULMONARY 
RESUSCITATION? 

 
MSc. Rn. Zoran Fišer, Asst. Prof. Dr. Violetta Raffay 

 
Every year a hundred of thousands of people sustain a cardiac arrest 

around the world. Early cardiopulmonary resuscitation and defibrillation provide 
to the victims the optimal chance of survival, although cardiac arrest remains a 
daunting medical emergency.  

Under normal circumstances the risks to resuscitation providers is very 
low, but the emergence of COVID-19 required a reassessment of risks to those 
attempting resuscitation, however, this overview will not reflect on this in 
details. 

The major cause of cardiac arrest (CA) is cardiovascular in origin, and 
more often than not, it is unpredictable. As Safar published at the beginning of 
80’s, in about 5 min after cessation of heartbeat, irrespective of its causes, brain 
cells start to deteriorate dramatically.  

Numerous people who experience CA eventually die. 
Up to the present, the only way to save a victim suffering from CA is a 

cardiopulmonary resuscitation (CPR).  
By definition, CPR is a skill that is able to revive the human body when 

the process of death begins. Resuscitation medicine has developed for hundreds 
of years. In the 18th century, the first rescue organization named “Amsterdam 
Rescue Society” has been established in the Netherlands, as they have started 
rescuing drowned people in Amsterdam and saved more than hundred victims.  
 The current methods of CPR were based on the ones formed in the 
1950s. The American Academy of Science made the first guidelines for CPR in 
1966 by an Ad Hoc Committee on Cardiopulmonary Resuscitation. After that, 
two prominent societies, the American Heart Association in the United States 
and the European Resuscitation Council in Europe have improved their own 
CPR guidelines respectively.  

These two societies formed the International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) for the development of international guidelines in 1992. 
The ILCOR representatives come from various countries such as the United 
States, Canada, Australia, Europe, New Zealand, and from the Asian and 
African continents. 
 Huge steps have been made since. The first unified international 
recommendations for CPR was released in 2000, and were used as a basis for 
the next updated “evidence-based resuscitation guidelines” supported by the 
published data and results of resuscitation studies. 
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The guidelines have basic and advanced contents applicable for 
laypersons and respectively for healthcare providers (Kleinman et al., 2015; 
Link et al., 2015).  

The international CPR guidelines were revised 3 times since 2000 where 
several basics in physiologic fundamentals and maneuvers in CPR have 
changed. The chief aspects of CPR procedure were chest compression and 
mouth-to-mouth breathing (rescue breathing). These two skills have been part of 
the CPR procedures since the beginning. 

The concept of electric treatment to the heart has also changed in the 
year the new millennium. Since 2015, the focus is on continuous evaluation of 
evidence-based updates. 

The aim is to provide evidence informed guidance for lay persons, first 
responders, and healthcare providers about the initial stages of resuscitation 
before advanced support will start in community and in an out-of-hospital 
settings, by covering the algorithm segments of the recognition of cardiac arrest, 
the alert of medical services, the role of dispatcher, chest compressions, rescue 
breaths, AED, including CPR quality management and technologies what can 
help CPR and CPR feedback. 

This article provides highlights, and a brief overview about directions 
where the important research topics are focused to in the field of basic life 
support in the aspect of the forthcoming guidelines.  
 

Bystander CPR in adults 
There is an expansive effort in public health initiatives what have 

encouraging results in increased bystander CPR rates and cardiac arrest survival, 
where the emphasis is on the importance of connecting laypersons efforts to 
improve outcomes for victims who suffer sudden cardiac arrest (SCA).  

One of the key questions regarding bystander CPR is whether lay 
rescuers should be trained to provide compression-only CPR or to combine 
compressions and ventilations. In one of the observational studies related to this 
question the effects of nation-wide dissemination of compression-only CPR for 
lay rescuers was assessed, and it has been added to a recent evidence review. 
The raw analysis of patient outcomes favoured compressions and ventilations 
(30:2) between the two groups, however, some significant differences related to 
demographic and prognostic factors between the two groups had impact on data 
interpretation.  

The latest guidelines recommend that the adult BLS sequence remains 
unchanged and continues to endorse ILCOR’s recommendations that “all CPR 
providers should perform chest compressions for all patients in cardiac arrest. 
CPR providers trained and able to per-form rescue breaths should perform chest 
compressions and rescue breaths”. 

One study supports that combined compressions and ventilations may be 
superior to compression-only CPR, although in that study there is a notable 
uncertainty about the effect.  
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Bystander paediatric CPR  
The aetiology of cardiac arrests in children differs from the adults. In 

most majority of the cases, cardiac arrests occur secondary to respiratory or 
circulatory failure. Guidelines recommend that all children who sustain an out of 
hospital cardiac arrest should receive bystander CPR before arrival of EMS, 
where rescuers who have been trained in adult BLS or the chest compression-
only sequence and have no specific knowledge of paediatric resuscitation may 
use these techniques. It’s advised to provide rescue breaths as part of the 
resuscitation sequence for children as most paediatric cardiac arrests are caused 
by asphyxia, and the ventilation is a mandatory part of effective CPR. Two large 
cohort studies reported better neurological outcomes (risk difference −3.30, 95% 
CI −4.88, −1.71), and survival (risk difference −7.04, 95% CI −9.58, −4.50) in 
children who received bystander CPR with compressions and ventilations 
compared with compression-only CPR. In another two studies authors reported 
that receiving any form of CPR was better than no CPR. The additional benefits 
of CPR with compressions and ventilations over compression only CPR was 
attenuated after adjustments for confounding variables. Current guidelines 
advise to use the adult guidelines for anyone who appears to be an adult, and the 
teaching materials will be updated by next guidelines release. 
 

Dispatcher-assisted CPR 
The emergency medical dispatcher holds an important link in the chain 

of survival. The importance of bystander CPR is enforced by recent evidences in 
improving survival from cardiac arrest. The EMS dispatcher critical role is 
recognized, as the EMS dispatcher and dispatch protocols are supporting 
layperson-initiated CPR. Recommendations remain that “dispatchers should 
provide telephone-CPR instructions in all cases of suspected cardiac arrest 
unless a trained provider is already delivering CPR. Where instructions are 
required for an adult victim, dispatchers should provide compression-only CPR 
instructions. If the victim is a child, dispatchers should instruct callers to provide 
both ventilations and chest compressions. Dispatchers should therefore be 
trained to provide instructions for both techniques.” The identified knowledge 
gaps highlight the need for further research especially in areas of improving 
identification of cardiac arrest, when to include ventilations as part of the 
dispatcher instruction sequence, and the role of enhanced citizen/first responder 
schemes. However, one study where 3655/6312 cases of CA where it was 
witnessed and CPR was initiated in 10%, reports that there is no significant 
statistical difference in the rate of survival when CPR was performed with 
dispatcher assistance.  

Dispatcher-assisted CPR by itself cannot be the solution to cardiac arrest, 
as formal CPR training is still superior to just-in-time training when both are 
guided by a dispatcher. 
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Chest compressions and ventilation 
Current guidelines do recommend a chest compression (CC)-only 

algorithm for dispatcher-assisted bystander resuscitation, which may lead to 
increased fatigue and a loss of compression depth. A recent study investigated 
the hypothesis that CCs are more correctly delivered in a flowchart-assisted 
standard resuscitation algorithm than in a CC-only algorithm, where total 
number of correct CCs did not significantly differ between the CC-only group 
and the standard group (63 [±81] vs. 79 [±86]; p = 0.394; 95% CI of difference: 
21–53). The total hand-off time was significantly lower in the CC-only group 
than in the standard BLS group. The relative number of correct CCs (the 
fraction of the total number of CCs achieving 5-6cm) and the level of exhaustion 
after BLS did not significantly differ between the groups. Authors concluded 
that standard BLS did not lead to an increase in correctly delivered CCs 
compared to CC-only resuscitation and exhibited significantly more hand-off 
time. The low rate of CCs in both groups indicates the need for an increased 
focus on performance during BLS training. 

The actual guidance is inline with the ILCOR treatment recommendation 
that “chest compressions should be performed for all patients in cardiac arrest” 
as well as ILCOR’s suggestion that “those who are trained, able and willing to 
give rescue breaths do so for all adult patients in cardiac arrest”. 

The key guideline recommendations remain to start CPR by giving 30 
chest compressions followed by 2 ventilations at a rate of 100–120 per min and 
5-6 cm depth. 

The importance of CPR quality measurement related to the rate, depth, 
recoil, pauses for quality of care and outcome holds an essential significance. 
 

World Restart a Heart initiative  
The community response to cardiac arrest have significant importance in 

the chain of survival. ILCOR’s World Restart a Heart initiative played a 
significant role in training over 675,000 people worldwide about how to 
undertake cardiopulmonary resuscitation. 

The bystander CPR rate constantly seems to improve, however, a 
systematic review identified 32 studies relating to socio-economic disparities in 
the incidence, bystander CPR rates and outcomes from CA in out-of-hospital 
settings. It was observed that cardiac arrest was more common and bystander 
CPR rates lower in communities with higher levels of deprivation. Authors find 
that in both of the community and individual level, the lower socioeconomic 
status was associated with worth outcomes. 

An another study about community hands-only CPR and automated 
external defibrillator (AED) programme authors found a strong link between 
socioeconomic factors of median household income and educational acquisition 
and the feasibility of prior layperson training in CPR. 
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One study reported that the communities with the most 
socioeconomically deprived areas had the highest incidence of out-of-hospital 
CA and the least availability of public access defibrillators (PADs). 

These data highlights the need for a strategies which effectively could 
target socio-economically deprived and hard to reach groups of the 
communities. 

Public access defibrillation programmes are continuously associated with 
better outcomes from out-of-hospital cardiac arrest.  

Health systems are questioning the cost effectiveness of PAD 
programmes and there are numerous studies and systematic reviews focused on 
cost effectiveness and its considerations.  
 

Technological advances  
Technology can provide useful tools in supporting and helping CPR and 

for its feedback, such are the AED locator apps, smartphones and smart-
watches, including the possibilities of the use of drones, video communication 
and artificial intelligence. 

Researchers observed that contacting emergency services by mobile 
phone rather than landline was associated with higher dispatch assisted CPR and 
shorter time to chest compressions. 

In one, single-city evaluation, video was compared with audio-assisted 
dispatcher CPR and it was associated with favourable neurological outcomes in 
10.4% versus 5.8% respectively (P < 0.01). After the adjustment for known 
confounders, the adjusted odds ratio was 1.28 (0.73–2.26). Another randomised 
simulation study investigated the use of a smartwatch with the real-time 
feedback led to the improvement in CPR quality, where the activation of 
volunteer networks in remote locations to a simulated cardiac arrest decreased 
the time to help arriving by 4−6 min. 

As reported in one before and after study, the introduction of a text 
message system to activate community responders increased bystander CPR 
rates and improved the survival with favourable neurological outcome. 
 

Early defibrillation in BLS 
Nowadays, basic life support can be hardly separated from the use of an 

automated external defibrillation by the community. 
In a study with of 2500 cardiac arrests in out-of-hospital settings, authors 

reported odds of bystander defibrillation tripled with documented 30-days of 
survival almost doubled, when the nearest AED was accessible, compared with 
being inaccessible. 

In one study, 28% of 8126 bystander-witnessed cardiac arrests with a 
shockable rhythm were shocked by AEDs in public locations, and the 1-month 
favourable neurological survival was 62% for the 58% of cases receiving a 
public-access early defibrillation ≤5 min after the victims collapse. 
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FBAO removal by bystanders 
In a recent systematic review, for the critical outcomes of survival with 

favorable neurological outcome, a single observational study was published. 
Therefore, the overall certainty of evidence was rated as very low due to a very 
serious risk of bias. With the identification of only one study, no meta-analyses 
were performed. 

Regarding the critical outcome of survival with good neurological 
outcome, authors identified very low certainty evidence downgraded for very 
serious risk of bias from one observational study enrolling 41 cases with FBAO 
which showed benefit from the intervention compared with no intervention 
(73.7% vs 31.8%, p=0.0075). 

Treatment recommendations suggest that back slaps are used initially 
in patients with a FBAO and an ineffective cough (weak recommendation, very 
low certainty of evidence); that abdominal thrusts are used in adults and children 
with a FBAO and an ineffective cough where back slaps are ineffective (weak 
recommendation, very low certainty of evidence); that rescuers consider the 
manual extraction of visible items in the mouth (weak recommendation, very 
low certainty of evidence), as well that chest thrusts are used in unconscious 
patients with a FBAO (weak recommendation, very low certainty of evidence). 
Furthermore, treatment recommendations suggest that bystanders undertake 
interventions to support FBAO removal as soon as possible after recognition 
(weak recommendation, very low certainty of evidence). 
 

Rescuer fatigue 
The influence of rescuer fatigue affects the quality of chest 

compressions.  
At one of the earlier studies each participant of 38 doctors and nurses 

trained in CPR gave up to 5 min of external chest compressions, where the 
rescuers had to inform the investigator at the precise moment when they 
believed that fatigue was affecting the quality or the number of their chest 
compressions, however, they had to continue the 5 min of CPR (or until they 
noticed great fatigue or pain). The mean interval when the rescuers noticed that 
their fatigue affects their performance was 186 s (SD= 84.1), with a minimum of 
60 s and a maximum of 300 seconds with no significant differences in the time 
interval before fatigue affected performance between professions. 

Another study compared rescuer fatigue and CPR quality where standard 
BLS (ST-BLS) was compared to compression-only (CO) BLS. CPR was 
performed for 8 minutes on a realistic manikin. The compression rate and 
number of adequate compressions were significantly lower and rescuer fatigue 
higher with continuous compressions after 2 and 6 minutes. 

In an additional research paper, authors investigated the number of 
effective chest compressions over same time frame when alternating two 
rescuers every 1min versus every 2 min. The main outcome measure was the 
number of effective compressions and to indicate fatigue, where in the 1min 
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scenario, a gradual increase was identified with every minute in the number of 
rescuers indicating fatigue; in the 2 min scenario, there are large leaps in the 
second and fourth minutes. No increase was observed in the number of rescuers 
indicating fatigue in the third minute of the 2 min scenario. After 4 min, 44.4% 
of rescuers in the 2 min scenario had indicated fatigue, versus 27.8% in the 1 
min scenario. 

One of the recent studies with 80 participants, conducted an investigation 
on the effects of standard manual compressions compared to compressions 
performed using a compression device (CPR RsQ Assist®), where authors 
found less fatigue and higher CPR quality in the device group. 
Available research data from manikin studies comparing fatigue and effects on 
CPR quality indicate that chest compressions are effective in the first 2 minutes 
regarding the depth and frequency, and there are certain indications that rest 
might reduce rescuers fatigue and increase CPR quality as the fatigue affects the 
quality of chest compressions after 2 minutes.  

As only simulation manikin data are available, more insights related to 
the effects of compression-only CPR on bystander fatigue and CPR quality, in a 
real-life cardiac arrests remains unknown. 
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WHAT’S NEW IN 2020 IN ADVANCED 
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION? 

 
Wolfgang A. Wetsch, Bernd W. Böttiger 

 
There is no emergency that is more urgent than sudden cardiac arrest 

(SCA). Out-of-hospital SCA is the third leading cause of death in industrialized 
nations, and facts suggest that many of these deaths are potentially avoidable. In 
Europe and the USA alone, each year, 700 000 people die due to SCA despite 
the fact that emergency medical services (EMS) initiate cardiopulmonary 
resuscitation on arrival. 

Every five years, a systemic review by international experts evaluates 
current scientific developments regarding SCA, and the relevant evidence based 
on this review process are published in form of an International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR) Consensus on Science with Treatment 
Recommendation (CoSTR). Together with this ILCOR CoSTR, national 
guidelines (e.g. from the American Heart Association for America, the European 
Resuscitation Council for Europe etc.) publish the AHA and ERC guidelines on 
cardiopulmonary resuscitation. Adherence to these guidelines is not the only 
way to perform good resuscitation, but warrants the best possible state of the art 
treatment of a patient who is in cardiac arrest.   

This article gives a short overview over important research on the field 
of advanced life support and post cardiac arrest therapy. The results of the 
studies presented are likely to influence the upcoming guidelines.  

Should Adrenaline be used?  
Despite historically being the most important and best-known drug for 

resuscitation, strong evidence that adrenaline improves outcome after cardiac 
arrest was lacking for a long time. 

In Great Britain, recently the PARAMEDIC-2 study was published, 
which compared the use of adrenaline versus placebo (saline) in 8016 patients 
with out of hospital cardiac arrest. Primary endpoint of survival for 30 days was 
3.2% in the adrenaline group versus 2.4% in the placebo group. Adjusted Odds 
Ratio (OR) was 1.47 (95% CI 1.09 to 1.97; P = 0.02). At discharge from 
hospital, those who survived in the adrenaline group had a higher percentage of 
severe neurological impairments (33 of 126 patients, 31.0% in adrenaline group 
versus 16 of 90 patients, 17.8% in the placebo group). 

These results suggest that the use of adrenaline leads to a higher survival 
of cardiac arrest. There was no significant difference between groups regarding 
a favorable neurological outcome. However, survivors in the epinephrine group 
had more severe neurological impairment. 
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The results must be seen critically and cannot be generalized for all 
emergency medicine systems, because overall survival rates in both study arms 
were extremely low. 

Specialised post-resuscitation care: Cardiac Arrest Centers 
In 60 to 80% of all SCA patients, acute coronary syndrome and/or acute 

myocardial infarction are the underlying causes of deterioration. All registry 
data and several prospective studies have demonstrated that treating the 
underlying cause of SCA by immediate acute percutaneous coronary 
intervention (PCI) within 60 to 90min in a specialized cardiac arrest center with 
24/7 PCI availability is associated with a doubling of survival rates.  

Among other requirements, Cardiac Arrest Centers need to have 
specialized emergency departments, the availability of percutaneous coronary 
intervention (PCI) 24 hours at 7 days a week, the permanent vacancy of an 
intensive care unit bed for patients at cardiac arrest, and are obliged to guarantee 
process quality, e.g. by specialized standard operating procedures.  

Out-of-hospital cardiac arrest patients should be transferred to a Cardiac 
Arrest Center whenever possible. Even transport of sudden cardiac arrest 
patients with ongoing CPR to a PCI facility with subsequent intervention may 
be associated with good outcomes. Extracorporeal Membrane Oxygenation 
(ECMO) with transporting devices and subsequent PCI can also be considered 
in special patients, but clear outcome data are missing.  

Adequate temperature management, optimized hemodynamic and 
ventilator support, prognostication and other individualized interventions in 
specific circumstances, such as treatment of tension pneumothorax in traumatic 
cardiac arrest and specific interventions like thrombolysis during CPR in 
patients suffering from acute pulmonary embolism e.g., are further important 
quality and outcome indicators of specialized centers.  

Thus, fast and standardized management of SCA patients in specifically 
staffed and equipped hospitals, so-called Cardiac Arrest Centers, may help to 
further improve survival by around two-fold.  

Inhalative Sedation on the ICU in patients after cardiac arrest?  
Patients admitted to ICU after cardiac arrest frequently need deep 

sedation, for example to avoid shivering during therapeutic temperature 
management. Usually, this is achieved with intravenous sedatives (Propofol or 
benzodiazepines) and analgetics (such as Sufentanil). The pharmacokinetics of 
these substances during hypothermia during therapeutic temperature 
management are often significantly altered, however, so that after stopping the 
infusion of the drugs the neurological situation remains unclear due to prolonged 
drug action and delayed awakening.  

Inhalation sedation has several advantages over intravenous drugs in this 
situation. On the one hand, target controlled inhalation sedation can be achieved 
quickly and precisely, while its effect can be monitored directly (by 
measurement of concentration in the expired air, which equals the concentration 
in the brain). On the other hand, inhalation sedatives underly no (or only 
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minimal, depending on the substance) metabolism, and hence act independent 
from body temperature and enzymatic activity. Ceasing inhalation sedation - 
almost independent from the duration of sedation - hence leads to rapid 
awakening and therefore allows better conditions for neurological evaluation.  
For several other conditions, national and international guidelines recommend 
inhalation sedation as equivalent to intravenous sedation. So far, for patients 
after cardiopulmonary resuscitation there was no data on the security of 
inhalation sedative agents, although these patients could potentially profit from 
the properties of inhalative sedation and the rapid awakening after their 
termination.  

In a recent study, the authors investigated 432 patients after cardiac 
arrest, 110 of which were treated with a volatile inhalation anesthetic 
(Isoflurane), whereas the other 332 patients received intravenous sedation.  

The authors found that the group of patients with inhalative sedation had 
significantly shorter times on the mechanical ventilation (170,5h vs. 269,0h; 
p<0,001), as well as a significantly shorter duration of treatment on the intensive 
care unit (8,5 days vs. 13,0 days; p=0,003).  The neurological outcome of these 
patients, measured as cerebral performance category, was comparable (CPC I 
34,0% vs. 30,9%; CPC II 8,2% vs. 13,6%; p=0,599).  

Complications associated with the application of inhalative sedation was 
mainly the occurrence of a mild hypercapnia (6,4% vs. 0%; p=0,021). Is clinical 
relevance remains unclear and the impact of hypercapnia in patients after 
cardiac arrest has to be evaluated in further clinical studies.  

The authors conclude that inhalative sedation is possible also in patients 
after a cardiac arrest. As a limitation they note that a close monitoring of the 
arterial partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) is necessary when using 
inhalative anesthetics in patients after a cardiac arrest.  

The mentioned study has to be critically commented in a few relevant 
aspects: It was not conducted as a prospective, randomized controlled trial. 
Hypercapnia occurred only in seven patients (and all incidents occurred very 
soon after the installation of the device for vaporizing the volatile anesthetic), so 
it cannot be stated whether or not this has had any contribution to the outcome 
or neurological prognosis of the patients.     

The duration of mechanical ventilation and the total number of days in 
ICU also have to be critically regarded. Patients in the intervention group 
received only extremely short-acting drugs (inhalative Isoflurane and 
intravenous Remifentanil), whereas the patients with i.v. sedation received 
continuous infusion of Benzodiazepines (Midazolam) and long-acting opioids 
(Fentanyl) with context-pensive plasma half-life values. This markedly reduces 
the comparability of the two patient groups. Comparing inhalative sedation with 
state of the art i.v. medication (such as Remifentanil and Propofol or 
Dexmedetomidine) would be absolutely necessary to make causal conclusions 
concerning the effect of inhalative sedation on duration of mechanical 
ventilation and length of ICU stay.  
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Targeted Temperature Management after Cardiac Arrest - Why is 
consensus still lacking?  

There is still no clear consensus on the optimum duration and the 
optimum temperature for targeted temperature management (TTM) after 
cardiopulmonary resuscitation.  

While there are still single opinions that the TTM study would have 
shown that it does not need 33°C hypothermia or targeted temperature 
management after cardiopulmonary resuscitation at all, most experts believe that 
the „no-flow time“ (median only 1 minute in both groups!) was too short in this 
study, so that an advantage could not be shown.   

The indication for temperature time management is still - and will also 
be in the future - persisting coma after re-onset of a spontaneous circulation after 
cardiac arrest, and is not indicated by the mere fact that cardiopulmonary 
resuscitation was performed. By lowering the body core temperature and 
reducing cerebral oxygen consumption as well as cerebral metabolism, many 
pathways and signal cascades are positively influenced, which may reduce 
secondary brain damage that occurs with reperfusion („reperfusion injury“).  

Furthermore, the large TTM study is lacking a control group: herein, 
both study arms (33° Celsius versus 36° Celsius) had active temperature 
controls, none allowed the patients to spontaneously manage the body 
temperature. Thus, disregarding and not performing active temperature control 
can never be justified from the results of that study. Especially high body 
temperatures (i.e. fever) seem to have particularly negative consequences for the 
patients, and need to be avoided under all circumstances.  

Unfortunately, despite the large number of studies that are trying to find 
the optimum core temperature, the optimum cooling method, and the optimum 
duration of temperature management, there is still no consensus on what is the 
best possible therapy for the patient.  

Targeted temperature management for 24 hours or 48 hours after 
cardiac arrest? 

Current guidelines recommend a duration of targeted temperature 
management of at least 24 hours when coma persists after return of spontaneous 
circulation after cardiac arrest. This recommendation is not based on strong 
evidence, but rather on the fact that the two biggest and best quality studies had 
protocols in which temperature management duration was defined to 24 hours. 
However, these two studies where designed to find an optimum temperature for 
targeted temperature management, and not an optimum duration of temperature 
management. 

A randomized, international multi-center study in 10 intensive care units 
of six European countries (Denmark, Belgium, Finland, Estonia, Norway and 
Germany) evaluated the influence of the duration of targeted temperature 
management. After a web-based randomization into two groups, the target 
temperature of 33° Celsius was maintained for either 24 hours or 48 hours, 
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followed by a rewarming of 0.5° C per hour until the core temperature of 37° C 
was reached.  

Naturally, the team involved in direct patient treatment could not be 
blinded regarding the goal target temperature. However, the outcome was 
evaluated by independent investigators, who were blinded regarding the target 
temperature. As a primary endpoint, neurological outcome after six months after 
the event was selected. 

A total of 351 patients were included, 176 in the 48 hour group and 173 
in the 24 hour group. Regarding the primary study endpoint „survival with good 
neurological outcome after six months“, no difference could be detected (48 
hours group: CPC 1/2 69%, 24 hours group: CPC 1/2 64%; p=0.33). 

Regarding the secondary endpoints, mortality on the intensive care unit, 
mortality in the hospital, and mortality after six months, there were no 
significant differences. The intervention group had a significantly longer 
duration of mechanical ventilation (120 hours versus 87 hours, p<0.001), and a 
significantly longer overall stay on the intensive care unit (151 hours versus 117 
hours, p<0.001). 

Interestingly, the overall length of hospital stay did not show a difference 
(11.1 days versus 11.8 days; p=0.50). With regard to the relevant complications 
(ventilator associated pneumonia and bleeding complications), there were no 
significant differences between the groups. 

The authors concluded that the prolonged temperature management for 
48 hours does not have a significant advantage for a good neurological outcome 
after six months. However, the authors comment that the study may have been 
statistically under-powered. When looking closely at the results, there seems to 
be an impressive trend towards a better neurologic outcome in the 48 hours 
group. To achieve a statistically significant result, the inclusion of 
approximately 3000 patients would have been necessary. The pre-clinical, 
randomized controlled trial of that size is extremely hard to achieve in patients 
after cardiac arrest. 

Unfortunately, also this very interesting study does not bring absolute 
clarity in the discussion of therapeutic temperature management. Even though 
from the results, no recommendation towards prolonged targeted temperature 
management can be made, the study shows impressively good results in both 
study arms. So unfortunately, also after this study, another time the 
recommendation must be made that further studies are required to clarify this 
question. 
 Prognosis After CPR - Does therapeutic temperature management 
influence the levels of biomarkers NSE und S100B?   

The biomarkers neuron specific enolase (NSE) and calcium-binding 
protein S100B (which is specific for glial cells) are relatively specific for brain 
tissue. They will be only detectable in serum when neuronal (NSE) respectively 
glial cell damage (S100B) occurs. Changes in serum concentrations may allow 
the detection of cerebral damage. Especially NSE has shown the potential to be 
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used as a prognostic marker in patients after CPR. However, the use of fixed 
„cut-off“ values that might predict a negative outcome and after which further 
therapy has been ceased, have been widely left. Several cases with patients with 
high values of NSE, in whom intensive care was continued and who finally 
showed a good outcome, lead to the fear of the pronounced „death by 
neurologist“.  

Furthermore, the wide implementation of therapeutic temperature 
management (formerly known as mild therapeutic hypothermia) has led to the 
question whether the temperature management itself might have an effect on 
plasma levels of the biomarkers NSE and S100B. Routine measurement of the 
neuronal apoptosis markers NSE and S100B - and especially the therapeutic 
consequences of these measured values - have since been shrinking in 
importance.  

In a study being a subgroup analysis of the TTM-study, serum values of 
neuron specific enolase has been routinely measured in patients after cardiac 
arrest at 24h, 48h and 72h after the event. The results showed that targeted 
temperature management did not cause any significant changes in NSE values in 
patients after cardiac arrest. Furthermore, in this collective, NSE proved to be a 
strong predictor for a negative outcome after cardiac arrest.  

A further study measured biomarkers in patients in whom targeted 
temperature management was performed for either 24 hours or for a prolonged 
time of 48 hours. Serum values of the biomarkers NSE and S100B were 
measured in these patients after 24h, 48h and 72h after target temperature was 
reached. Also, in this collective, it could be shown that duration of targeted 
temperature management did not influence the values of the two biomarkers 
NSE and S100B. NSE proved to be a valid predictive parameter especially after 
72h, whereas S100B proved to have a good predictive value after 24h and 48h. 
The prognostic value of Hennessy and S 100 B is not altered by a prolonged 
targeted temperature management. 

Given these finding, the significance of the biomarkers NSE and S100B 
seems to be increasing for possible prognostication in patients after cardiac 
arrest. However, it must clearly be emphasized again that single values of NSE 
and/or S100B only should never be used for any prognostication and withdrawal 
of further therapy. Elevated levels from NSE can always be induced by 
hemolysis during and after CPR and, thus, must not come from the brain. 
However, highly elevated and especially increasing values on these markers 
may be of some importance for prognostication, when taken together with 
further neurological examination and radiological imaging. Low values may 
always be a strong indicator for good neurological outcome. Concerns whether 
NSE values can be taken as valid in patients with therapeutic temperature 
management should have been overcome by the results in the above-mentioned 
studies.  
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 TTM2 study – an outlook  
The study design of the initial TTM trial as mentioned above has 

erroneously started many discussions about whether temperature management 
itself is necessary or not after successful resuscitation from cardiac arrest. The 
follow-up study may hopefully be able to answer this question definitely. In the 
international, multi-centric, randomized controlled „TTM-2“ trial, targeted 
temperature management with a body temperature of 33°C, (which may be 
achieved and maintained with a modern, automatic cooling system e.g. intra-
vascular, intra-nasal or by surface cooling), is compared to treatment of fever 
only when a spontaneous body core temperature of 37.8°C is reached, by 
pharmacological and or physical interventions. In November 2017, the first 
patients were successfully enrolled in the trial. Unfortunately, the coronavirus 
pandemic may also decelerate patient recruitment, so the results will 
unfortunately not be available so soon that they can be included in the upcoming 
guidelines. However, all experts are waiting eagerly to see the results of that 
important study that hopefully brings long awaited evidence for targeted 
temperature management.   
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“What do biomarkers mark?” 

Zeki Öngen1 
 

Când afirmi contemporanilor diagnosticul de „insuficienţă cardiacă acută” 
mulţi dintre aceştia se aşteptă să audă imediat după cuvântul „acută” care este 
valoarea NT-proBNP-ului sau a BNP-ului şi, desigur, care este cea a troponinei, 
„hs”, dacă se poate. Biomarkerii au pătruns ca un pilon diagnostic insidios, 
priviţi neîncrezător iniţial iar acum descoperindu-li-se veleităţi prognostice şi de 
stratificare a riscului.  

Se ştie că un biomarker este o caracteristică care poate fi măsurată în mod 
obiectiv și utilizată ca indicator al unor procese biologice normale, al unor  
procese patologice sau al răspunsurilor la o intervenție terapeutică.2 
„...biomarkerul ideal are următoarele caracteristici: o prezență ridicată în țesutul 
cardiac, o absență în alte țesuturi, o absență în serul indivizilor sănătoși, 
eliberare rapidă în scopul diagnosticului precoce, un timp de înjumătățire lung în 
scop de diagnostic tardiv, rentabilitate și evaluare pozitivă în studiile clinice.”1  

Într-un articol de consens,3 care reflecta poziția oficială a Grupurilor de 
Lucru Cardiologie de Urgenţă și Insuficiența Cardiacă a Societății Române de 
Cardiologie, se arăta că în prezent, biomarkerii completează evaluarea clinică, 
ECG 12 derivaţii și imagistica de urgență (în principal ecocardiografia) în 
diagnosticul, stratificarea riscului și tratamentul pacienților cu sindroame 
cardiace acute (sindroamele coronariene acute - SCA, insuficiența cardiacă 
acută - ICA, tromboembolismul pulmonar acut - TEP și stopul cardiac). 

Ghidul din 2016 al Societăţii Europene de Cardiologie arăta faptul că 
pacienţii cu concentraţii normale de peptidelor natriuretice au o probabilitate 
mică de a prezenta insuficienţă cardiacă.4 Limita superioară a normalului, în 
cazul unei prezentări non-acute, pentru peptidul natriuretic de tip B (BNP) este 
de 35 pg/ml iar pentru N-terminal pro-BNP (NT-proBNP) este de 125 pg/ml. Pe 
de altă parte, în cazul unei prezentări acute, trebuie folosite valori disciminative 
crescute BNP < 100 pg/ml, NT-proBNP < 300 pg/ml şi fracţiunea medie a 
peptidului natriuretic atrial (MR-proANP) < 120 pg/ml. Pragurile diagnostice se 
aplică similar pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie redusă 
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(IC-FER) şi a celor cu fracţie de ejecţie păstrată ( IC-FEP) dar, în medie, 
valorile sunt mai reduse pentru cei cu IC-FEP decât pentru cei cu IC-FER.5,6 
Atenţie, se recomandă utilizarea peptidelor natriuretice pentru excluderea 
diagnosticului de insuficienţă cardiacă dar nu şi pentru stabilirea diagnosticului 
acesteia, deoarece există numeroase cauze cardiovasculare şi non-
cardiovasculare de creştere a acestui biomarker (tabelul I). O electrocardiogramă 
normală şi/sau concentraţii plasmatice ale BNP < 35 pg/ml şi/sau NT-proBNP < 
125 pg/ml fac ca diagnosticul de IC-FEP şi IC-FER să fie puţin probabil.4 
Având în vedere că prezenţa fibrilaţiei atriale (FiA) se asociază cu valori 
crescute ale peptidelor natriuretice plasmatice, folosirea NT-proBNP sau BNP 
pentru diagnosticul IC-FEP necesită o stratificare în funcţie de prezenţa ritmului 
sinusal (cu cut-off mai mic) sau a FiA (cut-off mai mare).  

 
Tabel I. Cauze ale creşterii valorilor troponinelor cardiacă și a peptidelor 

natriuretice3 

Cauze ale concentrațiilor crescute de 
troponină cardiacă 

Cauze ale concentrațiilor crescute 
de peptide natriuretice 

Cauze cardiace 
 Spasm coronarian 
 Tahi- și bradiaritmie 
 Insuficiență cardiacă (acută sau 

cronică) 
 Embolie pulmonară 
 Hipertensiune pulmonară severă 
 Miocardita 
 Cardiomiopatia Tako-Tsubo 

(cardiomiopatia indusă de stres) 
 Disecția aortică, valvulopatie 

aortică sau cardiomiopatia 
hipertrofică 

 Urgențele hipertensive 
 Contuzia cardiacă 
 Proceduri cardiace (CABG, PCI, 

ablație, stimulare, cardioversie, 
biopsie endomiocardică) 

 Boli infiltrative (de exemplu 
amiloidoza, hemocromatoza, 
sarcoidoza, sclerodermia) 

 Toxicitate și otrăvire (de exemplu 
doxorubicină, 5-flourouracil, 
veninuri de șarpe) 

Cauze cardiace 
 Insuficiență cardiacă (acută 

sau cronică) 
 Tahiaritmii atriale și 

ventriculare 
 Embolie pulmonară 
 Hipertensiune pulmonară 

severă 
 Miocardita 
 Hipertrofie ventriculara 

stângă 
 Cardiomiopatie hipertrofică 

sau restrictivă 
 Boală cardiacă valvulară 
 Boală cardiacă congenitală 
 Contuzia cardiacă 
 Cardioversie, șocuri electrice 

ale ICD 
 Proceduri chirurgicale care 

implică cordul 
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Cauze non-cardiace 
 Eveniment neurologic acut (de 

exemplu accident vascular cerebral 
ischemic sau hemoragie 
subarahnoidiană) 

 Disfuncție renală 
 Hipo- și hipertiroidism 
 Eforturi fizice extreme de tip 

rezistență 
 Rabdomioliza 
 Boală critică (de exemplu, șoc / 

sepsis / arsuri dacă afectează > 
30% din suprafața corpului) 

Cauze non-cardiace 
 Vârsta înaintată 
 Eveniment neurologic acut 

(de exemplu accident 
vascular cerebral ischemic 
sau hemoragie 
subarahnoidiană) 

 Disfuncție renală 
 Disfuncție hepatică (în 

principal ciroză hepatică cu 
ascită) 

 Anomalii metabolice și 
hormonale severe (de 
exemplu, tirotoxicoză, cetoză 
diabetică) 

 Sindromul paraneoplazic 
 Boala pulmonară obstructivă 

cronică 
 Anemie 
 Boală critică (de exemplu, 

șoc / sepsis / arsuri dacă 
afectează > 30 % din 
suprafața corpului) 

 
În plus, nivelurile peptidelor natriuretice pot fi disproporţionat de scăzute 

la pacienţii obezi,7 la unii pacienţi cu insuficienţă cardiacă avansată, edem 
pulmonar fulminant (flush) sau insuficienţă cardiacă acută dreaptă. Evaluarea 
pre-externare a peptidelor natriuretice poate fi luată în considerare pentru 
evaluarea prognostică a ICC.4  

Determinarea valorilor troponinelor cardiace este utilă pentru detectarea 
prezenţei unui SCA ca şi cauză determinantă a ICA. Totuşi, nivele de 
concentraţie ridicată a troponinelor cardiace pot fi detectate şi la marea 
majoritate a pacienţilor cu ICA, de obicei fără ischemie miocardică evidentă sau 
fără vreun eveniment coronarian acut, sugerând o injurie miocitară activă sau 
prezenţa necrozei la aceşti pacienţi.8 De asemenea, la pacienţii cu embolism 
pulmonar acut ca şi cauză subiacentă a decompensării cardiace acute, nivelul 
crescut al troponinelor poate fi util pentru a stratifica riscul şi pentru a stabili 
managementul clinic.9 

Evaluarea nivelului de procalcitonină poate fi luată în considerare la 
pacienţii cu ICA şi suspiciune de infecţie coexistentă, în mod special pentru a 
face diagnosticul diferenţial al pneumoniei şi pentru a ghida terapia antibiotică.10 
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Tabel II. Recomandările 2017 ACC/AHA/HFSA pentru utilizarea 
biomarkerilor în managementul insuficienţei cardiace11 

 
Biomarkeri Indicații de utilizare Clasa de 

recomandare 
Nivelul 

dovezilor 
BNP sau NT-
proBNP 

Diagnostic 
Prognosticul internării 
Prevenţie 
Prognosticul 
externării 
Ghidarea terapiei 
(ICC) 

I 
I 

IIa 
IIa 
IIb 

A 
A 
B 
B 
B 

Troponina T sau I Prognosticul internării I A 
sST2, galectina-3 Prognostic (ICC) IIb B 
Legenda: BNP, peptid natriuretic de tip B; ICC, insuficiență cardiacă cronică; 
NT-proBNP, peptid natriuretic de tip N-terminal, sST2 soluble Suppression of 
tumorigenicity-2. 

 
Desigur, numeroşi alţi biomarkeri, precum cei ce reflectă inflamaţia, 

stresul oxidativ, tulburările neurohormonale sau remodelarea matricii 
miocardice, disfuncţiei renale etc au fost investigaţi referitor la utilitatea lor 
diagnostică şi prognostică în cadrul ICA, fără ca vreunul să poată fi încă 
recomandat pentru a fi utilizat în practica clinică de rutină. Celor 1161 de 
pacienți înrolați în studiul RELAX-AHF li s-au recoltat şapte biomarkeri 
circulanți (NT-proBNP, troponina cardiacă T cu sensibilitate ridicată, ST2 
solubil, factorul de diferențiere a creșterii-15, cistatina-C, galectina-3 și proteina 
C-reactivă cu sensibilitate ridicată) a călor nivele au fost măsurate inițial și în 
zilele 2, 5, 14 și 60.12 Concluzia studiului a fost că la pacienții cu ICA și cu 
insuficiență renală ușoară până la moderată, o abordare multimarker bazată pe 
un grup de biomarkerii evaluați seriat poate oferi informaţii prognostice de 
neegalat de către strategia monomarker. Mai mulţi, mai buni dar şi mai scumpi 
dacă strategia multimarker nu e practicată de rutină. 

Interpretarea în context clinic a tuturor modificărilor observate este 
deosebit de importantă şi de aceea nu încetăm să reamintim, cu ocazia oricărei 
întruniri care ia în discuţie rolul actual al biomarkerilor, faptul că în 2001 Robert 
Wilcox (citat de Marc S. Sabatine) introducea în limbajul medical doi noi 
termeni pe care îi redăm cu explicaţiile lor de atunci:13 Troponinită (tro’-po-ni-
ni-tă) n. situaţia unui pacient cu probabilitate clinică redusă spre zero de a 
prezenta ischemie miocardică dar care este victimă a unei atitudini medicale 
reflexe de a interpreta în acest sens creşteri la limită ale nivelelor troponinelor 
cardiace”. Troponinist (tro’-po-ni-nis) n. un avocat înverşunat dar rău informat 
(“misguided”) referitor la interpretarea virajului troponinelor. Acum există şi 
varianta mai modernă a hs-troponinitei şi, respectiv, a hs-troponinistului, pentru 
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că cercetarea a cunoscut un binemeritat progres. La aceasta se adaugă desigur, în 
cazul insuficienţei cardiace acute, NT-proBNP-istul. 

Utilizarea în scopuri diagnostice, de stratificare a riscului sau de selectare a 
unor strategii de tratament necesită o bună alegere a acestor biomarkeri. Sunt 
numeroase voci14 care spun că probabil viitorul constă în efectuarea unor teste 
multimarker, dezvoltarea medicinii de precizie și utilizarea biomarkerilor 
provenind din proteomică și metabolomică pentru a îmbunătăți îngrijirea 
pacienţilor cu ICC. 
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1.1. Definiţie 

Furtuna aritmică este o urgenţă medicală caracterizată prin prezenţa a 3 
sau mai multe episoade de aritmii ventriculare maligne (tahicardie ventriculară 
susţinută sau fibrilaţie ventriculară) în 24 de ore sau tahicardie ventriculară 
incesantă pentru o perioadă mai mare de 12 ore. La pacientul purtător de 
defibrilator cardiac, această condiţie clinică este definită ca detecţia si terapia 
adecvată (pacing anti-tahicardic sau șoc electric intern) pentru 3 sau mai multe 
episoade de aritmii ventriculare maligne în 24 de ore, separate cel puţin 5 
minute între 2 episoade.   

Ȋn majoritatea cazurilor, tahicardia ventriculară monomorfă constituie 
aritmia primară a furtunii aritmice, mai puţin frecvent fiind expresia clinică a 
unei tahicardii ventriculare polimorfe sau fibrilaţie ventriculară [1, 2]. 

 
1.2. Incidenţă 

Incidenţa furtunii aritmice variază în funcţie de cauza aritmiei 
ventriculare, iar la persoanele purtătoare de defibrilator cardiac (ICD) aceasta 
diferă în funcţie de modalitatea de implantare în prevenţie primară sau 
secundară. Ȋn cazul pacienţilor cu ICD în prevenţie secundară, incidenţa furtunii 
aritmice este mult mai mare decat la cei cu ICD în prevenţie primară (10-30% vs 
4-7%), cu durată precoce de apariţie postimplant (4-9 luni vs 18-24 luni) [3]. 

 
1.3. Mecanism fiziopatologic 

Mecanismul fiziopatologic care stă la baza furtunii aritmice presupune o 
interacţiune complexă între 3 factori determinanţi: un miocard vulnerabil, 
factorii precipitanţi și creșterea tonusului sistemului nervos simpatic. Miocardul 
vulnerabil este reprezentat de modificările morfo-funcţioanle ce apar secundar 
unei boli cardiace structurale (cel mai frecvent de etiologie ischemică) sau 
genetice precum Sindromul Brugada, sindromul de QT lung, TV polimorfă 
catecolaminergică (tab. I) [2]. 
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TABELUL I. Cauzele furtunii aritmice [4] 

BOLI CARDIACE STRUCTUARLE CORD NORMAL 
Cardiopatie ischemică: 
Sindrom coronarian acut 
Sindrom coronarian cronic 

Cauze primare: 
Idiopatice 
Sindrom Brugada 
Sindrom de QT lung 
Sindrom de QT scurt 
Sindrom de repolarizare precoce 
TV polimorfă catecol. 

Cardiomiopatie nonischemică: 
Cardiomiopatie dilatativă 
Cardiomiopatie hipertrofică 
Cardiomiopatie aritmogenă de VD 
Cardiomiopatii congenitale operate 
Miocardita 
Sarcoidoza cardiacă 
Boala Chagas 
Metastaze cardiace 

Cauze secundare: 
Anomalii electrolitice 
Toxice (antiaritmice clasa IA) 
Endocrinologice  
Iatrogen (pacing pe unda T) 

  
Factorii precipitanţi sunt identificaţi la un număr mic de pacienţi, între 

10-30% fiind factori reversibili (tab. II). Corecţia acestora trebuie luată în 
considerare pentru managementul pacienţilor cu furtună aritmică [5]. 
 

TABELUL II. Factorii precipitanţi reversibili. 
Ischemie miocardică acută 
Anomalii electrolitice 
(hipokalemie, hipomagneziemie) 
Insuficienţa cardiacă acută 
Hipertiroidism  

Sepsis 
QT lung 
Toxic (antiaritmice clasa IA, 
droguri, alcool) 
Anemia 

  
1.4. Diagnostic clinic 

Tabloul clinic al pacientului cu furtună aritmică este variabil și depinde de 
mai mulţi factori, printre care frecvenţa tahicardiei ventriculare, boala cardiacă 
subiacentă, prezenţa sau absenţa defibrilatorului cardiac. Pacientii fară 
defibrilator cardiac pot fi asimptomatici sau pot prezenta palpitaţii, dureri 
toracice anginoase, dispnee, stări lipotimice sau sincopă, dacă TV este stabilă 
hemodinamic. Ȋn caz de TV fară puls sau FV, pacientul instalează stop cardio-
respirator. Ȋn cazul pacientilor cu defibrilator cardiac, aceștia pot acuza 
palpitaţii, expresia pacing-ului antitahicardic, sau numeroase șocuri electrice 
interne. Ȋn prezenţa acestor acuze este necesar efectuarea electrocardiogramei, 
respectiv interogarea defibrilatorului cardiac [4]. 
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Fig. 1. Algoritmi de diagnostic pentru TV [4].  SVT= tahicardie 

supraventriculară; Vi/Vt= raportul între amplitudinea depolarizării 
precoce (Vi) şi tardive (Vt) ventriculare (40 ms). 

 
Cel mai frecvent tip de aritmie ventriculară obiectivat pe EKG la pacienţii 

cu furtună aritmică este tahicardia ventriculară monomorfă. Acest tip de TV se 
produce prin mecanism de reintrare localizat într-o cicatrice miocardică 
heterogenă în context de cardiopatie ischemică sau cardiomiopatie non-
ischemică.  Ȋn cazuri rare (2-8%), la pacienţii cu cord structural normal, furtuna 
aritmică este declanșată de TV polimorfă sau fibrilaţie ventriculară. Pentru 
diangosticul diferenţial între TV si tahicardia supraventriculară (SVT) se 
utilizează cel mai frecvent algoritmul Brugada sau Vereckei (fig. 1) [4].  

 
1.5. Tratament 

Tratamentul furtunii aritmice, indiferent de etiologie și substratul 
electrofiziologic, necesită o abordare multi-modală. Scopul principal al 
tratamentului este suprimarea aritmiei ventriculare. Aceasta se poate face prin 
mai multe modalităţi de tratament: farmacologic, sedare, ablaţie prin 
radiofrecvenţă, modulare neuroaxială, iar la pacientul purtător de defibrilator 
cardiac, reprogramarea dispozitivului. De asemenea, trebuie identificaţi si 
corectaţi rapid factorii precipitanţi (tab. II) [2]. 

După stabilirea morfologiei aritmiei ventriculare, trebuie evaluat riscul de 
mortalitate. Stabilirea riscului, scăzut sau înalt, se face pe baza istoricului 
medical (ICC cu fracţie de ejecţie <30%, BCR cu RFG< 30 ml/min/ 1.72 m2, 
bronhopneumopatie obstructivă cronică) și a parametrilor clinici (prezenţa sau 
absenţa pulsului, TA, statusul mental, apariţia sau agravarea dispneei). Pacienţii 
cu risc înalt, instabili hemodinamici și cu multiple comorbidități, trebuie 
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transferaţi către un centru specializat care să asigure posibilitatea de ventilaţie 
mecanică și suport circulator [6]. 

Administrarea de șocuri repetate la persoanele purtătoare de defibrilator 
cardiac crește morbiditatea și mortalitatea. Ȋn acest context, interogarea și 
reprogramarea defibrilatorului devine esenţială pentru redurea efectelor nocive 
ale șocurilor repetate. Aceasta poate fi obţinută prin creșterea duratei și pragului 
de detecţie a aritmiei ventriculare. La pacienţii cu TV stabili hemodinamici, 
după iniţierea medicaţiei antiaritmice, se pot dezactiva temporar terapiile prin 
plasarea unui magnet pe dispozitiv, ulterior se vor dezactiva terapiile cu ajutorul 
programatorului [2]. 
1.5.1. Sedarea și ventilaţia mecanică 

Activarea în exces a sistemului nervos simpatic stă la originea furtunii 
aritmice. O posibilitate de întrerupere a mecanismului simpatic este sedarea. 
Dintre sedative, benzodiazepinele (midazolam) și analgezicele cu durată scurtă 
de acţiune (remifentanil: 0.06-0.12 mcg/kgc/min) trebuie utilizate de primă 
intenţie datorită efectului benefic în întreruperea aritmiei ventriculare. Un alt 
avantaj al utilizării lor este absenţa efectului inotrop negativ. Ȋn absenţa acestora, 
se poate utiliza propofolul, un anestezic general cu durata scurtă de acţiune 
(bolus 50 mg iv, ulterior 100 mcg/kgc/min). Trebuie folosit cu precauţie datorită 
efectului inotrop negativ. La pacientii cu risc înalt, instabili hemodinamici și 
refractari la medicaţia antiaritmică, se poate lua în considerare sedarea, 
intubarea si ventilaţia mecanică [7]. 
1.5.2. Medicaţia antiaritmică 

Ȋn trialurile clinic randomizate s-a observat că toate medicamentele 
antiaritmice, cu excepţia beta-blocantului, nu îmbunătăţesc supravieţuirea atunci 
când sunt utilizate în prevenţia primară sau secundară a morţii cardiace subite la 
pacienţii cu aritmii ventriculare. Utilizarea acestei medicaţii este esenţială pentru 
controlul aritmiei și îmbunătăţirea simptomelor (tab. III) [8]. 
1.5.2.1. Beta-blocantele 

Creșterea tonusului simpatic este implicat în dezvoltarea și menţinerea 
aritmiei ventriculare. Suprimarea tonusului simpatic cu betablocante constituie 
prima linie a tratamentului farmacologic. La pacienţii cu furtună aritmică, 
betablocantele cu acţiune neselectivă pe receptorii β1 și β2 (propanololul) și-au 
dovedit eficacitatea în suprimarea aritmiei ventriculare faţă de blocantele β1-
selective (metoprolol, bisoprolol) [2]. Un trial recent randommizat ce a inclus 60 
de pacienţi cu furtuna aritmică ce au beneficiat anterior de ICD, a comparat 
eficacitatea propanolului vs metoprololui în asociere cu amiodarona iv., în 
primele 48 de ore. Propanololul a fost superior metoprololului, după 48 de ore, 
90% din grupul pacienţilor cu propanolol nu au prezentat aritmii ventriculare 
faţă de 53% din grupul pacienţilor cu metoprolol [9]. 
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TABELUL III. Medicaţia antiaritmică: în faza acută şi pe termen lung [6] 
Medicaţia 
antiaritmică 

Managementul acut Dozele pe termen 
lung 

Betablocante: 
Propanolol 
 
 
Metoprolol 
 

 
Bolus: 10 mg/kgc iv.  
după 10 min, 40 mg la 6h. 
 
5mg iv, repetat la 5 min 
până la maxim 3 doze. 

 
10-40 mg de 3-4/zi 
 
 
25 mgx2/zi, până la 
o doză de 200 mg/zi 

Antiarimic de 
clasa III: 
Amiodarona 

Bolus: 150 mg iv, ulterior 
1mg/min pentru 6h, 0.5 
mg/min pentru 18 h;   
doza totală 2.2 g. 

800 mg/zi până la o 
doză de 10 g, 
ulterior 200-400 
mg/zi 

Antiaritmic 
de clasa I: 
Lidocaina 

Bolus: 1-1.5 mg/kgc iv, 
ulterior 0.5-0.75 mh/kgc iv; 
doza totală 3mg/kgc 
Injectomat: 1-4 mg/min 

 

 
1.5.2.2. Sotalol 

 Sotalolul este un betablocant neselectiv ce are ca mecanism de actiune 
adiţional, blocarea canalelor de potasiu (antiaritmic de clasă III). Trialul OPTIC 
(Optimal Pharmacological Therapy in Cardioverter Defibrillator Patients) în 
care au fost incluși 412 pacienţi cu defibrilator cardiac în prevenţie secundară, a 
avut ca scop compararea eficacităţii medicaţiei antiaritmice în monoterpie sau în 
combinaţie (amiodarona+β-blocant vs sotalol vs betablocant) privind riscul 
recidivei aritmiei ventriculare la 1 an de zile. Asocierea amiodaronă+ 
betablocant s-a dovedit a fi superioară în prevenţia aritmiilor ventriculare faţă de 
sotalol sau betablocant în monoterapie (HR 0.27; 95% CI: 0.14-0.52, p<0.001). 
Un număr mai mic de pacienţi au prezentat recurenţa aritmiei ventriculare faţă 
de betablocant in monoterapie (12 vs 26) însă fără semnificaţie statistică (HR 
0.61, 95% CI: 0.37-1.01, p=0.55). Astfel, sotalolul trebuie luat în considerare la 
pacienţii cu furtună artimică în caz de recidivă sau contraindicaţie la tratament 
betablocant [7, 10]. 
1.5.2.3. Amiodarona 

Amiodarona este antiaritmicul cel mai utilizat la pacienţii cu furtună 
aritmică. Este un antiaritmic de clasă III (blochează canalele de potasiu), dar 
asociază ca mecanism de acţiune suplimentar, blocarea canalelor de Na rapide 
(antiaritmic de clasa I) și blocarea canalelor de calciu de tip-L (antiaritmic de 
clasa IV). Amiodarona și-a dovedit eficenţa în întreruperea aritmiei ventriculare 
în 40% din cazuri și scăderea recidivei pe termen lung. Eficacitate superioară în 
asociere cu medicaţia betablocantă pentru suprimarea furtunii aritmice și 
scăderea recidivei. Efectele secundare (hipo/hipertiroidie, fibroză pulmonară, 
fotosensibilitate, disfuncţie hepatică) limitează utilizarea pe termen lung [2, 7]. 
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1.5.2.4. Lidocaina 
Lidocaina este un antiartmic de clasa IB, având ca mecanism de acţiune 

blocarea canalelor rapide de Na. Este eficientă în suprimarea furtunii aritmice 
având ca factor precipitant ischemia. Eficacitatea lidocainei în absenţa factorului 
precipitant ischemic variază între 8-30 %. De asemenea, prezintă efecte benefice 
la pacienţii cu fracţie de ejecţie normală, iar în asociere cu amiodarona poate 
întrerupe majoritatea episoadelor de furtună arimică recidivante [7]. 
1.5.3. Ablaţia prin radiofrecvenţă. 

Conform ghidului ESC din 2015 pentru managementul pacienţilor cu 
aritmii ventriculare și prevenţia morţii subite cardiace, ablaţia prin 
radiofrecvenţă în urgenţă are indicaţie de clasă I, nivel de evidenţă B [11]. 
Utilizarea terapiei ablative în asociere cu tratamentul optim medicamentos și-a 
dovedit superioritatea în reducerea numărului de episoade recurente de furtună 
aritmică în comparaţie doar cu tratament antiaritmic. Această observaţie se 
bazează pe rezultatul unei metaanalize ce a inclus 471 de pacienţi cu furtună 
aritmică, care au beneficiat de ablaţie prin radiofrecvenţă asoaciată tratamentului 
antiaritmic. Succesul terapeutic în faza acută, definit ca absenţa inducerii 
aritmiei ventriculare după ablaţie, a fost obţinut în 72% din cazuri, iar 91% nu 
au prezentat aritmie ventriculara clinic manifestă în prima saptămână post-
ablaţie. După 1.2 ani, 94 % din pacienţi nu au prezentat niciun episod de aritmie 
ventriculară, cu o mortalitate de 17%, datorată în principal progresiei 
insuficienţei cardiace [12].  
1.5.4. Modularea neuroaxială. 

Creșterea tonusului simpatic este un mecanism fundamental în declanșarea 
și întreţinerea furtunii aritmice. Există mai multe modalităţi intervenţioanale de 
întrerupere a mecanismului simpatic, printre care: anestezie epidurală toracică, 
blocarea ganglionului stelat (stâng sau bilateral), denervare cardiacă simpatică 
chirurgical și denervare simpatică renală. Acestea sunt folosite cu rată mare de 
succes în caz de furtună aritmică refractară la medicaţie antiaritmică și ablaţie 
prin radiofrecvenţă, însa numărul mic de centre disponibile limitează accesul la 
aceste proceduri [2]. 

 
1.6. Concluzii 

Furtuna aritmică este o urgenţă medicală caracterizată prin prognostic 
negativ, având o mortalitate ridicată pe termen scurt și lung. Este necesar o 
abordare promptă și complexă, ce implică identificarea și tratarea factorilor 
precipitanţi, administrarea optimă a medicaţie antiaritmice, sedare și suport 
hemodinamic. Standardul terapeutic este reprezentat de ablaţia prin 
radiofrecvenţă, iar în cazuri refractare se poate efectua modulare neuroaxială. 
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EMBOLIA PULMONARĂ ÎN EM – CE E NOU? 
 

Monica Puticiu 
 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad 
 
Principalele recomandări noi (2019), ca urmare a apariției Ghidului 

Societății Europene de Cardiologie pentru diagnosticul și abordarea terapeutică 
a emboliei pulmonare acute sunt legate de următoarele aspecte: 

Diagnostic: 
- Utilizarea pentru testul D-dimeri a valorii ajustate vârstei sau 

adaptată probabilității clinice (IIa) 
- Dacă ecografia proximală venoasă prin compresie la nivelul 

membrelor inferioare este pozitivă, este utilizată pentru a confirma 
EP, pentru ghidarea managementului ar trebui să fie luată în 
cosiderare evaluărea riscului(IIa) 

- V/Q SPECT poate fi luată în considerare pentru diagnosticul EP(IIb) 
Evaluarea riscului: 
- Evaluarea VD prin imagistică sau biomarkeri de laborator, ar trebui 

să fie luată în considerare chiar în prezența unui scor PESI mic sau 
sPESI cu valoare 0 (IIa) 

- Scorurile validate care combină factori prognostici clinici, imagistici 
și de laborator pot fi luate în considerare pentru stratificarea 
severității EP (IIb) 

Tratamentul fazei acute: 
- Când este iniţiată anticoagularea orală la un pacient cu EP care este 

eligibil pentru un NOAC (apixaban, dabigatran, edoxaban sau 
rivaroxaban), NOAC-ul este forma recomandată de tratament 
anticoagulant (I) 

- Ar trebui luată în considerare crearea de echipe multidisciplinare 
pentru managementul cazurilor de EP cu risc înalt şia cazurilor 
selectate de EP cu risc intermediar, în funcţie de resursele şi de 
expertiza disponibile în fi ecare spital (IIa) 

- ECMO poate fi luat în considerare, în combinaţie cu embolectomia 
chirurgicală sau cu tratamentul intervenţionalorientat pe cateter în 
cazul unui colaps circulator refractar sau a stopului cardiac (IIb). 

 
EP la pacienții cu neoplazii 
- administrarea de edoxaban sau rivaroxaban ar trebui luată în 

considerare ca alternativă la tratamentul cu HGMM, cu excepţia 
pacienţilor cu neoplasm gastro-intestinal (IIa). 
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EP în sarcină 
- embolia cu lichid amniotic ar trebui luată în considerare în cazul 

femeilor însărcinate sau postpartum care prezintă instabilitate 
hemodinamică sau deteriorare respiratorie şi coagulare intravasculară 
diseminată (IIa). 

- tromboliza sau embolectomia chirurgicală ar trebui luată în 
considerare în cazul femeilor însărcinate cu EP cu risc înalt (IIa). 

- Administrarea NOAC nu este recomandată în cursul sarcinii sau a 
lactaţiei (III). 

Creșterea suspiciunii diagnosticului de embolie pulmonară EP odată cu 
creșterea accesului la investigații non-invazive în special computertomografie 
(CT) dar și angioCT a dus la creșterea tendinței clinicienilor de a suspiciona și 
de a iniția procedura de diagnostic pentru embolia pulmonară mult mai frecvent 
față de trecut. Această atitudine este reliefată de rata de confirmare a 
diagnosticului la pacienții la care se ridică suspiciunea de EP de 5 % în studiile 
recente din America de Nord, comparativ cu o prevalență de 50 % raportată în 
anii 1980. Din acest motiv se impune o evaluare la nivelul populației 
contemporane, o evaluare pretest, care, dacă este scăzută, să excludă, în 
siguranță, embolia pulmonară. 

Semnele clinice și simptomele emboliei pulmonare acute sunt 
nespecifice. De cele mai multe ori, suspiciunea clinică se ridică la pacienții cu 
dispnee, durere toracică, sincopă, hemoptizie. Instabilitatea hemodinamică este 
o formă clinică rară, dar importantă, de prezentare. Sincopa se asociază cu o 
prevalență crescută cu instabilitatea hemodinamică și disfuncția ventricului 
drept. 

Uneori, EP poate fi asimptomatică, descoperită întâmplător, în timpul 
investigațiilor pentru alte afecțiuni. 

Dispneea poate fi acută și severă în EP centrală sau ușoară, chiar 
tranzitorie în EP periferică. La pacienții cu insuficiență cardiacă sau afectare 
pulmonară preexistentă, accentuarea dispneei poate fi singurul simptom care 
indică EP. Durerea toracică este un simptom frecvent în EP determinat de iritația 
pleurală, în situația în care embolii distali cauzează infarct pulmonar. În EP 
centrală, durerea toracică poate să prezinte un caracter tipic anginos, posibil 
reflectând ischemia VD și necesitând diagnostic diferențial cu sindromul 
coronarian acut sau disecția de aortă. 

Alături de simptome, cunoașterea factorilor predispozanți pentru 
trombembolismul venos este importantă în determinarea probabilității clinice a 
afecțiunii, care crește odată cu numărul factorilor predispozanți. de remarcat, 
totuși că la 40 % din pacienții cu EP nu au fost identificați factori predispozanți. 

Hipoxemia este frecventă, dar  ≤ 40 % din pacienți au saturație arterială 
în oxigen SaO2 normală, iar 20 % au gradient alveolo-arterial de oxigen normal. 
Hipocapnia este de asemenea prezentă frecvent. Radiografia de torace este 
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frecvent anormală, deși modificările sunt nespecifice, fiind utilă pentru 
excluderea altor cauze de dispnee și durere toracică. 

Modificările ECG indică supraîncărcare ventriculară dreaptă: unde T 
negative în derivațiile V1-V4, QR în V1, S1Q3T3, bloc de ramură dreaptă 
complet sau incomplet; uneori singura modificare este tahicardia sinusală, 
prezentă la 40 % din cazuri. Aritmiile atriale, cel mai frecvent fibrilația atrială 
pot fi asociate cu EP acut. 
 
Evaluarea riscului 
Evaluarea probabilității clinice (pre-test) 

Combinația simptomelor și semnelor clinice cu prezența factorilor 
predispozanți pentru trombembolismul venos, permite clasificarea pacienților cu 
suspiciune de EP în categorii distincte de probabilitate care corespund cu o 
creștere a prevalenței actuale a EP confirmat. Scorurile Geneva și Wells au 
variante simplificate în încercarea de a crește utilizarea lor în practica clinică. În 
funcție de scorul utilizat proporția pacienților cu EP confirmat este de 10 % la 
categoria cu risc scăzut, 30 % în caz de probabilitate moderată și 65 % în 
categoria de probabilitate crescută. Când se utilizează clasificarea pe 2 niveluri 
procentele sunt 12 % la categoria improbabili și 30 % la categoria probabili. 

Evitarea suprautilizării testelor de diagnostic pentru EP. 
Investigarea pentru embolie pulmonară a oricărui pacient cu dispnee sau 

durere toracică duce la costuri crescute și la complicații asociate testelor care 
puteau fi evitate. PERC (Pulmonary Embolism Rule-aut Criteria) au fost 
dezvoltate pentru pacienții din deparatamentele de urgență cu scopul de a 
selecta, pe baze clinice, pacienții la care probabilitatea de a avea EP este atât de 
scăzută încât nu trebuie inițiate procedurile de diagnostic. Cuprinde opt variabile 
clinice asociate semnificativ cu absența EP: 

- Vârstă sub 50 ani 
- Puls sub 100 bătăi/minut 
- SaO2 > 94 % 
- Fără edem unilateral al membrelor inferioare 
- Fără hemoptizie 
- Fără traumatism recent sau intervenție chirurgicală recentă 
- Fără istoric de trombembolism venos 
- Fără utilizare de tratament hormonal oral 

Sudiile sugerează excluderea în siguranță a pacienților cu probabilitate clinică 
scăzută care în plus îndeplinesc toate criteriile PERC. 
 
D-dimerii: 

- D-dimerii efectuați prin metoda point-of-care trebuie utilizați numai 
la pacienții cu probabilitate pretest scăzută deoarece au o senzitivitate 
redusă (88%) comparativ cu determinarea standard, metoda ELISA 
(95%) 
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- La pacienții cu probabilitate clinică scăzută și intermediară, D-
dimerii trebuie să fie testul inițial. Dacă sunt în limite normale nu se 
indică tratament. Dacă au valoare crescută, pentru diagnosticul 
definitiv se indică angioCT 

- Pentru a identifica pacienții cu risc scăzut, la persoanele peste 50 de 
ani, se utilizează valoarea D-dimerilor ajustată cu vârsta(vârsta x 
10mcg/l). 

Definirea instabilității hemodinamice 
Definiția instabilității hemodinamice care delimitează embolia 

pulmonară cu risc crescut: 
1. Stopul cardiac – necesitatea resuscitării cardiopulmonare 
2. Șocul obstructiv 

- TA sistolică < 90 mmHg / necesitatea administrării de 
vasopresoare pentru TA ≥ 90 mm Hg la pacientul cu status 
volemic normal și hipoperfuzie de organe: alterarea statusului 
mental, tegumente umede, reci, oligo/anurie, creșterea lactatului 
seric 

3. Hipotensiunea arterială persistentă  
- TA sistolică < 90 mmHg sau scăderea TA≥ 40 mm Hg, cu o 

durată de peste 15 minute și care nu e determinată de debutul 
unei aritmii, hipovolemie sau sepsă 

La pacienții cu probabilitate clinică crescută de EP, angioCT trebuie 
efectuată ca test inițial.  
 
Imagistica 

1. Diagnosticul de tromboză venoasă profundă și trombembolism pulmonar 
trebuie să fie acceptat dacă ultrasonografia venoasă cu compresie 
evidențiază tromboză venoasă proximală profundă la un pacient cu 
suspiciune clinică de embolie pulmonară 

2. Ecocardiografia nu poate fi utilizată pentru a exclude EP. Este utilă la 
pacienții cu suspiciune de risc crescut de EP, la care absența semnelor 
ecografice de supraîncărcare ventriculară dreaptă exclude EP ca motiv al 
instabilității hemodinamice. Parametrii ecocardiografici utilizați pentru 
evaluarea supraîncărcării de VD sunt: 

a. Dilatarea de VD cu raport bazal de VD/VS>1 
b. Aplatizarea septului interventricular 
c. Vena cavă inferioară dilatată cu colaps inspirator redus 
d. Semnul 60/60: coexistența unui timp de ascensiune al fluxului 

sistolic pulmonar< 60 ms și incizura mezosistolică cu un gradient 
sistolic transtricuspidian ușor crescut (< 60 mmHg) 

e. Vizualizarea unui tromb mobil în cavitățile cardiace drepte 
f. Scăderea TAPSE măsurat în modul M<16 mm 
g. Scăderea velocității sistolice maxime a inelului tricuspidian 

(Doppler tisular) 
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3. Sunt disponibile mai multe metode imagistice pentru diagnosticul EP 
acute: 

a. AngioCT-pulmonar este cea mai acceesibilă metodă, asigură o 
specificitate excelentă (96%) și ajută la diagnosticul diferențial. 
Doza de radiații este de 3-10 mSv. În plus, trebuie luată în 
considerare evaluarea funcției renale datorită administrării 
substanțelor de contrast iodate 

b. Scintigrafia planară V/Q implică costuri scăzute, are puține 
contraindicații și un nivel scăzut de expunere la radiații (2 mSv). 
Totuși nu este utilă diagnosticului diferențial și poate fi 
neconcludentă în 50% din cazuri. 

c. Tomografie computerizată prin emisie de fotoni SPECT V/Q 
asigură cea mai scăzută rată de teste non-diagnostice (<3%), are 
puține contraindicații și o doză mică de radiații (2mSv). Totuși, 
nu ajută în diagnosticul diferențial. 

d. Angiografia pulmonară este metoda “gold standard”, dar este o 
procedură invazivă și cu doză mare de radiații (10-20 mSv). 
 

Prognostic 
1. Stratificarea inițială a riscului (I) trebuie efectuată la toți pacienții cu EP 

suspectă sau confirmată. Evaluarea prognosticului trebuie să includă 
parametrii clinici (scorul PESI simplificat), funcția ventriculului drept, 
hemodinamica și creșterea biomarkerii. 

2. Prognosticul nefavorabil pe termen scurt în EP acută este determinat de 
tahicardie, TA sistolică scăzută, insuficiență respiratorie sau sincopă. 

3. Ecocardiografic, semnele asociate cu un prognostic rezervat sunt raportul 
diametrelor VD/VS ≥1 și TAPSE<16 mm. 

4. Raportul diametrelor VD/VS≥1 la CT este asociat cu o creștere de cinci 
ori a mortalității. 

5. Peptidele natriuretice și troponina au o specificitate scăzută și o valoare 
predictivă pozitivă pentru mortalitate precoce la pacienții normotensivi 
cu EP. 

6. Creșterea lactatului, a creatininei serice și hiponatremia sunt alți markeri 
de laborator pentru un prognostic rezervat. 

7. Scorul PESI, care include 11 variabile, a fost validat de studii. Scorul 
PESI simplificat s-a dovedit a fi la fel de util. El cuprinde 6 variabile: 
vârstă, neoplasm, afecțiuni cardiopulmonare cronice, frecvența cardiacă, 
TA sistolică și nivelul de saturație al oxihemoglobinei. 

8. Strategia de evaluare a prognosticului este recomandată la pacienții fără 
instabilitate hemodinamică: 

a. Risc scăzut (PESI clasa I-II, PESI simplificat 0) 
b. Risc intermediar scăzut (PESI crescut cu sau fără disfuncție de 

VD și troponină crescută) 



  ‐43-

c. Risc intermediar crescut (PESI crescut cu disfuncție de VD și 
troponină crescută) 

d. Risc crescut (instabilitate hemodinamică) 
Tratament 

1. Anticoagularea inițială trebuie inițiată la pacienții cu probabilitate 
crescută sau intermediară de EP în timpul așteptării rezultatelor testelor 
diagnostice (I).  

a. Heparinele de greutate moleculară mică și fondaparina sunt 
preferate față de heparina nefracționată, deoarece au risc scăzut 
de sângerare majoră și trombocitopenie indusă de heparină (I). 

b. Heparina nefracționată se indică la pacienții hemodinamic 
instabili sau la pacienții la care urmează să se efectueze terapie de 
reperfuzie. 

2. Anticoagulantele orale  
a. NOAC s-a dovedit a fi la fel de eficiente precum heparinele cu 

greutate moleculară mică și antagoniștii de vitamina K, dar au o 
rată semnificativ mai scăzută de sângerări majore fiind 
recomandate la pacienții eligibili (I) 

b. Dacă se administrează antagoniști de vitamina K, heparina 
nefracționată sau heparină cu greutate moleculară mică trebuie 
administrate continuu ≥5 zile până obținem INR de 2,5 (2-3) (I) 

c. Doza inițială de varfarină poate fi 10 mg la pacienții sub 60 de 
ani, la pacienții fără alte afecțiuni, totuși doza de 5 mg inițială 
este recomandată pentru toate tipurile de pacienți. 

d. NOAC sunt contraindicate la pacienții cu afectare renală severă, 
în timpul sarcinii și lactației și la pacienții cu sindrom 
antifosfolipidic (III) 

3. Terapia trombolitică sistemică se administrează la pacienții cu risc 
crescut, hemodinamic instabili (I). Dacă terapia trombolitică nu are efect 
sau este contraindicată, atunci se recomandă embolectomie chirugicală. 
Tromboliza pe cateter poate fi efectuată pentru pacienții cu risc crescut 
unde tromboliza a eșuat sau este contraindicată. (IIa) 

4. Filtrul de vena cavă inferioară nu este recomandat de rutină (III). Totuși, 
poate fi luat în considerare în contraindicațiile absolute ale anticoagulării 
(IIa) sau în caz de EP recurentă în ciuda anticoagulării terapeutice (IIa). 

 
Sarcină și EP 
1. Factorii de risc includ ferilizare in vitro, antecedente de tromboză 

venoasă profundă, obezitate, comorbidități, pre-eclampsie, post-partum, 
hemoragie și cezariană. 

2. Heparinele cu greutate moleculară mică reprezintă tratamentul de elecție 
pentru EP și tromboza venoasă profundă din timpul sarcinii (I). NOAC 
sunt contraindicate în sarcină (III). Ultima doză de heparine cu greutate 
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moleculară mică trebuie administrate cu peste 24 de ore înainte de 
anestezia epidurală (III). 

3. Dacă probabilitatea pre-test este crescută sau scăzută/intermediară cu D-
dimeri pozitivi, anticoagularea trebuie inițiată cu heparine cu greutate 
moleculară mică. Radiografia toracică sau ecografia venoasă proximală 
compresivă sunt indicate. 

4. Doza de radiații angioCT este mult inferioară nivelului de risc fetal și 
angioCT-ul este indicat în caz de radiografie toracică cu modificări. 

 
Figura 1. (2) Algoritmul de diagnostic pentru pacienţii cu EP cu risc înalt 
aCTP=angio-CT pulmonar; USC=ultrasonografie cu compresie; TVP=tromboză 
venoasă profundă, VS=ventricul stâng; EP=embolie pulmonară; VD=ventricul 
drept; ETT=ecocardiografie transtoracică; 
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Figura 2. (2) Algoritmul de diagnostic pentru pacienţii cu suspiciune de EP 
fără instabilitate hemodinamică 

aCTP=angio-CT pulmonar; EP=embolie pulmonară. 
  



  ‐46-

 
Figura 3. (2) Strategia de management ajustată în funcţie de risc pentru 

embolia pulmonară acută. 
aCTP=angio-CT pulmonar; EP=embolia pulmonară; PESI=Indicele de 
severitate al embolismului pulmonar; VD=ventricul drept; sPESI=Indicele 
simplificat al severităţii embolismului pulmonar; ETT=ecocardiografia 
transtoracică. 
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Accidentul vascular cerebral reprezintă una dintre cele mai  importante 

cauze de morbiditate la nivel mondial, inclusiv în țările dezvoltate economic, 
având consecințe notabile în ceea ce privește impactul socio-economic, prin 
dizabilitățile pe care pacienții le dezvoltă în contextul acestei patologii. 
Statisticile arată că la nivel mondial există o prevalență a acestei patologii de 
0.2% (1). Dintre aceste persoane, aproximativ 30% decedează într-un interval de 
timp relativ scurt, iar alte 30% rămân cu diverse dizabilități neurofuncționale 
(2). 
 Din totalul accidentelor vasculare cerebrale, circa 80% sunt de natură 
ischemică, iar restul sunt hemoragice. Dintre cele ischemice, aproximativ 30% 
sunt de etiologie cardioembolică, 25-30% sunt datorate aterosclerozei arterelor 
mari, 15-20% bolii de vase mici cerebrale iar 5% au la bază alte cauze rare. 
Pentru aproximativ 20% dintre accidentele vasculare cerebrale ischemice nu 
poate fi identificată o etiologie certă, în ciuda investigațiilor paraclinice efecuate 
(3). 
 Strategiile terapeutice vizează, în cazul accidentului acut vascular 
cerebral ischemic, două obiective principale꞉ restaurarea fluxului sanguin în 
teritoriul vascular afectat și minimizarea efectelor nocive ale ischemiei cerebrale 
din zona cu circulație sanguină precară și zonele limitrofe ei (4).  
 Terapia trombolitică intravenoasă în România și-a început pionieratul în 
anul 2004, când au fost realizate primele astfel de tratamente în două spitale din 
București. Dezvoltarea ulterioară acestui debut s-a dovedit timidă timp de 
aproximativ 10 ani. 

Abia în anul 2014 numărul centrelor în care acest tip de terapie era 
aplicat, a ajuns la zece. Ulterior acestui moment, a început dezvoltarea propriu-
zisă a tratamentului accidentului vascular cerebral acut ischemic (5), odată cu 
apariția Ordinului Ministrului Sănătății nr. 245bis/2015 cu privire la modul de 
administrare și finanțare a tratamentului intervențional pentru pacienții cu AVC 
acut. În același an, Ministerul Sănătății a emis Ordinul 1408/2015, prin care sunt 
actualizate criteriile de implementare și funcționare a Unităților de Accidente 
Vasculare Cerebrale Acute (UAVCA) destinate tratamentului individualizat de 
fază acută al pacienților cu această patologie, unități inițial implementate în anul 
2004 în numai câteva centre din țară, prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 
1097/2004. 
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În anul 2018, a fost publicat Protocolul Național de Tromboliză 
Intravenoasă în AVC Acut Ischemic, elaborat de către Societatea Română de 
Neurologie, care prevede atât modul în care trebuie realizat acest tratament, cât 
și dotările necesare în Unitățile de Primiri Urgențe și Secțiile de Neurologie 
pentru a putea administra în siguranță tromboliză intravenoasă sau a efectua 
proceduri de revascularizare mecanică. 

Totodată, s-au realizat mai multe întâlniri de lucru regionale în scop 
educațional, cu participarea atât a  medicilor de urgență, cât și neurologi – pe de 
o parte, iar pe de altă parte cu personalul Serviciului de Ambulanță București – 
Ilfov, în scopul aplicării în cât mai multe instituții spitalicești care îndeplinesc 
criteriile de infrastructură (dispozitive medicale și resursă umană) a 
tratamentului trombolitic intravenos la pacienții cu accident vascular cerebral 
acut ischemic. 

La începutul lunii ianuarie a anului 2019, au luat ființă prin Ordinul 
Ministrului Sănătății, încă 32 de unități destinate acestui tratament specific. 
Acest lucru a făcut posibilă o creștere semnificativă a numărului pacienților care 
au beneficiat de terapia trombolitică intravenoasă (IVT) (6) pe întreg teritoriul 
țării. 

Astfel, dacă în anul 2015 puteam vorbi doar despre 204 pacienți tratați în 
10 centre, în 2019 au beneficiat de această terapie 2300 de persoane, în 38 de 
centre (Fig. 1). În ceea ce privește procentul pacienților cu AVC acut ischemic 
trombolizați din totalul celor cu acest diagnostic, valoarea variază de la 0.1% în 
anul 2014, la 4.2% în 2019. 

Un indicator important al programului de tromboliză intravenoasă este 
reprezentat de intervalul de timp scurs între sosirea pacientului la spital și 
momentul începerii administrării tratamentului trombolitic intravenos – DTN 
(door-to-needle) (7). Recomandările European Stroke Organisation (ESO) 
pentru acesta sunt de a fi situat sub 60 de minute. 
 

 
Fig. 1. Numărul pacienților cu IVT/an 

 
În ultimii 3 ani, în România acest indicator (DTN) a avut ca valori 

mediane꞉ 2017 – 68 minute, 2018 – 58 minute, 2019 – 53 minute. La nivel 
european, în 2019 valorile DTN variază de la 24 minute în Cehia, la 85 minute 
în Georgia. 
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În anul 2015 a fost înființat Registrul Național de Tratament 
Intervențional în AVC ischemice acute, unde există evidența tuturor pacienților 
care beneficiază de terapie intervențională pentru accidentul vascular cerebral 
acut ischemic. La sfârșitul anului 2019, în acest Registru erau înregistrați 4290 
de pacienți cu tratament trombolitic intravenos și/sau cu intervenții angiografice 
de trombectomie mecanică sau trombaspirație.   

Intevențiile angiografice realizate la pacienții cu accident vascular 
cerebral acut ischemic (8) – trombectomia mecanică, trombaspirația, tromboliza 
intraarterială – se realizează actualmente în 4 centre din țară (două în București, 
Târgu Mureș, Timișoara), însă nici unul dintre aceste centre nu funcționează 24 
ore/24. Așadar, acest tip de tratament nu este disponibil în mod continuu în 
România în prezent, ceea ce evidențiază necesitatea de dezvoltare în această 
direcție cât mai rapid și mai eficient, prin creșterea numărului de medici formați 
să efectueze tratament de revascularizare prin tehnici endovasculare (9). În anul 
2019, s-a luat decizia de a fi recunoscută competența de radiologie 
intervențională în țara noastră de către Societatea Română de Radiologie și 
Imagistică Medicală, la care au acces doar medicii din specialitatea radiologie-
imagistică medicală, dar în viitor se va lua în discuție și accesul altor specialități, 
precum neurologia și neurochirurgia. 

Începând din anul 2015, sunt documentate în Registrul Național de 
Tratament Intervențional în AVC ischemice acute 281 de intervenții de 
revascularizare endovasculară (EVT) efectuate în cele 4 centre mai sus amintite, 
numărul anual variind de la 18 pacienți în  2015, la 132 de pacienți în anul 2019 
(Fig.2). 

Număr pacienți 

 
Fig. 2. Numărul pacienților cu EVT/an 

 
Recomandările Organizației Europene de Stroke – ESO (European 

Stroke Organisation) sunt ca procentul pacienților care beneficiază de tratament 
trombolitic intravenos (IVT) (10) să ajungă la cel puțin 15% din totalul 
pacienților cu AVC acut ischemic în următorii ani la nivel național, iar procentul 
celor cu tratament de revascularizare endovasculară (EVT) să ajungă la cel puțin 
5%. 

Analiza datelor medicale ale celor 4290 de pacienți înscriși în Registrul 
Național de Tratament Intervențional în AVC ischemice acute a condus la 
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câteva concluzii extrem de utile. Astfel, există un bilanț pozitiv al investigațiilor 
imagistice (CT/RMN) efectuate în prima oră de la sosirea la spital – un procent 
de 60% din totalul pacienților - și al tratamentului profilactic cu medicamente 
din clase precum antihipertensive, statine, antiagregante, anticoagulante (11) – 
un procent mediu de 90% dintre pacienți. 

Referitor la alte aspecte ale managementului pacienților cu AVC acut 
ischemic (12), datele colectate și analizate demonstrează că eforturile în 
următoarele direcții trebuie realizate mai susținut꞉  

- Creșterea numărului de secții de tip UAVCA 
- Prenotificarea spitalelor de către echipajele de urgență 

prespitalicească 
- Investigarea etiologiei AVC prin꞉ examinare Doppler, CTA, MRA, 

ecocardiografie transesofagiană, screening pentru detectarea 
fibrilației atriale 

- Proceduri de craniectomie decompresivă 
- Revascularizarea stenozelor carotidiene 
O atenție deosebită trebuie acordată disfagiei la pacienții cu AVC acut 

(13). Recomandările actuale prevăd ca screeningul pentru disfagie să fie efectuat 
la toți  pacienții internați, de preferință în primele 4 ore, în scopul evitării unor 
complicații precum aspirarea alimentelor în arborele bronșic, complicații ce duc 
la alterarea evoluției clinice a acestor pacienți și la un prognostic mai puțin 
favorabil. 

Așadar, România se aliniază tendințelor europene și internaționale de 
management al pacienților cu accident vascular cerebral acut ischemic. Deși 
tratamentul intervențional pentru această patologie a debutat în țara noastră cu 
un decalaj important de timp față de statele europene cu un statut social ridicat, 
eforturile specialiștilor români se reflectă în creșterea semnificativă de la an la 
an a numărului pacienților care beneficiază de aceste tipuri de tratament. 

În ceea ce privește revascularizarea endovasculară, recomandările 
actuale ale ESO sunt următoarele꞉  

• Asocierea trombectomie mecanică + tromboliză intravenoasă 
reprezintă standardul de îngrijiri pentru pacienții cu AVC acut ischemic 
și ocluzie de arteră cu calibru mare  în primele  6 ore de la debutul 
simptomelor 

• Asocierea trombectomie + tromboliză intravenoasă în intervalul de 
timp 6 – 24 ore de la debutul simptomelor numai pentru cazuri 
selecționate, pe baza CT/RMN de perfuzie 

• Doar trombectomie mecanică la pacienții neeligibili pentru tromboliză 
intravenoasă, care indeplinesc criteriile pentru trombectomie 

Preocupările Organizației Europene de Stroke (ESO) pentru perioada 2018 -
2030 se aliniază la planul OMS pentru boli cronice netransmibile, acordându-se 
o atenție deosebită tuturor domeniilor implicate în tratamentul pe termen scurt 
(14), mediu și lung al pacienților cu accident vascular cerebral acut ischemic, 
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obiectivul major fiind acela ca un număr cât mai mare de pacienți să beneficieze 
de o calitate a vieții cât mai bună la finalul procesului de îngrijiri medicale.  

 
 

Aceste domenii vizate sunt următoarele꞉ 
1. Prevenția primară 
2. Organizarea îngrijirii pacientului cu AVC acut 
3. Tratamentul AVC acut (15% IVT,  5% EVT) 
4. Prevenția secundară a AVC 
5. Neuroreabilitarea 
6. Evaluarea prognosticului și a calității vieții post AVC  
Măsurile administrative luate de către factorii decizionali în privința 

pacienților cu accident vascular cerebral acut ischemic trebuie să vizeze 
rezultate atât pe termen scurt, respectiv tratamentul și ingrijirile imediate, cât și 
pe termen lung, și anume profilaxia acestor evenimente și reabilitarea pacienților 
existenți, astfel încât această patologie acută să aibă un impact cât mai redus în 
plan social. 
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Rezumat 
Traumatismul cranian reprezintă o cauză importantă de mortalitate și 
morbiditate în perioada copilăriei și una dintre cele mai frecvente cauze de 
prezentare în urgență. Riscul de leziuni cerebrale semnificative clinic este de 
0,5-5,2 la 1000 copii cu traumatism cranian închis.  
Recomandările de bună practică medicală prezentate în această lucrare sunt 
bazate pe dovezi științifice și au scopul de a îndruma personalul medical în 
luarea celor mai bune decizii privind evaluarea, diagnosticul și conduita în 
urgență a copiilor cu traumatism cranian. 
La elaborarea acestei lucrări au fost luate în considerare următoarele obiective: 
indicațiile tomografiei computerizate craniene (CT craniană);  rolul 
radiografiilor în evaluarea  traumatismului cranian; măsuri de stabilizare care 
reduc riscul de leziune cerebrală secundară; criteriile de externare din urgență a 
copiilor cu traumatism cranian. 
Recomandările din această lucrare nu reprezintă unica opțiune de evaluare și 
conduită  care trebuie luată în considerare. Nu trebuie considerat că aceste 
recomandări includ toate intervenţiile potrivite sau exclud pe toate cele 
nepotrivite pentru situaţia în cauză. Decizia asupra intervenţiilor aplicate este în 
final rezultatul judecăţii medicului curant. 
Cuvinte cheie: traumatism cranian, copil, computer tomografie craniană 
 

Introducere 
Traumatismul cranian (TC) reprezintă o cauză importantă de mortalitate 

și morbiditate în perioada copilăriei și una dintre cele mai frecvente cauze de 
prezentare în departamentul de urgență. (1,2) 

Numărul copiilor evaluați  anual în departamentele de urgență din SUA 
pentru traumatism cranian este de 600000-700000, marea majoritate (peste 
95%)  fiind traumatisme craniene minore. (2) 

Particularitățile anatomice ale copilului cresc riscul de leziune cerebrală 
traumatică: craniul relativ  mare, comparativ cu restul corpului;  prezența 
fontanelei anterioare, oasele craniului mai subțiri; țesutul neuronal incomplet 
mielinizat. 

Riscul de leziuni cerebrale semnificative clinic este de 0,5-5,2 la 1000 
copii cu traumatism cranian închis. Cele mai frecvente leziuni cerebrale 
înregistrate la copii, sunt leziunile axonale difuze și edemul cerebral secundar; 
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mult mai rare sunt, comparativ cu adultul, leziunile care necesită intervenție 
neurochirurgicală (de ex. hematomul subdural). (3,4) 

Principalele cauze ale traumatismului cranian la copil sunt: căderile, 
accidentele de sport, lovirea directă cu obiect dur sau coliziunea cu un obstacol, 
accidentele de bicicletă, accidentele rutiere (mai frecvent, pietoni). 

Evaluarea și tratamentul imediat al TC la copil reprezintă o provocare 
pentru medicina de urgență. Excesul de zel și teama de a nu greși pot duce la 
examinări imagistice nejustificate asociate adesea cu efecte secundare pe termen 
lung. 

Recomandările de bună practică medicală prezentate în această lucrare 
sunt bazate pe dovezi științifice și au scopul de a îndruma personalul medical în 
luarea celor mai bune decizii privind evaluarea, diagnosticul și conduita în 
urgență a copiilor cu traumatism cranian. 

La elaborarea acestei lucrări au fost luate în considerare următoarele 
obiective:  
– Indicațiile computer tomografiei craniene (CT craniană) la copiii cu risc de 

leziune cerebrală. 
– Indicațiile specifice ale radiografiilor craniene.  
– Măsuri de reducere a riscului de leziune cerebrală secundară. 
– Criteriile de externare în condiții de siguranță. 
 

Termeni și definiții 
Traumatismul cranian (Head Trauma) reprezintă leziunea la nivelul 

cutiei craniene rezultată în urma aplicării directe a unei forţe la nivelul 
extremității cefalice.  

Traumatismul cerebral (Traumatic Brain Injury-TBI) este leziunea 
acută a creierului diagnosticată pe criterii clinice și imagistice, rezultată prin 
mecanism direct sau mecanism indirect de deplasare a masei cerebrale în cutia 
craniană închisă în timpul mișcărilor bruște de rotație sau accelerare/decelerare. 

Traumatismul cerebral clinic semnificativ (clinically important 
Traumatic Brain Injury-ciTBI) este definit de oricare dintre următoarele 
situații: 
– Deces prin leziune traumatică cerebrală.  
– Intervenție chirurgicală pentru leziune traumatică cerebrală. 
– Intubație endotraheală cu durata peste 24 ore pentru leziune traumatică 

cerebrală. 
– Internare peste 48 ore pentru semne și simptome determinate de o leziune 

traumatică cerebrală evidențiată la CT. 
Comoția cerebrală este proces fiziopatologic complex ce afectează creierul, 

indus de forțe biomecanice  ce pot fi produse prin lovitură directă la nivelul 
capului, feței sau gâtului sau indirect prin transmiterea la nivelul craniului a 
forței unei lovituri aplicate în altă regiune a corpului. Se manifestă prin 
pierderea bruscă și de scurtă durată (minute, ore)  a funcției cerebrale, cu 
revenirea spontană la starea  normală. Comoția este rezultatul unei disfucții 
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neurologice și nu a unei leziuni structurale, neuroimagistica fiind normală în 
aceste cazuri. (2012  Zurich Consensus Statement on Concussion in Sport) 

Evaluarea primară  
Toți copiii cu traumatism cranian sever vor fi evaluați pe baza algoritmului 

AcBCDE (conform principiilor ATLS/PALS/EPALS); evaluarea primară are ca 
scop recunoașterea leziunilor amenințătoare de viață și inițierea măsurilor 
imediate de stabilizare a funcțiilor vitale și reducere a riscului de leziuni 
secundare cerebrale (corectarea hipoxiei, hipotensiunii, hipertermiei, 
hipertensiunii intracraniene). 

Evaluarea și menținerea  permeabilității căii aeriene presupune 
manopere de deschidere a căii aeriene, cu menținerea capului în poziție neutră 
(subluxația mandibulei), aspirarea secrețiilor din oro/nazofaringe. 
Intubația oro-traheală se inițiază la GCS ≤ 8, folosind secvența de inducție 
rapidă - agent de inducție și relaxant neuromuscular sau intubația facilitată 
medicamentos- agent de inducție sedativ sau anestezic, fără relaxant muscular 
(5). 

În absența datelor care să susțină o anumită recomandare specifică, tipul 
și dozele  de  sedativ, analgezic și relaxant neuromuscular utilizate în 
managementul copiilor cu traumatism cranian sever rămân la alegerea medicului 
curant (6). 

Leziunea de coloană cervicală se suspicionează la orice pacient cu 
politraumă, traumatism cranian, cervical sau toracic semnificativ sau alterarea 
stării de conștiență. 

Imobilizarea  previne lezarea suplimentară a coloanei și măduvei spinării 
și limitează durerea  dar, în același timp, determină întârzierea resuscitării, 
transportului și diagnosticului. 

Imobilizarea prelungită poate produce disconfort, durere occipitală, 
lombară, sacrată, mandibulară,  complicații neurologice (creșterea presiunii 
intracraniene) și respiratorii (risc de aspirație pulmonară, limitarea funcției 
respiratorii), mai ales la copil. 

Studiile recente recomandă folosirea măsurilor de LIMITARE A 
MIȘCĂRILOR COLOANEI VERTEBRALE în locul imobilizării coloanei 
vertebrale. (7,8,9,10) 

Măsurile de limitare a mișcărilor coloanei cervicale presupun aplicarea 
unui suport (pad) sub umeri și spate sau utilizarea tărgii speciale prevăzută cu un 
reces la nivelul regiunii occipitale,  asigură deschiderea căii aeriene (ʺsniffing 
positionʺ) și menținerea coloanei cervicale în poziție neutră la sugar și copilul 
mic. La copilul mare și adolescent pentru a asigura poziția neutră a coloanei 
cervicale este necesară frecvent aplicarea unui suport (pad) sub cap.  
Gulerul cervical are rol in limitarea mișcărilor capului doar dacă are 
dimensiunea potrivită și este plasat corect. Un guler prea mare sau prea mic 
poate agrava posibilele leziuni de coloană cervicală prin accentuarea  flexiei sau 
extensiei capului. Imobilizarea numai  cu guler cervical nu asigură protecția 
și stabilitatea coloanei vertebrale. 
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Contraindicațiile aplicării gulerului cervical la copil sunt: 

– Deformarea sau rigiditatea regiunii cervicale 
– Edemul sau hematomul regiunii cervicale 
– Necesitatea cricotirotomiei 
– Aplicarea gulerului agravează simptomelor/semnelor neurologice, 

accentuează durerea cervicală sau produce semne de obstrucție de cale 
aeriană. 

– Gulerul cervical nu este tolerat de pacient. 
– Gulerul nu are dimensiunea adcvată  

În aceste condiții se pot utiliza soluții alternative pentru  limitarea mișcărilor 
coloanei cervicale: 
– Prosop rulat fixat cu benzi de leucoplast în jurul gâtului 
– Prosoape rulate de o parte și alta a capului  
– Prosop rulat în jurul capului, în formă de potcoavă. 
– Imobilizatorul de cap (dimensiune corespunzătoare vârstei) 

Pacienții cu traumatism de coloană cervicală pot avea leziuni asociate la 
nivelul coloanei dorso-lombare ceea ce impune imobilizarea întregii coloane 
vertebrale pe targa rigidă și fixarea cu chingi. 

Imobilizarea coloanei cervicale se va suprima cât mai repede posibil, în 
condiții de siguranță, imediat după excluderea leziunii de coloană cervicală sau 
după inițierea tratamentului definitiv în cazul confirmării acesteia.  

Evaluarea și  asigurarea ventilației  și oxigenării presupune corectarea 
hipoxiei, cu menținerea SpO2  96%  și monitorizarea End Tidal CO2 la toți 
pacienții intubați și ventilați. Parametrii de ventilație se stabilesc în funcție de 
vârsta și greutatea pacientului (PaCO2, 35-40 mmHg); hipoventilația și 
hipercapnia (paCO2 ˃ 40mmHg) produc vasodilatație cerebrală cu creșterea 
fluxului sanguin cerebral și a PIC.  Se va evita hiperventilația la pacienții cu TC 
sever și semne de hipertensiune intracraniană; hiperventilația și hipocapnia 
(paCO2 ˂ 30 mmHg) produc vasoconstricție cerebrală cu ischemie secundară. 
(11) 

Se poate lua în considerare hiperventilația (PaCO2=25-35 mmHg) la copiii 
cu TC sever și semne de angajare cerebrală care necesită intervenție 
neurochirurgicală de urgență,  ca și măsură temporară, salvatoare de viață,  de  
reducere a presiunii intracraniene (PIC) crescute. (12) 

Evaluarea și asigurarea circulației se referă la corectarea hipovolemiei cu 
ser fiziologic în bolus de 10 ml/kg, repetat în funcție de răspunsul hemodinamic. 
Tensiunea arterială (TA) se va menține la valorile de referință corespunzătoare 
vârstei: Tensiunea arterială medie (TAM): ≤ 10 ani, ˃ 60-70 mmHg; ˃ 10 ani, ˃ 
70-80 mmHg; hipotensiunea este asociată cu un prognostic nefavorabil; la 
pacienții cu traumatism cranian presiunea de perfuzie cerebrală PPC se menține 
prin creșterea tensiunii arteriale medii TAM sau prin reducerea PIC (PPC = 
TAM-PIC). Se vor administra vasopresoare, dacă hipotensiunea persistă după 
corectarea hipovolemiei. Se vor controla hemoragiile, plăgile se vor acoperi cu 
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pansament compresiv, cu excepția celor cu expunere de masă cerebrală; corpii 
străini penetranți se vor lasa în plagă (risc de hemoragie la extracție). De reținut 
că instabilitatea hemodinamică este rareori cauzată de hemoragiile intracraniene 
sau ale scalpului. 

Evaluarea și stabilizarea neurologică presupune evaluarea nivelului 
conștienței utilizând Glasgow Coma Scale - GCS  și Pediatric GCS (pentru copii 
non-verbali). Glicemia se determină la toți pacienții cu TC și status mental 
alterat și se menține la valori normale (80-100 mg/dl); hiperglicemia și 
hipoglicemia sunt asociate cu un prognostic nefavorabil. (13) 

Hiperglicemia ˃ 200 mg/dl  se corectează cu insulină în perfuzie continuă 
(intensive insuline therapy-IIT). (14)  

Hipoglicemia < 60 mg/dl  se corectează cu GLUCOZĂ 10%, 2 ml/kg corp. 
Pentru tratamentul  hipertensiunii intracraniene (HIC) la pacienții cu TC 

sever se va considera administrarea de soluție salină hipertonă 3% 6,5-10 ml/kg 
în bolus (soluția se poate prepara din  NaCl  5,85% si ser fiziologic in raport 
1/1), ca măsură temporară de reducere a PIC  până la  rezolvarea chirurgicală a 
leziunilor intracraniene; soluțiile hiperosmolare reduc vâscozitatea sanguină și 
edemul cerebral. (11) 

Nu se recomandă manitolul pentru reducerea HIC la copiii cu TC sever; nu 
există evidențe sau  studii relevante care să susțină administrarea manitolului  
pentru reducerea HIC la copiii cu TC;  manitolul (agent diuretic osmotic) poate 
produce efecte adverse importante precum insuficența renală și hipovolemia, cu 
agravarea hipotensiunii, reducerea presiunii de perfuzie cerebrală și leziuni 
cerebrale secundare ischemice. (15) 

Nu se recomandă  corticosteroizi pentru reducerea HIC la copiii cu TC 
sever; corticosteroizii inhibă secreția de cortisol endogen, cresc riscul de 
pneumonie baxcteriană și rata mortalitărții la pacienții cu TC sever. (11) 

Nu se recomandă administrarea profilactică a barbituricelor pentru a evita 
hipertensiunea intracraniană la pacienții cu traumatism cranian sever. (6) 

Se administrează barbiturice în doze mari în HIC refractară la tratamentul 
standard medical și chirurgical. Stabilitatea hemodinamică este esențială înainte 
și în timpul administrării barbituricelor.(6) 

Propofolul este recomandat pentru controlul presiunii intracraniene, dar nu 
există dovezi care să susțină că reduce mortalitatea. Dozele mari de propofol 
cresc semnificativ mortalitatea iar administrarea propofolului în perfuzie 
continuă la copil nu este recomandată. (6) 

Sedarea-analgezia reduce cererea metabolică la nivel cerebral, fluxul 
sanguin cerebral și PIC și previne instalarea leziunilor secundare. 

Expunerea la factorii de mediu. Se corectează hipotermia la copiii cu TC 
sever.  Dovezile recente nu susțin utilizarea hipotermiei  moderate la copiii cu 
TC sever; hipotermia crește consumul de oxigen celular cu acidoză metabolică, 
produce diateză hemoragică și prelungește efectul agenților anestezici. (16) 

Se corectează hipertermia cu acetaminofen 10-15mg/kg și expunerea 
corpului la curenți de aer; nu sunt recomandate împachetările reci (risc de 
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vasoconstricție periferică cu reducerea pierderilor de căldură la nivelul 
tegumentului și accentuarea hipertermiei). 

Evaluarea secundară 
Copiii cu traumatism cranian vor fi evaluați secundar după stabilizarea 

funcțiilor vitale; evaluarea secundară are ca scop  diagnosticul traumatismului 
cerebral semnificativ clinic (clinically important Traumatic Brain Injury-ciTBI) 
și diagnosticul leziunilor  asociate. 

Încadrarea într-un grad de severitate a traumatismului cranian se face pe 
baza GCS sau Ped GCS: 
– TC MINOR:  GCS 14-15 
– TC MEDIU:  GCS 9-13 
– TC SEVER: GCS ≤ 8 

Copiii cu traumatism cranian  minor vor fi încadrați într-un grup de risc 
(clinically important Traumatic Brain Injury-ciTBI), pe baza criteriilor clinice și 
în funcție de vârstă: (3) 
– RISC ÎNALT 
– RISC MEDIU 
– RISC SCĂZUT 
 

COMPUTER TOMOGRAFIA CRANIANĂ 
Se efectuează la copiii cu traumatism cranian sever sau mediu, respectiv 

GCS/Ped GCS ˂ 14 și la cei cu traumatism cranian minor cu risc înalt, GCS=14, 
indiferent de vârstă. (3) 

În cazul copiilor cu traumatism cranian minor cu risc intermediar, efectuarea 
CT craniană este opțională, în funcție și de alți factori clinici: experiența 
medicului, semne/simptome multiple/izolate, agravarea semnelor și simptomelor 
pe parcursul observației clinice, vârsta ˂ 3 luni, preferința părinților.(3) 

În cazul copiilor cu traumatism cranian minor cu  risc mediu se recomandă 
observația clinică, în special în prezența unor semne și simptome izolate. (3) 

La copiii cu traumatism cranian minor cu risc scăzut nu se efectuează CT 
craniană. (3) 

CT este standardul de aur pentru identificarea leziunilor cerebrale acute, dar 
prezintă în același timp și riscuri; riscul estimat de cancer este 1:1000-1:10000  
la copiii la care s-a efectuat CT până la vârsta de 5 ani;  riscurile asociate cu 
sedarea, necesară la copiii mici sau necooperanți pentru efectuarea CT trebuie 
deasemenea luate în considerare. (17) 

Nu se va repeta computer tomografia craniană la copiii cu GCS/PedGCS 14-
15 la care nu s-au evidențiat leziuni cerebrale semnificative clinic la examinarea 
inițială. Decizia de a se repeta CT  trebuie să se bazeze pe  evoluția statusului 
neurologic și după consultarea prealabilă cu neurochirurgul.  

Se recomandă observația clinică în cazul copiilor cu șunt ventricular care se 
prezintă cu traumatism cranian minor și nu prezintă factori de risc pentru leziune 
cerebrală semnificativă clinic (ciTBI) și niciun alt factor de risc  semnificativ  
anamnestic.  
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RADIOGRAFIA CRANIANĂ 
Nu se efectuează radiografia craniană pentru diagnosticul traumatismului 

cerebral semnificativ clinic (ciTBI) la copiii cu traumatism cranian minor. Deși 
fractura craniană diagnosticată prin  radiografie craniană prezintă o asociere 
semnificativă cu diferite leziuni intracraniene, iar radiografia are avantajul unei  
expuneri la o doză mai mică de radiații comparativ cu CT, un număr 
semnificativ de leziuni intracraniene (peste 50%) pot exista în absența unei 
fracturi craniene. (18) 

Se recomandă radiografia craniană ca  parte a evaluării complete a 
scheletului în cazul copiilor sub 1 an,  care se prezintă în departamentul de 
urgență cu suspiciune de traumatism non-accidental- agresiune, abuz. (NICE, 
2016) 

Se poate considera radiografia craniană pentru diagnosticul fracturii de 
craniu  în cazul copiilor sub 2 ani, care se prezintă un hematom epicranian 
extins,  asimptomatici. (SIGN, 2000)  

În cazul asocierii unor factori clinici, precum: vârsta de sugar, localizarea 
non-frontală a hematomului, dimensiune mare a hematomului (peste 5 cm), 
mecanism lezional sever, se recomandă CT craniană, considerând că 30% din 
fracturile craniene care se evidențiază în aceste cazuri sunt asociate  cu leziuni 
intracraniene. (3) 
 

ECOGRAFIA TRANSFONTANELARĂ 
Nu se efectuează de rutină ecografia transfontanelară pentru diagnosticul 

leziunilor intracraniene la copilul cu vârsta sub 1 an (sugar) cu traumatism 
cranian. Deși prezintă avantaje,  precum: utilizare facilă, posibilitatea efectuării 
la patul pacientului,  cost redus, fără expunere la radiații, fără  sedare și acuratețe 
mare  în identificarea leziunilor cerebrale neo și perinatale, ecografia 
transfontanelară are limite atunci când este necesară evaluarea regiunilor 
subcraniene periferice și identificarea hematoamelor extra-axiale la sugarii cu 
traumatism cranian. Până în prezent, studiile și datele clinice nu sunt suficiente 
pentru a susține utilizarea ecografiei transfontanelare la sugarii cu traumatism 
cranian.  
 

ECOGRAFIA  TRANSCRANIANĂ (POC- POINT OF CARE ULTRASOUND) 
Se poate utiliza ecografia transcraniană (point of care ultrasound) pentru 
identificarea și descrierea fracturilor craniene (înfundare, diastază) la copiii cu 
traumatism cranian minor. Sensibilitatea ecografiei craniene este 82-100% , iar 
specificitatea 94-100%  în identificarea fracturilor craniene la copil. (19,20) 
 

REZONANȚA MAGNETICĂ NUCLEARĂ 
Nu se recomandă ca investigație de primă linie in leziunile cerebrale acute 

la copil. Decizia de a efectua RMN va fi luată de comun acord între medicul de 
urgență, radiolog și neurochirurg. 
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Managementul traumatimul cranian în urgență 
Se recomandă ca alternativă la CT craniană în cazul copiilor cu traumatism 

cranian minor cu risc mediu,  în cazul unor semne și simptome clinice izolate; 
CT craniană este opțională, în funcție și de alți factori clinici: experiența 
medicului, semne/simptome multiple/izolate, agravarea semnelor și simptomelor 
pe parcursul observației clinice, vârsta ˂ 3 luni, preferința părinților.  

Copiii cu vârsta < 3 luni cu traumatism cranian minor cu risc mediu la care 
s-a decis observația clinica vor fi  supravegheați minimum 4-6 ORE de la 
momentul injuriei, iar copiii cu vârsta ≥ 3 luni vor fi  supravegheați timp de 24 
ore de la momentul injuriei. 

Se solicită consult neurochirurgical pentru copiii care se prezintă în urgență 
cu traumatism cranian minor și cu o intervenție neurochirurgicală în 
antecedente, alta decât montarea unui șunt ventricular.  

În cazul copiilor care se prezintă cu traumatism cranian sever, medicul din 
urgență va alerta neurochirurgul cât mai repede posibil, chiar înainte de 
efectuarea CT craniană. (NICE, 2016)  

La externarea unui copil  cu traumatism cranian minor cu risc scăzut, trebuie  
îndeplinite TOATE condițiile următoare: 
– GCS =15; 
– Asimptomatic sau ameliorarea semnificativă a simptomelor și semnelor 

înregistrate la evaluarea inițială; 
– Examen  neurologic normal; mersul și echilibrul păstrate, 
– Fără suspiciune de abuz; 
– Sub supravegherea  la domiciliu unui adult responsabil;  
– Posibilitatea de a reveni ușor în UPU, dacă este necesar; 
– Fără alte leziuni care ar necesita internare; 
– Ingestie de lichide și alimente, fără vărsături; 
– Fără factori de risc medicali sau sociali asociați. (NICE, 2016) 

La plecarea pacientului, medicul va comunica instrucțiuni verbale și scrise 
aparținătorilor copiilor cu traumatism cranian privind perioada de  supraveghere 
(24 ore), modul de supraveghere, semnele de agravare, medicația administrată, 
evitarea consumului de alcool sau efortului fizic, informații privind 
reîntoarcerea la școală sau antrenamentele sportive. (NICE, 2016) 

Pacienții care se reîntorc în urgență în primele 48 ore pentru semne și 
simptome care au legătură cu traumatismul cranian, vor fi reevaluați de un 
medic specialist cu experiență în trauma pediatrică și se va lua în considerare 
efectuarea CT craniană și consultul neurochirurgical. 

Se recomandă internarea într-o secție clinică, în acord cu protocoalele locale, 
a copiilor cu traumatism cranian minor cu risc scăzut care se prezintă în oricare 
dintre următoarele situații:  
– Suspiciune de agresiune, abuz (traumatism non-accidental); 
– Comorbidități medicale semnificative; 
– Copil neînsoțit de un adult responsabil; 
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– Cazuri sociale sau pacienți care nu pot fi supravegheați la domiciliu de un 
adult responsabil; 

– Mecanism lezional periculos (accident rutier la viteză mare, pieton lovit de 
mașină, pasager expulzat din mașină, cădere de la peste 1 m sau 5 trepte, 
lovire directă cu viteză mare cu proiectil sau corp străin). 

 
Concluzii 
Clasificarea funcțională (grad de severitate) a traumatismelor craniene se 

realizează pe baza GCS în: ușor, mediu și sever. 
la rândul său, TC minor se clasifică  pe baza riscului de leziune cerebrală în : 
scăzut, mediu și înalt. 

Tomografia computerizată (CT) este investigația de elecție  pentru 
diagnosticul leziunilor cerebrale acute la pacienții cu traumatism cranian. 
Recomandările din această lucrare bazate pe dovezi științifice nu reprezintă 
unica opțiune de evaluare și conduită  care trebuie luată în considerare. Nu 
trebuie considerat că aceste recomandări includ toate intervenţiile potrivite sau 
exclud pe toate cele nepotrivite pentru situaţia în cauză. Decizia asupra 
intervenţiilor aplicate este în final rezultatul judecăţii medicului curant. 
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Damage control surgery este un concept în managementul politraumatismelor 
severe care implică minimalizarea actului chirurgical ca timp şi amploare, atât 
cât este necesar pentru contracararea triadei letale: acidoză metabolică, 
hipotermie, coagulopatie. 
Conceptul nu este nou, dacă ne gândim că mesajul perihepatic ca metodă de 
hemostază se foloseşte de mai bine de 100 de ani. Ce este nou este înţelegerea 
substratului fiziopatologic al acestui concept- combaterea acidozei metabolice, 
hipotermiei şi coagulopatiei, concept ce face parte din conceptul mai amplu de 
damage control resuscitation.  
Targetul acestor concepte integrate: damage control resuscitation şi damage 
control surgery este de a restabili parametrii fiziologici ai pacientului. 
Fazele managementului în cazul politraumatismelor sunt: 

1. Faza de recunoaştere a pacientului critic, instabil hemodinamic 
2. Faza de damage control resuscitation, care se sincronizează cu 

următoarea fază 
3. Faza de damage control surgery, adică minimum necesar eficace 
4. Faza de reconstrucţie definitivă, ce se decide la bolnavul stabilizat, cu 

parametrii fiziologici ce permit o intervenţie definitivă. 
Cauzele triadei letale în cadrul politraumatismelor: 

1. Acidoza metabolică este consecinţa hipoperfuziei tisulare şi a 
metabolismului anaerob 

2. Hipotermia se datorează mediului extern rece şi administrării lichidelor 
de perfuzie reci 

3. Coagulopatia acută apare în cazul consumului factorilor de coagulare, 
hemodiluţie, fibrinoliză, distrucţie tisulară, anticoagulare cronică. 

 
Damage control resuscitation are drept scop: 

- Hipotensiunea permisivă ce permite o perfuzie periferică adecvată, dar 
cu micşorarea riscului de hemoragie în timp până la obţinerea controlului 
sursei de hemoragie. Nu se aplică pacienţilor cu colaps circulator sau 
pacienţilor cu traumatism sever craniocerebral. 

- Resuscitarea hemostatică; transfuzia masivă (necesar de cel puţin 10 
unităţi de concentrat eritrocitar pe 24 de ore) se poate lua în calcul atunci 
când pacientul prezintă TAS<90, Hb<11g/dl, T<35.5, INR>1,5, deficit 
de baze>6, pulsul>120 si FAST 
( focused abdominal sonography for trauma) pozitiv.   
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- Damage control surgery se referă la: 
 - controlul sursei de hemoragie 
 - decompresia cavităţilor sub presiune: craniană (hematom subdural), 
pericardică (tamponadă cardiacă), pleurală (hemopneumothorax), abdominală 
(hiperpresiune intraabdominală) 
 - controlul contaminării septice, consecinţă mai ales a perforaţiilor 
entero-colonice 
 - stabilizarea focarelor de fractură instabile cu risc de leziuni 
vasculare suplimentare 

Comunicarea concisă între medicul senior din UPU, anestezist şi chirurg este 
esenţială. 
 
Damage control surgery - Indicaţii 
În general, damage control surgery se aplică bolnavilor critici, în pofida unei 
adecvate resuscitări. Prognosticul acestor bolnavi depinde de o corectă şi rapidă 
evaluare iniţială şi implicit de manevrele terapeutice iniţiale. 
Orice întârziere în decizia chirurgicală ar trebui evitată. 
Indicaţii: 

- Instabilitate hemodinamică 
- Hipotermie<35 grade celsius 
- Acidoză metabolică: pH< 7.2, lactat seric> 5 mmol/L, exces de baze>5 
- Coagulopatie acută: timp de protrombină>16 sec, timp parţial de 

tromboplastină> 60 sec 
- Resurse medicale şi tehnice reduse 

În cazul pacienţilor in extremis, sala de operaţie hibrid în cadrul departamentului 
medicinei de urgenţă permite într-un timp scurt intervenţia echipelor 
multidisciplinare cu impact posibil favorabil asupra prognosticului. 
 
Incizia peretelui abdominal în traumă 
Incizia peretelui abdominal în traumă trebuie făcută pe linia mediană de la 
apendicele xifoid pâna la pubis, permiţând vizualizarea conţinutului cavităţii 
abdominale in extenso. 
Avantaje: 

- Este rapidă, ultimul strat incizat fiind peritoneul 
- Se poate branşa lateral sau extinde în regiunea toracică prin 

toracotomie/sternotomie dacă este necesar 
- Identificarea tuturor leziunilor intraabdominale 
- Permite controlul direct al hemoragiilor 
- Permite controlul direct al contaminării. 

 
Controlul hemoragiei reprezintă cel mai important obiectiv. 
Se poate realiza prin: 

- Repararea/ligatura vaselor accesibile 
- Aplicare hemoglue pe laceraţiile splenice/hepatice 



  ‐66-

- Ocluzia Pringle în hemoragiile hepatice 
- Mesajul cu ajutorul câmpurilor pliate, uscate şi într-o manieră organizată 
- Shunting intravascular temporar 
- Embolizare arterială. 

 
Controlul contaminării 

- Perforaţiile entero-colonice în funcţie de număr şi mărime se pot rezolva 
prin sutură primară, rezecţie segment/staplare, rezecţie/stomă. Lavajul 
peritoneal abundent şi drenajul multiplu se impune. 

- Leziunile biliare şi genito-urinare pot fi temporizate până la repararea 
definitivă prin drenaj extern. 
În caz de contaminare masivă hiperseptică se vor evita anastomozele, 
stomele sau crearea unei căi de nutriţie enterală. Rezecţia cu staplarea 
capetelor şi abandonarea lor intraabdominal cu reintervenţie de 
restabilire a continuităţii sau crearea stomei după depăşirea perioadei 
critice şi stabilizarea pacientului. 
Pentru evitarea dezvoltării sindromului de compartiment abdominal, 
închiderea peretelui abdominal ar trebui evitată. 
Laparostoma tip vacuum are multiple avantaje: 

- este rapidă 
- păstrează organele intraabdominal 
- permite drenajul activ de fluide 
- minimizează sepsisul intraabdominal 
- facilitează închidere fascială primară în timpul 2. 

 
Estimarea severităţii leziunilor posttraumatice 

Cele mai folosite scoruri de evaluare a severităţii leziunilor traumatice 
sunt cele fiziologice şi cele anatomice. 

 
Scoruri fiziologice: 

- Glasgow coma scale ce se bazează pe trei variabile: deschiderea ochilor, 
răspuns motor şi răspuns verbal. 

- Revised trauma sore ia în calcul rata respiratorie pe minut, tensiunea 
arterială sistolică şi Glasgow coma scale. 
 

Scoruri anatomice: 
- Abbreviated injury scale (AIS) de la unu-leziuni uşoare, 2- moderate,    

3- serioase, 4- severe, 5- critice şi 6 fără şansă de supravieţuire. 
- Injury severity score (ISS) face suma primelor trei cifre aferente AIS, la 

pătrat în trei regiuni anatomice diferite. Cifra maximă de 75 reprezintă 
leziuni deasupra şansei de supravieţuire. ISS consideră cea mai severă 
leziune din trei regiuni diferite, ignorând faptul că pot exista leziuni 
severe multiple în aceeaşi regiune anatomică. 
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- New injury severity score (NISS) reprezintă suma primelor trei cifre 
aferente AIS la pătrat indiferent dacă leziunile sunt în aceeaşi regiune 
anatomică sau diferite regiuni. NISS se corelează mai bine cu 
morbiditatea, mortalitatea şi timpul de spitalizare decât ISS. 

- Charlson co-morbidity index (ciroză, BPOC, diabet zaharat, obezitate 
morbidă) are influenţă importantă în previziunea prognosticului. 
Definiţia politraumatismului agreată de serviciul nostru este orice NISS> 
16 în care este prezentă deteriorarea fiziologică acută (respiratorie, 
cardio-vasculară, neurologică). 

Paternul local al etiologiei politraumatismelor arată faptul că accidentele rutiere 
sunt pe primul loc, urmate de căderile de la înălţime şi agresiunile, de cele mai 
multe ori pe fondul consumului de alcool. Accidentele rutiere reprezintă high-
impact energy trauma şi presupun leziuni complexe multiple, iar şansa la viaţă 
depinde de încadrarea în acea oră de aur de începere a resuscitării. 
 
Concluzii 
Managementul pacienţilor politraumatizaţi se bazează pe un algoritm 
standardizat: 

- Evaluare primară şi resuscitare simultană 
- Damage control surgery pentru bolnavii critici 
- Evaluare secundară completă 
- Investigaţii complete dacă bolnavul este stabil hemodinamic. 

 
Cele mai importante aspecte ale echipei de traumă sunt: 
Corelarea mecanismului de traumă cu posibile leziuni ce pot conduce la 
insuficienţe respiratorii şi cardio-circulatorii. 
Prioritizarea manevrelor terapeutice şi investigaţiilor în funcţie de răspunsul 
bolnavului la terapia de resuscitare 

- Folosirea tuturor resurselor disponibile 
- Comunicare succintă şi eficace interdisciplinară  
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Practica medicinii de urgență implică adesea efectuarea unor proceduri 

care pot determina anxietate și durere. Sedarea procedurală și analgezia (SPA) 
implică utilizarea medicației sedative și a analgezicelor cu acțiune scurtă cu 
scopul de a reduce teama, disconfortul, durerea și amintirile neplăcute asociate 
unor manopere și proceduri diagnostice și/sau terapeutice, în condiții de 
menținere a stabilității hemodinamice și a permeabilității căilor aeriene.  

SPA trebuie să fie efectuată sub o monitorizare strictă a bolnavului, de 
personal instruit în utilizarea medicației sedative și/sau analgezice, în 
managementul căilor aeriene și în tehnicile de resuscitare cardio-pulmonară, 
astfel încât pacienții să beneficieze de servicii optime în condiții de maximă 
siguranță.(1)   

Societatea Americană de Anestezie (ASA) definește trei nivele de sedare 
și anestezia general după cum urmează: 

Sedarea minimă în care pacientul răspunde normal la comenzile 
verbale, stare de constiență fiind foarte apropiată de cea de bază. În ciuda 
faptului că funcțiile cognitivă și de coordonare pot fi afectate, funcțiile 
respiratorie și cardiovasculară rămân stabile. 

Sedarea moderată descrisă ca o alterare a stării de conștiență, indusă 
medicamentos, în timpul căreia pacientul răspunde adecvat la comenzile 
verbale, însoțite sau nu de stimulare tactilă ușoară.  

Sedarea profundă reprezintă alterarea stării de conștiență, indusă 
medicamentos, în timpul  căreia pacienții nu pot fi treziți ușor, dar răspund 
adecvat la stimulare repetată sau dureroasă. Capacitatea menținerii ventilației 
spontane poate fi afectată, putând fi necesare manevre pentru menținerea 
permeabilității căilor aeriene și a ventilației adecvate. Funcția cardiovasculară 
este cel mai adesea menținută. 

Anestezia generală reprezintă alterarea stării de conștiență, indusă 
medicamentos, în timpul căreia pacientul nu poate fi trezit nici măcar la stimuli 
dureroși. Capacitatea de menținere a ventilației spontane este afectată. Pacienții 
necesită asistență pentru 
menținerea permeabilității căii aeriene și de asemenea poate fi necesară 
ventilația cu presiune pozitivă datorită ineficienței ventilației spontane sau a 
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paraliziei musculare determinate de unii agenți medicamentoși administrați. 
Funcția cardiovasculară poate fi afectată. 

Sedarea disociativă este o stare cataleptică asemănătoare cu transa, 
caracterizată prin analgezie profundă, sedare și amnezie, cu menținerea 
reflexelor protective ale căilor aeriene, a respirației spontane și a stabilității 
cardiovasculare.  Agentul medicamentos care se utilizează pentru sedarea 
disociativă este  ketamina.(2)  

Procedurile cele mai frecvente care necesită SPA în serviciile de urgență 
sunt: suturile la copii, reducerea și fixarea luxațiilor și fracturilor, investigațiile 
imagistice la pacienții necooperanți și copii, mobilizarea pacienților arși, incizia 
și drenajul abceselor, cardioversia sincronă și pacing-ul transtoracic.(3) 

Sedarea profundă și analgezia nu prezintă contraindicații absolute, în 
schimb există o serie de contraindicații relative printre care: vârsta înaintată, 
comorbidități semnificative precum și indicatori de căi aeriene dificile. 

Nu există o limită de vârstă peste care sedarea procedurală și analgezia 
sunt interzise. Totuși, pacienții vârstnici sunt mai expuși la apariția efectelor 
adverse în comparație cu cei tineri. Aceasta se poate datora unei sensibilități 
crescute la medicamentele sedative și unor interacțiuni medicamentoase. 

Pacienții cu comorbidități semnificative prezintă un risc major de a 
dezvolta reacții adverse la SPA. O atenție deosebită trebuie acordată 
comorbidităților care cresc susceptibilitatea pacienților la efectele deprimante 
cardiovasculare ale sedativelor: insuficiența cardiacă, BPOC, bolile 
neuromusculare, deshidratarea și anemia.(1)  

Ingestia recentă de alimente nu reprezintă o contraindicație pentru 
efectuarea SPA în urgență, dar trebuie să se țină cont de acest aspect atunci când 
se alege momentul și durata sedării. Pentru a reduce la minim riscul de aspirație 
se recomandă ca, înaintea efectuării SPA, să se pună în balanță riscurile și 
beneficiile acesteia.(2) 

Există situații în care se recomandă amânarea procedurilor care necesită 
sedare, în special atunci când pacientul prezintă potențial de cale aeriană dificilă 
sau când există condiții care cresc considerabil riscul de aspirație: patologii care 
predispun la reflux gastroesofagian (ocluzie intestinală, hernie hiatală), vârste 
extreme (< 6 luni sau > 70 de ani), boli sistemice severe, apneea de somn 
obstructivă, obezitatea, boli cărora li se asociază un status mental alterat.(3) 

Monitorizarea corespunzătoare a pacienților înaintea, în timpul și după 
SPA este crucială. Pacienții trebuie urmăriți permanent de o persoană calificată. 
Sedarea trebuie supravegheată de un medic specialist de urgență sau de un alt 
specialist care are calificarea de a efectua procedura. Se va desemna o persoană 
care se va ocupa de monitorizarea pacientului pe toată durata procedurii. În 
cazul unei sedări ușoare, aceasta poate asista medicul ce efectuează procedura 
cu mici intervenții de scurtă durată. În cazul sedării moderate, vor fi necesare 
două persoane, un medic și o persoană (medic/asistent) care va avea strict 
responsabilitatea monitorizării pacientului. În cazul sedării profunde este posibil 
să fie nevoie de intervenții asupra căii aeriene. Este recomandat să fie implicate 
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3 persoane, medic cu asistent pentru procedură și o persoană dedicată 
monitorizării. 

Se monitorizează aspectul general al pacientului și capacitatea de a 
răspunde la stimuli verbali, în timpul și după sedarea procedurală. Se vor evalua, 
la intervale regulate,  tensiunea arterială, frecvența cardiacă și frecvența 
respiratorie. Ritmul cardiac se va monitoriza continuu. În cazul pacienților cu 
risc crescut de a dezvolta hipoxemie se recomandă utilizarea pulsoximetriei 
(pacienți cu comorbidități semnificative sau cazuri în care se folosesc doze mari 
sau droguri multiple. Capnografia poate fi utilizată în asociere cu pulsoximetria 
și evaluarea clinică pentru detectare precoce a hipoventilației și apneei. 
Capnografia include toate formele de analiză cantitativă a dioxidului de carbon 
expirat.(4) 

Echipamentele necesare efectuării în condiții de siguranță a SPA sunt: 
oxigen, aspirator, balon și mască de ventilație, canule oro- și nasofaringiene, 
materiale necesare pentru intubație endotraheală, defibrilator cu modul de 
pacing transtoracic, materiale de acces vascular, medicamente specifice 
resuscitării cardiopulmonare și agenți pentru reversia acțiunii drogurilor.  

În SPA se utilizează agenți medicamentoși cu efect sedativ sau 
disociativ, uneori în asociere cu substanțe opioide a căror efect se instalează 
rapid și au durată scurtă de acțiune. Medicamentul ideal, care ar putea fi utilizat 
în sedarea procedurală, ar trebui să asigure anxioliză, analgezie și amnezie 
rapidă fără efecte secundare și să permită revenirea rapidă a stării de conștiență, 
la scurt timp de la oprirea administrării. Din păcate, un astfel de medicament 
ideal nu există, acesta fiind motivul pentru care se utilizează frecvent asocieri de 
medicamente. 

Ca exemple de asocieri medicamentoase consacrate, frecvent utilizate, 
putem aminti aceea a midazolamului cu ketamina sau cea a ketaminei cu 
propofolul. Această ultimă asociere și-a dovedit în mod special eficacitatea 
datorită farmacodinamicii sinergice a celor două componente. Ketamina are 
proprietăți analgezice și simpatomimetice dar are ca efecte secundare tahicardia, 
hipertensiunea arterială, vărsăturile, hipersecreția bronșică, în timp ce propofolul 
este un agent hipnotic cu efect sedativ care se instalează rapid, inhibitor al 
activității simpatice, bronhodilatator cu proprietăți antiemetice, a cărui 
administrare poate avea însă, efecte grave la pacienții hipotensivi, hipovolemici 
și la cei cu patologii cardiace decompensate. Asocierea celor două medicamente 
(0,5 mg/kgc din ambele produse) asigură menținerea stabilității hemodinamice, 
păstrarea reflexelor căilor aeriene și un nivel moderat de sedare și analgezie cu 
recuperare rapidă.(5) 

Medicamentele utilizate în mod uzual pentru SPA în serviciile de 
urgență sunt cuprinse în tabelul I. 
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TABELUL I. Agenți medicamentoși frecvent utilizați pentru SPA in 
serviciile de urgență 

Medicament Cale de 
administrare 

Doza recomandată Acțiune 

Morfină IV 0,1 mg/kg Analgezie 
Fentanyl IV 1 mcg/kg Analgezie 
Midazolam IV, oral, rectal, 

transnazal 
0,05 mg/kg Sedare 

Amnezie 
Ketamină IV 

IM 
Oral, rectal, 
transnazal 

1-2 mg/kg 
4-5 mg/kg 

Sedare 
Analgezie 
Disociație 
Amnezie 

Propofol IV 0,5 mg/kg Sedare 
Amnezie 
Antiemetic 

Etomidat IV 0,1 mg/kg Sedare 
Amnezie 

Oxid nitric Inhalator 30% - 70% Analgezie 
 
Dexmedetomidina este un medicament relativ nou, utilizat în SPA, 

derivat din medetomidină, un anestezic de uz veterinar. Dexmedetomidina este 
un agonist selectiv al receptorilor alfa-2 adrenergici cu o gamă largă de 
proprietăţi farmacologice. Are un efect simpatolitic prin scăderea eliberării de 
noradrenalină în terminaţiile nervilor simpatici. Efectele sedative sunt mediate 
prin scăderea excitării locus coeruleus, nucleul predominant noradrenergic, 
situat în trunchiul cerebral. Sedarea cu dexmedetomidina este caracterizată prin 
menținerea tonusului muscular și a efortului respirator, mișcări spontane, trezire 
ușoară, pacientul putând executa comenzi simple.(6) Efectul analgezic este 
obținut prin modularea alfa receptorilor de la nivelul măduvei spinării.(7) 
Efectele cardiovasculare depind de doza administrată. La doze mai scăzute, 
domină efectele centrale, conducând la scăderea frecvenţei cardiace şi a 
tensiunii arteriale. La doze mai mari, efectele de vasoconstricţie periferică 
predomină, conducând la o creştere a rezistenţei vasculare sistemice şi a 
tensiunii arteriale. 

Când este utilizată ca agent de sedare, Dexmedetomidina se 
administrează în perfuzie continuă, doza fiind de 0,2 – 0,7 mcg/kg/oră, aceasta 
fiind precedată de un bolus intravenos de 0,5 – 1 mcg/kgc administrat în 10 
minute.(8) 

Unele studii observaționale au arătat că utilizarea Dexmedetomidinei ca 
agent unic de sedare, poate determina nivele impredictibile de amnezie și sedare, 
bradicardie și hipotensiune, impunându-se oprirea temporară a procedurilor care 
necesitau sedare și utilizarea unor agenți medicamentoși alternativi.(9) Pe de altă 
parte, s-a constatat că asocierea Dexmedetomidinei cu alți agenți sedativi, cum 
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ar fi ketamina sau propofolul, au asigurat o sedare procedurală eficientă, fără 
apariția unei depresii cardiovasculare semnificative.(10) 

Anestezia locoregională 
  Durerea este unul din cele mai frecvent întâlnite simptome în serviciul de 
urgențe, iar trauma este una din principale cauze ale acestui simptom.(11,12) 
Din păcate managementul durerii în special în contextul leziunilor 
posttraumatice acute poate fi o provocare pentru personalul medical și  nu 
rareori pacienții primesc un tratament inadecvat “oligoanalgezie” sau întârziat, 
existând o reținere în administrarea analgezicelor eficiente, în special a 
opioidelor administrate sistemic, de teama deteriorării hemodinamice sau a 
compromiterii căii aeriene. (13) 

Una dintre categoriile cu risc crescut de leziuni traumatice datorate în 
special căderilor, este cea a persoanelor în vârstă. Aceștia asociază frecvent 
comorbidități multiple, ceea ce augmentează riscul de apariție a unor efecte 
adverse asociate analgeziei sistemice sau sedării procedurale. De asemenea, 
riscul de apariție a delirului indus de opioide este crescut la această categorie de 
pacienți.(13). 

 Având în vedere că durerea este adesea cauzată de leziuni la nivelul 
extremităților, anestezia și analgezia locoregională constituie o alternativă 
fiabilă pentru controlul durerii și în același timp lipsită de riscurile SPA.  

În plus, prezintă și alte avantaje ca reducerea timpului de ședere în UPU, 
permite evaluarea statusului neurologic ori de câte ori e nevoie, asigură 
confortul pacientului și nu în ultimul rând reduce riscul de cronicizare a durerii. 
Durerea cronică post traumatică este prezentă până la 77 % din pacienții cu 
leziuni musculo-scheletale, iar intensitatea durerii la momentul injuriei acute 
este factorul cu valoarea predictivă cea mai mare pentru apariția acesteia. (13) 

Chiar dacă anestezia și analgezia locoregională este cel mai adesea 
realizată de către medicii anesteziști, în special în sala de operații sau în 
vecinătatea acesteia (sala de pre anestezie, sala de trezire), ea poate fi realizată 
în siguranță și în afara acesteia, în serviciul de urgență și în unele cazuri și în 
mediul prespitalicesc, existând deja studii în acest sens. (13, 14,15,16,17) 

Această tehnică poate fi utilizată în serviciul de urgență pentru analgezie, 
reducerea fracturilor sau luxațiilor, sutura laceraților extinse, explorarea unei 
plăgi, îngrijirea arsurilor, drenajul unui abces, extragerea unui corp străin.  

În mod clasic anestezia locoregională se realiza utilizând repere 
anatomice, tehnica provocării paresteziei sau cu ajutorul neurostimulatorului. 
Tehnica eco-ghidată este însă tot mai des folosită în ultimii ani, indiferent de 
locația în care se realizează, dacă este cunoscută și dacă există echipamentul 
necesar (ecograf cu sondă liniară cu frecvență mare, ace speciale pentru blocuri 
nervoase sau ace pentru puncție lombară, anestezice locale). Utilizarea 
ecografului crește șansele de succes a tehnicii și reduce riscurile legate de 
injectarea intraneurală sau intravasculară. (12) Aproape orice tip de bloc nervos 
periferic poate fi realizat și eco ghidat. 
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TABELUL II. Blocurile nervoase ale membrelor și trunchiului 
Tipul blocului Volumul 

de AL 
Distribuția blocului Indicații 

Blocul cervical 10-15 Tegumentul din 
regiunea cervicală 
antero-laterală, lobul 
urechii, clavicula 

Lacerații la nivelul 
lobului auricular, 
fractura de claviculă, 
montarea CVC 

Blocul de plex 
brahial 
interscalenic 

10-20 ml Clavicula, umărul, 
regiunea laterală 
superioară a brațului 

Fractura de claviculă, 
luxația de umăr, 
fractura de humerus 

Blocul de plex 
brahial 
supraclavicular 

20-25 ml Clavicula, umărul, 
brațul regiunea 
supero-laterală 

Luxația de umăr, 
fractura de humerus 

Blocul de plex 
brahial 
infraclavicular 

20-30 ml Brațul sub nivelul 
umărului, mai puțin 
partea mediană și 
antebrațul proximal 

Leziuni la nivelul 
cotului, articulației 
pumnului și mâinii 

Blocul axilar 20-25 ml Brațul în jumătatea 
inferioară, inclusiv 
mâna, exclude 
tegumentul din 
regiunea deltoidului și 
partea laterală a 
antebrațului. 

Lacerații complexe, 
incizia și drenajul 
unor abcese mari 

Blocul nervilor 
median/radial/ulnar 

5-10 ml Teritoriul de inervație 
al fiecăruia sub nivelul 
locului de realizare a 
blocului 

Lacerații complexe, 
incizia și drenajul 
unor abcese mari 

Blocul intercostal 3-5 ml Dermatomul țintit 
(T1-T12) 

Fracturi costale, 
plasarea unui tub de 
dren 

Blocul nervului 
femural 

10-20 ml Regiunea anterioară și 
mediană a coapsei, 
genunchiul, regiunea 
mediană a gambei și a 
piciorului 

Fracturi de șold, 
fracturi de femur, 
leziuni la nivelul 
genunchiului, sutura 
laceraților complexe, 
incizia/drenajul unui 
abces mare 

Blocul ilio-fascial 30-40 ml Regiunea laterală, 
anterioară și mediană 
a coapsei, genunchiul, 
regiunea mediană a 
gambei și a piciorului 

Fracturi de șold, 
fracturi de femur, 
leziuni la nivelul 
genunchiului, sutura 
laceraților complexe, 
incizia/drenajul unui 
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abces mare 
Blocul nervului 
sciatic popliteu 

20-30 ml Membrul inferior sub 
nivelul genunchiului, 
excepție partea 
mediană a gambei și a 
piciorului 

Leziuni la nivelul 
genunchiului, 
gambei, gleznei și 
piciorului, lacerații 
complexe, 
incizia/drenajul unui 
abces mare 

Blocul nervului 
tibial 

3-5 ml Călcâiul și suprafața 
plantară a piciorului 

Extragerea unui corp 
străin, sutura unei 
lacerații 

AL= anestezic local, CVC=cateter venos central                                                                   
http://painandpsa.org/rnb 

 
Una din leziunile ortopedice frecvent întâlnite în UPU, care este foarte 

dureroasă și necesită reducere, este luxația de umăr. Adeseori se încearcă de 
către ortoped reducerea acestei luxații fără analgezie sau eventual cu sedare 
procedurală. Pe lângă disconfortul major al pacientului, există și riscul eșecului, 
această procedură necesitând relaxarea musculaturii. O alternativă o constituie 
realizarea SPA, utilizând agenți hipnotici și analgezici cu durată scurtă de 
acțiune, dar atunci când SPA este eficientă, pacientul este complet relaxat în 
timpul procedurii care durează puțin, iar apoi nu revine la statusul mental 
anterior până când nu se termină efectul agentului/agenților medicamentoși. Ca 
urmare, trebuie monitorizat, urmărit cu atenție pentru a evita hipoxia și aspirația. 
Dacă procedura e dificilă și se prelungește, doze adiționale devin necesare, ceea 
ce prelungește timpul până la trezire și crește riscul apariției efectelor adverse. 
(17) 

Alternativa o constituie în acest caz blocul interscalenic, preferabil 
ecoghidat, neurostimulatorul nefiind cel mai adesea disponibil în serviciul de 
urgență, fiind  de altfel mai puțin familiar medicului de urgență. Eficiența 
acestui bloc realizat în urgență este deja dovedită (11,13,17). Mai mult există 
studii care arată că utilizarea acestui tip de bloc, ca și al altora de altfel, este 
fezabilă și în prespital. Buttner  și colaboratorii au comparat eficiența acestui tip 
de bloc versus SPA în prespital și au ajuns la concluzia că manevra de reducere 
a fost mai ușor realizată și cu rată de succes mai mare în cazul blocului nervos. 
(15)  

Blocul nervului suprascapular, de data aceasta utilizând repere 
anatomice, a fost folosit cu succes în serviciul de urgență pentru reducerea 
luxațiilor de umăr soldate cu eșec la SPA. (16) 

O altă patologie frecventă și dureroasă, care necesită manipularea 
repetată a pacienților, o constituia fractura de șold. Aceasta este frecventă în 
grupa pacienților cu vârstă înaintată, care uneori colaborează mai greu, au 
multiple comorbidități și ca urmare suferința lor este subestimată. Blocul 
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nervului femural sau blocul iliofascial este o alternativă eficientă, lipsită de 
riscuri și ușor de realizat după o scurtă pregătire.  

În cazul blocului femural se preferă abordul ghidat ecografic, nervul 
putând fi ușor vizualizat lateral de artera femurala. În cazul acestui bloc partea 
laterală a coapsei și parte din capul femural nu sunt anesteziate.  

O alternativă, pentru același tip de fractură o constituie blocul  ilio-
fascial, bloc de volum în care anestezicul care se injectează între fascia iliaca și 
mușchiul iliac se distribuie si spre partea laterala a coapsei blocând și nervul 
cutanat lateral al coapsei. Este mai lipsit de riscuri comparativ cu blocul nervului 
femural, deoarece injectarea se face la 2-3 cm distanță de artera femurală. 
Blocul poate fi realizat ecoghidat sau utilizând repere anatomice, în acest ultim 
caz injectarea realizându-se la unirea 1/3 externe cu 2/3 interne a arcadei 
femurale (linia care unește tuberculul pubian cu spina iliaca superioară), la 2-3 
cm sub această linie. Acul sau canula venoasă de 18g se direcționează în unghi 
de 70 de grade orientat cefalic. Trebuie să se simtă 2 pierderi de rezistență, 
reprezentate de străpungerea fasciei lata și fasciei iliaca. Apoi se aspiră și se 
injectează anestezicul local. (12) Randall și colaboratorii au dovedit că acest 
bloc poate fi realizat în condiții de siguranță pentru pacient și de către asistentele 
din ortopedie. Dochez și colaboratorii au arătat eficiența acestui  tip de bloc 
realizat în prespital de către asistente medicale antrenate să realizeze această 
procedură, blocul fiind eficient la 96 din 108 pacienți.(14) Pe lângă confortul 
pacienților, permite așezare lor în poziție semișezândă, ameliorând respirația și 
reducând riscul de pneumonie de decubit. (13) 

Oricare din blocurile amintite mai sus pot fi învățate a fi efectuate și de 
medicul din serviciul de urgență, medicul anestezist fiind rareori disponibil 
pentru a le realiza în UPU. 

Anestezicul cel mai sigur de utilizat in serviciul de urgență este 
Lidocaina 1% cu sau fără adrenalina, efectele cardio-vasculare adverse fiind 
incomparabil mai reduse comparativ cu bupivacaina și cu durată mult mai 
scurtă. (10-20 de minute vs ore). Evident cu condiția de a nu depăși doza 
maximă admisă și de a respecta măsurile de siguranță: injectarea doar după 
aspirație, a unor doze mici, repetitive, 3-5 ml cu pauze de 15-30 de secunde între 
injectări. (12) În cazul utilizării ecografului este preferabil abordul in-plane care 
permite vizualizarea întregului ac, evitând astfel lezarea altor structuri și 
injectare intravasculară. 

Leziunea nervoasă secundară anesteziei regionale este rară și cel mai 
adesea tranzitorie. Factorii care cresc riscul apariției acesteia includ injectarea cu 
presiune ridicată, tipul acului și condițiile preexistente (neurotoxicitate datorată 
chimioterapiei, neuropatie diabetică etc). (12) 
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Trauma reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de morbiditate și 
mortalitate, cu incidență în creștere la nivel mondial. Asistarea în echipă, 
diagnosticul precoce și investigarea rapidă la patul pacientului, cu monitorizarea 
nonivazivă, noniradiantă au adus beneficii managementului pacientului 
traumatizat. Utilizarea ultrasonografiei, ca și abordare de tip „point of care” în 
urgenţe are caracter extrem de pragmatic şi se subordonează dezideratelor 
principale ale momentului: resucitarea pacientului, identificarea cauzelor care 
ameninţă viaţa acestuia, evaluarea unor complicaţii postraumatice, contribuţia la 
susţinerea funcţiilor vitale până în momentul în care bolnavul se află într – un 
serviciu specializat şi dotat corespunzător. Medicina de urgenţă este un domeniu 
al practicii medicale în care ”timpul şi ora de aur” reprezintă elemente cheie în 
supravieţuirea pacientului, iar ultrasonografia oferă oportunitatea diagnosticului 
rapid în câteva minute, a supravegherii procedeelor invazive (acces venos, 
drenaj toracic, pericardiocenteză, cricotiroidotomie, intubaţie orotraheală, etc) şi 
a monitorizării evoluţiei pacientului noncritic/critic la diferite nivele 
(neurologic, cardiac, pulmonar, vascular, abdominal, etc.) fără riscul supunerii 
acestuia la expunerea la radiaţii sau alte injurii suplimentare. 
 În acest context, pe plan internaţional se conturează două direcţii majore 
de utilizare a ultrasonografiei la pacientul aflat în stare critică:  
1. examinarea pacientului traumatizat. Constă din utilizarea unui protocol 
standardizat de evaluare a colecţiilor libere la nivel peritoneal, pericardic, 
pleural, denumit: FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). 
(Scalea T.M., 1999). Acesta se poate extinde:  

a. la nivel toracic, pentru detectarea pneumotoraxului şi aprecierea 
impactului acestuia asupra funcţiei ventilatorii, denumit EFAST 
(Extended to Pneumothorax Assessment) (Kirkpatrick A. W., 2004);  

b. la nivelul tractului respirator (laringe, trahee, poziţionarea sondei de 
intubaţie şi eficienţa ventilaţiei pulmonare) şi a extremităţilor (fracturi, 
leziuni vasculare, sindrom de compartiment) denumit FASTER 
(Extremities and Respiratory tract) (Dulchavsky S.A., 2002) 

c. la nivel cardiac şi pentru asistarea ecografică a resuscitării în prespital, 
denumit FEER (Focused Echocardiographic Evaluation in Prehospital 
Resuscitation Management) (Breitkreutz R., 2002) 
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2. examinarea ultrasonografică a pacientului aflat în stare critică, folosind o 
abordare de tip transversal (pentru a răspunde întrebărilor clinice) a evaluării 
primare (în lanţul supravieţuirii de tip ”ABCD”) şi a examinării secundare de la 
nivel cranial până la extremitatea membrelor inferioare (permite resuscitarea 
pacientului, decelarea cauzelor rapid letale şi tratamentul acestora, 
monitorizarea cazului până la depăşirea stării critice) – conceptul WinFocus 
(„point of care ultrasonography”, elaborat de World Interactive Network 
Focused On Critical Ultrasound) (Neri L., 2007). 

În 2012, la Barcelona în cadrul celui de-al VIII-lea Congres Internațional 
WINFOCUS s-a realizat prima Conferință de Consens pentru Ultrasonografia în 
Traumă (abordând pacientul cu risc critic): FAST, EFAST, FASTER și FAST-
ABCDE.   
Evaluare, reevaluare ultrasonografică focalizată în traumă.   
Explorarea ultrasonografică la pacienţii cu traumatisme majore.  
Tehnica FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) 

Există numeroase studii care susţin utilizarea ultrasonografiei ca primă 
metodă imagistică recomandabilă pentru evaluarea după protocoale 
standardizate a traumatismelor toraco - abdominale închise sau penetrante. 
Acronimul “FAST” (Focused Abdominal Sonography for Trauma) a fost 
formulat în anul 1996 (Rozycki GS, 1996) şi includea examinarea spaţiului 
peritoneal pentru evaluarea colecţiilor posttraumatice. Deoarece această 
denumire nu descria adecvat utilizarea ultrasonografiei în traumă, excluzând 
spaţiul pericardic şi pleural, în 1997 Comitetul Conferinţei de Consens FAST a 
stabilit ca aceasta să fie denumită “Focused Assessment with Sonography for 
Trauma” şi să aibă ca scop examinarea ultrasonografică a celor trei spaţii 
pleural, pericardic şi peritoneal, în care se poate decela prezenţa colecţiilor 
posttraumatice (în special hematice) ce necesită terapie chirurgicală imediată. 
(Scalea TM, 1999).  

Definirea metodei: Explorarea ultrasonografică de tip FAST a fost 
dezvoltată numai pentru detectarea colecţiilor hematice din seroase 
(hemoperitoneu, hemopericard, hemotorace) şi nu cuprinde explorarea leziunilor 
parenchimatoase.  

Indicaţiile examinării FAST sunt: traumatismele închise sau penetrante 
ale trunchiului; trauma la gravidă; trauma la copii; traumatismele subacute 
(recente) la nivelul trunchiului; algoritmele dezvoltate ca ghiduri de utilizare 
pentru decelarea colecţiilor în spaţiile declive la pacienţii critici (pacienţi 
hipotensivi, şocaţi).  

Particularităţi de examinare. Examinarea standard recomandată de 
FAST Consensus Conference Committee este o explorare în mai multe incidenţe 
urmărind evidenţierea a patru regiuni distincte de acumulare a lichidelor libere 
ce pot apare posttraumatic: pericardică, perihepatică (hipocondrul drept), 
perisplenică (hipocondrul stâng), pelviană (spaţiul Douglas sau rectovezical) 
(fig. 1). 
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Regiunea pericardică. Imaginea pericardului poate fi obţinută utilizând 
fereastra subcostală (subxifoidiană) (fig.2, 3), cu pacientul în poziţie de decubit 
dorsal şi oferă informaţii legate de colecţiile pericardice, mărimea cavităţilor 
cardiace şi anomaliile de contractilitatea miocardică. Fereastra subcostală 
permite vizualizarea cordului în secţiunea „patru camere”. 

 Pericardul se observă ca o foiţă 
hiperecogenă ce înconjoară cordul. 
Prezenţa fluidului pericardic este 
demonstrată de separarea foiţelor 
pericardice viscerală  şi parietală. 
Sângerarea acută este anecoică, ecourile 
apărând odată cu formarea cheagurilor. 
Tamponada cardiacă poate fi 
diagnosticată prin prezenţa colecţiei 
circumferenţial în sacul pericardic, cu 
vizualizarea la examinarea în timp real a 
colapsului atriului drept (AD) în sistolă 
sau a ventriculului drept (VD) în 
diastolă (fig.4).  
 
 

Fig. 1. Secțiunile examinării FAST (după Rozycki) 

 Fig.2 Secțiune subcostală         Fig.3 Subcostal cord       Fig.4 Tamponadă           
          (subxifoidiană)                          4 camere                           cardiacă 
 

 Regiunea perihepatică. Imaginile perihepatice sunt obţinute utilizând un 
abord intercostal sau subcostal. Examinarea intercostală este cel mai frecvent 
utilizată. Transductorul este plasat pe linia medioaxilară între coastele 8 şi 11 
(fig. 5), direcţionat către linia axilară posterioară a pacientului. Scanarea 
perihepatică furnizeză imagini fracţionate ale ficatului, rinichiului drept şi 
permite vizualizarea colecţiilor în spaţiul Morison, subfrenic drept, pleural drept 
şi în retroperitoneu (fig.6; fig. 7). Hemoperitoneul apare ca o zonă anecogenă 
sau transonică cu elemente ecogene cu aspect de “văl” în funcţie de starea de 
coagulare/fibrinoliză a sângelui, la nivelul spaţiului hepato – renal (Morison) sau 
a spaţiului subfrenic drept. Fluidul din structurile adiacente, ca vezica biliară, 
flexura hepatică a colonului, duoden poate fi greşit interpretat ca lichid 
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intraperitoneal! Este important a se verifica carcterul de lichid liber prin 
mobilizarea pacientului şi vizualizarea deplasării colecţiei hematice. 

 Fig.5 Secțiune în                  Fig.6 Spațiul Morison    Fig.7 Colecție în spațiul  
          hipocondrul drept                                                         Morison 
 

Regiunea perisplenică. Scanarea spaţiului perisplenic poate fi obţinută 
utilizând abordul intercostal. Tehnic pentru un începător este mai dificil de a - l 
obţine, comparativ cu spaţiul perihepatic, transductorul trebuind să fie plasat pe 
linia axilară posterioară între coastele 9 şi 10 sau 10 şi 11 (fig.8). Ideal este 
vizualizarea unei porţiuni din diafragmul stâng, a splinei, rinichiului stâng într-o 
singură secţiune (fig.9). Dacă aceste structuri nu se vizualizează, examinarea nu 
poate fi considerată completă. Scanarea perisplenică oferă informaţii secvenţiale 
despre splină, rinichiul stâng, spaţiul retroperitonal, spaţiul pleural stâng.  În 
această regiune fluidul se dispune preferenţial în spaţiul subfrenic stâng, odată 
cu creşterea cantităţii, acesta se extinde spre fosa splenorenală şi peste zona 
mediană spre spaţiul Morison. (fig.10) 

Fig.8 Secțiune în                    Fig.9 Spațiul spleno-renal   Fig.10 Colecție          
          hipocondrul stâng                                                                  perisplenică  
 

Regiunea pelviană. Examinarea pelviană este bine a se efectua cu vezica 
urinară plină. Transductorul se plasează la 2 cm deasupra simfizei pubiene 
(fig.11), urmărindu-se identificarea vezicii urinare, a rectului şi uterului 
respectiv prostatei (fig.12). Din acest motiv, examinarea FAST  va fi completă 
după cateterizarea şi umplerea vezicii urinare  cu ser fiziologic steril (150 – 200 
ml), dacă aceasta este goală în momentul examinării. Dacă cateterul vezical este 
prezent deja, atunci se introduce soluţie salină sterilă pentru a se crea fereastră 
ultrasonică (manoperă uneori dificilă în timpul resuscitării). La femei, fluidele 
apar în spaţiul Douglas, posterior de uter, cu extinderea colecţiei periuterin când 
este în cantitate mare (fig.13). O cantitate mică de lichid poate fi prezentă în 



  ‐81-

mod normal premenstrual, de aceea corelaţia clinică este esenţială. Deşi nu este 
o indicaţie FAST, la femei trebuie totuşi observat conţinutul intrauterin pentru 
detectarea unei eventuale sarcini! La bărbaţi, colecţia apare în spaţiul 
rectovezical  sau cranial de vezica urinară. Veziculele seminale sunt structuri 
pereche ce apar hipoecogene şi se situează posterior de vezica urinară, putând 
uşor fi confundate cu localizarea pelviană a colecțiilor. 

 Fig.11 Secțiune                    Fig.12 Spațiul                    Fig. 13 Colecție în             
            suprapubiană                       recto-vezical                       Douglas 
 

Interpretarea unei examinări FAST se va face astfel: 
1. pozitivă - defineşte prezenţa colecţiei intraperitoneale şi/sau 

pericardice/pleurale;  
2. negativă - absenţa lichidului intraperitoneal şi/sau pericardic/pleural, fără 

a exclude prezenţa unor leziuni posttraumatice; 
3. nedefinită - când nu se vizualizază toate spaţiile şi nu există lichid în 

spaţiile vizualizate.   
    Examinarea rapidă, sub 5 minute, după protocolul FAST, trebuie însă să 
aducă şi informaţii utile deciziei terapeutice. Analiza distribuţiei lichidelor libere 
peritoneale în funcţie de recesurile şi ligamentele anatomice a permis elaborarea 
unor modele de distribuţie a hemoperitoneului în funcţie de organele lezate. În 
evaluare se va ţine seama de comunicările între recesurile peritoneale: 
ligamentul falciform împiedică comunicarea dintre spaţiile subfrenic drept – 
subfrenic stâng; ligamentul frenocolic împiedică comunicarea spaţiului 
perisplenic cu cel paracolic stâng; mezenterul orientează scurgerea lichidelor 
libere dinspre hipocondrul stâng spre pelvis şi paracolic drept (C. B. Sirlin, 
2001, Robert A. Jones, 2003). Astfel colecţiile în hipocondrul stâng sunt 
specifice leziunilor splenice spre deosebire de cele din hipocondrul drept care 
sunt nespecifice. 
 Întrebarea la care trebuie să răspundă examinarea tip FAST este dacă 
pacientul necesită intervenţie chirurgicală imediată, iar răspunsul este dictat de 
prezenţa şi cantitatea de hemoperitoneu observată, de existenţa semnelor 
ecografice de tamponadă pericardică pentru hemopericard şi de observarea 
colapsului pulmonar în hemotorace.  
  Erorile de diagnostic în examinarea ultrasonografică FAST pot fi evitate 
prin examinare seriată şi în dinamică, corelată cu modificările decelate la 
examenul clinic. Interpretarea rezultatului ecografic înafara contextului clinico - 
anamnestic poate conduce la rezultate eronate: 



  ‐82-

 a. interpretarea greşită ca lichid liber a conţinutului sanguin al 
structurilor  vasculare, care poate fi evitată prin examinarea în secţiuni 
perpendiculare a structurilor;   
 b. confuzia grăsimii perirenale sau pericardiace hipoecogene cu un 
hematom; evaluarea în dinamică va arăta modificările caracteristice procesului 
de coagulare şi fibrinoliză în cazul hematomului şi a apariţiei aspectului 
transonic, spre deosebire de grăsime care va avea acelaşi aspect ecografic.   
 c. supraevaluarea unui singur studiu negativ – examinarea seriată şi în 
dinamică creşte sensibilitatea metodei. Apariţia colecţiilor decelabile este dictată 
şi de timpul dintre momentul producerii traumei şi al examinării.   
 d. poziţionarea incorectă a transductorului cu vizualizarea incompletă a 
spaţiilor. Nonvizualizarea completă a spaţiilor din varii motive conduce la 
definirea unei examinări FAST incerte şi impune evaluarea ultrasonografică 
pacientului în dinamică.  
 e. este necesar a se ţine cont de stările fiziologice la femei, care pot 
prezenta minime colecţii în Douglas şi care nu reprezintă hemoperitoneu; pentru 
acurateţea diagnosticului diferenţial în astfel de cazuri se impune examinarea 
ultrasonografică în dinamică. 

Examinarea EFAST urmărește identificarea pneumotoraxului 
posttraumatic, dar poate fi extinsă la vizualizarea traheei, a mișcărilor 
diafragmatice asociat cu aprecierea ventilației pulmonare. Semnele 
ultrasonografice pentru pneumotorace sunt: 

I. absenţa mişcării de alunecare (fig.14) a plămânului („lung sliding”) 
II. în modul M dispare semnul “seashore” (fig.15) și apare semnul 

“stratosferei” (fig.16) 
III. absenţa artefactului de coadă de cometă („comet tail”) 
IV. apariţia liniei A: artefact orizontal pornind de la linia pleurală  

a. în modul M: pattern de linii orizontale ce reproduc distanţa 
traductor-pleură 

V. prezența semnului lung point  - interfaţa plămân normal cu 
pneumotrace, vizibil în modul M 

VI. prezența emfizemului subcutant – aspect de reverberaţii din 
suprafaţă. 

Fig.16. Semnul                  Fig.14 Absența sliding      Fig.15. Semnul seashore 
            stratosferei                        sign dr.                                (normal) 



  ‐83-

Examinarea de tip FASTER evaluează ultrasonografic rapid prezența 
leziunilor cu potențial evolutiv critic la nivelul extremităților:  

a. cefalice: edemului asimetric de nerv optic (fig.17) care orientează spre 
un sindrom de hipertensiune intracraniană; leziunile globului ocular 
(fig.18) ce pot determina cecitate fiind urgențe critice funcționale.  

b. membrelor: leziuni vasculare  de tip pseudoanevrisme (fig.19) ce pot 
determina hemoragii masive. 
 

 Fig.17 Edem nerv optic     Fig.18 Leziune de glob     Fig.19 Pseudoanevrism                    
                                                         ocular                                 femural 

 
Concluzii.  

Ultrasonografia reprezintă metoda de elecţie în examinarea pacientului 
instabil, deoarece permite o evaluare de înaltă acurateţe şi oferă oportunitatea 
luării rapide de decizii în concordanţă cu patologia existenţă, salvând timp şi 
vieţi, îmbunătăţind performanţa asistenţei medicale a pacientului critic. 
Examinarea permite evaluarea tuturor cauzelor de instabilitate, indiferent de 
scenariul clinic sau prespitalicesc, iar standardizarea protocoalelor de examinare 
face posibilă teleasistenţa. Abordarea ecografică a pacientului aflat în stare 
gravă se integrează în conceptul larg al ultrasonografiei clinice adaptată la caz. 
Conceptul FAST se adresează stărilor traumatice şi urmăreşte detectarea rapidă 
a curgerilor sanguine în seroase care pot ameninţa viaţa pacientului. 
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“The only thing worse than being blind is having sight and no vision.” 
Helen Keller 

 
În contextul paradigmei din cursul abordării oricărei urgenţe cardio-

vasculare, recunoaştere precoce – intervenţie precoce care s-a constata că 
reuşeşte deseori să scadă semnificativ rata mortalităţii, examenul 
ecocardiografic oferă o serie de avantaje: este rapid, repetabil, reproductibil 
(permite second opinion) şi poate fi un examen ţintit.1 Examenul ecocardiografic 
este singura modalitate prin care se pot obţine la patul bolnavului şi în timp real 
informaţii rapide referitoare la despre anatomia şi funcţia cardiacă. Evident, 
spectrul investigat ultrasonografic de către intensivist nu trebuie să se limiteze 
doar la examinarea cordului şi impune evaluarea ecografică toracică (pleură şi 
pulmon), abdominală (lichid peritoneal, aorta abdominală, vena cavă inferioară) 
şi pelvină. Interesul este amplificat de faptul că această evaluare se poate efectua 
chiar la “locul de îngrijire” a pacientului (point-of-care), poate fi uşor învăţată şi 
utilizată în urgenţă.2  

 
Ecografele portabile (personal ultrasound imager, ultrasound stethoscope, 

hand-held sau hand-carried cardiac ultrasound device, DPU), tot mai 
performante (acum capabile de M-mod, 2D, Doppler color, continuu şi pulsat, 
cu imagine armonică şi posibilitatea de a efectua calcule ale funcţiei cardiace), 
miniaturizabile (vezi Acuson P10 - 0.725 kg), cu posibilitatea de a schimba 
rapid transductori multipli, furnizate la preţuri tot mai accesibile fac examenul 
ecocardiografic disponibil nu numai echipelor din departamentele de urgenţă ale 
spitalelor, la patul pacientului sau din unităţile de terapie intensivă ci chiar şi 
celor care activează în condiţiile dificile din pre-spital.3 Cele două limite ale 
examinării „ţintite”, „la patul bolnavului”, „la punctul de îngrijire” constau din 
dificultatea de a optimiza imaginile din cauza poziţiei pacientului critic 
(examinare doar în decubitus dorsal, pacient cu pulmonii hiperinflaţi în caz de 
ventilaţie mecanică, incidenţa subcostală indiponibilă în caz de intervenţie 
chirurgicală recentă) şi calitatea antrenamentului operatorului care efectuează 
examinarea ultrasonografică. 

Recent, European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) a 
publicat un punct de vedere referitor la utilizarea acestor dispozitive în practica 
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medicală curentă cu scopul de a examina cordul, descriind diferite tipuri de 
examinări cu ajutorul ultrasunetelor:4 

ecocardiografie standard sau convențională: un examen ecocardiografic 
complet și cuprinzător, inclusiv morfologic și funcțional, evaluare efectuată de 
către un operator complet instruit în ecocardiografie, capabil să obţină un set de 
informaţii bine precizate; 

ecocardiografia de urgență: o examinare ecocardiografică standard / 
convențională efectuată în condiţii de urgență pentru evaluarea unor pacienți cu 
boli cardiovasculare instabile; 

ecocardiografie orientată către obiectiv: (goal-oriented 
echocardiography): o examinare ecocardiografică țintită efectuată de un 
operator complet instruit în ecocardiografie care încercă să obțină un răspuns la 
o problemă clinică specifică, adesea critică și frecvent complexă; 

ecografia la punctul de îngrijire (point-of-care ultrasonography - 
POCUS): o examinare ultrasonografică limitată, orientată către obiectiv, care 
extinde examinarea fizică efectuată la nivelul unor diverse teritorii ale corpului 
uman și în diverse medii intra sau extraspitaliceşti cu un protocol bine precizat, 
predefinit; 

ecocardiografie ţintită (focused cardiac ultrasound - FoCUS): un tip 
specific de „POCUS” aplicat la nivelul teritoriului cardiac, ca o extensie a 
examenului clinic, efectuat de către un operator care nu este neapărat instruit în 
ecocardiografia exaustivă, convenţională, dar este instruit în mod adecvat în 
efectuarea acestui tip de examinare limitată FoCUS şi care este, de obicei, 
responsabil pentru luarea deciziilor referitoare la pacient și/sau a tratamentului 
acestuia. 

În acest sens, EACVI a stabilit şi un decalog privind utilizarea 
dispozitivelor portabile cu ultrasunete (DPU) (ultima actualizare în 2018) care 
cuprinde:4 

recomandarea 1: domeniul de utilizare al DPU - EACVI recomandă 
utilizarea DPU, dar în condiţii adecvate, deoarece acestea pot avea un impact 
pozitiv semnificativ asupra managementul pacientului critic; 

recomandarea 2: performanța diagnosticului DPU - DPU poate fi utilizat 
pentru evaluarea structurii și funcției cardiace. Limitările tehnice trebuie însă să 
fie cunoscute și acceptate. În special, DPU nu poate fi utilizat în prezent pentru 
o evaluare cantitativă a valvulopatiilor, pentru evaluarea funcției cardiace 
diastolice sau pentru cuantificarea presiunii arteriale pulmonare; 

recomandarea 3: DPU ca instrument clinic în cardiologie - DPU poate fi 
utilizat pentru o examinare tip FoCUS, pentru a completa examenul fizic, pentru 
a tria candidaţii pentru examinarea ecocardiografică standard și ca instrument de 
screening al patologiei cardiace. Nivelul prag de la care se poate solicita 
reevaluarea examinării imagistice iniţiale sau efectuarea unei ecocardiografii 
convenționale ar trebui să fie cât mai redus; 

recomandarea 4: DPU în afara spitalului - DPU poate fi utilizat pentru a 
detecta prezenţa unor modificări patologice cardiacă sau ca o extindere a 
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examenul fizic în scopul dea obține un diagnostic provizoriu și a sprijini 
managementul adecvat al pacientului; 

recomandarea 5: DPU în cadrul spitalului - DPU poate fi utilizat pentru a 
extinde examenul fizic în diferite scenarii și medii clinice spitalicești pentru a 
obține o imagine de ansamblu asupra structurii și funcției cardiace și pentru a 
urmări modificările patologice diagnosticate anterior; 

recomandarea 6: DPU ca instrument didactic - DPU ar trebui încorporat 
ca instrument didactic în programele medicale pre- și postuniversitare; 

recomandarea 7: Operatori DPU - doar operatorii instruiți în mod 
corespunzător pot folosi DPU, indiferent de experiența lor anterioară în 
ultrasonografie; 

recomandarea 8: Educație, formare și competență în DPU - Educația, 
formarea și competența în utilizarea / aplicarea DPU sunt obligatorii și includ 
doi pași: (i) competența în achiziționarea și interpretarea imaginilor și (ii) 
educație și formare specifică în utilizarea DPU; 

recomandarea 9: Rezultatele DPU - raportare, stocare și revizuire - 
Rezultatele examinărilor DPU ar trebui să fie menţionate în fişa de observaţie a 
pacientului. Imaginile trebuie stocate pentru o revizuire ulterioară și utilizare a 
lor ca şi examinare de referință; 

recomandarea 10: Priorități de cercetare privind DPU - Sunt justificate 
studii suplimentare cu DPU care să evalueze rezultatele și raportul cost-
beneficiu ale utilizării acestora în diferite scenarii clinice. 

 
De exemplu, utilizarea ţintită a ecocardiografiei în contextul dramatic al 

stopului cardio-pulmonar (Focused Echocardiographic Evaluation in 
Resuscitation - FEER sau cum i se spune mai nou Focused Echocardiographic 
in Emergency Life support - FEEL) îşi găseşte justificarea:5 

 în evaluarea pre-resuscitare in cazul aparitiei unei dispnee acute severe, a 
unei hipotensiuni arteriale fara etiologie determinata, al unui soc de 
cauza necunoscuta sau al unei dureri toracice atipice/tipice; 

 în cursul resuscitării cardio-pulmonară şi cerebrală (RCR-C) în cursul 
căreia toracele reprezinta o adevarata “cutie neagră” (black box) în care 
sunt ascunse elemente structurale care ar putea explica producerea opririi 
cardiace.6 Unul dintre aspecte se referă la funcţia miocardică din cursul 
RCR-C: insuficienţă miocardică dreaptă/ stângă / globală. 

 în diferenţierea activităţii electrice fără puls (AEP) “adevarate” de 
“pseudo-AEP”. 

 în evidenţierea etiologiei AEP: tamponadă cardiacă, hipovolemie, 
embolie pulmonară, pneumotorax (“diagnostic in 3 secunde în 
pneumotorax”, conform studiilor lui Lichtenstein).7 

 în aprecierea inutilităţii continuării manevrelor de RCR în conditiile 
evidenţierii repetate a absenţei oricărei contractilităţi cardiace - cardiac 
standstill. 
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Examinarea ecocardiografică poate îmbunătăţi actualului algoritm de 
resuscitare cardiopulmonara avansată prin includerea în cadrul acestuia a 
“Evaluării Ecocardiografice Focusate/ţintite în Resuscitare” (FEER), ceea ce ar 
putea determina cresterea ratei de supravieţuire prin identificarea şi tratarea 
cauzelor opririi cardiace. Având în vedere contextul în care această examinare 
se efectuează, “nu este necesară o acuratete cantitativă absolută“ fiind deseori 
suficientă o evaluare “ochiometrică” a funcţiei cardiace (eye-balling).8  

Secţiunea subcostală este prima abordată în cursul FEER, urmată de 
secţiunea apical 4 camere şi ulterior cea care este prima secţiune abordată în 
cursul examinării ecocardiografice transtoracice (ETT) obişnuite – secţiunea 
parasternal ax lung (Fig. 1a-c).5 

 

a. Sectiune subcostala    
    (SC). 

 b. Sectiune apical 4       
     camere (A4C). 

 c. Sectiune parasternal  
 ax lung (PSAxL). 

Fig. 1. Sectiunile utilizate uzual in cursul FEER. 
 
Legenda: AS atriul stâng, Ad atriul drept; VS ventriculul stâng; VD 

ventriculul drept; SIA sept interatrial; SIV sept interventricular; PLVS/PPVS 
peretele lateral/posterior al VS; VTA/VTS valva tricuspida anterioara/septala; 
VMA/VMP valva mitrala anterioara/posterioara; Vao valva aortica; BM banda 
moderatoare. 

 
Protocoalele actuale de evaluare ultrasonografică în şoc (similar 

protocolului FAST, acum efectuat de rutină şi precoce în traumă)(tabel I), care 
încearcă să reunească succesiunea incidenţelor destinate diagnosticului 
ultrasonografic într-o abordare rapidă şi funcţională, sunt următoarele: 
 protocolul Rose et al (2001) numit protocol UHP (Undifferentiated 

Hypotensive Patient);9 
 protocolul Jones et al (2004);10 
 protocolul RUSH (2009) acronim al Rapid Ultrasound in SHock;11 
 protocolul ACES (2009) acronim al Abdominal and Cardiac Evaluation 

with Sonography in Shock.12 
 
De exemplu, protocolul RUSH cu cinci componente identificate prin 

acronimul HI-MAP, utilizând transductori pentru cord, abdomen şi vase:11 
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H (heart) - incidenţe parasternal ax lung şi apical patru camere; 
I (inferior vena cava) - subcostal ax lung (se observă şi diafragmul); 
M (Morison şi spleno-renal); 
A (aorta) - evaluare la nivelul rădăcinii aortei (pentru disecţia de aortă - 

ecocardiografia transtoracică are o sensibilitate de 60-80%) şi a aortei 
abdominale la patru nivele (imediat sub cord, suprarenal, infrarenal şi imediat 
deasupra bifurcaţiei iliace) prin glisarea progresivă a transductorului de la xifoid 
la ombilic; 

P (pneumotorax) - examinarea prin ecografie toracică se va efectua 
plasând trasductorul liniar (5.0-10.0 MHz) sau a transductorului cu frecvenţă 
joasă (3-5 MHz) dar cu imagini de o calitate mai redusă, la nivelul spaţiilor 
intercostale III şi IV antero-median şi la nivelul spaţiilor intercostal III-V pe 
linia axilară anterioară.5 

Care este “protocolol perfect”? Afirmarea acestuia impune încă 
investigaţii suplimentare. Trebuie menţinută însă ideea iniţială a accesibilităţii, 
simplităţii şi rapidităţii aplicării protocolului diagnostic în cazul pacientului în 
şoc .1 

În contextual pandemiei actuale, există o serie de recomandări din partea 
EACVI pentru efectuarea examinărilor imagistice cardiace:13 

• ecocardiografia nu trebuie efectuată în mod obișnuit la pacienții COVID-
19; 

• se pot identifica o serie de manifestări cardiovasculare diferite în cazul 
COVID-19 care pot necesita studiu ecocardiografic la patul bolnavului; 

• se recomandă un studiu cu ultrasunete cardiace focalizat (FoCUS) pentru 
a reduce durata expunerii operatorului; 

• riscul de contaminare a echipamentelor și a personalului este foarte mare 
în cursul ecocardiografiei transesofagiene (ETE), de aceea trebuie luată în 
considerare repetarea ETT, examinarea computer-tomografică (CT) sau 
imagistica prin rezonanţă magnetică (IMR) ca alternative; 

• CT toracică este frecvent utilizat pentru confirmarea pneumoniei 
COVID-19 și ar putea oferi posibile oportunități de imagistică cardiacă; 

• angiografia CT coronariană poate exclude sau confirma prezenţa unui 
sindrom coronarian acut în pneumonia COVID-19 unde troponinele sunt 
frecvente crescute; 

• funcția ventriculului stâng (VS) poate fi evaluată prin angiografia VS la 
pacienții cu sindroame coronariene acute în timpul procedurilor de 
revascularizare invazivă; 

• troponinele positive, disfuncția miocardică sau aritmia severă sunt 
sugestivă pentru sindomul tako-tsubo sau pentru o miocardită şi pot constitui o 
indicație pentru efectuarea unei IRM în urgenţă dacă aceasta are o importanță 
vitală pentru tratament, iar pacientul poate fi transferat în siguranță pentru 
examinarea imagistică respectivă; 

• Indicațiile pentru ecocardiografia fetală rămân aceleași ca și în afara 
pandemiei COVID-19. 
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Tabel I. Modificările ultrasonografice evidenţiate în cursul principalelor 
tipuri de şocuri (modificat după Atkinson et al).12 

 
Pentru a suplini necesarul de evaluare cardiovasculare la pacienții cu boală 

critică COVID-19, reducând în același timp riscul de transmisie a infecţiei, 
Universitatea din Washington a dezvoltat un protocol POCUS rapid în cadrul 
unei echipe multidisciplinare formată din cardiologi, intensivişti şi urgentişti. S-
a ajuns în cele din urmă la un consens că șase incidenţe pulmonare și patru 
incidenţe cardiace ar putea oferi informații esențiale la pacienții cu COVID-19, 
asigurând în același timp siguranța pacienților și îngrijirea sănătății acestora 
(Fig. 2).14 

În cursul sindromului respirator acut sever din timpul pandemiei COVID-
19, pacienții cu pneumonie necesită deseori instituirea ventilației mecanice și 
mulți dintre aceştia pot beneficia de o poziționare tip prone (decubit ventral) ca 
manevră salvatoare în contextul apariției hipoxemiei severe, cu scopul de a 
încerca să fie deschise segmentele pulmonare parenchimatoase congestionate şi 
colapsate.15 „Standardul de aur” în aceste condiţii este ecocardiografia 
transesofagiană (ETE), raportată ca o procedură sigură, totuşi cu o limitare 
determinată de poziția a gâtului și a capului pacientului, care este rotit lateral și 
poate face dificilă introducerea sondei de ETE, numărul redus de sisteme 
disponibile, ceea ce face ETE să fie adesea o provocare logistică.15 Soluţia ar fi 
de a perfecţiona utilizarea ETT în poziţia prone a pacientului aflat în cursul 
ventilației mecanice fără a fi nevoie să se adopte “poziția înotătorului’’ (extensia 

Tip de 
şoc 

Hipovolem
ic 

Cardiogen Obstructiv 
 tamponada 

cardiacă 

Obstructiv 
embolia 

pulmonară 

Distributiv 
(ex. sepsis) 

Cord VS 
hiperkineti
c 

VS 
hipokinetic 

VS 
hiperkinetic 
(swinging 
heart) 

VD dilatat VS 
hiperkinetic 
(în evoluţie - 
hipokinetic) 

Vena 
cavă 
inferioar
ă  

Diminuată 
sau 
colaps 

Normală 
sau 
dilatată 

Diametru 
variabil 

Dilatată Iniţial 
normală 
apoi colaps 

Aorta Anevrism 
de aortă? 

Normală Normală sau 
disecţie de 
aortă 

Normală Normală 
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brațului stâng deasupra capului) și fără a fi nevoie să se ridicați cu ajutorul unor 
perne umărul stâng al pacientului, prin dezumflarea temporară secțiunea toracice 
inferioare a saltelei de aer pentru a obține incidenţa apicală cu patru camere, 
ţinând cont de avantajul efectului gravitațional asupra inimii, care o determină 
să alunece mai aproape de peretele toracic. Operatorul este poziționat în stânga 
pacientului și își folosește mâna stângă pentru a poziționa traductorul.15 

 

 
 

Fig. 2. Protocolul imagistic standard POCUS dezvoltat de către echipele 
UW Cardiology and Sonography in Critical Care (SiCC).15 

Legenda: VCI, vena cavă inferioară; Ling, Lingula; LIS, lobul inferior 
stâng; LSS, lobul superior stâng; LID, lobul inferior drept; LMD, lobul mediu 
drept; LSD, lobul superior drept. 

 
Obiectivele formulate recent pentru examinarea POCUS cardiac sunt 

următoarele:16 
1) trebuiesc stabilite incidenţele de utilizat ca parte a examenului POCUS 

cardiac; 
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2) trebuiesc obţinute imagini din toate incidenţele care fac parte a 
examenului POCUS cardiac; 

3) examenul POCUS cardiac trebuie să ofere o interpretare utilizabilă în 
decizia terapeutică ulterioară referitoare la funcția ventriculară stângă și dreapta, 
grosimea peretelui ventricular stâng, dimensiunea atriului stâng, prezența 
revărsatului pleural și /sau a revărsatului pericardic, dimensiunea VCI și 
colapsabilitatea acesteia; 

4) Examenul POCUS cardiac trebuie să precizeze prezenţa sau nu a 
tamponadei cardiace; 

5) Examenul POCUS cardiac trebuie să precizeze prezenţa sau nu a 
emboliei pulmonare; 

6) Examenul POCUS cardiac trebuie să precizeze prezenţa sau nu a a 
insuficienței cardiace cu fracție de ejecție redusă; 

7) Examenul POCUS cardiac trebuie să precizeze prezenţa sau nu a 
insuficienței cardiace cu fracție de ejecție prezervată. 

 
În condiții de urgență, examinarea ecocardiografică precoce reprezintă o 

tehnică sigură și fiabilă pentru evaluarea pacienților la care diagnosticul şi 
instituirea rapidă a tratamentului pot să fie salvatoare de viaţă.  
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Evaluarea de rutină a aparatului respirator a beneficiat masiv de 
introducerea în practica medicală a stetoscopului. Apoi examenul radiologic în 
diversele sale forme de realizare (radiografie, computertomografie etc.) a 
impulsionat capacitatea medicală de a obține mai rapid și mai exact informații 
referitoare la aparatul respirator. A urmat un nou impuls tehnologic din care se 
părea insă că pulmonul va fi exclus – evaluarea ultrasonografică. Multiple 
specialități au fost avantajate în capacitatea de explorare și intervenție 
terapeutică, unele fiind actualmente de neconceput în afara competenței de 
explorare ecografică. Este cazul cardiologiei, a obstetric-ginecologiei, dar se 
părea că nu și al pneumologiei. Multitudinea de artefacte generate de 
incapacitatea ultrasunetelor de a traversa mediile cu aer, părea să facă 
inutilizabilă această tehnică pentru exlorarea aparatului respirator. Eronat însă. 
Tocmai artefactele, corect înțelese și integrate în raționamentul medical îi 
conferă ecopneumografiei, actualmente, un rol major, definit modern ca „al 
treilea ochi” în examinarea respiratorie. (1) Poziționează competența 
ecopneumografică drept extrem de utilă în managementul afecțiunilor cu 
implicare respiratorie și, foarte important, în special în cel referitor la pacientul 
critic. În cazul pacientului din terapie intensivă, ecografia pneumologică este 
foarte apropiată ca specificitate și sensibilitate computertomografiei, eludând 
dezavantajele de necesar de deplasare a unui pacient de multe ori instabil, 
iradiere, necesar de infrastructură și dotări scumpe (revărsat pleural lichidian: 
specificitate 97% / sensibilitate 94%; sindrom de condensare pulmonară: 
specificitate 98% / sensibilitate 90%; sindroame interstițiale pulmonare: 
specificitate 93% / sensibilitate 93%; pneumotorax total specificitate 95% / 
sensibilitate 100%; pneumotorax ocult: specificitate 100% / sensibilitate 79%). 
(2, 3) Realizată la patul pacientului, în timp real, neinvaziv, dinamic. 

Vibrațiile mecanice generate la nivelul transductorului ecografului 
impactează progresiv structurile toracice generând unde de întoarcere (echouri – 
reflexii) ce se înregistrează prin intermediul unui dispozitiv situat tot la nivelul 
transductorului. Cu cât ultrasunetele întâlnesc interfețe între medii cu impedanțe 
acustice intens contrastante (în care penetrabilitatea acestora este brutal redusă, 
cu așadara consecință a reîntoarcerii lor) ecourile vor fi generate într-o proporție 
cu atât mai mare. Lichidele, țesutul moale au diferențe mici în impedanța 
acustică de aceea, practic, nu vor înregistra reflexii, rezultând o “bună 
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vizibilitate” pentru structurile subiacente. Interfața dintre țesuturile moi și aer 
reflectă 99,9% din unde de aceea interpretarea se bazează pe artefactele obținute 
și doar în situațiile în care aerul este înlocuit de lichid (revărsate pleurale, edem 
interstițial, sindrom de condensare alveolară) pe imaginea structurii subiacente. 
(4) În principal, această capacitate de a analiza artefactele și modificările 
acestora a constituit declickul ce a propulsat examenul ecocardiografic și în 
acest teritoriu, considerat inițial ca „ecranat” de aerul alveolar. 

Investigarea ecopneumografică se poate realiza cu pacientul poziționat în 
șezut, transductorul plasat în plan sagital, cu indexul orientat cefalic, într-o 
examinare cranio-caudală progresivă de-a lungul liniei paravertebrale, scapulare, 
axilară posterioară, axilară anterioară, medioclaviculară, cu rafinarea imaginilor 
obținute prin fine lateralizări ale transductorului. (5, 6, 7) Poziționarea 
intercostală a transductorului extrage din imagine coastele și ecranarea 
subsecventă acestora. 

A  

 
 
 
 
 
 

 
B 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
C 

 

 
 
 
 
 
 

 
D 

 

Figura 1. A. Transductor ecograf cu poziția index-ului; B. Examinare sagitală 
cu pacient poziționat șezând; C. Rafinarea imaginii prin mișcări de lateralizare 

ale transductorului; D. Examinare transversală cu pacient poziționat șezând. 
 

Pentru pacientul critic, ce nu poate fi investigat decât în decubit dorsal, 
conceptul „point of care ultrasound” presupune examinarea, pentru fiecare 
hemitorace, independentă dar și comparativă, a trei zone/puncte: anterior 
superior, anterior inferior și posterolateral alveolar / pleural. (8) Identificarea 
acestora presupune plasarea mâinilor examinatorului (ajustate imaginativ ca 
similare în dimensiuni cu cele ale pacientului) cu fața palmară pe hemitoracele 
anterior a persoanei examinate, degetele alipite, palmele alipite la nivelul 
degetelor II, ambele degete I (police) necontribuind la dimensionare, cu degetul 
mic plasat la nivelul claviculei. În această configurație, punctul anterior superior 
se află la nivelul palmei poziționată cefalic, la baza spațiului interdigital III – IV. 
Punctul anterior inferior corespunde centrului palmei din poziția caudală iar cel 
posterolateral, în același plan transversal cu punctul anterior inferior deplasat 
lateral și posterior cât mai mult permite planul patului și dimensiunea 
transductorului, „în spatele” liniei axilare posterioare. În ceea ce privește 
punctul anterior inferior, prin această poziționare, se remarcă, pentru 
hemitoracele stâng, evitarea cordului. Punctul posterolateral este decliv iar 
gravitațional, la pacientul în decubit dorsal, un eventual revărsat acolo se va 

index 
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acumula, în caz de existență necloazonată, la nivel pleural. SIndroamele de 
condensare alveolară, din motive similare, în caz de existență, asociază frecvent 
localizare în această zonă. De aceea punctul posterolateral este considerat ca cel 
mai informativ pentru sindromul alveolar respectiv, pentru cel pleural. 

   A  B  C  

Figura 2.  Punctele de examinare ecopneumografică: A. anterior superior; B. 
anterior inferior; C. postero-lateral alveolar / pleural. 

 
Sintetic, ecopneumografia se bazează pe mai multe aspecte tipice (bat sign, 

sliding, sea shore, stratosphere, A-lines, B-lines, T-lines, lung rockets, ground 
glass rockets, C-lines, shred sign, quad sign, sinusoid sign, tissue-like sign, air 
bronchograme, lung point, lung pulse) din care rezidă 7 profile. Cel puțin cinci 
protocoale utilizează deja aceste aspecte și profile. 
Bat sign – prin asemănarea cu imaginea unui liliac (viețuitoare reprezentativă 
pentru utilizarea ultrasunetelor – ecolocație) ce are aripile întinse:  

 corpul liliacului rezultă prin conul de umbră impur datorat artefactelor 
unei reflexii complet nesistematizate la nivelul interfaței aerice 
subpleurale (pleura parietală ar fi elementul anatomic primorial); 

 aripile liliacului ce rezultă din conul de umbră pur (generat de absorbția 
masivă a undelor la nivelul țesutului osos al coastelor). 
 

  

Figura 3. Artefactele ce construiesc imaginea de bază din ecopneumografie – 
bat sign 

bat sign   
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Sliding – o mișcare de tangaj, de deplasare laterală „stânga-dreapta” a 

interliniului aeric, expresie a implicării pleurei viscerale pe lângă cea parietală, 
în acest reper ecografic. 

Pleura viscerală participă la mișcările respiratorii de inspir – expir rezultând 
un „dute-vino” repetitiv, similar mișcării de legănare a unui corp ancorat, sub 
efectul valurilor = tangaj. 

Acesta este posibil de vizualizat doar în contextul unui contact strâns între 
pleura parietală cu cea viscerală, ceea ce reprezintă situația fiziologică, deci  
normalul. Orice patologie care anulează vizibilitatea ecografică spre interfața 
aerică subpleurală, (ex.emfizemul subcutanat) ori care separă vizual ecografic 
pleura parietală de cea viscerală (ex. pneumotorax) sau care diminuează marcat 
excursiile costale și deci amplitudinea mișcărilor respiratorii (ex. BPOC) 
compromit sliding-ul (sensibilitate 95%, valoare predictivă pozitivă 87% în 
populaţia generală, 56% la pacienţii critici  respectiv 27% la cei cu insuficienţă 
respiratorie). Astfel, acest semn ecopneumografic devine crucial mai ales ca rol 
de excludere a situațiilor patologice mai sus descrise, în cazul identificării cu 
certitudine a sliding-ului (ex. prezența sliding-ului exclude pneumotoraxul, 
valoare predictivă negativă 100%). 

Lung point– cu rol de diagnostic pozitiv al pneumotoraxului, în caz de 
constatare a absenței sliding-ului la nivelul punctului anterior superior (cu 
pacientul în decubit dorsal, aerul din spațiul pleural se va poziționa superior, 
deci anterior). Din acest punct, deplasarea în lateral, spre posterior, a 
transductorului caută zona limită în care pleura viscerală revine în contact cu cea 
parietală (punctul plămânului), tradusă prin reapariția sliding-ului. Evident, acest 
aspect este posibil de evidențiat doar în cazul unui volum de aer limitat, cât să 
nu se distribuie circumferențial în spațiul pleural. 

Lung pulse– reprezintă un semn a cărui identificare permite excluderea 
suspiciunii de pneumotorax stâng (drept în caz de dextrocardie). Diferenţiază, de 
asemenea, între atelectazie şi proces pneumonic. Pulsaţiile cardiace generează 
deplasări ritmice ale pulmonului stâng şi deci şi ale pleurei viscerale. Acestea 
vor fi evidenţiate ecopneumografic doar dacă pleura parietală şi cea viscerală se 
află în contact strâns generând aceste pulsaţii ale interliniului aeric. In mod M 
reprezentarea grafică a pulsaţiilor este definită ca linii T – T lines. Acestea apar 
la nivelul secţiunii inferioare (de plajă de nisip) ca reprezentări grafice liniare 
verticale, repetitive, sincronizate cu frecvenţa cardiacă. Identificarea acestora 
exclude existenţa pneumotoraxului de partea homolaterală cu inima pacientului. 
Absența sliding-ului cu lung pulse păstrat orientează spre diagnosticul de 
atelectazie. 
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Figura 4. T-lines: linii verticale, repetitive, sincronizate cu frecv. cardiacă 

 
Sea shore – utilizează facilitatea ecografului de examinare în mod M 

(motion). Prin comutare din butonul ecografului, într-o fereastră adițională, 
aspectul de liliac (“bat sign”) se convertește într-un aspect de plajă de mare. În 
această reprezentare plastică, interliniul aeric separă o zonă cu aspect de valuri 
ale mării (superior) de o zonă cu aspect de nisip fin - plajă (inferior). Prezența 
aerului la nivel pleural va anula aspectul de plajă, toată ferestră atât superior cât 
și inferior apărând cu aspectul de valuri, ca un cod de bare („bar code sign”) 
sau ca stratosferă („stratosphere sign”). 
 

 
Figura 5. Ecopneumografie în mod M 

 
Sinusoid sign – identificat de asemenea în modul M al ecografului, în 

caz de existență de lichid în spațiul pleural. În acest spațiu transonic, pleura 
viscerală, în cursul mișcărilor respiratorii se îndepărtează și respectiv se apropie 
de transductor realizând un aspect sinusoidal al interliniului aeric. 

 
Figura 6.  A. Examinare în punctul postero-lateral; B1 revărsat lichidian pleural 

și B2 reprezentare grafică explicativă a Quad sign; C. Sinusoid sign din 
ecopneumografia pacienților cu revărsat lichidian pleural 

A  B1  B2  C 

Examinare în 
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Pleură viscerală 

Interliniu 
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grosime strat lichidian în 
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Quad sign – relevă de asemenea existența revărsatului pleural într-un 
patrulater delimitat între două coaste (laturile laterale), prin separarea pleurei 
parietale (latura superioară) de interliniul aeric (latura inferioară) 

A-lines– reprezintă artefactul (imaginea falsă a) replicării imaginii 
interliniului aeric (corpul liliacului). Rezultă linii dispuse orizontal, la distanțe 
egale între ele, pe distanța dinspre transductor în profunzime. Traduc 
normalitate, în sensul reflexiei difuze, probă a implicării în imagine a 
structurilor alveolare ce au conținut aeric. 

B-lines – atunci când aerul din unele alveole subpleurale este înlocuit de 
revărsat lichidian. Aceste structuri alveolare generează linii dispuse vertical, 
similar cu o coadă de cometă. Respectă 7 criterii, trei obligatorii – 1) direcție 
verticală, 2) dinspre transductor în profunzime 3) deplasându-se sincron cu 
sliding-ul (dacă acesta este prezent) și alte patru prezente variabil – 4) lungi, 5) 
bine conturate, 6) ce șterg liniile A, 7) hiperecogene. Sunt imagini izolate (una, 
maxim două în spațiul dintre două repere costale), pentru a fi încadrate în 
normal. 

Lung rockets – un număr de 3 – 4 linii verticale reflectă o situație 
patologică denumită rachete pulmonare și se corelează cu identificarea la 
examenul radiologic toracic de linii Kerley. (9) Sindroamele interstițiale 
asociază acest tip de leziuni ecopneumografice. 

Ground glass rockets – un număr mai mare de linii verticale, între 5 și 
10 constituie aspectul de „rachete în sticlă mată” și se corelează cu identificarea 
la examenul computer tomografic de arii pulmonare în „sticlă mată”. (10, 11) 
Sindroamele interstițiale asociază acest tip de leziuni ecopneumografice. 

C-lines – în fapt o modificare a reprezentării grafice a interliniului aeric 
(deci partea centrală a bat sign) ce devine curviliniu, în examinarea din punctul 
anterior superior, prin zonele de umplere lichidiană alveolară asociate proceselor 
pneumonice. Sindroamele de condensare alveolară (pneumoniile) asociază acest 
tip de leziuni ecopneumografice. 

Shred sign – o modificare a reprezentării grafice a interliniului aeric 
(deci partea centrală a bat sign) ce devine discontinuu în examinarea din punctul 
lateral posterior (PLAPS), prin zonele de umplere lichidiană alveolară asociate 
proceselor pneumonice. (12) Sindroamele de condensare alveolară 
(pneumoniile) asociază acest tip de leziuni ecopneumografice. 

Tissue-like sign – în cazul unui sindrom de umplere alveolară cu 
extindere translobară, aspectul descris anatomopatologic drept hepatizație a 
plămânului va avea ecopneumografic, corespondentul unei structuri de țesut. 

În cadrul acestei hepatizații se disting imagini hiperecogene. Este 
reprezentarea ecografică a aerului ce continuă să fie prezent în lumenul 
bronhiilor, fiind înconjurat de alveole din care aerul a fost înlocuit, în cadrul 
procesului pneumonic, de secreții lichidiene. De aceea, acest aspect ecografic a 
fost denumit, similar și situației radiologice din pneumonii, ca “bronhogramă 
aerică” air bronchograme. În cazul pneumoniilor imaginile hiperecogene sunt 
mobile cu mișcările respiratorii definind aspectul de dynamic air 
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bronchograme. În atelectazii, obstrucția completă a bronhiei implicate duce la 
resorbția subsecventă a aerului din teritoriile alveolare deservite astfel încât nu 
are caracteristică vizualizarea ecografică de tip bronhogramă aerică. Dacă 
resorbția aerului este însă incompletă, ecografic apar imagini de tip 
bronhogramă aerică dar acestea nu au dinamică ci sunt fixe, neinfluențate de 
mișcările respiratorii. 

Prin grupare în variate asocieri a semnelor ecografice anterior descrise, 
au fost configurate mai multe profile: A, B, A/B, A’, B’, C ș.a.. 

Profil A - în examinarea celor patru puncte anterioare (superior, inferior, 
drept, stâng): “lung sliding”+ “A-lines” (certifică o presiune de închidere în 
artera pulmonară < 18 mmHg) 

Profil A-V: “lung sliding”+ “A-lines” + evidențierea ecografică venoasă 
a unei tromboze venoase profunde (semnifică embolie pulmonară) 

Profil A-V-PLAPS: “lung sliding”+ “A-lines” + evaluarea ecografică 
venoasă NU evidențiază nici o tromboză venoasă profundă dar evaluarea unuia 
din punctele posterioare evidențiază sindrom de condensare (este regăsit 
ecografic în pneumonii) 

Profil Nude (totul normal): “lung sliding”+ “A-lines” + evaluarea 
ecografică venoasă NU evidențiază nici o tromboză venoasă profundă iar 
evaluarea nici unuia din punctele posterioare NU evidențiază sindrom de 
condensare sau sindrom pleural (este regăsit ecografic în exacerbările din BPOC 
– Bronhopneumopatia cronică obstructivă sau din AB – Astmul bronșic) 

Profil B  - în examinarea celor patru puncte anterioare (superior, 
inferior, drept, stâng): “lung sliding”+ “lung rockets” (semnifică o presiune de 
închidere în artera pulmonară > 18 mmHg = edem pulmonar hemodinamic) 

Profil A/B: un plămân cu aspect de profil A iar la celălalt plămân, aspect 
de profil B (este regăsit ecografic în pneumonii) 

Profil A’: “lung sliding” – absent (în B și M – mode) dar cu prezență de 
“A-lines”; fără a se observa vreo “B-lines” (este regăsit ecografic în 
pneumotorax, patognomonică fiind evidențierea “lung point”) 

Profil B’:  “lung sliding” – absent (în 2D și M – mode) dar cu prezență 
de “lung rockets” (este regăsit ecografic în pneumonii) 

Profil C: definit prin identificarea (indiferent de număr sau mărime) în 
examinarea celor patru puncte anterioare (superior, inferior, drept, stâng) a 
vreunui semn ecografic de pneumonie: “C-lines”, “shred sign“, “tissue like 
sign” (semnifică pneumonie în segmentele pulmonare anterioare) 

Aceste aspecte și profile (13, 14) sunt deja utilizate în protocoale: 
BLUE,E-BLUE, FALLS, SESAME, CLOT, Pink, Fever ș.a.  

În afara aportului considerabil al ecopneumografiei în diagosticul 
situațiilor patologice respiratorii, această investigație ultrasonografică are 
contribuții majore și în realizarea de manevre instrumentale respiratorii (de 
exemplu: toracenteză, intubație orotraheală ș.a.)   
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Sepsisul reprezintă unul dintre cele mai frecvente cauze de prezentare a 

pacienților în departamentele de primire urgențe și admitere în secțiile de terapie 
intensivă. Implementarea unor consensuri internaționale privind diagnosticul și 
tratamentul sepsisului / șocului septic reprezintă, în consecință, o preocupare 
activă și constantă a experților. Succesul implementării unui astfel de protocol 
constă atât în diagnosticul precoce al sepsisului dar și al gravității acestuia. 
Aplicarea unei terapii ghidate, a resuscitării volemice precoce și a antibioterapiei 
cu spectru larg, de exemplu, poate avea efecte favorabile asupra scăderii 
mortalității și morbidității pacienților cu sepsis.  

În ultimii douăzeci de ani, mii de pacienți cu sepsis au fost înrolați în 
studii clinice cu prea putin succes în depășirea barierelor1,2, iar implementarea 
standardelor de îngrijire  se dovedește a fi în continuare problematică.  

Recunoașterea stadiilor inițiale ale sepsisului - sepsis / șoc septic, 
estimarea corectă a riscului și vitezei de deteriorare ca și punerea în aplicare 
precoce, energic și complet a pachetului de măsuri inițiale de management a 
sepsisului rămâne încă o mare problemă în structurile de primire urgențe, cu 
impact asupra mortalității globale3,35. 

Diverși markei au fost luați în cosiderare pentru diagnoscul precoce al 
sepsisului, stratificarea riscului, urmărirea disfuncțiilor de organ: procalcitonina, 
proteina C reactivă sau interleukina-6, presepsinul, biomarkerii de distrucție 
miocardică, d – dimerii.  

Procalcitonina4-6 este un precursor al hormonului calcitonină și este 
sintetizat fiziologic de către celulele C tiroidiene. Procalcitonina este convertită 
enzimatic la calcitonină, înmaganizată în granule endocrine și eliberată în 
condiții de stress sub acțiunea anumitor factori (magneziu, gastrină). 
Concentrația plasmatică a procalcitoninei la subiecții sănătoși este de ≤ 0.5ng/ml 
iar timpul de înjumătățire este de 24-36 ore. În infecții bacteriene sinteza de 
procalcitonină este crescută prin două mecanisme: feed-back pozitiv direct 
determinat de prezența toxinelor și a lipopolizaharidelor și indirect, indusă de 
către IL-1b, IL-6, TNF-alfa.  

Rolul fiziologic al proteinei C reactive5,7 constă în amplificarea 
fagocitozei microorganismelor de către macrophage. Principalul factor care 
poate interfera cu producția proteinei C este insuficiența hepatică acută sau 
cronică. Concentrațiile plasmatice ale acesteia sunt în condiții normale sub 10 
mg/L, între 10-40 mg/L în sindroamele inflamatorii de severitate scăzută sau în 
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infecții bacteriene și peste 40 mg/L în sindroamele inflamatorii severe și infecții 
bacteriene. 

Prespesina8,9 reprezintă un biomarker pentru diagnosticarea precoce a 
sepsisului și este strâns corelat cu severitatea infecției și gravitatea disfuncților 
de organ.  

Activarea monocitară este declanșată de factori diferiţi precum LPS, 
ischemie, hipoxie tisulară, distensie ventriculară sau creşterea presiunilor de 
umplere cardiacă. Citometria de flux a arătat că activarea CD14 ++ monocitar ar 
putea fi indusă de M-CSF şi transformat în CD14 + CD16 + monocite, regăsit în 
sânge ca sCD14. În acelaşi timp, este format un fragment de 13 kDa, numit 
sCD14-ST sau presepsin. Presepsin poate juca un rol în insuficienţa cardiacă 
acută (ICA). Monocitele TLR4 s au dovedit a fi crescute în această condiție și 
corelate cu severitatea bolii. Principalul factor care poate interfera cu acuratețea 
interpretării, prin interferența cu producția proteinei C este insuficiența hepatică 
acută sau cronică 

Pe de altă parte, deși a fost inițial utilizată ca marker de detecție al 
sepsisului, presepsin s-a dovedit superioară troponinei în detectarea 
sindroamelor coronariene acute (SCA = Angina instabilă şi/sau NSTEMI), SCA 
= 0.992 vs 0,688 /0.861.  cTnI a fost superioară în discriminarea dintre Angina 
instabilă si NSTEMI, SCA = 0.917 vs 0.774.10 

Presepsin este strâns legat de severitatea afectării cardiace reflectând 
procesele inflamatorii şi activarea monocitară în patogeneza afectării 
cardiovasculare.  

De asemenea, presepsin, hscTnT, PCT, GDF-15 şi ST2 diferă în mod 
semnificativ între supravieţuitori şi non-supravietuitorii. sCD14-ST e dovedit a 
fi cel mai bun marker prognostic pentru predicţia de mortalitate la pacienţii cu 
insuficiență cardiac acută la admiterea  în urgență11    

D-dimer este un produs de degradare tipic de fibrină. D-dimerii sunt 
detectabili la nivelul > 0,5 µg / mL unităţilor echivalente fibrinogen la aproape 
toţi pacienţii cu tromboembolism venos. Sensibilitatea şi valoarea predictiv 
negativă a testului pentru TVP şi/sau PE este > 90 %.8 d-dimerului însă este 
nespecifică. Niveluri ridicate ale d - dimer, în general, pot fi asociate cu   
activarea intravasculară a sistemului de coagulare şi fibrinolizei secundare, în 
special la pacienţii cu tumori maligne, coagulare intravasculară diseminate, 
infecţii severe, boala renală avansată, traumatisme recente sau chirurgie și ca 
urmare a tratamentului fibrinolitic12.  

Biomarkeri care reflectă aspecte fiziopatologice ale injuriei acute 
miocardice, cum ar fi deteriorarea celulelor miocardice, activarea sistemului 
hemostatic şi activarea neuroumorală, sunt dovediți a fi clinic semnificativi. 
Deteriorarea celulelor miocardice induce eliberarea de proteine diferite, ex. 
mioglobinei, CK/CK-MB sau troponinelor cardiace. Specificitatea şi 
sensibilitatea troponinei I si T este foarte mare, ceea ce le face markeri ideali 
pentru identificarea injuriei miocardice. 
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Activarea neuroumorală cardiacă duce la eliberarea de peptid 
natriuretic N-terminal de Pro-tip B natriuretic peptide (NT-proBNP) si 
peptid natriuretic tip B (BNP). Ambele proteine sunt markeri sensibilă și 
specifici pentru disfuncţia ventriculară stângă şi sunt folosite pentru diagnosticul 
și managementul insuficienței cardiace. 13-20. 

Evaluarea dinamicii multimarker la pacienții admiși în UPU cu 
suspiciune de sepsis și corelarea acesteia cu rata viteza și acuratețea de 
identificare a injuriei miocardice acute și cu predicția ICA pot reprezenta de 
asemenea elemente importante de surprindere a fazelor incipiente ale șocului 
septic și a inițierii precoce a managementului în etapele încă reversibile ale 
acestuia. 

În mod evident, corecta corelare a datelor provenite din examinarea 
clinică, cu cele paraclinice, interpretarea și integrarea dinamică a 
informațiilor ce decurg din acestea, precum și conformarea la ghidurile clinic 
pot maximiza șansa de supraviețuire a pacienților cu sepsis. 
Maximum de beneficiu în termeni de mortalitate raportată la nivelul de 
aderență la pachetul de măsuri în sepsis  ește observată la pacienții  îngrijiti în 
ATI.21  

Aderența nu  este neapărat asociată cu scăderea vizibilă a mortalitații 
la pacienții tratați în UPU sau sectți obișnuite de spital, fie din motivul că 
pacientul nu staționează în UPU perioade lungi de timp, astfel încât practice 
impactul managementului inițiat aici se va reflecta în evoluția pacientului în 
secția de ATI, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru că la pacienții cu 
forme incipiente de sepsis, viguroși, fără comorbidități semnificative 
associate, evoluția sepsisului nu generează mortalitate semnificativă, ci doar, 
eventual, durate de spitalizare mai lungi. Acesta este și motivul, pentru care 
menținerea unui standard înalt de conformare la ghidurile de management al 
sepsisului trebuie să reprezinte o direcție esențială de monitorizare a calității 
managementului în departamentele de urgență, la fel ca și urmărirea golden 
standardelor de investigație și management a STEMI, STROKE și traumă.  

Prin urmare, ca și pentru acestea, formularea unui alt tip de ABC al 
managementului (fig 1) acestui tip de pacienți s – a concretizat în pachetul de 
recomandări de îngrijire al primei ore:22,34,36 

1. Determinarea valorii lactatului. Repetare dacă valoarea inițială este ≥ 
2 mmoli/l. 
2. Recoltare sânge pentru hemoculturi ÎNAINTE de administrarea 
antibioticelor 
3. Administrare antibiotic cu spectru larg 
4. Începerea administrării rapide de cristaloide (30ml/kg corp în primele 
3 ore) în caz de hipotensiune sau lactat ≥ 4 mmol/l (incluzând pacienții cu 
insuficiență renală cronică sau insuficiență cardiacă).  
5. Administrare vasopresoare (noradrenalină, eventual și adrenalină) 
dacă pacientul este hipotensiv în timpul sau după resuscitarea cu fluide, cu 
scopul de a menține tensiunea arterală medie peste 65 mmHg 
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Figura 1. Recomandări puternice de abordare a sepsisului cu nivel înalt  

                de evidenţă ştiinţifică 
 

Conformarea la imperativele hemodinamice ale sepsisului conform 
,,pachetului’’  a fost definită prin atingerea obiectivului obținerii:TA medie 
(MAP) ≥ 65 mm Hg, PVC ≥ 8 mm Hg, saturația oxigenului în sangele venos 
central (ScvO ₂) ≥ 70%.23 În studiul din 2011 Coba, V., Whitmill, M., 
Mooney, R., Horst, et. All. au evaluat 498 pacienți cu sepsis / șoc septic. 
Conformitatea a fost evaluată la 6 și 18 h după diagnostic. Conformarea, la 
18 ore a condus la o reducere a mortalității (26,8% față de 9,4%, (P < 0,01). 
 

Analiza multivariabilă a factorilor asociați cu mortalitatea (APACHE 
II) dovedește că  resuscitarea cu mai mult de 800 ml în prima oră și realizarea 
obiectivului terapeutic în decurs de 6h este asociată cu prognostic mai bun. 
Reumplerea volemică mai mare din prima oră (1.098,0 +/-723,0 față de 660,9 
+/-478,9 ml, p < 0,001) până la sfârșitul celei de-a douăsprezecea ore 
(3.746,6 +/-1.799 vs. 3.014,1 +/-1.579,9 ml, p = 0,038) și atingerea 
obiectivului terapeutic în sub 6 ore ameliorează mortalitatea (95,5% față de 
55%, p < 0,001).24  

 
Cele mai importante bariere  în realizarea terapiei fluidice optime în șocul 

septic (Fig. 2) sunt considerate a fi25,26:  
 accesul vascular neadecvat, 
 nerecunoașterea precoce a șocului,  
 lipsa personalului calificat,  
 neutilizarea obiectivelor și a protocoalelor de tratament 
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Conform acestor studii, pacienții cu șoc septic care au primit sub 20 
mL/kg de fluid în prima oră de tratament – au o rată a mortalității  de 73 %,, 
cei care au primit mai mult de de 40 mL/kg în prima oră de tratament – au o 
rată a mortalității de 33% (P < 0,05), iar pacienții tratați sub 30’ după 
diagnostic  au înregistrat o rată de  mortalitate  de 40% fată de cea a 
paciențiilor tratați la peste 60’ de la diagnostic (P < 0,05). Per total, 
resuscitarea fluidică precoce, adecvată este asociată cu reducerea de 3 ori a 
riscului de deces (rata cotelor, 0,33; 95%CI, 0.13-0.85)44-47.  

În ceea ce privește terapia antibiotică, studiile demonstrează că 
doar aprox 33% dintre pacienții cu sepsis primesc antibioticul în prima 
oră37,38. 

Pacienţii care au primit antibiotic după mai mult de 1h au rate mai 
mari de internare în ATI, durate de spitalizare mai lungi (8,9+/-5,8 zile), 
mortalități mai mari (42,8 vs 27,9%), reveniri mai frecvente28.  
După punerea în aplicare a liniilor directoare in managementul sepsisului, 
studiile au demonstrat 29  

 Reducere cu 230’ la administrarea antibioticelor  
 Pacientii cu sepsis au fost alocați mai frecvent categoriei de triaj 

urgent (n = 81; 49,1%),  
 Reducere de 758’ a timpului mediu până la al doilea litru de lichide 

iv  
 Îmbunătățirea determinării inițiale a lactatului (n = 112, 67,9%)39-

41 
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Cele mai frecvente ameliorări ale managementului constatate pe 
parcursul diferitelor studii efectuate în departamentele de urgență se 
înregistrează legat de diversificarea terapiei empirice cu antibiotice42, 
administrarea Noradrenalinei ca agent vasopresor de elecție, ameliorarea 
umplerii volemice prin administrarea bolusului de 30 ml/kg corp cristaloide 
în primele trei ore. Fiecare dintre aceste ameliorări adduce beneficia 
importante pentru șansa de supraviețuire, dar, nici una dintre ele nu este 
suficientă în garantarea succesului managementului în absența celorlalte.43 

Cele mai slabe progrese se înregistrează în procentul de pacienți la 
care de recoltează precoce hemoculturi/ uroculturi, conformarea la recoltarea 
sistematică la 2 ore a lactatului ca marker al suferinței tisulare și adecvarea 
managementului și menținerea ritmului umplerii volemice. De asemenea, 
dacă șederea în departamentul de urgență se prelungește, atunci survin 
neconformități la administrarea ritmică a antibioticelor sau ajustarea ratelor 
vasopresoarelor. Tocmai din aceste considerente, prelungirea staționării în 
urgență a pacienților în stadia avansate de șoc septic alterează prognosticul 
acestora, crește durata de spitalizare globală și pe cea de internare în ATI30. 
În studiul lor, Zhang Z, Bokhari F, Guo Y, et al au înrolat 1997 pacienți cu 
sepsis grav, 473 nesupraviețuitori și 1524 supraviețuitori la care au comparat 
evoluția ratelor mortalității în funcție de durata șederii în departamentul de 
urgență. Rata mortalității pentru pacienții cu durată de ședere în 
departamentele de urgență<6 h a fost 21.4%, semnificativ inferioară celei a 
pacienților cu ședere 12–24 h în urgență (31.9%), și celor cu staționare 
>24 hours (31.8%). După ajustarea PaO2/FiO2,creatinină serică, vârstă, 
evaluarea secvențială a insuficiențelor de organ, indicele de masă corporală, 
lactat, comorbidități și locul infecției, durata de staționare în departamentul 
de urgență a continuat să fie asociată independent cu un risc crescut de 
mortalitate în spital. Comparativ cu grupul cu staționări de <6 ore, cei cu 
staționări între 12 și 24 ore (OR 1,82, CI 95% 1,28 până la 2,58) și >24 ore 
(OR 1,79, CI 95% 1,27 până la 2,52) au prezentat un risc semnificativ crescut 
de deces. Așadar, însăși internarea precoce, dar nu precipitată, în secțiile de 
terapie intensivă, pentru pacienții cu soc septic sau criterii de risc înalt pentru 
deteriorare rapidă este parte a managementului adecvat, temporizarea 
internării din lipsă de locuri’’ sau în așteptarea ameliorării care va permite 
internarea într – o secție obișnuită, aducând prejudicii infinit mai mari de 
costuri și șanse de supravietuire. 

Se poate admite că modul de abordare a pacientului cu sepsis reprezintă 
în mare măsură capabilitatea departamentului de urgență de a realiza un 
management structurat și standardizat al unui pacient critic de mare 
complexitate și, atunci este cazul să ne punem o serie de întrebări, ale căror 
răspunsuri pot reprezenta căi de ameliorare a proceselo.  

Cât timp se pierde cu investigațiile până la decizia diagnosticului de 
sepsis/șoc septic ? 

Se administrează consecvent 30ml/kg corp cristaloid în primele 3 ore? 
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Se monitorizează hemodinamica și lactatul pentru a se ajusta terapia 
volemică și vasoactive? 

Se administrează antibiotic(e) cu spectru larg într-o oră de la 
diagnostic? 

Se recoltează sistematic probe pentru culturi microbiene înainte de 
demararea terapiei antibiotice? 

Se alege alege antibioticul/ combinația potrivit/optim? Se dozează 
funcție de comorbidități? Se readministrează la intervalele corecte 

Se alegem suportul inotrop corect? Se administrează noradrenalina de 
primă intenție? 

Dacă răspunsul nu este DA la toate aceste întrebări, atunci, în mod 
evident se pot identifica direcții de optimizare a recunoașterii precoce și a 
abordării de primă instanță a sepsisului în department, monitorizându – se 
atât marcarea secvențelor cruciale și a standardelor specific de timp (axa 
centrală verticală), cât și a identificării celorlalte elemente etiologice, 
patogenice, de gravitate și integrării cu informațiile paraclinice, realizându-se 
o perspectivă amplă, ștințifică și o abordare nuanțată. (Figura 3) 

Figura 3. Posibila schemă de abordare a sepsisului în departamentul de 
urgenţă 

 
Accentuarea pe rafinarea instrumentelor primare de recunoaștere a 

sepsisului în triaj – febra, traseul anterior al pacientului, antecedentele 
personale patologice, educarea și antrenarea personalului asupra aparenței 
de gravitate la pacienții speciali /simptome modificate, cum este cazul 
vârstnicilor, sugarilor31, pacienților imunocompromiși, precum și echipe bine 
antrenate și coordonate în zona de resuscitare cu privire la standardele de timp în 
care trebuie satisfăcute obiectivele capitale (acces vascular/ recoltare probe, 
reumplere volemică, antibiotic, vasopresoare), se pot dovedi aspect cruciale în 
determinarea evoluției imediate și la distanță a pacientului cu sepsis.  
 
 

Stadiu Etiologie
Q Sofa

Antibioterapia
empirică/trat anterior

Hemoculturi Markerii
de sepsis

Suport
ventilator

umplere 
volemica

suport 
vasoactiv
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1. Standarde de timp corecte și obligatorii – ex. 1 oră, 3 ore ‐ Ora diagnosticului
SEPSIS/ȘOC SEPTIC (T ø= ora prezentării pacientului în triaj)

2. Consemnarea parametrilor funcțiilor vitale la sosirea pacientului

3. Consemnarea temperaturii pacientului, în dinamică

4. Consemnarea parametrilor funcțiilor vitale în dinamică

5. Completarea scorului QSOFA la diagnostic, 

6. INVESTIGAȚIE OBLIGATORIE VS PUNCTUALĂ VS INUTILĂ (ex, toti markerii 
cardiaci, la un pacient cu șoc septic evident, repetarea presepsinului, repetarea NTpro 

BNP la pacient cu ICC cunoscuta, troponine in IRC...)

7. Combinații de antibiotice, pe grupe de etiologie a sepsisului

O serie de alte elemente de sprijin tactic pot fi de ajutor în 
departamentele foarte aglomerate, cum ar fi diagramele decizionale (fig.4), 
eventual asistate de alternative workflow32 – electronic sau grafic în zonele de 
lucru – reflectând diagramele de proces33, pentru scăderea timpului de acces 
intravenos și primul bolus de  fluide, prioritizarea antibioticelor – reducerea 
latentei la administrare/ rafinarea alegerii (farmacist in relatie direct cu UPU), 
utilizarea unui grafic de monitorizare a semnelor vitale, implementarea de 
mementouri pentru reevaluarea biologică sau readministrarea antibioticelor 

Figura 4. Algoritm decizional de sprijin pentru abordarea sepsisului în 
UPU 

 
Nu este deloc de neglijat rolul pe care îl poate avea antrenarea 

continua a personalului din departamentele de urgență în identificarea 
situațiilor/motivelor pentru care unii pacienți sunt subtratati, trimiși acasa și 
revin agravați. Aceasta poate conduce atât configurarea mecanismelor de 
evitare a acestor situații în propriul department cât și ca mechanism de alertă 
la semnalarea în triaj a unui pacient cu un astfel de istoric de traseu recent. 
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Concluzii 
Chiar dacă atitudinea clinicienilor faţă de sepsis /șoc septic a fost 

influențată pozitiv de cercetările din ultimul deceniu, provocările rămân în 
ceea ce privește optimizarea hemodinamică precoce, antibioterapia, utilizarea 
corectă a vasopresoarelor.  

Viitorul poate să ne aducă descoperirea unor noi biomarkeri utili în 
prognosticul sepsis-ului, prin dozarea metaboliților, a proteinelor si a 
secvențelor ADN din sânge, relevând susceptibilitatea individuală de a 
dezvolta sepsis. 

Cea mai mare oportunitate de a îmbunătăți rezultatele pentru pacienți 
în viitor va veni, cel mai probabil, nu de la descoperirea de noi tratamente, ci 
de la învățarea aplicării eficiente a celor existente.  

Pentru a îmbunătăți, trebuie să învățăm ce să facem, cum să facem și 
să fim capabili de a ameliora procesele, de a implementa Intervenții de 
îmbunătățire a calității (QI) prin  cicluri repetate  de tip planifică-
elaborează-studiază-aplică, ceea ce va face din capacitatea de a monitoriza 
performanța veriga esențială de feedback în aplicarea terapiei.  

 
 
BIBLIOGRAFIE  

1. Mara Burney, Joseph Underwood, Shayna McEvoy, Germaine Nelson  Amy Dzierba  
Vepuka Kauari,  David Chong. Early Detection and Treatment of Severe Sepsis in the 
Emergency Department: Identifying Barriers to Implementation of a Protocol-based. 
ApproachJournal of Emergency Nursing. Volume 38, Issue 6, November 2012, 512-
517 

2. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky 
JE, Sprung CL, et al. Surviving sepsis campaign: international  guidelines for 
management of severe sepsis and septic shock, 2012.  Intensive Care Med. 2013 
Feb;39(2):165-228.  

3. Gu WJ, Wang F, Bakker J, Tang L, Liu JC. The effect of goal-directed therapy on 
mortality in patients with sepsis – earlier is better: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Crit Care. 2014 Oct 20;18(5):570. 

4. Poddar B, Gurjar M, Singh S, Aggarwal A, Singh R, Azim A, Baronia A. 
Procalcitonin kinetics as a prognostic marker in severe sepsis/septic shock. Indian J 
Crit Care Med. 2015 Mar;19(3):140-6.  

5. Jiang L, Feng B, Gao D, Zhang Y. Plasma concentrations of copeptin, C-reactive 
protein and procalcitonin are positively correlated with APACHE II scores in patients 
with sepsis. J Int Med Res. 2015 Apr;43(2):188-95.  

6. Bloos F. Clinical diagnosis of sepsis and the combined use of biomarkers and culture- 
and non-culture-based assays. Methods Mol Biol. 2015;1237:247-60. 

7. Clyne B, Olshaker JS. C-reactive protein. J Emerg Med. 1999 Nov-Dec;17(6):1019-
25. 

8. Godnic M, Stubjar D, Skvarc M, Jukic T. Diagnostic and prognostic value of sCD14-
ST-presepsin for patients admitted to hospital intensive care unit (ICU). Wien Klin 
Wochenschr. 2015 Apr 9.  



  ‐111-

9. Takahashi G, Shibata S, Ishikura H, Miura M, Fukui Y, Inoue Y, Endo S. Presepsin in 
the prognosis of infectious diseases and diagnosis of infectious disseminated 
intravascular coagulation: a prospective, multicentre, observational study. Eur J 
Anaesthesiol. 2015 Mar;32(3):199-206. 

10. E. Spanuth, R. Thomae, E. Giannitsis. Presepsin (sCD14-ST) in Acute Coronary 
Syndromes and Heart Failure.  AACC 2014 Annual Meeting & Clinical Lab Expo July 
27 – 31 Chicago, IL – USA 

11. E. Spanuth, R. Thomae, E. Giannitsis. Comparison of sCD14-ST (Presepsin) with 
Eight Biomarkers for Mortality Prediction in Patients Admitted with Acute Heart 
Failure AACC 2014 Annual Meeting & Clinical Lab Expo July 27 – 31 Chicago, IL – 
USA 

12. Johna S, Cemaj S, O‘Callaghan T, et al. Effect of tissue injury on D-dimer levels: a 
prospective study in trauma patients. Med Sci Monit 2002; 8:CR5–8 

13. Alpert JS, Thygesen K, Antman EM, et al. Myocardial infarction redefined – a 
consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College 
of Cardiology Committeefor redefinition of myocardial infarction. Eur Heart J 2000; 
21: 1502-13 

14. Heeschen Ch, Hamm CW, Mitrovic V, et al. N-terminal pro- B-type natriuretic 
peptide for dynamic risk stratification of patients with acute coronary syndromes. 
Circulation 2004;110: 3206-12 

15. James SK, Lindahl B, Siegbahn A, et al. N-terminal pro-brain natriuretic peptide and 
other risk markers for the separate of mortality and subsequent myocardial infarction 
in patients with unstable coronary artery disease: a Global Utilization of Strategies To 
Open occluded arteries (GUSTO)- IV substudy. Circulation 2003; 108: 275-81 

16.  Svendstrup-Nielsen L, Svanegaard J, Klitgaard NA, et al. N-terminal pro-brain 
natriuretic peptide for discriminating between cardiac and non-cardiac dyspnoea. Eur 
J Heart Failure 2004; 6: 63-70 

17.  Blankenberg S, McQueen MJ, Smieja M, et al. Comparative impact of multiple 
biomarkers and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in the context of conventional 
risk factors for the prediction of recurrent cardiovascular events in the Heart 
Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) study. Circulation 2006; 114: 201-08 

18. Jernberg T, Stridsberg M, Venge P, et al. N-terminal pro brain natriuretic peptide on 
admission for early risk stratification of patients with chest pain and no ST-elevation. 
J Am Coll Cardiol 2002; 40: 437-45 

19. Januzzi J, Camarg CA, Anwarrudin S, et al. The N-terminal pro-BNP investigation of 
dyspnoea in the emergency department (PRIDE) study. Am J Cardiol 2005; 95: 948-
54 

20. Sabatine MS, Morrow DA, deLemos JA, et al. Multimarker approach to risk 
stratification in non-ST elevation acute coronary syndromes. Simultaneous assessment 
of troponin I, Creactive protein, and B-type natriuretic peptide. Circulation 2002; 105: 
1760-63  

21. Milano PK, Desai SA, Eiting EA, Hofmann EF, Lam CN, Menchine M. Sepsis 
Bundle Adherence Is Associated with Improved Survival in Severe Sepsis or Septic 
Shock. West J Emerg Med. 2018;19(5):774-781. doi:10.5811/westjem.2018.7.37651  

22. Levy, M.M., Evans, L.E. & Rhodes, A. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 
update. Intensive Care Med 44, 925–928 (2018). https://doi.org/10.1007/s00134-018-
5085-0  



  ‐112-

23. Coba, V., Whitmill, M., Mooney, R., Horst, H. M., Brandt, M.-M., Digiovine, B., 
Jordan, J. (2011). Resuscitation Bundle Compliance in Severe Sepsis and Septic 
Shock: Improves Survival, Is Better Late than Never. Journal of Intensive Care 
Medicine, 26(5), 304–313. https://doi.org/10.1177/0885066610392499 

24. Permpikul C, Tongyoo S, Ratanarat R, Wilachone W, Poompichet A.Impact of septic 
shock hemodynamic resuscitation guidelines on rapid early volume replacement and 
reduced M. J Med Assoc Thai 2010; 93 (1):102 

25. Oliveira CF, et al. Time - and fluid-sensitive resuscitation for hemodynamic support 
of children in septic shock: barriers to the implementation of the American College of 
Critical Care Medicine/Pediatric Advanced Life Support Guidelines in a pediatric 
intensive care unit in a developing world. Pediatr Emerg Care 2008 Dec;24(12):810-5. 
doi: 10.1097/PEC.0b013e31818e9f3a) 

26. Lisa Radesi. Identifying Barriers to Successful Interventions for Pediatric Septic 
Found Shock Patients in Non- Pediatric Emergency Departments.  Archives of 
Medicine. 2015 Vol. 7 No. 4:3 

27. Ashraf, Obaid; Arif, Hamza; Faruqi, Muhammad Asad; Beg, Moeezullah  Kapetanos, 
Anastasios. Compliance with sepsis guidelines for antibiotics on a general medicine 
unit. Critical Care Medicine: January 2019 - Volume 47 - Issue 1 - p 788 doi: 
10.1097/01.ccm.0000552368.00372.37) 

28. Barboza CL, Valete CO, da Silva AR Bundle Adherence of Intravenous Antibiotic 
Fluid Resuscitation and Vasopressor in Children with Severe Sepsis or Septic Shock. 
Indian J Crit Care Med. 2020 Feb;24(2):128-132. doi: 10.5005/jp-journals-10071-
23336.PMID: 32205945 

29. Romero B, Fry M, Roche M. The impact of evidence-based sepsis guidelines on 
emergency department clinical practice: a pre-post medical record audit. J Clin Nurs. 
2017;26(21-22):3588-3596. doi:10.1111/jocn.13728 

30. Zhang Z, Bokhari F, Guo Y, et al. Prolonged length of stay in the emergency 
department and increased risk of hospital mortality in patients with sepsis requiring 
ICU admission. Emergency Medicine Journal 2019;36:82-87 

31. Ralston ME, de Caen A.J Teaching Pediatric Life Support in Limited-Resource 
Settings: Contextualized Management Guidelines. Pediatr Intensive Care. 2017 
Mar;6(1):39-51. doi: 10.1055/s-0036-1584675. Epub 2016 Jun 29.PMID: 31073424 

32. Piehl M, Smith-Ramsey C, Teeter WA. Improving fluid resuscitation in pediatric 
shock with LifeFlow®: a retrospective case series and review of the literature. Emerg 
Med. 2019 Apr 24;11:87-93. doi: 10.2147/OAEM.S188110. eCollection 
2019.PMID: 31118839) 

33. Dewan M, Vidrine R, Zackoff M, Paff Z, Seger B, Pfeiffer S, Hagedorn P, Stalets EL. 
Design, Implementation, and Validation of a Pediatric ICU Sepsis Prediction Tool as 
Clinical Decision Support. Appl Clin Inform. 2020 Mar;11(2):218-225. doi: 
10.1055/s-0040-1705107 

34. Rhodes A, Evans L, Alhazzani W, et al: Surviving sepsis campaign: International 
guidelines for management of sepsis and septic shock:2016. Crit Care Med 2017; 
45:486-552 

35. Seymour CW, Gesten  F,  Prescott  H, et al: Time to treatment and mortality during 
mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med 2017;376:2235-2244 

36. Leisman DE, Doerfler ME, Ward MF, et al: Survival benefit and cost savings from 
compliance with a simplified 3-hour sepsis bundle in a series of prospective, multisite, 
observational cohorts. Grit Care Med 2017; 45:395-406 



  ‐113-

37. Ferrer R, MartinꞏLoeches I, Phillips G, et al: Empiric antibiotic treatment reduces 
mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: Results from a 
guideline-based performance improvement program. Crit Care Med 2014; 42:1749-
1755 

38. Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al: Duration of hypotension before initiation of 
effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic 
shock. Grit Care Med 2006; 34:1589-1596 

39. Casserly B, Phillips GS, Schorr C, et al: Lactate measurements in sepsis-induced 
tissue hypoperfusion: Results from the Surviving Sepsis Campaign database. Grit 
Care Med 2015; 43:567-573 

40. Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al: LACTATE study group.  Early 
lactate-guided therapy in intensive care unit patients: A multicenter, open-label, 
randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 201 O; 182:752-761 

41. Lyu X, Xu 0, Cai G, et al: Efficacies of fluid resuscitation as guided by lactate 
clearance rate and central venous oxygen saturation in patients with septic shock. 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2015; 95:496-500 

42. Zadroga R, Williams DN, Gottschall R, et al: Comparison of 2 blood culture media 
shows significant differences in bacterial recovery for patients on antimicrobial 
therapy. Clin Infect Dis 2013; 56:790-797 

43. De Sousa AG, Fernandes Junior CJ, Santos GPO, et al: The impact of each action in 
the Surviving Sepsis Campaign measures on hospital mortality of patients with severe 
sepsis/septic shock. Einstein 2008;6:323-327 

44. Acheampong A, Vincent JL:  A positive fluid balance is an independent prognostic 
factor in patients  with  sepsis.   Crit Care 2015;19:251 

45. Brotfain E,  Koyfman  L,  Toledano   R,  et  al:  Positive fluid  balance as  a major 
predictor  of clinical  outcome  of  patients  with  sepsis/ septic  shock  after  ICU  
discharge.  Am J Emerg Med  2016;  34:2122-2126 

46. Mitchell KH, Carlbom D,  Caldwell  E,   et  al:  Volume  overload: Prevalence, risk 
factors, and functional outcome in survivors of septic shock. Ann Am Thorac Soc 
2015; 12:1837-1844 

47. Malbrain ML, Marik PE, Witters I,  et al: Fluid  overload, deꞏresuscitation, and 
outcomes in critically ill or injured patients: A systematic review with suggestions for 
clinical practice. Anaesthesia/ Intensive Ther 2014; 46:361-380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ‐114-

 
IMPORTANŢA BIOMARKERILOR ÎN SEPSIS 

 
Diana Cimpoeşu1,2, Mihaela Corlade-Andrei1,2, Adrian Simion3 

 
1. Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T. Popa Iași, 

2. UPU-SMURD Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sf. Spiridon Iași 
3. Syntergy România 

 
 Sepsisul este o problemă globală atât în ţările în curs de dezvoltare, cât și 
în cele dezvoltate și se preconizează că numărul pacienţilor cu sepsis și şoc 
septic va crește semnificativ în următoarele decenii, mai ales din cauza 
înmulțirii tulpinilor multidrog rezistente la nivel global. Criteriile pentru 
diagnosticul și prognosticul sepsisului au fost stabilite prin The Third 
International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), dar 
este necesară în continuare înțelegerea rolului biomarkerilor în creștere în 
această patologie. Există o nevoie reală de a înțelege rolul biomarkerilor care 
încep cu formula leucocitară și continuă cu proteina C reactivă (CRP), lactatul 
seric, procalcitonina și presepsina la pacienții septici. 
 Sepsisul este o condiție comună si severă ce se asociază cu rate mari de 
mortalitate - 35,3% - și morbiditate (1, 2). Pentru cei mai mulți dintre pacienți, 
sepsisul este foarte dificil de recunoscut, mai ales în fazele incipiente, la 
pacienții vârstnici și la cei cu multiple comorbidități (3). Această dificultate 
duce la întârzierea tratamentului în cazul unor pacienți și prescrierea inutilă a 
antibioticelor în cazul celor la care infecţia bacteriană nu va fi dovedită.  
Definiția sepsisului include disfuncția de organ cu risc vital, cauzată de un 
răspuns anormal al gazdei la o infecție. Disfuncţia de organ se definește 
utilizând criteriile: Sequential (or Sepsis-related) Organ Failure Assessment 
(SOFA) or the "quick" (q) SOFA criteria (a carui creștere > 2p determină 
creșterea mortalității cu > 10 %).  

În 2016 șocul septic a fost redefinit în programul Surviving Sesis 
Campaign prin co-existența următoarelor: 

• Hipotensiune  persistentă necesitând vasopresoare pentru a menține 
tensiunea arterială medie ≥ 65 mmHg;  

• Lactat seric > 18 mg/dL (>2 mmol/L) -indică o profundă deteriorare 
circulatorie, celulară și metabolică;  

• Determină un risc de deces mai mare decât sepsisul singur; 
• Mortalitate până la 40%. 

În acest scenariu complex, medicii de urgenţă au un rol esenţial. În fapt, 
depinde de diagnosticul şi tratamentul precoce, cei doi factori recunoscuţi astăzi 
ca fiind fundamentali pentru un management corect capabil să îmbunătăţească 
prognosticul pacienţilor septici. Natura enigmatică a sepsisului, absenţa 
elementelor specifice clinice şi de laborator cauzează lipsa unor instrumente 
valide de diagnostic, cu repercusiuni asupra intervenţiei rapide (4). 
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Standardul de aur actual pentru diagnosticarea infecţiilor sistemului circulator 
este hemocultura, dar, din păcate limitarea cea mai importană a acestei 
investigaţii este timpul necesar până la obţinerea unui rezultat care poate dura de 
la una la mai mult de 5 zile, în cazul infecţiilor fungice, urmată de rata scăzută 
de pozitivare şi de contaminare. Situaţia ideală presupune analizarea on-site a 
sângelui pacientului cu furnizarea informaţiei necesare pentru administrarea 
imediată a unei terapii ţintite, cu posibilitatea de urmărire în evoluţie a 
clearence-ului acizilor nucleici ai patogenului incriminat. Testul molecular ideal 
nu există încă, dar aceste caracteristici trebuie asumate ca un obiectiv pe termen 
lung pentru dezvoltarea de noi tehnologii pentru diagnosticul sepsisului. 
 În domeniul medical, biomarkerul circulant se defineşte ca o substanţă în 
sânge demonstrabilă, deci măsurabilă, a cărei variaţii ale concentraţiei constituie 
semnalul pentru prezenţa patologiei (5). 
Când discutăm acum despre rolul biomarkerilor în managementul sepsisului, se 
cunoaşte că molecule diverse ce au fost analizate, măsurate individual sau 
combinate într-un panel ar putea permite diagnosticul şi prognosticul cu 
rapiditate, iar în viitor, ar putea să aibă rol în ghidarea terapiei cu efecte în 
îmbunătăţirea răspunsului clinic şi în mangementul pacienţilor (6). 

Biomarkerii pot furniza informaţii suplimentare altor investigaţii 
disponibile, cu implicaţii în luarea unor decizii clinice informate şi cu potenţial 
în îmbunătăţirea managementului pacientului. În cazul pacienţilor septici au fost 
evaluaţi biomarkeri pentru stabilirea puterii diagnostice, prognostice sau rolul în 
ghidarea tratamentului (7, 8). Ghidurile Surviving Sepsis Campaign pentru 
managementul sepsisului precizează rolul complementar al biomarkerilor de 
sepsis în evaluarea clinică (9), dar în consensul definiţiei Sepsis-3 rolul 
biomarkerilor rămâne nedefinit (10). Printre multitudinea biomarkerilor 
existenţi, unii sunt utilizaţi zilnic în practica clinică. Dintre aceştia, o importanţă 
deosebită o au lactatul, PRC, PCT şi Presepsina, fiind utilizaţi de rutină la 
pacienţii suspicionaţi cu infecţie.  

PRC, eliberat sub formă de proteină de fază acută în stările inflamatorii, 
are o mare specificitate, dar sensibilitatea este scăzută, fiind utilizat mai ales 
pentru valoarea predictivă negativă. 

Pentru PCT, pe de altă parte, au fost demonstrate valorile diagnostică şi 
prognostică în managementul sepsisului. PCT este un precursor al hormonului 
calcitonină şi este eliberată în sânge în cursul infecţiilor bacteriene, fiind de 
ajutor în diagnosticul diferenţial. Este, de asemenea, inclusă în ghiduri şi 
recunoscută pentru puterea prognostică crescută şi ca un ajutor important în 
ghidarea terapiei antibiotice. 

Presepsina este denumirea prescurtată a subtipului sCD14 (sCD14-ST), 
un biomarker util în sepsis descoperit relativ recent; sCD14-ST este un fragment 
provenit din clivajul fragmentului molecular sCD14, ce este produs de 
activitatea proteazei plasmatice în timpul procesului inflamator (11). Presepsina 
este prezentă în membrana celulară a macrofagelor, monocitelor şi neutrofilelor 
şi are rol în transducţia semnalelor endotoxinelor (12). Presepsina este 
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importantă în mod particular în infecţiile bacteriene şi fungice şi este cunoscută 
pentru nivelurile semnificative din sepsis. 

Lactatul trebuie evaluat cel puţin în primele 24 de ore de la admiterea în 
UPU. Scăderea nivelului de lactat după 24 de ore este corelată cu un prognostic 
slab (13). CRP poate creşte de 1000 de ori în primele 24 – 48 de ore, pe durata 
fazei acute, urmat de scăderea valorilor până la normalizare după faza acută 
(14). Procalcitonina începe să crească la 3 – 6 ore de la apariţia infecţiei şi 
atinge maximul la 6 – 8 ore, iar nivelurile acesteia rămân crescute pentru 12 
până la 48 de ore (15). Între timp, Presepsina are o dinamică mult mai rapidă, 
creşte în primele 2 – 3 ore de la debutul sepsisului cu o scădere rapidă după 
dispariţia simptomelor (16), astfel că poate fi utilizată pentru determinarea 
eficacităţii tratamentului la pacientul septic. 
Există câteva situaţii care generează o creştere a lactatului în orice individ, ce ţin 
de utilizarea oxigenului (13). CRP creşte în infecţiile bacteriene ca parte a 
răspunului imun nespecific (14, 17), are rol predictor în situaţii inflamatorii 
asociate evenimentelor cardiovasculare, cum ar fi aterogeneza şi patogeneza 
leziunilor miocardice şi poate fi utilizat ca predictor al bolii coronariene la 
indivizii sănătoşi (18, 19). Procalcitonina va avea niveluri crescute în sepsis, 
infecţie sistemică şi inflamaţie severă, boală renală, dar nu şi în infecţii virale, 
boli autoimune şi neoplasme (15, 20). Este cunoscut că Procalcitonina va creşte 
la pacienţii cu traumă, pancreatită, apendicită, arsuri şi în urma intervenţiilor 
chirurgicale (16, 21, 22, 23, 24, 25). Presepsina nu este influenţată de trauma 
fără infecţie asociată, fiind astfel un marker de sepsis specific (16), dar trebuie 
interpretată cu precauţie la pacienţii cu boală renală stadiile 4 şi 5 (26). 

Diagnosticul infecţiilor s-a bazat în mod tradiţional pe coloraţii Gram şi 
pe cultură, însă randamentul acestora este scăzut şi de multe ori trec zile până un 
micro-organism este identificat şi i se determină profilul de antibiorezistenţă. 
Metodele noi de diagnostic apar într-un ritm impresionant şi oferă oportunitatea 
de testare Point of Care pentru cuantificarea nivelurilor biomarkerilor sau pentru 
identificarea celor mai frecvent întâlnite micro-organisme, cu indicaţii despre 
posibile rezistenţe într-un timp foarte scurt. Aceste dispozitive includ metode ca 
PCR, flux lateral, microfluide, imunoteste, nanotehnologie şi promit să furnizeze 
rezultate într-un timp ce variază de la mai puţin de 20 de minute, până la câteva 
ore (27, 28). Provocarea actuală este de a identifica cei mai specifici biomarkeri 
şi cele mai sensibile metode. 
Fenotipurile inflamatorii şi hiperinflamatorii au fost descrise cu ajutorul unei 
corelări dintre markeri clinici şi biologici. Din studii retrospective rezultă că 
aceste fenotipuri răspund diferit la fluide, PEEP, oxigen şi corticoterapie. În cele 
din urmă, tratamentul ţintit va deveni o realitate într-un viitor nu foarte 
îndepărtat, dar până atunci este nevoie de o validare prospectivă. 
Principiile actuale de tratament în sepsis cuprind în prima oră: 

• Iniţiere resuscitare cu fluide – imediat. 
• Recoltare sânge pentru dozare lactat seric şi hemoculturi.  
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• Administrare continuă de fluide şi iniţiere antibioterapie cu spectru larg, 
în prima oră de la prezentarea în UPU. 

• În cazul hipotensiunii- iniţierea terapiei vasopresoare, cea mai indicată 
fiind noradrenalina. 

• Eficiența terapiei este monitorizată prin metode clinice și paraclinice, 
între care determinările biomarkerilor de sepsis (procalcitonină sau 
presepsin) sunt cele mai indicate, cu sensibilitate și specificitate în jur de 
90 %.  
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Ecoghidarea accesului vascular a apărut ca urmare a necesității de 

creștere a siguranței actului medical, reducerii complicațiilor și în special a 
eșecului de canulare la anumite categorii de pacienți (obezi, dializați, oncologici, 
șocați). Primul acces vascular ecoghidat la nivelul venei jugulare externe s-a 
descris în literatură în 1986 de către Yonei într-o revistă de anesteziologie. Apoi 
apar studii de comparare a tehnicii de reperare ultrasonografică a venelor 
centrale şi de abord orb în zona marcată, cu tehnica de abord ecoghidat (Mallory 
şi colab. 1990). Se descrie în literatură reducerea complicaţiilor abordului venos 
sub 2% (clasic 4% - 10%) în cazul tehnicii ecoghidate. În 2001 guideline-urile 
Colegiului American al Medicilor de Urgenţă (ACEP) recomandă utilizarea 
ultrasonografiei pentru ghidarea procedurilor minim invazive, iar Institutul 
Național pentru Excelență Clinică (NICE) recomandă ecoghidarea pentru 
accesul venos și canulările elective. 

Recomandările ecoghidării accesului venos/arterial sunt reprezentate de: 
1. Creşterea siguranţei tehnicii 
2. Scăderea numărul de pasaje 
3. Creşterea ratei de success 
4. Creșterea confortului pacientului datorită eliminării pozițiilor clasice de 

abord 
5. Reducerea timpului de abord 

a. în condiţii dificile: stop cardio respirator, depleţie vasculară 
b. în prezenţa anomaliilor anatomice 

6. Scăderea ratei complicaţiilor 
a. puncţia arterială 
b. hematomul 
c. pneumotoracele 
d. durerea 
e. infiltrarea ţesuturilor 
f. tromboza de cateter precoce postinserţie 

Examinarea ultrasonografică a vaselor dă informații despre: 
a. Anomaliile anatomice:  

o relaţia arteră – venă (fig.1); 
o aspectul comunicantelor, element important pentru accesul venos 

central utilizând abordul venos periferic; 
o prezenţa valvulor la nivelul venelor centrale; 
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b. Prezenţa plăcilor de aterom la nivelul arterei cateterizate (fig.2), cu risc 
emboligen; 

c. Situarea în profuzime a vasului (distanţa de tegument); 
d. Diametrul vasului (>0.7 mm) redus cu creșterea riscului de eșec de 

canulare; 
e. Gradul crescut de colabare al venei cu inspirul determinând creșterea 

riscului de eșec de canulare; 
f. Starea de patenţă a vasului examinată prin comprimarea cu transductorul 

sau prezența fluxului Doppler spontan; fluxul de aspect turbulent cu risc 
crescut de tromboză de cateter în evoluţie (fig.3); 

g. Prezenţa trombozelor venoase, cu risc emboligen la acces; 
h. Existenţa adenopatiilor perivasculare, sursă de eşec de canulare.  

 

 Fig.1 Relație venă-arteră   Fig.2 Ateromatoză      Fig.3 Flux jugulară stângă     
                                                        arterială                       turbulent 
 

Indicațiile ecoghidării sunt: 
I. Repere cutanate dificil de identificat sau utilizat în practica clinică;  

II. Obezitatea și edemul local;  
III. Locaţii limitate de abord la pacienții traumatizați, cu arsuri sau alte 

leziuni;  
IV. Prezența altor catetere, a intervenţiilor chirurgicale local sau a infecţiilor;  
V. Dificultăţi anticipate înaintea cateterizării  

a. >3 puncţii pe o locaţie;  
b. 2 situsuri venoase încercate; 
c. eşec în obţinerea accesului;  

VI. Complicaţii anterioare la alte manopere de cateterizare vasculară 
(puncţie arterială, leziuni nervoase, pneumotorace); 

VII. Anomalii vasculare cunoscute;  
VIII. Coagulopatii necorectate la pacientul critic în urgență;  

IX. Pacient ce nu tolerează decubitul dorsal sau alte poziții (dispnee, 
presiune intracraniană crescută). 

Tehnica necesită utilizarea unui transductor liniar, de preferat cu footprint de 
dimensiuni reduse, cu frecvență de 7,5-14 MHz, învelit steril și pregătit cu 
mediu de transmisie steril. Se poate utiliza un sistem de ghidaj adaptat la 
transductor sau se efectuează tehnica “la mână liberă”. Venele sunt structuri 
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tubular, ovalare, cu perete subțire, compresibile cu transductorul (fig.4, 5), cu 
flux variabil cu respirația (crește în diametru cu manevra Valsalva). 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
                    

        Fig. 4 Secțiune longitudinală        Fig.5 Secțiune transversală                     
                  vena poplitee                                              prin vena femurală 
     (compresibilitate cu transductorul)   (compresibilitate cu transductorul) 
 
Se descriu mai multe tehnici de abord: 
1.Statică: 

 US este utilizată pentru a identifica vena care va fi cateterizată; 
 Se marchează locul optim de abord înaintea pregătirii sterile a câmpului; 
 Este o examinare screening înaintea abordului vascular; 

2.În timp real pe secţiune transversală; 
3.În timp real pe secţiune longitudinală; 
4.În timp real combinat: secţiunea transversală la abord, urmată de secţiune 
longitudinală.  
Etapele de abord ecoghidat sunt: 

1. Se decide regiunea în care se va efectua abordul; 
2. Se pregătește aparatul ultrasonografic și transductorul; 
3. Se reperează nesteril vena și se analizează ultrasonografic regiunea 

(anatomie pachet vascular, modificări patologice)  pentru a se alege o 
cale de abord cât mai directă și care evită structurile anatomice normale 
și patologice ce pot determina complicații de puncție; 

4. Se poziționează focarul la 3 cm, cu o profunzime de 5 cm pentru venele 
centrale; 

5. Se pregătește steril  zona de abord pentru venele centrale şi 
transductorul. 

6. Se alege tehnica de efectuare a abordului. 
Pentru departamentul de urgență cel mai ușor de efectuat este tehnica „la 

mână liberă”, cu ecoghidare mixtă transversală și longitudinală. 
Tehnica transversală de abord a venei jugulare interne, cuplate cu tehnica în 

secțiune longitudinală pentru introducerea ghidului și a cateterului este 
următoarea: 

1. Se vizualizează pachetul vascular la nivel laterocervical; 
2. Se aduce vena jugulară în centrul imaginii (fig.6); 
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3. Se efectuează sedarea şi anestezia locală (se urmăreşte ultrasonografic 
introducerea anestezicului); 

4. Se introduce trocarul ataşat la seringă sub un unghi de 80° – 90° la 
mijlocul traductorului, menținând vena în centrul imaginii ultasonografice; 

5. Se vizualizează în lumen imagine hiperecogenă cu artefact în coadă de 
cometă reprezentând vârful trocarului (fig.7); 

6. Se aspiră sânge în seringă, se introduce ghidul (fig.8), observându-se în 
secțiune longitudinală pătrunderea acestuia; 

7. Se retrage trocarul și se introduce pe ghid cateterul (fig.9) sub vizualizare 
ultrasonografică; 

8. Se verifică prezența în venă a cateterului prin observarea introducerii a 2 
ml de ser fiziologic care va determina un aspect de fum de țigară în vas. 

  

            Fig.6 Reperarea în secțiune                  Fig.7 Vizualizare vârf trocar în 
    transversală a venei    venă 
                                                         
 

 
        

  Fig. 8 Vizualizare ghid                               Fig. 9 Vizualizare cateter    
                 secțiune longitudinală                                      secțiune longitudinală 

 
În concluzie ecoghidarea accesului vascular crește rata de succes, 

reducând complicațiile din timpul tehnicii sau cele la distanță, oferind un confort 
atât pacientului cât și medicului în condiții de siguranță a actului medical.  
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Introducere 
Evoluția umanității este presărata de-a lungul istoriei de procese 

endemico-pandemice legate cel mai adesea de marile conflagrații, de brasajul 
populațional în masă, de lipsa de igienă uneori elementară precum și de lipsa 
unor instrumente eficace (antibiotice, antivirale, vaccinuri) care să se opună 
agenților incriminați. Cu câteva excepții notabile, bolile infecțioase sunt boli 
acute ce durează o perioadă determinată de timp. Paleta largă de patologii a 
acestei specialități afectează orice categorie de vârstă, dar sunt mai frecvente la 
copii, bătrâni sau persoane imunocompromise (1).  

Chiar dacă pacienții cu boli infecțioase sunt consultați de medici de varii 
specialități, consultul specialistului de boli infecțioase este necesar pentru 
diagnosticul corect și complet, însoțit de recomandarea unui tratament optim și 
țintit. Acesta se face în concordanță cu ultimile ghiduri, mai ales în momente 
când umanitatea s-a confruntat cu boli emergente sau re-emergente, epidemii 
sau pandemii.  
 Exemplele nu întârzie să apară în literatura de specialitate - ciuma 
bubonică, variola, holera, febra galbenă. Ultimii 100 de ani au fost punctați de 4 
pandemii de gripă. Prima a fost pandemia de gripă din 1918, ce a afectat 
aproximativ 1 miliard de oameni, cu o rată de fatalitate de peste 2.5%, urmată de 
gripa asiatică și cea din Hong-Kong cu o rată de fatalitate de sub 0.1%. Cele mai 
actuale urgențe internaționale au fost pandemia de gripă din 2009 și gripa 
sezonieră care face în fecare an,  obiectul de interes internațional. (Tabel I). 
 

Tabel I – Pandemiile de gripa din ultimii 100 de ani 
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În Decembrie 2019 o nouă tulpină de virus cu transmitere aeriană, din 
grupa coronavirusurilor a apărut pentru prima dată în Wuhan, provincia Hubei. 
Virusul s-a răspândit cu o viteză alarmantă, iar la jumătatea lui Septembrie 
2020, peste 29 de milioane de cazuri au fost raportate în 216 țări. 

 La 30 ianuarie 2020, OMS a declarat SARS-CoV-2 o urgență de 
sănătate publică internațională (3). Acest nou coronavirus s-a dovedit a fi similar 
cu sindromul respirator acut sever cauzat de SARS-CoV și sindromul respirator 
din Orientul Mijlociu (MERS-CoV). Comparativ cu acesta, SARS-CoV-2 a 
prezentat o  capacitate de transmisie mult mai rapidă, determinând apariția de 
noi cazuri într-un mod exponențial (fig.1) determinând declararea de către OMS 
a pandemiei(4). Genomul SARS-CoV-2 a fost secvențiat rapid şi a permis 
testarea diagnostică, urmărirea epidemiologică și dezvoltarea de strategii de 
prevenire şi terapeutice.  

Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt: febra, tusea seacă și 
astenia fizică marcantă însoțite sau nu de mialgii, cefalee, odinofagia, diareea, 
iar conform ultimilor date, anosmia și ageuzia ce par a fi specifice pentru 
infecția cu SARS CoV2 (5) .  

Mortalitatea la nivel global era de 3.26% cu peste 900.000 de decese și 
cu o creștere a numărului de cazuri diagnosticate zilnic.  

 

 
Figura 1. Numarul de cazuri confirmate zilnic la nivel mondial 
 
În Europa, cea mai mare rată de mortalitate o are în continuare Italia cu 

12.81%, urmată de Marea Britanie cu 11.21%. 
România se încadrează în categoria țărilor cu o rată de mortalitate sub 

5% având o rată de fatalitate de 4.09% (6).  
În Nord-Estul României, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase concentrează  

cazuri din toată zona Moldovei, fiind spitalizați până la ora actuală, peste 2500 
de pacienți cu o rată de fatalitate de 5.1%.  
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Din nefericire, grupele de vârstă afectate sunt persoane active între 20 și 
70 de ani, cu o mortalitate mai mare la vârsta seniorilor, și cu afectare ușor 
crescută a sexului masculin față de sexul feminin (7). 

 

Figura 2. Ponderea cazurilor și deceselor pe grupe de vârsta și sex (7) 
 
În județul Iași, trendul infectărilor este același ca la nivel național. 
 

 
Figura 3. Trendul infectărilor la nivelul județului Iași (7) 

 
În ceea ce privește infecția SARS CoV-2, putem spune la 6 luni de la 

începerea pandemiei, ca evoluția acesteia este dictată de măsurile generale 
instituite la nivel național precum și de atitudinea fiecărui cetățean în parte în 
fața virusului. 

Am tratat acest subiect pentru ca insuficiența respiratorie și mortalitatea 
asociată infecției SARS CoV-2 fac din aceasta patologie în anumite cazuri, o 
mare urgență.  

În tabelele de mai jos am dorit să ilustrăm tipurile de urgențe în Bolile 
Infecțioase pe grupe de patologii ce vizează aparate și sisteme specifice.  
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Tabelul II. Tipuri de urgenţe în boli infecţioase pe aparate şi sisteme (8-10) 

     

 
Urgențele medicale ale acestor boli sunt formele grave (ex. hipertoxice, 

hemoragice) cu insuficiență respiratorie acută (ex. Epiglotita).  
Dintre aceastea este de menționat sepsisul meningococic sau 

meningococemia care poate să fie grevată de o mortalitate ridicată la vârsta 
infantilă. Chiar prezența unui vaccin (care nu este foarte imunogen) nu a făcut să 
scadă mortalitatea în mod considerabil în populația infantila vaccinata.  

În fapt, orice meningită sau meningo-encefalită este o mare urgență 
medicală indiferent de vârsta pacientului prin evoluția imprevizibilă imediată, 
complicații la distanță (abces cerebral) și sechele uneori grave. (12) 

Aparatul cardio-vascular poate fi ținta unei infecții grave – endocardită, 
în fapt un sepsis cu determinare la nivelul endocardului, cu instalarea uneori în 
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timp,  a insuficienței cardiace, a emboliilor pulmonare, a complicațiilor spetice 
pulmonare la nivelul tuturor organelor și moarte subită. (13) 

Hepatita fulminantă este de fapt o mare insuficiență hepatică în care prin 
acțiunea terapeutică a medicului trebuie să se dea suficient timp reparării celulei 
hepatice, încât acest organ să redevină funcțional. (14-16) 

Sindromul de deshidratare acută în boala diareică acută (ex. holera) 
poate să ducă la deshidratare cu tulburări electrolitice majore și exitus.  

Botulismul și tetanosul, boli relativ rare, trebuie să fie cunoscute și 
recunoscute de către specialistul urgentist, pentru ca aceste boli în formele lor 
acute și supraacute au un prognostic vital rezervat, cu diagnostic eminamente 
clinic în primele ore când intervenția terapeutică poate salva pacientul. (17,18) 

Rabia este boala infecțioasă care odată declanșată, are cu siguranță 
sfârșit letal, neexistând în lume nici un tratament eficace. Singura posibilitate 
pentru prevenirea acesteia este profilaxia cu ser și vaccin. Odată tulburările de 
comportament instalate, hidrofobia, aerofobia, inversarea ritmului somn-veghe 
și a agitației psihomotorii instalate diagnosticul este evident și evoluția este spre 
deces în câteva zile. Necesitatea izolării bolnavului și protecția personalului sunt 
imperioase. 

Antraxul, boala rară, poate să devină o mare urgență când este manifestă 
ca edem malign, mai ales în zona superioară a corpului cu obstrucția superioară 
a căiilor respiratorii cu IRA în care trebuie să se intervină rapid.  

În concluzie, cunoașterea bolilor infecțioase, nu numai de către 
specialistul infecționist este o necesitate cu atât mai mult cu cât din patologia 
infectioasă se selectează urgențe medicale majore de la vârsta copilăriei până la 
senectute.  
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Pandemia COVID-19, izbucnită la începutul anului 2020 a surprins 

lumea medicală la nivel global, inclusiv România, iar pentru medicina de 
urgență a reprezentat o problemă nouă, chiar dacă în ultimii 5 ani s-au desfășurat 
mai multe proiecte naționale și europene dedicate pregătirii pentru intervenții în 
accidente cu victime multiple cu riscuri majore, printre care și riscul biologic. În 
mod real, pregătirea pentru o pandemie a fost mai mult teoretică, iar simulările 
de accidente cu risc biologic s-au desfășurat mai mult în prespital, experiența 
reală existând totuși în 2009. 

Primul pacient COVID-19 a fost diagnosticat în România în 26 februarie 
2020, în județul Gorj după contactul cu un cetățean italian, dar prima suspiciune 
a unui caz contact venit recent din China a fost în județul Suceava astfel încât 
prima intervenție și primul transfer către un centru regional s-a petrecut în 
regiunea SMURD Nord – Est, utilizând pentru prima dată echipamentele de 
protecție a personalului – combinezoanele albe și targa de tip izoletă, transfer 
realizat de către SMURD cu Autospeciala de Victime Multiple  (ATVM) către 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași (fig.1). 

 

 
Fig. 1. Transferul pacientei sosite din China către Iași;  

Sursă: Monitorul de Suceava 
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Luna martie a anului 2020 a pus în fața echipei de urgență de la UPU-
SMURD Iași, o situație nouă, care nu s-a petrecut doar în județul Iași, ci s-a 
petrecut în toată regiunea de Nord-Est, în toată România și Europa, situație 
căreia a trebuit să îi facem față - creșterea numărului de cazuri cu suspiciune și 
confirmare de COVID-19, cazuri care au intrat în sistemul medical pe poarta cea 
mai cunoscută și permanent deschisă, cea a urgenței.  

În dispeceratul ISU-SMURD-SAJ au început să intre apelurile 112, 
descriind simptome de dispnee, febră sau doar relatând simptome de viroză la 
persoane recent revenite din Italia, Spania, UK sau Germania. În Departamentul 
Primire Urgențe au apărut primii pacienți, ei au trebuit evaluați, diagnosticați, 
tratați, transferați în urgență către spitalele din Iași, dedicate pacienților COVID-
19. Intervențiile de urgență în prespital au început să poarte și ele eticheta 
“suspect infecție SARS-CoV-2” mai ales atunci când era vorba despre pacienți 
cu fenomene respiratorii sau febră. Au apărut și solicitările de transfer medical 
aerian sau terestru din regiunea de Nord-Est către București Sp. Boli Infectioase 
„Prof. Dr. Matei Balș” sau „Victor Babeș” și către Centrul regional Iași. 

În perioada martie-septembrie 2020 în Departamentul de Primire 
Urgențe-Iași s-au înregistrat  24.398 de prezentări dintre care 7862 au fost cazuri 
de pacienți suspecți Covid-19. Testul însă s-a pozitivat la 724 dintre aceștia. 
74.72% dintre pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 au necesitat spitalizare 
iar 248 din numărul total de cazuri pozitive au fost spitalizate în clinicile 
Spitalului “Sfântul Spiridon”.  Lunile de vară au înregistrat cele mai multe 
cazuri confirmate, în special luna August, înregistrând 52,20% din totalul 
pacienților diagnosticați cu infecție cu virusul SARS-CoV-2 (fig.2). 
            

Fig. 2. Statistica pe luni a numărului de pacienți infectați cu virusul SARS-
CoV-2 
 

Pacienți confimati infectați cu virusul SARS-CoV-2

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August
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Pe parcursul acestor prime 6 luni de pandemie, trendul a fost unul 
ascendent, luna martie fiind luna cu cei mai puțini pacienți suspecți (22 cazuri), 
în consecință și cu cele mai puține confirmări (4 cazuri). Numărul de pacienţi 
gravi, trataţi de SMURD sau UPU şi transferaţi către o terapie intensivă, 
dedicată pacienţilor cu COVID-19 a variat de la zi la zi. Dacă analizăm pacienţii 
cu criterii medicale de gravitate (insuficienţă respiratorie acută, comă, şoc, 
disfuncţie multiplă de organe) au fost zile în care am avut până la 5 pacienţi cu 
insuficienţă respiratorie acută sau chiar insuficienţă multiplă de organe, care au 
trebuit susţinuţi din punct de vedere al funcţiilor vitale în urgenţă şi apoi 
transferaţi către ATI Boli infecţioase, ATI Pneumologie sau Neurochirurgie, 
secţii de ATI dedicate pacientilor COVID pozitivi. Toate intervenţiile 
terapeutice şi diagnostic la aceşti pacienţi s-au făcut însă în condiţii mult mai 
grele pentru că este dificil să lucrezi pe un astfel de pacient cu echipament 
complet de protecţie, cu mască FPP2 sau 3 şi vizieră. 

Până la dată de 1 Septembrie 2020, la nivel global se înregistrează 
25.251.334 cazuri confirmate de infecție cu coronavirus, din care 846.841 
decese (1). Totodată prima zi de toamna înregistrează o situație alarmantă la 
nivel mondial, în această zi fiind înregistrate 221.484 cazuri noi, din care 3.683 
decese. Până la această dată pe teritoriul României au fost înregistrați 88.593 de 
pacienți diagnosticați Covid -19 pozitiv, județul Iași fiind pe locul opt între 
județele țării (fig.3). 

 

 
Fig. 3. Statistică comparativă pe județe a infecției cu virusul SARS-CoV-2 

 
Comparativ cu anul 2019, numărul total de prezentări în Departamentul 

de Primire Urgențe a fost unul descendent, aceeași perioada a anului anterior 
(martie-septembrie 2019) înregistrând un total de 42.523 de cazuri.  

Analizând comparativ numărul total al deceselor înregistrate în lunile de 
pandemie cu aceleaşi luni din anii precedenţi pentru perioada 2015-2020 
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observam ca in luna martie 2020, lună în care a crescut numărul cazurilor de 
infecţie cu coronavirus in Romania, s-au înregistrat şi primele decese de cauza 
COVID19.  Totalul deceselor raportat pentru aceasta luna a fost 23.981, număr  
mai mare decât  martie 2019, dar care nu depăşeşte ″recordurile” negative din ani 
ca 2015 ori 2018. 

Luna aprilie 2020 a menținut un trend ascendent, totalul deceselor de 
cauza COVID19 ajungând la 21.777, depășind astfel cu peste 200 de cazuri luna 
aprilie a anului precedent. Analizând comparativ lunile aprilie pentru perioada 
2015-2019, observăm menținerea aceluiași tipar, anii 2015 și 2018 înregistrând 
recorduri negative. Aceste cifre par relativ egale cu cele din anii precedenți dar 
datorită restricțiilor impuse  a scăzut foarte mult numărul deceselor din alte cauze, 
de exemplu accidentele rutiere (147 cazuri de deces -aprilie 2019 versus 55 cazuri 
de deces-aprilie 2020), în anii anteriori România fiind pe primul loc în Uniunea 
Europeană (statistic 5 persoane decedau zilnic în România). Penultima zi a lunii 
martie, 30 martie 2020 a fost ziua fără nici un accident rutier dar cu 22 de decese 
de cauza COVID-19. 

Constatăm că rata de deces este crescuta în special în judeţele în care au 
fost cele mai multe infectări, in  Suceava, de exemplu s-au inregistrat 889 de 
decese in aprilie 2020  saltul fiind cu aproape 30% față de anul 2018 si cu 20% 
fata de anul 2019. 

În primele şase luni din 2020, numărul deceselor a fost cu 5.765 mai mic 
decât în aceeaşi perioadă din 2019, conform calculelor făcute pe baza 
informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Luna iunie, ultima 
pentru care există date disponibile la INS, numărul deceselor înregistrate în luna 
iunie 2020 a fost de 21.073, cu 824 decese mai multe decât în luna mai a acestui 
an şi cu 544 mai mare decât în aceeaşi lună a anului trecut (fig.4) (2). Astfel, în 
primele şase luni din 2020 numărul persoanelor decedate a fost de 130.776, iar în 
primele şase luni din anul trecut a fost de 136.541. În perioada martie – iunie, 
după debutul pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României, cumulat, au fost 
85.725 de decese, pe când în aceeaşi perioadă a anului trecut au fost 86.796 de 
persoane decedate (3).   

 

 
Fig. 4. Analiza comparativa a numarului de decese pe anii 2019-2020 
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În perioada 25 martie – 30 aprilie, echipa medicală ieşeană a intervenit la 
Suceava – primul judeţ roşu şi prima zonă carantinată în cadrul Pandemiei 
COVID-19 în România, atunci când pentru prima dată în ţara noastră o Unitate 
de Primiri Urgenţă dintr-un spital judeţean a trebuit să se închidă pentru că mai 
mult de 50% din personal era bolnav sau contact cu colegii infectaţi cu SARS-
CoV-2. Am răspuns atunci solicitării de ajutor din partea colegilor din urgenţă 
dar şi de către autorităţile din judeţul Suceava şi mă refer la Prefect şi 
conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din judeţul Suceava, în paralel cu 
spijinul trimis către celelalte judeţe, toate din regiunea de Nord-Est  în care 
echipa UPU-SMURD a lucrat şi a tratat pacienţi.  
Toate echipele UPU- SMURD din ţară au fost implicate în pandemia SARS-
CoV-2, însă în regiunea de Nord-Est a ţării a fost “Lombardia” Romaniei, a fost 
zona roşie şi vârful numărului de cazuri noi/zi în perioada martie – iunie 2020. 

De asemenea ne-am implicat în coordonarea naţională, prezentarea, 
rezolvarea problemelor de către membrii echipei UPU-SMURD Iaşi la nivel 
naţional prin prezenţa în Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei constituit în timpul pandemiei SARS-CoV-2, dar şi rezolvarea 
multor situaţii de către medicul şef al UPU-SMURD Iaşi în calitatea lui de 
preşedinte al Comisiei de medicină de urgenţă a ministerului Sănătăţii. 
Am utilizat şi am sprijinit utilizarea şi de către alte spitale a unor noi facilităţi, 
am învăţat să folosim şi am utilizat corturile de triaj epidemiologic şi corturile 
de aşteptare. Sunt facilităţi însă temporare care vor fi restrânse şi vor fi pregătite 
pentru alte situaţii de acest tip. Pandemia va continua probabil şi pe timp de 
iarnă şi vom lupta atunci cu un nou inamic, frigul. 

Ne-am îmbunătăţit experienţa, noi ca echipă medicală şi am încercat să 
facem şi viaţa pacienţilor noştri mai bună. Am învăţat să ne aplecăm mai mult şi 
asupra necesităţii lor de a fi îngrijiţi şi mă refer la nevoile de bază: de a avea 
mâncare, de a avea căldură, de a avea apă şi de a comunica cu familiile, pentru 
că în această perioadă familiile nu au avut acces nici în Urgenţe, nici în spital, 
iar calea de comunicare era echipa medicală şi mai ales cei din echipa medicală 
care nu erau concentraţi pe lucrurile foarte grave dar care erau un suport 
important, mă refer la studenţi, rezidenţi, voluntari, infirmieri. 
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Închiderea unei Unități de Primire Urgențe (UPU), în contextul 

pandemiei, a fost ceva nou pentru România și dorim să descriem evenimentele 
care au dus la această situație de fapt și pașii efectuați pentru a reda activității 
curente cât mai curând aceasta structură. 

Suceava este unul dintre cele mai mari județe ale României atât din 
punct de vedere a suprafeței cât şi a numărului de locuitori. Spitalul Județean de 
Urgenţă Suceava deservește nu mai puțin de 764.123 de locuitori şi asigură 
suport pentru spitalele de rang inferior din județ, cum ar fi cele de la Gura 
Humorului, Vatra Dornei, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, având 
în structura sa majoritatea specialităților medico – chirurgicale. 

În orașul Suceava funcționează Spitalul Județean de Urgență „Sfântul 
Ioan cel Nou”, ce are în structura sa organizatorică şi UPU  (Fig.1). UPU 
Suceava a avut un număr de 103.000 de pacienți prezentați în 2019 și 24.000 de 
prezentări în primele trei luni ale anului 2020, până pe data de 24 martie. 

  

  
Fig.1 UPU Suceava 

 
Ultimele date statistice arată că în județul Suceava populația ajunge la 

753.707 locuitori, dintre care 148.316 (19,67%) au vârsta peste 60 de ani. În 
ceea ce privește personalul medical, în Spitalul Județean de Urgență Sfântul 
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Ioan cel Nou își desfășoară activitatea 1300 de persoane, personal medical și 
auxiliar, inclusiv 233 medici. 

Unul dintre primii pacienți diagnosticați cu noul Coronavirus în 
România, respectiv  pacientul nr. 6, un bărbat în vârstă de 71 de ani, călătorea  
din Lombardia după efectuarea unui tratament cu citostatice și s-a deplasat cu 
autobuzul de la Nădlac la Suceava.  

Pe data de 2 martie s-a prezentat în UPU și a fost internat ulterior în 
spital, însă fără a declara călătoria, iar în data 4 martie a fost diagnosticat 
Covid19 pozitiv și transferat ulterior la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
“Sfânta Parascheva” din Iași.  

În aceste trei zile, pacientul a fost internat în secția de Terapie Intensivă, 
unde a fost supus mai multor examene clinice și a intrat în contact atât cu 
medici, asistenți medicali și personal medical de îngrijire cât și cu alți pacienți. 

Dintre cei 233 de medici din unitatea sanitară, 34 sunt confirmați pozitiv 
la COVID 19. Aceștia sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Suceava, 
restul se află izolați pentru o perioada de 14 zile la domiciliu. De asemenea, 49 
de asistente medicale confirmate cu COVID 19 de la spitalul județean sunt 
internate la Spitalul de Boli Infecțioase Suceava. 

În România, raportarea oficială din data de 30 martie descrie dintr-un 
total de 2109 persoane infectate cu noul coronavirus faptul că 593 persoane sunt 
din Suceava (28%), iar dintr-un număr total de 65 de decese, în Suceava s-au 
înregistrat 22 decese (33%). 

Pe durata celor 24 de ore în care s-a efectuat decontaminarea terminală 
dar şi ulterior până la redeschiderea şi funcționarea tuturor secțiilor din spital, 
urgenţele majore au fost asigurate de către Spitalul Municipal Rădăuți. Pacienții 
au fost transportați cu ajutorul echipajelor SMURD, SAJ către spitalul din 
Rădăuți pentru evaluare si management. Cazurile grave, critice sau care nu 
puteau fi manageriate corespunzător (lipsa dotări, medici in diverse specialități) 
au fost dirijate prin transfer pe cale aeriană sau terestră către SCJU „Sf. 
Spiridon” Iași. Echipa Ministerului Sănătății a decis ca, după decontaminarea 
terminală, Spitalul Județean Suceava să devină o unitate medicală în care să fie 
tratate cazurile infectate cu noul coronavirus. 

După 48 de ore de sistare completă a activităţilor, UPU a fost redeschis 
și a început să funcționeze din nou cu personal medical transferat din Iași, Fig.2, 
de la clinici private din Suceava, precum și personal din cadrul Inspectoratului 
Județean pentru Situații de Urgență din Suceava. 
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Fig.2 Echipa medicală UPU-SMURD Iași 

 
Funcționarea la parametri normali a UPU din cadrul SCJU Suceava a 

fost asigurata prin detașarea la ordinul Ministerului Sănătății a personalului 
medical din cadrul UPU SCJU Sf. Spiridon” Iași. A fost asigurată permanenţa 
din punct de vedere al urgenţelor medico-chirurgicale cu echipe mixte formate 
din personal al UPU SCJU „Sf. Spiridon” Iași şi personal neinfectat din cadrul 
UPU SCJU „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. În total au fost detașați un număr de 5 
medici specialiști de medicină de urgenţă, 4 medici rezidenți, 10 asistenți 
medicali şi o infirmieră împreună cu tot echipamentul medical şi de protecție 
necesar managementului acestei situații de criză. 

Asigurarea liniilor de gardă la acest spital a fost realizată cu success, dar 
totodată cu dificultate prin detașarea, inclusiv a medicilor şi asistenților de 
medicină de urgenţă pentru asigurarea liniei de gardă în Compartimentul de 
Primire Urgenţe a acestui spital. 

La ordinul Ministerului Sănătății, Spitalul Județean de Urgenţă Suceava 
devine spital COVID – 19 având posibilitatea de a accepta atât pacienții COVID 
– 19 pozitivi fără alte patologii associate, cât şi pacienții COVID – 19 pozitivi 
care asociază patologii medicale, chirurgicale, ortopedice. În acest context la 
nivelul instituției medicale s-au organizat compartimente de izolare şi tratare a 
pacienților cu suspiciune de infecție cu noul coronavirus, precum şi circuite 
speciale pentru cadrele medicale, astfel încât contaminarea personalului medical 
să fie diminuată. 

În contextul evoluției rapide a pandemiei la nivelul județului Suceava, 
Ministerul Sănătății din Romania decide carantinarea întregului județ. 

În perioada 2-30 aprilie managementul spitalului din Suceava este 
preluat de o echipă de medici militari, au avut loc detașări pentru susținerea 
liniilor de gardă pe anumite specialități, cele mai solicitate fiind cele de boli 
infecțioase, anestezie şi terapie intensivă şi medicină de urgenţă. 
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În literatura de specialitate nu am mai întâlnit situații asemănătoare 
raportate. 

În Marea Britanie s-a efectuat un studiu referitor la impactul asupra 
mortalității în cazul închiderii din motive financiare a 5 departamente de urgenţă 
din diferite zone ale ţării pentru o anumită perioadă de timp. Pacienții au fost 
transportați cu ajutorul departamentului de transport de urgenţă către spitalele 
cele mai apropiate faţă de locație. Concluziile au fost că în Marea Britanie rata 
mortalității nu a fost influențată. 

În primul rând, adresabilitatea către UPU este sensibilă la factorii legați 
de mediul fizic și social. Măsurile de sănătate publică pentru combaterea 
pandemiei COVID-19 au redus necesitatea îngrijirilor acordate in UPU prin 
reducerea răspândirii altor infecții și modificarea epidemiologiei patologilor 
prezentate in serviciile de urgenta[1].  

Un studiu efectuat în Japonia [2] a descris scăderi ale activității gripale 
sezoniere concomitente cu răspunsul COVID-19. Intervențiile, cum ar fi 
închiderea, distanțarea fizică, utilizarea măștilor și spălarea mâinilor pot reduce 
transmiterea multor boli infecțioase. 

Prezentările la departamentele de urgență din Marea Britanie au scăzut 
semnificativ de la instaurarea carantinei Covid-19, provocând îngrijorarea cu 
privire la faptul că unele persoane ar putea fi afectate prin neaccesarea 
serviciilor de urgenta pentru a primi tratament de specialitate. 

Comparativ cu ultima săptămână din februarie (24 februarie - 1 martie), 
când prezențele erau de 177 370, vizitele în departamentele de urgență după 
instaurarea carantinei au scăzut cu 49%, au arătat statisticile din Regatul Unit al 
Marii Britanii. 

Numai cazurile de pneumonie au crescut în săptămâna în care a început 
carantina. În cazul celorlalte afecțiuni, inclusiv cardiace, ischemia miocardică și 
afecțiunile gastro-intestinale, cifrele au scăzut. 

Este posibil să existe mai puține persoane bolnave din cauza contactelor 
interumane reduse și un număr redus de cazuri de traumă din cauza scăderii 
mobilității populației și a utilizării reduse a autovehiculelor. 
În schimb, există încă multe alte afecțiuni, care nu au scăzut ca număr, cum ar fi 
IMA, accidente vasculare cerebrale, angină pectorală, exacerbări ale bolilor 
pulmonare obstructive cronice și astm, dar care se prezintă la spital într-un 
număr mult mai mic.[3] 

Există astfel îngrijorare cu privire la faptul că unii pacienți care ar trebui 
să fie tratați, cum ar fi cei cu infarct miocardic sau accident vascular cerebral nu 
mai ajung să solicite ajutor de specialitate, iar profesioniștii din domeniul 
sănătății se vor confrunta cu consecințele acestui fapt în viitor, după finalizarea 
pandemiei.  

Aceste măsuri fără precedent în țara noastră au fost luate pentru a proteja 
personalul și pacienții, permițând UPU Suceava să ofere sprijin pentru urgențele 
majore din comunitate, prin consolidarea într-o singură locație a acordării 
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suportului medical specific în medicină de urgență, menținând funcțional un 
serviciu vital pentru comunitatea din Suceava. 

Toți pacienții investigați și diagnosticați în UPU vor fi direcționați să 
continue tratamentul în unitățile medicale mai mici din județul Suceava, iar cei 
cu patologie severă vor fi direcționați către unitățile medicale din Iași. În 
primele patru zile de la redeschidere (26-30 martie), 72 de pacienți primesc 
îngrijiri medicale în UPU Suceava. 
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STREPTOCOCCUS DYSGALACTIAE, CAUZĂ RARĂ        
DE ENDOCARDITĂ INFECȚIOASĂ ÎN CONTEXT DE 

PANDEMIE 
 

Bogdan Solomon1,2, Radu Ciora1 
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Unitatea de Primiri Urgențe 
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INTRODUCERE: 

Streptococcus dysgalactiae a fost propus ca un taxon implicat în 
infecțiile streptococice la om. Grupul C și G prezintă beta-hemoliză puternică. 
Au fost descrise mai multe toxine și enzime secretate de Streptococcus 
dysgalactiae, inclusiv hemolizinele Streptolyzina O (SLO) și Streptolyzina S 
(SLS) și s-a realizat o corelație între expresia SLO și SLS și severitatea bolii. Cu 
toate acestea, pare să posede capacități superantigene la animale, iar relevanța la 
om nu a fost pe deplin elucidată. Streptokinaza pare să fie omniprezentă în 
Streptococcus dysgalactiae, permițând fibrinoliza și ajutând la răspândirea 
bacteriilor în țesuturi. Spectrul patologiilor variază de la amigdalită la infecții 
ale pielii, până la endocardită infecțioasă și șoc toxic streptococic.1 Infecțiile 
apar de obicei la persoanele în vârstă cu multiple comorbidități, celulita fiind cea 
mai frecventă manifestare clinică. Cu toate că infecțiile cauzate de 
Streptococcus dysgalactiae sunt tot mai des întâlnite la nivel mondial, 
endocardita infecțioasă este o cauză rară. În contextul pandemiei COVID-19, 
abordarea și examenul obiectiv al pacientului cu suspiciune de infecție cu noul 
coronavirus sunt adaptate noilor ghiduri. Este o provocare pentru fiecare  medic 
să abordeze pacientul febril, datorită echipamentului maxim de protecției cât și 
datorită limitării examenului obiectiv clasic sau investigațiilor paraclinice. În 
continuare, prezentăm cazul unui bărbat vârstnic, cu înlocuire de valvă aortică în 
antecedente, cu endocardita infecțioasă cauzată de Streptococcus dysgalactiae de 
grup G, care a fost complicată de embolii cerebrale.  
 
PREZENTAREA DE CAZ CLINIC: 

Pacient, obez (IMC 36,3), hipertensiv, cu by-pass aortocoronarian și 
înlocuire de valvă aortică în antecedente, se prezintă în UPU-SMURD ( triat în 
zona COVID) pentru stare de slăbiciune, dispnee și alterarea statusului mental, 
simptome prezente cu 24h anterior prezentării. De menționat că pacientul 
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îndeplinea criteriile de suspiciune a infecției cu SARS-COV-2 motiv pentru care 
a fost triat în compartimentul pacienților cu suspiciune COVID-19. În momentul 
prezentării, GCS 13 puncte (M6V4O3), TA=147/70 mmHg, AV=120/min, 
FR=30/min, SatO2 91% în aer ambiental și o temperatură de 39,4 C. La 
examenul aparatului cardiovascular, de menționat că nu s-au putut decela 
eventualele sufluri cardiace din motive tehnice (în zona pacienților cu 
suspiciune COVID-19 este interzisă utilizarea stetoscopului datorită riscului 
mare de contaminare). Electrocardiograma este fără modificări față de cea de la 
ultima externare din anul 2018 (RS, AV 120/min, ax QRS intermediar, cu unde 
R amputate în V1-V4, supradenivelare de segment ST de 2 mm în V1-V4, unde 
T negative în DI, aVL, V5-V6. Examenul neurologic la momentul prezentării 
era normal, fără semne neurologice de focar, fără semne de hipertensiune 
intracraniană, fără semne de iritație meningiană. 
   
Testele de laborator au relevat următoarele: 
Leucocite  23 000 /μL 
Neutrofile 86,09 % 
Limfocite  8,27 % 
Eritrocite  4,54 mil/microL 
Trombocite  176 000/microL 
Glucoza 127 mg/dL 
Uree 55 mg/dL 
Creatinina  1.17 mg/dL 
GOT 59 u/L 
GPT 20 u/L 
CK-MB 20,9 ng/L 
hs-cTnI 2117 ng/L 
NT-proBNP 23 117ng/L 
PCR 209 mg/ml 
SARS-COV-2  Negativ  
 

Examenul CT toracic nativ este normal, fără modificări patologice la 
nivel pulmonar. Examenul sumar de urină este negativ. S-a recoltat hemoculturi 
în puseu febril, 2 seturi, la interval de 20 minute.  S-au administrat antipiretice și 
hidratare. S-a inițiat terapie antimicrobiană empirică în prima oră de la 
prezentare cu Meronem 1g i.v la 12h și Vancomicină 1g i.v la 12h. 

La aproximativ o oră după momentul prezentării, pacientul prezintă un 
episod de pierdere a stării de conștientă pentru câteva zeci de secunde urmat de 
hemipareză dreaptă cu dizartrie. Se decide, efectuarea CT craniu nativ și Angio-
CT artere cerebrale de urgență pentru a exclude un AVC cardioembolic. 
Examenul CT craniu nativ este normal, fără modificări patologice. Angio-CT 
artere cerebrale descrie defect de umplere la nivel  ram cortical de segment M4, 
frontal anterior stâng, fiind solicitat consult neurologic de urgență. 
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Ecocardiografia transtoracică efectuată de medicul cardiolog evidențiază 
cavități cardiace dilatate, funcție sistolică VS deprimată, FEVS aproximativ 
30% cu hipokinezie globală, proteză în poziție aortică, prezintă o imagine 
hiperecogenă la nivelul protezei, care pledează pentru vegetație valvulară. Se 
recomandă ecocardiografia transesofagiană, dar care este indisponibilă în 
departamentul de urgență. 

La 5 ore de la momentul prezentării, statusul neurologic al pacientului se 
deteriorează (GCS 7 puncte), se decide intubația orotraheală si ventilație 
mecanică, cu preluarea pacientului în Clinica Anestezie – Terapie Intensivă din 
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în compartimentul 
COVID (până la sosirea rezultatului testului RT-PCR pentru excluderea infecției 
cu SARS-COV-2). 

Pe parcursul internării, pacientul beneficiază de hidratare, antibioterapie 
empirică și susținerea funcțiilor vitale. La 48h de la recoltare, se primesc 
rezultatele hemoculturilor (flacon aerob si anaerob: Streptococcus dysgalactiae – 
Streptococ beta-hemolitic de grup G), tratamentul antimicrobian fiind ajustat în 
funcție de antibiogramă. Pe parcursul internării, se efectuează ecocardiografie 
transesofagiană ce descrie o vegetație pe cuspa non-coronară a valvei aortice.  
 
DISCUȚII: 

În această lucrare, prezentăm cazul unui pacient vârstnic, cu proteza 
valulară metalică în poziție aortică, diagnosticat cu endocardită infecțioasă 
cauzată de Streptococcus dysgalactiae de grup G. Streptoccocus dysgalactiae 
este împărțit în 5 subtipuri distincte, subspecia Echisimilis, serogrupul 
Lancefiedl C sau G fiind cel mai frecvent întâlnit. Acesta colonizează faringele, 
pielea, tractul gastrointestinal și tractul genital feminin. Poate provoca infecții 
ale pielii, celulită, fasceită necrozantă care poate pune în pericol viața, 
pneumonie, artrită, osteomielită, meningită, endocardită și sepsis. 

Aceste infecții apar de obicei la pacienții vârstnici, cu multiple 
comorbidități, în special la cei imunocompromiși și cei cu diabet zaharat. 
Pacientul acutal era cunoscut în antecedente hipertensiv, cu by-pass 
aortocoronarian și proteza metalică în poziție aortică, cu obezitate și sechelar 
IM. Recent, infecțiile cu Streptococcus dysgalactiae, Subspecia Echisimilis, 
serogrupul G (SDSE) invazive, au fost din ce în ce mai frecvente la nivel 
mondial, dar au fost o cauză rară de endocardită infecțioasă.  Takahashi și colab. 
au raportat într-un studiu, că acest tip de streptoccoc a fost izolat la doar 1,7% (4 
cazuri dintr-un total de 231) din infecțiile invazive produse. Mai mult decât atât, 
caracteristicile clinice ale endocarditei infecțioase produse de Streptococcus 
dysgalactiae, Subspecia Echisimilis, Subgrup G sunt foarte agresive și includ un 
debut acut si rapid al bolii, vegetații mari localizate pe valve și prezența 
complicațiilor embolice la aproximativ 50% din cazuri. Mortalitatea la acești 
pacienți este foarte ridicată. Prin urmare, endocardita infecțioasă produsă de 
această specie, poate reprezenta o provocare pentru medici în cazul pacienților 
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vârstnici, deși endocardita infecțioasă cu SDSE reprezintă o minoritate din 
endocarditele infecțioase.  

Deși terapia antimicrobiană s-a inițiat rapid, vegetațiile descrise la 
ecocardiografia transesofagiană erau prezente pe valva aortică (cu dimensiuni de 
sub 10 mm), pacientul a prezentat un accident trombembolic cerebral la scurt 
timp după prezentarea în departamentul de urgență. Mai mult, este cunoscut 
faptul că endocardita infecțioasă cu Streptococcus dysgalactiae, Subs. 
Echisimilis, Serogrupul G poate fi în sine un factor de risc pentru acest tip de 
complicații.  

În contextul pandemic actual, a fost foarte dificil abordarea acestui 
pacient. Limitările examenului obiectiv, abordarea complexă a pacientul și 
imposibilitatea excluderii infecției cu noul coronavirus în scurt timp, au fost o 
adevărată provocare pentru noi, ca medici de urgență.  

Ghidurile noi elaborate de Societatea Europeană de Cardiologie, 
recomandă ca intervenția chirurgicală să fie luată în considerare atunci când (1) 
este prezentă insuficiența cardiacă, (2) infecția este necontrolată sau (3) există 
un risc crescut de embolie. Intervenția chirurgicală timpurie poate fi luată în 
considerare la pacienții ce prezintă vegetații izolate mari (cu dimensiuni de >15 
mm) pe valva mitrală sau valva aortică. Cu toate acestea, riscul operator ar 
trebui să fie raportat la beneficiul pacientului, iar deciziile sunt de multe ori 
dificile și specifice fiecărui pacient.  

Într-un studiu elaborat de Oppegaard si colab., mortalitatea la 30 de zile 
la pacienții cu endocardită infecțioasă cauzată de Streptococcus dysgalactiae a 
fost de 22 % și 1 din 3 pacienți care au beneficiat de înlocuirea valvei afectate 
au decedat în urma intervenției chirurgicale. 

Este regretabil că pacientul a prezentat cel puțin un accident 
cardioembolic cerebral pe parcursul staționării în departamentului de urgență, în 
ciuda terapiei antimicrobiene administrate rapid. Cu toate acestea, a fost 
demonstrat faptul că terapia antibiotică precoce limitează infecția și insuficiența 
cardiacă. 

Prezentul raport de caz, sugerează importanța tratamentului 
antimicrobian adecvat pe de o parte și dificultatea de a lua decizii timpurii în 
contextul pandemic actual pe de altă parte, la pacienții cu endocardită 
infecțioasă cauzată de Streptococcus dysgalactiae, Subs Echisimilis, serogrupul 
G. 

În concluzie, medicii ar trebui să ia în considerare infecția cu 
Streptococcus dysgalactiae atunci când se află în fața unui pacient cu multiple 
comorbidități, cu endocardită infecțioasă care a prezentat un debut fulminant si 
agresiv al bolii. Abordarea rapidă și inițierea terapiei antimicrobiene empirice 
reduc mortalitatea prin limitarea infecției, a insuficienței cardiace cât și prin 
scăderea riscului de accidente cardioembolice. Implementarea sistemelor de 
telemedicină și a dispozitivelor de inteligență artificială sunt o mână de ajutor în 
condițiile actuale de protecție sanitară. Trimiterea imaginilor ecocardiografice la 
distanță, stocarea acestora în servere și folosirea echipamentelor de inteligență 
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artificială (stetoscop wireless) permit un diagnostic mai rapid și limitarea 
expunerii personalului medical la noul coronavirus. Utilizarea acestor sisteme si 
tehnologii artificiale permit de asemenea educația și perfecționarea personalului 
medical.   
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Cuvinte cheie: boala coronariană, algoritm de monitorizare, biomarkeri 
cardiaci. 
Introducere: Sindroamele coronariene acute (SCA) reprezintă principala cauză 
a mortalităţii la nivel mondial. Ghidurile actuale de tratament prezintă 
recomandările bazate pe dovezi referitoare la algoritmul diagnostic şi terapeutic, 
precum şi strategiile de monitorizare şi managementul postexternare. Scorurile 
de risc şi/sau prognostic sunt foarte utile în practica medicală având valoare 
orientativă şi ajutând în luarea deciziilor.  
Material şi metodă: Utilizând scorurile de risc, am precizat algoritmul de 
monitorizare al sindromului coronarian acut şi planul de îngrijire în funcţie de 
complicaţiile dezvoltate şi comorbidităţile asociate (diabet zaharat, anemie, 
boală renală cronică).  
Rezultate: Strategia adecvată a pacientului coronarian necesită colaborare 
multidisciplinară (cardiolog clinician, cardiolog intervenţionist, chirurg 
cardiovascular) în funcţie de comorbidităţi, tabloul clinic şi caracteristicile bolii 
coronariene. Managementul optim pentru reducerea riscului cardiovascular în 
sindromul coronarian acut cuprinde două obiective majore: recuperarea 
miocardului prin reducerea ischemiei şi prevenirea evenimentelor 
cardiovasculare majore. Pacienţii vârstnici prezintă un risc crescut pentru boala 
coronariană plurivasculară. În prezenţa unui risc crescut de evenimente 
cardiovasculare, terapia intervenţională se asociază cu un beneficiu maxim. 
Riscul scăzut nu înseamnă absenţa riscului. Terapia cu statine trebuie 
administrată la toţi pacienţii cu status post SCA, indiferent de nivelul LDLc. 
Este necesară monitorizarea atentă postexternare. 
Concluzii: Stratificarea corectă a riscului permite un management prompt şi 
eficient, cu importante implicaţii prognostice. Monitorizarea pe termen lung 
trebuie să includă modificarea stilului de viaţă, corectarea factorilor de risc şi 
prevenţia secundară. Prevenţia secundară activă este un element esenţial în 
tratamentul permanent. Utilizarea clinică a scorurilor de risc permite o abordare 
obiectivă şi eficientă a strategiei de diagnostic şi tratament în sindroamele 
coronariene acute. 
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Cuvinte cheie: pandemie, personal medical, reacție psihoemoțională 
 
Introducere.  
Traversăm vremuri pline de controverse, incertitudini şi turbulențe legate de 
pandemia COVID-19, aspecte care implică direct personalul medical prin cele 
două perspective, profesională și umană. Unitățile de primire urgențe suportă o 
presiune imensă prin gestionarea tuturor cazurilor medico-chirurgicale cu sau 
fără suspiciune de infectie cu Sars Cov-2. 
Material și Metodă.  
Echipa noastră și-a propus o radiografiere a percepției emoționale a personalului 
medical care lucrează în unitatea primire urgențe și compararea acestor date cu 
cele din literatura similară. Am efectuat un chestionar cu 15 itemi pe care l-am 
aplicat colegilor noștri asistenți şi medici, direct implicați în activitatea 
medicală. 
Rezultate.  
43 % din respondenții voluntari au fost asistenți medicali, iar 57 % medici de 
diferite grade profesionale. 37,14 % au vârsta cuprinsă între 20-30 ani și 25 % 
peste 50 ani. Experienţa medicală sub 5 ani a fost bifată de 40 % din 
intervievați, în timp ce 17 % au peste 15 ani vechime. Marea majoritate, 89 % a 
resimțit stres în timpul stării de urgență. 43% din colegi vin optimiști la serviciu, 
în timp ce 26 % declară anxietate. Tot personalul poartă echipament de 
protecție, dar maximal se protejează în zona de pacienți cu suspiciune înaltă de 
COVID-19, 54 % respondenți. 
Concluzii.  
Echipa medicală conștientizează riscul îmbolnăvirii cu COVID-19 și percepe 
stresul de la locul de muncă cu impact asupra calității vieții. 
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Cuvinte cheie: sindrom Lazăr, reluarea circulației spontane, stop 
cardiorespirator, hemoragie digestivă superioară. 
Introducere 
Sindromul Lazăr, descris pentru prima dată în anul 1982, reprezintă reluarea 
spontană a circulației după încetarea manevrelor de resuscitare. În literatura 
medicală au fost publicate 38 de cazuri, însă incidența acestui fenomen rămâne 
necunoscută, multe cazuri nefiind raportate. Anumite condiții predispozante 
precum ischemia miocardică acută, hiperpotasemia, hipovolemia, vârsta peste 
60 de ani, boli pulmonare obstructive cronice, insuficiența renală sau hemoragia 
au fost notate la cei 38 de pacienți cu acest sindrom. 
Material și metodă 
Reluarea spontană a circulației la 4 minute după încetarea manevrelor de 
resuscitare apărută la un pacient care a fost inclus în această prezentare. 
Rezultate 
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 65 de ani adus la Unitatea Primire 
Urgențe „Sf. Spiridon” Iași în 12.07.2020 de către un echipaj SAJ tip C pentru 
episoade repetate de hematochezie. Antecedentele personale patologice au fost: 
cardiomiopatie dilatativă mixtă, insuficiență cardiacă cronică clasa III NYHA, 
fibrilație atrială paroxistică, anticoagulare orală cronică, oxigenoterapie 
intermitentă la domiciliu. Imediat după admisie instalează stop cardiorespirator 
(AEP) pentru care se încep manevrele de resuscitare (compresii toracice, 
adrenalină 1 mg/4min și ventilație mecanică după IOT). După 28 de minute s-au 
oprit manevrele de resuscitare (asistolă pe monitor), iar după aproximativ 4 
minute de la încetarea acestora s-a observat reluarea spontană a circulației cu 
apariția complexelor pe traseul electrocardiografic și prezența pulsului central. 
Investigațiile de laborator hematologice: INR = 25.00, APTT nedetectabil, 
motiv pentru care s-a diagnosticat supradozaj cumarinic și s-a administrat 
vitamina K și plasmă. Complicațiile diagnosticate sunt insuficiența renală acută, 
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rabdomioliza și hiperpotasemie. Pacientul instalează un nou stop 
cardiorespirator câteva ore mai târziu și se declară decesul. 
Concluzii 
Reluarea spontană a circulației după încetarea manevrelor de resuscitare 
încadrează pacientul în cadrul sindromului Lazăr. Pacientul prezenta și factori 
predispozanți pentru acest sindrom: vârsta peste 60 de ani, insuficiență renală 
acută, hiperpotasemia. 
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PRINCIPII DE BAZĂ ÎN TRATAMENTUL HIPOTERMIEI 
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Republica Moldova 
 
Introducere. Hipotermia accidentală este definită ca o scădere involuntară 
(neintenționată) a temperaturii centrale (TC) a corpului sub 35°C.  
Material și metodă. Literatura de specialitate.  
Rezultate. Hipotermia, stadiul I sau Hipotermie Forma ușoară 35-32°C (Pacient 
conștient, Frison prezent, Încălzire pasivă posibilă): Asigurarea zonei și 
Protecția personalului. Scoaterea pacientului hipotermic din mediul rece. 
Examenul primar. Protecția termică. Transportul rapid la cel mai apropiat spital. 
Reîncălzirea. Hipotermia, stadiul II sau Hipotermie moderata 32-28°C (Stare de 
conștiență alterată-comă, Frison absent-valuri, Încălzire pasiva ineficientă, 
Necesita încălzire activă externă): Aer cald umidificat sau oxigenoterapie 8-10 
l/min 40°C, SaO2 > 90%. Pungi sau sticla cu apă la 42°C sau pachete chimice 
care produc căldură 40-45°C pe regiunile arteriale trunculare. Soluții perfuzabile 
încălzite (40°C). Suportul Vital Avansat. Hipotermia III sau Hipotermie severă 
(pacient inconștient, semne vitale prezente, temperatura centrală a corpului 28-
24°C): Protocol de management al comei. Protocolul de Resuscitare 
Cardiorespiratorie și Cerebrală (RCRC). Reîncălzire activa externă și internă: 
Ventilație mecanică cu oxigen umidificat și încălzit la 40 - 46°C, Lavaj nazo-
gastric, Încălzirea sângelui prin perfuzii intravenoase de soluții saline fără lactat 
la 42-46°C cu o rată de 150-200ml/h. Hipotermie IV stop cardiac sau status cu 
flux vascular scăzut (minime semne de viață sau fără (absența semnelor vitale), 
moarte aparentă, TC 24 –13,7°C): victima pare să fie moartă. Absența reflexelor 
și dilatarea pupilei nu trebuie considerată semn de moarte: „nimeni nu este mort 
fără să fie cald și mort”. RCRC urmează să fie începută imediat și să nu fie 
întreruptă până la spital. 
Concluzii: În hipotermie, începând cu stadiul II, încălzirea pasivă este 
ineficientă și necesită încălzire activă externă și internă cu soluții încălzite fără 
lactat la 40-42-46°C. 
 
Cuvinte-cheie: Hipotermia, Accidentală, Ușoară, Moderată, Severă. 
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Cuvinte cheie: cefalee, red flags, UPU. 
 
Introducere 
Cefaleea este un simptom frecvent întâlnit în Unitatea de Primiri Urgențe, însă 
uneori poate fi singurul simptom al unei afecțiuni ce poate pune în pericol viața 
pacientului sau poate provoca dizabilități importante. 
Material și Metodă 
Studiul efectuat a fost unul retrospectiv, fiind implicați 467 de pacienți, pe 
parcursul a 2 luni (mai și iunie 2019), care s-au prezentat în secția UPU a 
SCJUPB Timișoara acuzând cefalee. Criteriile de excludere din studiu au fost 
cefaleea posttraumatică, vârsta <18 ani. Datele culese din foile de observație au 
fost: vârsta, sexul pacienților, mijlocul de prezentare la spital, funcțiile vitale, 
caracterul și debutul durerii, simptome asociate, comorbidități, existența unui 
tratament anticoagulant/antiagregant plachetar, modificări ale examinării 
neurologice și investigații imagistice efectuate. 
Rezultate 
Cefaleea a reprezentat 3,84% din totalul motivelor de prezentare în urgență, cu 
predominanța sexului feminin (64% vs. 36%). Femeile au fost diagnosticate mai 
frecvent cu o leziune structurală precum AVC ischemic (13 vs. 7), AVC 
hemoragic (10 vs. 3), proces expansiv intracranian (7 vs. 5). Durerea clasică „în 
lovitură de trăsnet” a fost descrisă de 21 de pacienți cu cefalee secundară. 
Procentul de tomografii computerizate efectuate la pacienții cu cefalee (33,83%) 
este mare comparativ cu numărul de leziuni decelate (16%). 
Concluzii  
Hemoragia subarahnoidiană și hemoragia intracerebrală spontană au fost 
asociate cu vârsta peste 60 de ani, sexul feminin și deplasarea cu ambulanța spre 
spital. Hipertensiunea arterială a reprezentat cea mai frecventă comorbiditate la 
pacienții cu cefalee secundară, iar vertijul cel mai frecvent simptom asociat. 
Prezența semnelor de alarmă („red flags”) trebuie întotdeauna să conducă la 
investigații suplimentare. 
 


