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REECHILIBRAREA HIDRo-ELECTRoLITICă îN sINDRoAMELE 
DE DEsHIDRATARE ACUTă LA NoU-NăsCUT șI sUGAR

INTRoDUCERE:

Deshidratarea reprezintă o perturbare a homeostaziei prin pierdere de lichide, secundară diareei, 

vărsăturilor, febrei sau prin aport insuficient. 

Este o complicație frecventă a bolii de bază și motiv de prezentare la medic; de aceea, recunoaș-

terea precoce și intervențiile timpurii sunt importante pentru a reduce riscul de progresie către șoc 

hipovolemic și disfuncţii de organ.

Examenul fizic atent poate determina gradul de deshidratare, iar analizele de laborator aduc date 

suplimentare și dirijează managementul eficient. În deshidratarea ușoară sau moderată se poate realiza 

rehidratare orală, dar în cazurile severe terapia parenterală cu lichide este necesară. 

Prezentul ghid se refera în special la cele mai frecvente stări de deshidratare ce pot apărea la 

nou-născut după externarea din maternitate și la sugar: gastroenterita acută, sindromul dispeptic (văr-

sături), febră, greșeli alimentare, îngrijiri și alimentație deficitare.

Alte cauze de deshidratare mai ales la nou-născut şi in special la nou-născutul prematur, la cel cu 

malformaţii sau cu alte cauze morbide în perioada neonatală precoce constituie subiectul altor ghiduri.

Cea mai frecventă cauză de deshidratare la copilul mic o reprezintă gastroenterita acută (GEA). 

Enteropatogenii cei mai frecvent întâlniți la copilul sub 1 an sunt virusurile (Rotavirus, Norovirus, 

Adenovirus) și bacteriile (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter).

Vărsăturile mai pot apărea în contextul tehnicilor incorecte de alimentație, în cadrul refluxului 

gastroesofagian sau al altor patologii digestive (stenoză hipertrofică de pilor, patologie malformativă 

digestivă, ocluzie intestinală, invaginație, volvulus).

Alte cauze de vărsături urmate de deshidratare sunt: 

• vărsăturile de cauză centrală (sistem nervos central): infecţii, hipertensiune intracraniană;

•  cauze endocrine: cetoacidoza diabetică, hipoplazie suprarenaliană congenitală, criza addisoniană, 

tireotoxicoză;

• cauze renale: infecţii, pielonefrită, insuficiență renală, acidoză tubulară renală.

Deshidratarea se însoțește și de modificări hidroelectrolitice și acido-bazice, de aceea aprecierea 

acestora prin parametri de laborator este absolut necesară.
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DoMENIUL DE APLICABILITATE

Obiectivele elaborării ghidului au fost:

•  să ofere clinicianului recomandări pentru evaluarea și tratamentul nou-născuților, sugarilor și copii-

lor mici care se prezintă la medic cu sindrom de deshidratare acută;

•  să promoveze o conduită de îngrijire unitară a pacienților cu patologii similare, dar cu surprinderea 

particularităților fiecărui caz manageriat;

•  să ghideze procesul de luare a deciziilor în fiecare situație particulară.

Recomandările acestui ghid au fost formulate cu scopul de a asigura îngrijire medicală adecvată 

nou-născuților, sugarilor și copiilor mici cu deshidratare acută, în lumina celor mai recente dovezi 

disponibile. Acest ghid nu înlocuiește judecata clinică a medicului.

Ghidul se adresează personalului medical din serviciile de urgență și camerele de gardă, dar și 

personalului medical din alte specialități care se confruntă cu problematica abordată. Specialiștii din 

sănătate sunt încurajați să țină cont de recomandările acestui ghid. Cu toate acestea, luarea deciziilor 

corecte și adecvate se realizează pentru fiecare pacient în parte, iar fiecare situație clinică este respon-

sabilitatea individuală a specialiștilor, de comun acord cu pacientul și/ sau reprezentantul legal al aces-

tuia. Ghidul nu este un substitut al experienței clinice, nu reprezintă singura soluție pentru problema 

medicală abordată și nu este aplicabil tuturor pacienților.

Recomandările formulate în acest ghid se aplică sugarilor care se prezintă la medic cu semne de 

deshidratare acută și se referă la următoarele situații:

•  evaluarea nou-născuților, sugarilor și copiilor mici cu deshidratare acută, din momentul prezentării la 

medic până în momentul deciziei internării sau a continuării tratamentului la domiciliu;

•  stabilirea gradului de deshidratare, în concordanță cu comorbiditățile și posibilitățile individualizate 

de tratament; 

•  se identifică severitatea deshidratării, stabilirea investigațiilor necesare și a tratamentului adecvat 

imediat și ulterior;

•  stabilirea criteriilor de internare, externare sau dirijare către alte servicii clinice/ alte specialități.

Acest ghid nu se referă la modalitățile de rehidratare specifică în patologii metabolice, renale 

sau de altă natură, în care rehidratarea este nuanțată și detaliată în alte ghiduri particulare. Acest ghid 

se dorește un instrument util în abordarea imediată a deshidratării la nou-născut, sugar și copilul mic. 
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CoNȚINUT

Ghidul de față cuprinde:

» Măsuri privind prevenirea deshidratării la nou-născut

» Aprecierea gradelor de deshidratare

» Identificarea clinică a deshidratării

» Măsurile imediate și ulterioare pentru managementul deshidratării, atât în ambulator, cât și în spital

METoDoLoGIA ELABoRăRII GHIDULUI

Au fost consultate 13 articole de tip ghid, 7 articole de management al deshidratării la copil și 5 

articole de tip review. Acestea au fost evaluate și clasificate, utilizând instrumentul AGREE, pentru evi-

dențierea utilității, aplicabilității și puterii științifice a informațiilor sintetizate ulterior în ghidul de față. Au 

fost reținute doar elementele de interes imediat, cu aplicabilitate practică specifică scopului acestui ghid. 

Informațiile au fost interpretate, adaptate și elaborate pe structura specifică unui instrument clinic.

Ghidul a fost redactat cu suportul financiar obținut în cadrul Programului Operațional Capital Uman: 

„SPITAL – COMUNITATE, Flux de îngrijire continuă a nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de 

îmbolnăvire și deces”. 

Fiecare recomandare este bazată pe dovezi științifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o 

argumentare bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică (acolo unde există date). Pen-

tru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei (Standard, Recomandare sau Opţiune) conform 

definiţiilor din Tabelul 1.

Clasificarea tăriei gradelor de recomandare

Tabel 1. Clasificarea tăriei gradelor de recomandare

STANDARD Standardele sunt norme care trebuie să fie aplicate rigid şi trebuie să fie urmate în 

cvasitotalitatea cazurilor, excepţiile fiind rare şi greu de justificat.

RECOMANDARE Recomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au forţa standardelor, 

iar atunci când nu sunt aplicate, acest lucru trebuie să fie justificat raţional, logic şi 

documentat.

OPţIUNE Opţiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei conduite, indicând faptul 

că mai multe tipuri de intervenţii sunt posibile şi că diferiţi medici pot lua decizii 

diferite. Ele pot contribui la procesul de instruire şi nu necesită justificare.
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Tabel 2. Clasificarea puterii ştiinţifice a gradelor de recomandare

GRAD A Necesită cel puţin un studiu randomizat şi controlat, ca parte a unei liste de studii de calitate 

publicate pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi Ia sau Ib).

GRAD B Necesită existenţa unor studii clinice bine controlate, dar nu randomizate, publicate pe tema 

acestei recomandări (niveluri de dovezi IIa, IIb sau III).

GRAD C Necesită dovezi obţinute din rapoarte sau opinii ale unor comitete de experţi sau din experi-

enţa clinică a unor experţi recunoscuţi ca autoritate în domeniu (niveluri de dovezi IV).

Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile direct acestei recomandări.

GRAD D Recomandări de bună practică bazate pe experienţa clinică a grupului tehnic de elaborare a 

acestui ghid.

Tabel 3. Clasificarea nivelurilor de dovezi

Nivel Ia Dovezi obţinute din meta-analiza unor studii randomizate şi controlate.

Nivel Ib Dovezi obţinute din cel puţin un studiu randomizat şi controlat, bine conceput.

Nivel IIa Dovezi obţinute din cel puţin un studiu clinic controlat, fără randomizare, bine conceput.

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

mai multe centre sau echipe de cercetare.

Nivel III Dovezi obţinute de la studii descriptive, bine concepute.

Nivel IV Dovezi obţinute de la comitete de experţi sau experienţă clinică a unor experţi recunoscuţi ca 

autoritate în domeniu.

1. Recomandări privind măsuri de prevenire a deshidratării la nou-născut

Tăria  

afirmației
Afirmația

Grad de  

recomandare

Standard Pentru evitarea complicațiilor metabolice, administrarea lichi-

delor trebuie să fie inițiată din primele ore de viață, pe cale orală / en-

terală la nou-născutul sănătos sau parenteral la nou-născutul cu pato-

logie (40 – 60 ml/kg/zi pentru nou-născutul la termen (NNT), 60 – 80 

ml/kg/zi pentru nou-născutul prematur (NNP) cu greutatea la naștere 

> 1000 g, 100 ml/kg/zi pentru NNP cu greutatea la naștere < 1000 g) 1.

A
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Argumentare

Managementul corect al lichidelor încă din perioada neonatală 

previne dezechilibrele lichidiene și tulburările echilibrului hidro-elec-

trolitic (EHE).

EHE este imatur la NNT, dar mai ales la NNP, adaptarea aces-

tuia la viața extrauterină fiind un proces complex, legat atât de în-

treruperea nutriției placentare, imaturitatea funcției renale, pierderile 

insensibile de apă, inițierea termoreglării, cât și de momentul admi-

nistrării primelor lichide.

Ia

Standard Aportul lichidian trebuie să fie crescut în zilele următoare cu 

aproximativ 10 – 20 ml/kg/zi, până la un aport zilnic de 160 ml/kg/zi, 

monitorizându-se zilnic curba ponderală și diureza. 

La nou-născutul bolnav se urmăresc în plus presiunea arteri-

ală, hemograma, ionograma, alți factori care cresc / scad pierderile 

lichidiene, ajustându-se individualizat aportul de lichide în funcție de 

rezultatele acestora 2-9.

Factori care cresc pierderile lichidiene:

•  Greutatea foarte mică la naştere (ELBW) și pierderile insensibile de 

apă transepidermice;

• Fototerapia cu lămpi de halogen;

• Folosirea gazelor medicale neumidifiate, neîncălzite;

• Tahipneea;

• Îngrijirea nou-născutului pe radiant termic deschis;

• Prezența unor malformații la nivelul peretelui abdominal anterior.

Factori care scad pierderile lichidiene:

•  Folosirea oxigenului umidifiat și încălzit pentru suportul respi-

rator;

•  Folosirea incubatoarelor cu pereți dubli (și a foliilor de plastic/ 

aluminiu pentru nou-născuții cu greutate sub 1500 g);

•  Fototerapia care folosește lămpi cu LED;

•  Utilizarea cremelor și unguentelor pentru îngrijirea tegumentelor 

(acestea cresc în schimb riscul de infecții).

A, Ia
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Standard Restricția lichidiană este necesară în cazul nou-născutului cu 

patologie (asfixie perinatală severă, care afectează funcția renală 10, 11, 

detresă respiratorie severă cu ventilație mecanică ce folosește gaze 

umidifiate1, persistență de canal arterial semnificativă din punct de 

vedere hemodinamic 12, 13).

A, Ia

Recomandare În prescrierea necesarului de lichide pentru perioada neonatală, 

se recomandă ca medicul trebuie să țină cont de pierderea fiziologică 

în greutate a nou-născutului: 3 – 7% pentru NNT (mai mică pentru cel 

alimentat cu formulă) și 10 – 15% pentru NNP.

C

Argumentare

Acest lucru implică o perioadă mai scurtă de redobândire a greu-

tății de la naștere pentru nou-născutul la termen față de premature 14-15.

III

Standard Pentru prevenirea pierderilor lichidiene excesive și a diselec-

trolitemiilor, alimentația cu lapte matern a NNT sănătos trebuie să se 

desfășoare la cerere. Alimentația cu formula de lapte praf trebuie să 

fie efectuată utilizând preparate cu conținut optim de micronutrienți 16.

A, Ia

Opțiune În cazul NNP alimentat cu lapte matern poate fi necesară forti-

fierea acestuia 17.

A, Ia

Standard Alimentația cu formulă a NNP trebuie să corespundă necesaru-

lui electrolitic specific prematurului 18.

A, Ia

Standard În alimentația parenterală a nou-născutului, aportul lichidian 

trebuie să fie însoțit și de un aport adecvat de electroliți 19-21, în canti-

tăți similare celor care se găsesc în laptele matern 1.

A

Argumentare

NNT alăptați necesită 0,35 – 0,7 mmol/kg/zi de Na în primele 

4 luni de viață pentru a obține o creștere adecvată 22. În cazul NNP, o 

rată mai rapidă de creștere explică un necesar mai mare de Na. În ca-

zul prematurilor cu vârstă gestațională sub 35 săptămâni o suplimen-

tare a Na de 4 – 5 mmol/kg/zi în primele 2 săptămâni de viață a dus 

la o performanță neurocognitivă îmbunătățită la vârsta de 10 – 13 ani, 

comparativ cu un grup martor de prematuri care au primit un aport de 

Na de doar 1 – 1,5 mmol/kg/zi pe aceeași durată 23.

Ia
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Argumentare

Aportul recomandat de K la NNT este de aproximativ 2 – 3 

mmol/kg/zi 24. NNP necesită de asemenea aproximativ 1 – 1,5 mmol/

kg/zi de K, ceea ce este similar aportului intrauterine 25.

Ia

2. Recomandări privind reechilibrarea hidroelectrolitică în sindroamele  
de deshidratare acută la nou-născut și sugar

Tăria  

afirmației
Afirmația

Grad de  

recomandare

Standard La copiii deshidratați cântărirea se realizează pentru aprecierea 

pierderilor acute, dar aceasta trebuie să fie comparată cu greutatea 

dinaintea episodului de deshidratare 1. 

B, IIa

Argumentare

La orice copil deshidratat trebuie să fie înregistrată/ notată greu-

tatea în momentul prezentării la medic. Aceasta va fi comparată cu cele 

mai recente valori disponibile ale greutății dinaintea episodului acut. 

Există o clasificare acceptată a deshidratării în funcție de pro-

centul de lichide pierdut, astfel:

•  deshidratarea ușoară – pierderile de lichide nu depășesc 5% din gre-

utatea corporală;

•  deshidratarea moderată – pierderile de lichide sunt între 5 – 10% din 

greutatea corporală;

•  deshidratarea severă – pierderile de lichide depășesc 10% din greu-

tatea corporală 2.

B, IIa

Recomandare Criteriile clinice de apreciere a deshidratării sunt redate în  

Anexa 1. Se poate utiliza și scorul de deshidratare Vesikari modificat 

(Anexa 2), care poate fi un instrument util de cuantificare a deshidra-

tării și a managementului ulterior.

Recomandare Elementele clinice pentru deshidratare pot fi subiective, de 

aceea datele din istoric sunt folosite ca test screening pentru deshi-

dratare. Există trei semne clinice utile pentru evaluarea deshidratării:
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timpul de recolorare capilară, turgorul anormal (persistența pliului cu-

tanat) și simptomele respiratorii (tablou respirator anormal). Uscăciu-

nea mucoaselor și fontanela deprimată pot fi utile. Dacă sunt prezenți 

doi dintre cei cinci parametri clinici, copilul are șanse mari dea avea 

deshidratare moderată sau severă. 

Standard Pe lângă aprecierea clinică, sunt obligatorii în evaluarea deshi-

dratării 3:

•  Hemograma;

•  Proteina C reactivă (utilă pentru evaluarea etiologiei) deshidratării);

•  Examenul sumar de urină;

•  Ionograma sanguină (sodiu, potasiu, clor);

•  Ureea;

•  Creatinina;

•  Glicemia;

•  Gazele sanguine – bilanțul acido-bazic;

•  Coprocitograma, coprocultura, teste virale antigenice (utile pentru 

evaluarea etiologiei).

B, IIb

Standard În cazul unui pacient deshidratat rehidratarea are drept scop 

compensarea pierderilor precum şi asigurarea necesarului de întreţi-

nere zilnic. 

A, Ib

Argumentare

Deshidratarea indusă de gastroenterită la copii este un motiv 

comun pentru prezentarea în urgență. Intervenția timpurie cu rehi-

dratare rapidă, pentru a corecta deshidratarea, are potențialul de a 

reduce incidența unor consecințe mai grave ale deshidratării, cum 

ar fi hipervolemia severă, și reducerea duratei de spitalizare 4-9. 

Lichidele de întreținere sunt soluții cristaloide utilizate pen-

tru a înlocui pierderile prin piele, pulmon, fecale si urină. Soluţiile 

cristaloide cu o concentraţie de sodiu similară plasmei (ser fizi-

ologic sau soluţii saline echilibrate) sunt eficace ca și lichide de 

întreținere. 
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Standard Rehidratarea orală este potrivită pentru majoritatea copiilor; 

rehidratarea intravenoasă este tratamentul ales pentru deshidratarea 

severă, în cazurile eșecului terapiei de rehidratare orală sau în lipsa 

toleranței digestive (vărsaturi incoercibile) 10-12. 

A, Ia

Argumentare

Lichidele de întreținere sunt administrate oral, în cazul deshidra-

tării ușoare și moderate, dacă pacientul are toleranță orală bună. Pier-

derile sensibile (urină, fecale) constituie majoritatea pierderilor conti-

nue, la care se adaugă pierderile insesizabile (respirație, transpirație).

Standard Dacă există semne de colaps circulator (timp de reumplere ca-

pilară prelungit, tahicardie și/sau hipotensiune arterială), refacerea 

volumului intravascular trebuie să fie realizată imediat. Acest lucru 

trebuie să se facă prin acces intravenos sau intraosos.

B, IIa

Argumentare

Deshidratarea secundară gastroenteritei la copii este un motiv co-

mun pentru ca părinții să solicite asistență de urgență 13. Consecința cea 

mai comună a gastroenteritei este hipovolemia indusă de deshidratare, în 

principal din cauza pierderii de lichide prin vărsături și diaree. Copiii cu 

gastroenterită prezintă un risc mai mare de a se deshidrata deoarece au 

un raport al volumului suprafeței la suprafață crescută, ceea ce duce la 

creșterea pierderilor insensibile de lichide. Depleția volumului (hipovo-

lemia) reduce volumul circulant eficient și, dacă este severă, compromite 

perfuzia de țesut și organ 14. În cazul în care hipovolemia severă nu este 

tratată într-o manieră eficientă, se pot produce leziuni ischemice la nive-

lul organelor, ceea ce duce la creșterea morbidității și a mortalității 14-16. 

Mulți copii cu gastroenterită au deshidratare ușoară până la moderată și 

sunt externați după rehidratare și o perioadă de observație 17. Opțiuni-

le disponibile pentru clinicieni în tratarea depleţiei volemice secundare 

gastroenteritei includ administrarea orală, nazo-gastrică sau intravenoa-

să. Studiile care au comparat administrarea nazo-gastrică și intravenoa-

să au arătat că rehidratarea nazo-gastrică este la fel de eficientă ca cea 

intravenoasă pentru copiii cu deshidratare ușoară până la moderată 18-19. 
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Înlocuirea intravenoasă a lichidelor pentru a trata gastroenterita pediatri-

că este costisitoare, crește nevoia de internare în spital, supune copiii la o 

procedură dureroasă și îi expune la risc de complicații asociate, cum ar fi 

dezechilibrele electrolitice (în special hipernatremia) și infecții 19-21. Mai 

mulți cercetători susţin că terapia de rehidratare orală precoce la copiii 

cu gastroenterită poate reduce severitatea deshidratării și poate reduce 

utilizarea intravenoasă de lichide 22-23. Fonseca et al. (2004) au arătat că 

intervenția timpurie pentru deshidratare la sugarii și copiii care utilizează 

terapia de rehidratare orală (ORT) a redus ratele de morbiditate și durata 

de spitalizare comparativ cu administrarea intravenoasă de lichide 24.

Standard Rehidratarea orală reprezintă tratamentul de primă intenție pentru 

toţi copiii cu deshidratare ușoară sau moderată şi are o eficacitate compa-

rabilă cu cea a rehidratării pe cale i.v., atunci când copilul poate fi rehidra-

tat pe cale orală (să primească soluțiile de rehidratare orală, să nu verse, să 

nu prezinte alte patologii care să contraindice rehidratarea orală).

A, Ia

Argumentare

Anumite situaţii clinice necesită rehidratare intravenoasă. În 

măsura în care rehidratarea pe cale orală este mai puțin invazivă și 

mai eficace decât cea pe cale parenterală, administrarea unei soluții 

de rehidratare orală trebuie să fie încercată şi chiar preferată 25-26. Can-

titatea administrată este în medie de 10 ml/kg/oră, cu monitorizarea 

atentă a toleranței și a parametrilor clinici și biologici. La nou-născuți 

și sugari se poate realiza administrarea orală cu seringa gradată.

Standard O solutie de rehidratare orală cu osmolaritate mică/ redusă (50-

60 mmol/l Na) trebuie să fie utilizată ca tratament de primă intenţie în 

deshidratare 11-12.

A, Ia

Standard O soluție de rehidratare orală cu osmolaritate mică/ redusă este 

mai eficientă faţă de o soluție de rehidratare orală cu osmolaritate nor-

mală. Acest lucru este argumentat de scăderea numărului de scaune, a 

vărsăturilor şi a nevoii de tratament i.v. suplimentar. Soluția de rehi-

dratare orală recomandată de ESPGHAN a fost utilizată cu succes în 

numeroase studii randomizate şi non-randomizate 11-12, 21. 

B, IIb
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Standard Dovezile obţinute sunt insuficiente pentru a recomanda sau nu 

adăugarea sistematică a unei soluții de rehidratare orală îmbogăţite.

B, IIb

Argumentare

Se fac eforturi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea eficacităţii soluţi-

ilor de rehidratare, prin adăugarea de zinc, zinc şi probiotice (fructo-oli-

gozaharide şi oligozaharide), polimeri de glucoză, L-izoleucină sau 

miere. Cu toate că unele intervenţii sunt promiţătoare, nu s-au produs 

descoperiri majore în ceea ce priveşte rehidratarea orală. Pe de altă par-

te, majoritatea studiilor s-au desfăşurat în ţări cu resurse limitate, ceea 

ce pune la îndoială aplicarea rezultatelor pe populaţia europeană 27-29. 

Standard O soluție de rehidratare orală îngheţată/sub formă de îngheţată 

cu aromă fructată este mai bine tolerată decat o soluție de rehidratare 

orala convenţională.

C, III

Argumentare

S-au realizat trei studii randomizate privind SRO cu aromă îmbună-

tăţită. Două dintre ele au avut ca scop testarea acceptabilităţii acesteia la co-

pii sănătoşi 30-31. Doar cel de-al treilea a realizat o comparaţie între o soluție 

de rehidratare orală hipotonă cu aromă de mere cu o soluție de rehidratare 

orală hipotonă obişnuită pe pacienţi trataţi ambulator, concluzionând că 

ambele au o eficacitate similară, putând fi înlocuite una cu cealaltă 32.

Un studiu încrucişat a comparat o soluție de rehidratare orală 

standard cu una îngheţată şi cu aromă, copiii având tendinţa de a o ac-

cepta mai bine pe cea dintâi (p < 0,001). În ceea ce priveşte eşecul tera-

peutic, după încrucişare, s-a constatat o rată semnificativ superioară de 

toleranţă a întregii cantităţi de soluție de rehidratare orală îngheţate, spre 

deosebire de cea standard 31.

Standard În situații excepționale, când rehidratarea orală nu este posibilă, 

se recurge la rehidratarea enterală pe sondă nazogastrică.

B, IIb

Argumentare

Rehidratarea enterală este asociată cu mai puține efecte adverse 

majore (deces, convulsii) şi o spitalizare mai scurtă comparativ cu 

terapia i.v. Eșecul terapiei enterale există în numai 4% dintre cazuri. 
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Copiii care pot primi terapie de rehidratare orală nu trebuie să pri-

mească lichide i.v. 33-34.

Standard Soluţii de rehidratare (ORS – Oral Rehydration Solutions)

Soluțiile de rehidratare se pot clasifica în 12:

A. Soluții de rehidratare orală (ORS) cu osmolaritate redusă

B. Soluții de rehidratare orală pe bază de orez (Rice-based ORS)

C.  Super-soluții de rehidratare orală – care au adăugate alte substanțe 

sau substraturi în afară de orez sau cereale, pentru a le spori efica-

citatea. 

•  ORS + amidon amilazo-rezistent (amylase-resistant starch)

•  ORS + guar gum

•  ORS + amestec de glucide nedigerabile (a mixture of non-digestible 

carbohydrates)

•  ORS + probiotice

•  ORS + zinc

•  ORS + glutamină

A, Ib

Standard A.  Soluții de rehidratare orală cu osmolaritate redusă  

(Reduced osmolarity ORS)

Soluția de rehidratare OMS clasică (standard) - are osmola-

ritate crescută de 311 mOsm/l, cu conținut de Na+ de 90 mmol/l. 

În prezent se recomandă ORS cu osmolaritate redusă sau hipotonă 

ca primă linie de terapie în tratamentul gastroenteritei acute la 

copil 12. 

Se folosesc următoarele soluții 29, 35-36: 

a)  Soluţia hipotonă este recomandată de ESPGHAN și conține Na+ 60 

mmol/l; nu este recomandată de OMS.

b)  Soluţia cu osmolaritate redusă este recomandată curent de OMS şi 

are o concentraţie de Na+ de 75 mmol/l şi osmolaritate mai mică, 

de 245 mOsm/l.

De notat că soluțiile de rehidratare orală cu osmolaritate redusă 

sau hipotone trebuie să fie recomandate ca primă linie terapeutică în 

GEA de diverse etiologii la copil: 
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1)  În diareea non-holerică ORS cu osmolaritate redusă este mai efi-

cace ca ORS clasic (standard) prin evoluţia clinică: reducerea 

pierderilor prin scaun, a vărsăturilor şi a nevoilor pentru supli-

mentarea terapiei i.v. 

2)  În diareea holerică există date limitate, dar se poate afirma că 

ORS cu osmolaritate redusă pare sigură şi eficace pentru copiii 

cu holeră. Se recomandă folosirea unei singure ORS cu compozi-

ţie globală, datorită avantajelor logistice și programatice; în acest 

sens este recomandată ORS cu osmolaritate redusă, cu următoa-

rea compoziţie (OMS):

•  glucoză = 75 mmol/l

•  sodiu = 75 mEq/l

•  potasiu = 20 mEq/l

•  clor = 65 mEq/l

•  citrat = 10 mmol/l

•  osmolaritate = 245 mOsm/l

Aceste aspecte citate mai sus sunt discutate de grupul de lucru 

ESPGHAN – ESPID, care constată că etiologia şi consecintele clini-

ce ale diareei acute la copii în Europa sunt diferite de cele observate 

la copiii din ţările în curs de dezvoltare. În ţările europene holera nu 

este cauză probabilă de diaree, copiii malnutriţi sunt mai puţini, iar 

consultul medical este rapid şi mai larg răspândit. 

Sunt argumente în favoarea ORS hipotone, astfel într-un studiu 

Cochrane soluţia ORS cu 60 mmol/l (“ESPGHAN solution”) a fost 

la fel de eficace ca şi ORS standard. Referitor la soluția recoman-

dată de OMS, așa-numita “reduced osmolarity solution” – numita 

şi WHO-ORS, care conţine Na+ 75 mmol/l nu este disponibilă în 

unele ţări din Europa. Majoritatea studiilor făcute la copiii europeni 

cu gastroenterită acută în ultima decadă au folosit soluția hipotonă 

(ESPGHAN-ORS). Ca urmare a acestor studii, grupul de lucru ESP-

GHAN – ESPID conchide că această soluție cu osmolaritate redusă 

este sigură și eficace în tratamentul copiilor cu gastroenterită acută. 

A, Ib
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Standard B. Soluțiile de rehidratare pe bază de orez (Rice-based ORS)

Soluțiile de rehidratare orală pe bază de orez nu sunt recoman-

date pentru copiii cu diaree non-holerică, deoarece acestea nu au nici 

un beneficiu aditional comparativ cu soluțiile de rehidratare orală 

standard. ORS pe bază de orez pot fi folosite ca terapie alternativă 

la soluția standard, la copiii cu diaree holerică, întrucât sunt beneficii 

deși puține, dar importante în îngrijirea acestor copii 12, 37.

A, Ib

Standard C. Super-ORS

Sunt soluţii de rehidratare care conţin alt substrat sau alte sub-

stanțe, în afara orezului şi cerealelor, care sunt adăugate pentru a spori 

eficacitatea clinică, urmărind reducerea osmolarității şi creșterea apor-

tului caloric 12. 

Se folosesc substanțe care sporesc absorbția de lichide prin 

transport cuplat – ca peptide, aminoacizi, sau substanţe care eliberea-

za acizi graşi cu lanţ scurt, ca de exemplu amidon rezistent la amilaza 

din porumb sau guma guar, care sporesc absorbția de apă și săruri la 

nivelul colonului. Se mai folosesc soluții care includ agenţi terapeu-

tici împotriva agenților patogeni: Lactobacillus GG și diosmectită sau 

ORS cu zinc sau cu glutamină. 

ORS cu amidon rezistent la amilază

Pentru diareea non-holerică dovezile nu sunt suficiente pentru a 

susține folosirea acesteia la toți copiii cu gastroenterită acută. 

Pentru diareea holerică, adolescenţii sau adulţii cu holeră pot 

beneficia de adăugare la ORS de amidon rezistent la amilază, care re-

duce pierderea de lichide fecale şi scurtează durata diareei, fiind însă 

necesare studii ulterioare 38.

ORS cu gumă guar

Poate fi benefică pentru copiii cu GEA, dar nu sunt dovezi sufi-

ciente pentru a recomanda folosirea ei de rutină 39.

ORS cu probiotice

ORS cu Lactobacillus GG poate fi benefică la copiii cu GEA, dar 

există dovezi insuficiente pentru a recomanda utilizarea de rutină 40.

A, Ib
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ORS cu zinc

Nu s-au făcut studii randomizate în terapie. Deşi s-au obţinut 

dovezi clare la copiii malnutriţi, nu sunt date suficiente pentru a re-

comanda sau nu folosirea universală a adaosului de zinc la soluţia de 

rehidratare orală 41.

ORS cu glutamină

Nu este recomandată pentru tratamentul GEA la copii 42.

Standard Modificări ale regimului alimentar 

ESPGHAN / ESPID şi Institutul Naţional de Excelenţă Clinică 

s-au pus de acord cu privire la principalele recomandări de diagnostic 

şi management a rehidratării, în special asupra rehidratării orale rapi-

de, cu reintroducerea relativ rapidă a alimentaţiei obişnuite anterioare. 

Toate recomandările susţin continuarea alăptării în timpul rehidratării, 

reiniţierea alimentaţiei corespunzătoare vârstei după sau chiar în tim-

pul rehidratării iniţiale (4 – 6 ore), iar în cazul sugarilor nu a fost în ge-

neral necesară o schimbare a diluţiei sau a preparatelor de lapte 11-12, 43.

Realimentarea precoce cu lapte matern poate fi benefică sau, 

după caz, riscantă în cazul categoriilor aflate la risc de deshidratare 

(nou-născut prematur, nou-născut sau sugar cu patologie malforma-

tivă sau/şi de tract digestiv). La aceste categorii cu risc se impune 

supraveghere de specialitate suplimentară.  

A, Ia

Standard Alimentaţia precoce vs. alimentaţia tardivă 

Se recomandă reluarea precoce a alimentaţiei după rehidratare. 

Sunt necesare totuşi alte studii pentru a determina dacă momentul rea-

limentării poate influenţa durata diareei, a emisiei complete de scaune 

sau creşterea în greutate a sugarului. 

Reintroducerea precoce a alimentaţiei facilitează regenerarea 

enterocitelor, recuperarea dizaharidazelor de la nivelul marginii în 

perie de la nivelul intestinului subţire, absorbţia nutrienţilor şi creş-

terea ponderală. Studii anterioare au arătat că realimentarea precoce 

prezintă un avantaj nutriţional semnificativ, în special la copiii sub-

nutriţi 11-12, 44.

A, Ia
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Argumentare

Un review Cochrane efectuat recent, care a inclus 12 studii (1226 

participanţi) publicate între 1979 – 1997, a analizat datele cu privire la 

reintroducerea alimentaţiei precoce (ingestia de alimente în timpul sau 

imediat după iniţierea rehidratării) comparativ cu reintroducerea tardivă 

a alimentaţiei (consum alimentar după 20 – 48 ore de la iniţierea rehidra-

tării) la copii sub 10 ani cu GEA. Două dintre studii au cuprins date cu 

privire la statusul nutriţional al participanţilor. 

Alimentaţia utilizată a cuprins lapte matern, preparate pe bază de 

lapte de vacă, preparate pentru sugari pe bază de soia sau orez. Nu s-a 

observat nicio diferenţă semnificativă între cele două grupuri de studiu, 

în ceea ce priveşte numărul de pacienţi care au necesitat administrarea 

neprevăzută de lichide i.v. (6 studii cu 813 participanţi), care au avut 

vărsături (5 studii cu 466 participanţi) şi au dezvoltat diaree persistentă 

(4 studii cu 422 participanţi). Durata medie de spitalizare a fost simi-

lară pentru cele două grupuri de studiu (2 studii cu 246 participanţi). În 

general scaunele diareice au persistat pe o durată mai lungă la grupul la 

care s-a decis reintroducerea tardivă a alimentaţiei, cu toate că diferența 

medie nu a fost semnificativă. Nu s-a putut observa nicio diferenţă între 

cele 2 studii cu privire la creșterea ponderală evaluată la mai puţin de 24 

de ore de la iniţierea tratamentului sau la remiterea bolii (4 studii). Marea 

majoritate a studiilor sunt vechi de peste 20 ani, iar unele rezultate nu au 

putut fi evaluate, ca urmare a metodelor utilizate la efectuarea studiilor 45.

Standard Utilizarea de rutină a alimentelor delactozate nu este recoman-

dată pentru tratamentul ambulator 12.

A, Ia

Standard Nu există suficiente date pentru a recomanda sau nu diluarea 

formulelor de lapte ce conţin lactoză 12.

A, Ia

Argumentare

Unele studii arată că alimentele delactozate scad durata diareei 

în raport cu alimentele care conţin lactoza, dar rămân limitate în ceea 

ce priveşte pacienţii trataţi în ambulator. O recenzie Cochrane a pus în 

evidenţă o reducere a duratei diareei la copii spitalizati care au primit
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preparate delactozate. Singurele două studii care au inclus şi pa-

cienţi trataţi ambulator (143 participanţi) nu au evidenţiat niciun 

efect semnificativ al preparatelor delactozate în ceea ce priveşte 

durata diareei. Diluarea laptelui obişnuit nu a redus durata diareei 

comparativ cu utilizarea laptelui nediluat sau a produselor lactate 

(5 studii, 417 participanţi), dar a demonstrat că reduce riscul de 

prelungire sau agravare a diareei 46.

Un review Cochrane (33 de studii pe 2973 copii), care a in-

clus doar 29 de studii realizate exclusiv la pacienţi spitalizaţi, a 

evaluat eficacitatea alimentelor care conţin sau nu lactoză la copii 

cu vârste de până la 5 ani. S-a constatat că produsele delactozate, 

spre deosebire de lapte şi produsele alimentare pe bază de lapte, 

au fost asociate cu o reducere a scaunelor diareice în aproximativ  

18 ore (14 studii, 1342 participanţi). Eşecul terapeutic a fost definit 

de multiple aspecte, precum prelungirea duratei diareei/ vărsătu-

rilor sau agravarea acestora, necesitatea rehidratării suplimentare 

sau scădere ponderală continuă. Produsele delactozate au redus 

eşecul terapeutic cu un risc relativ de 0,52 (18 studii, 1470 de par-

ticipanți) 46.

Standard Regimul BRAT (Banana = banană, Rice = orez, Apple = măr, 

Toast = pâine prăjită) pe bază de banană, orez, mere şi pâine prăjită nu 

a fost supus niciunui studiu şi nu face parte dintre recomandări.

D, IV

Standard Sucurile cu conţinut crescut de zahăr nu se utilizează în trata-

mentul GEA cu deshidratare.

C, III

Argumentare

Datorită conținutului crescut în carbohidrați și scăzut în so-

diu, acestea pot întreține diareea și deshidratarea prin imposibilita-

tea absorbției fiziologice intestinale 1:1 a sodiului și glucozei. To-

tuși, există studii izolate care au arătat beneficiul sucului diluat de 

măr în deshidratarea ușoară comparativ cu soluțiile de electroliți, 

în ceea ce privește acceptarea de către copil și scăderea timpului 

necesar rehidratării.
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MANAGEMENTUL DEsHIDRATăRII îN sPITAL

Stan-

dard

Criteriile de internare variază mult de la un spital la altul în ţările dezvoltate şi un nu-

măr mare de copii care nu prezintă deshidratare severă sunt totuşi spitalizaţi şi primesc tra-

tamente inutile, existând astfel o necesitate de standardizare a managementului acestei boli. 

Stan-

dard

Indicațiile pentru internare 12

Recomandările relative de spitalizare au la bază un consens şi includ oricare 

dintre următoarele condiţii:

• starea de șoc; 

• deshidratarea severă (mai mult de 10% din greutatea corporală);

• anomalii neurologice (letargie, convulsii);

• vărsături refractare sau bilioase;

• eşecul rehidratării orale;

• suspiciunea unei afecţiuni chirurgicale;

• imposibilitatea urmăririi şi tratamentului la domiciliu.

A, Ia

Argumentare

Nu există niciun criteriu stabil care să indice necesitatea spitalizării pentru deshi-

dratare. Din motive etice nu se pot desfășura studii clinice cu privire la acest aspect. 

Stan-

dard

Măsuri de igienă și izolare: Pe lângă metodele standard de igienă (igiena mâi-

nilor, echipament de protecţie individual, echipament special utilizat în îngrijirea paci-

entului, lenjerie individuală), se recomandă măsuri de precauţie relative la contactul cu 

alte persoane.

C, III

Argumentare

Următoarele măsuri de precauție în ceea ce privește contactele sunt indicate în 

îngrijirea copilului cu deshidratare: 

•  plasarea într-o cameră (salon) individual, atunci când acest lucru este posibil;

•  utilizarea mănuşilor;

•  spălatul mâinilor după folosirea mănuşilor;

•  echipament special pe durata efectuării procedurilor şi a îngrijirii pacientului.

Reco-

mandare

Nu este recomandată plasarea împreună a pacienţilor, chiar şi cu aceeaşi etiologie a 

gastroenteritei, din cauza riscului de agravare a bolii 12.

Stan-

dard

Indicațiile rehidratării parenterale

Rehidratarea parenterală se impune în locul celei orale în următoarele cazuri 12, 47: 

A, Ib
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1. imposibilitatea de a primi soluțiile de rehidratare pe cale orală (vărsături, status 

catatonic),

2. în cazul pacienţilor febrili cu deficit imun,

3. toxiinfecţie severă, bacteriemie suspicionată/confirmată, 

4. nou-născuţi şi sugari cu vârste mai mici de 3 luni, febrili.

5. stare de şoc,

6. deshidratare cu modificarea stării de conştienţă sau acidoză severă, 

7. agravarea deshidratării sau absenţa ameliorării după rehidratarea orală/enterală, 

8. vărsături persistente în pofida administrării unei cantităţi suficiente de lichide pe 

sonda nazo-gastrică sau pe cale orală; 

9. distensie abdominală severă sau ileus.

Stan-

dard

În cazul pacienţilor care au primit tratament i.v., atunci când nu mai există indi-

caţii pentru aceasta, trebuie să se încerce trecerea la tratamentul pe care orală. 

A, Ib

Modul de administrare a lichidelor pe cale parenterală

Stan-

dard

a) Pacienţi în stare de șoc 

Subiecţii cu şoc hipovolemic trebuie să primească perfuzie intravenoasă rapidă cu 

soluţii echilibrate de electroliți (de ex. Sterofundin).

D, IV

Stan-

dard

Dacă presiunea arterială nu se ameliorează după administrarea primului bolus, se 

va administra un al doilea bolus (chiar şi un al treilea) de 20 ml/kg, la 10 – 15 min de la 

administrarea precedentă, cu evaluarea celorlalte cauze de şoc hipovolemic 21.

D, IV

Stan-

dard

b) Pacienţi cu deshidratare severă, fără stare de şoc 

În acest caz se recomandă rehidratarea rapidă cu 20 ml/kg/oră cu NaCl 0,9 % 

timp de 2 până la 4 ore 48.

B, IIa

Stan-

dard

Acestora li se poate administra ulterior ca tratament de întreţinere o soluţie pe 

bază de dextroză şi electroliţi.

C, III

Opțiune Soluţia salină cu cel puţin 0,45% (minim 0,77 mEq/L) Na+ se poate administra în 

primele 24 ore de rehidratare i.v., pentru a preveni hiponatremia 21.

C, III

Stan-

dard

După reluarea micţiunilor şi după ce se cunosc valorile ionogramei (dacă nu indică 

hiperpotasemie) se poate adăuga KCl – 20 mEq/l 21.

D, IV

Argumentare

Nu s-au putut efectua studii cu privire la modalităţile de rehidratare i.v. la copii
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şi nu există protocoale standardizate bazate pe probe de eficacitate forte. Majoritatea 

schemelor de administrare indică variaţii de volum, de durată şi de compoziţie a solu-

ţiilor administrate, iar în majoritatea cazurilor acestea nu sunt justificate decât de vechi 

recomandări şi experiența profesională proprie 21, 33, 48.

Stan-

dard

Ritmul de rehidratare i.v. 

O rehidratare rapidă cu 20 ml/kg/h timp de 2 – 4 ore, urmată de rehidratare orală 

sau perfuzie continuă cu dextroză şi electroliţi reprezintă schema iniţială de rehidratare 

în cazul majorităţii pacienţilor care necesită asistenţă medicală în spital 33.

B, 

IIb

Stan-

dard

O rehidratare i.v. prea rapidă se poate solda cu dezechilibre electrolitice şi se 

poate asocia cu o durată de spitalizare prelungită, astfel încât nu este recomandată 21.

B, 

IIb

Stan-

dard

Rehidratarea i.v. se făcea, în trecut, lent, pe o perioada de 24 ore, timpul necesar 

rehidratării fiind relativ lung, fapt ce determina o spitalizare de lungă durată. Principalul 

scop al rehidratării i.v. rapide constă atât în acoperirea pierderilor lichidiene, cât şi a ne-

cesităţilor fiziologice, conform cantităţilor calculate de protocolul Holliday- Segar 33.

Greutate Nevoi lichidiene cotidiene 

1 - 10 kg 100 ml/kg 

10 - 20 kg 1000 ml + 50 ml/kg pentru fiecare kg peste 10 kg 

> 20 kg 1500 ml + 20 ml/kg pentru fiecare kg peste 20 kg 

B, IIa

Argumentare

Numeroşi experţi s-au declarat în favoarea unei hidratări i.v. mai rapide 49.

Înlocuirea rapidă a lichidelor extracelulare conduce la îmbunătăţirea perfuziei 

gastro-intestinale şi renale, fapt ce determină reluarea precoce a alimentaţiei, corecta-

rea dezechilibrelor hidroelectrolitice şi restabilirea echilibrului acido-bazic, conducând 

astfel la o însănătoşire mai rapidă şi scurtarea perioadei de spitalizare.

OMS recomandă administrarea unei perfuzii endovenoase de rehidratare pe o du-

rată cuprinsă între 3 – 6 ore, în funcţie de vârstă 25. Având în vedere această situaţie, 

diferite societăţi ştiinţifice au recomandat administrarea de perfuzie rapidă cu aprox 

20 ml/kg/h cu soluţie salină 0,9% în 2 – 4 ore, urmată de rehidratare orală sau PEV de 

întreţinere cu soluţie cristaloidă pe bază de dextroză şi electroliţi, dacă administrarea pe 

cale i.v. este de durată/necesară. 

Un studiu prospectiv a comparat noul protocol rapid (20 ml/kg/h cu soluţie salină 

0,45 în soluţie de dextroză 2,5%), cu un protocol anterior de rehidratare pe 24 ore, care a
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demonstrat reducerea semnificativă a ratei de internare, precum şi a duratei de spitalizare 

a copiilor cu deshidratare moderată 49.

Protocoale de rehidratare mai rapide decât cel propus mai sus sunt introduse pro-

gresiv, din dorinţa de a obţine controlul rapid al simptomatologiei, de a scurta perioada 

de spitalizare, cu reducerea costurilor la nivel global. În cadrul unui studiu controlat şi 

randomizat (SCR) care a comparat două protocoale i.v. rapide, toleranţa la administrarea 

de 50 ml/kg într-o oră a fost asemănătoare cu cea pentru 50 ml/kg în 3 ore, doar că prima 

s-a asociat cu părăsirea mai rapidă a serviciului de urgențe (2 vs 4 ore) 50.

Stan-

dard

Compoziția lichidelor utilizate pentru rehidratare parenterală

Soluţia salină izotonă (0,9%) reduce riscul efectiv de hiponatremie şi este recoman-

dată ca opţiune iniţială în majoritatea cazurilor. În rarele cazuri de şoc extrem de sever, se 

preferă utilizarea soluțiilor echilibrate de electroliți 12.

C, III

Opțiune Glucoza poate să fie adăugată în soluţia salină, după restabilirea volemiei, ca 

etapă ulterioară în cadrul rehidratării i.v.

C, III

Argumentare

Nu există o compozitie standard a lichidelor pentru protocoalele de rehidratare i.v. 

la pacienții cu deshidratare, rehidratarea parenterală se va realiza în funcție de parametrii 

clinici și biologici (starea generală a pacientului, ionograma serică, reluarea apetitului, 

persistența simptomelor caree întrețin deshidratarea, etiologia deshidratării). 

Recomandările oferite de Marea Britanie şi SUA susţin utilizarea soluţiilor izotone 

(NaCl 0,9% sau soluţia Ringer/Ringer lactat) pentru rehidratarea i.v. iniţială şi reducerea 

riscului de hiponatremie 51. Un studiu condus printre pediatri din unităţile de primiri ur-

genţe din Canada şi SUA a arătat că 93% dintre aceştia utilizau o soluţie salină normală 

(0,9%) pentru rehidratarea i.v. 52. O meta-analiză a 6 studii care aveau ca scop studiul 

efectelor rehidratării i.v. la copii cu diferite patologii a demonstrat că administrarea unei 

soluţii de rehidratare hipotonă creşte semnificativ riscul de hiponatremie acută, se aso-

ciază cu agravarea bolii de bază, şi chiar cu valori scazute ale natremiei ulterior trata-

mentului 53. Un singur studiu controlat şi randomizat a demonstrat că nivelul seric al Na 

a fost semnificativ îmbunătăţit la cei care au primit soluţie izotonă standard faţă de cei 

trataţi cu soluţii hipotone 54. Un alt studiu retrospectiv ulterior, realizat pe subiecţi care au 

primit soluţii hipotone i.v., a constatat că 19% dintre cei cu valori normale ale natremiei 

la internare au dezvoltat hiponatremie uşoară pe parcursul tratamentului 55. 
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După reechilibrarea volemică prin administrare de lichide i.v., se poate trece la 

administrarea unei soluţii pe bază de dextroză şi electroliţi. Glucoza adăugată soluţiilor 

de întreţinere poate favoriza metabolismul cerebral, scăderea catabolismului proteic şi 

reducerea pierderilor de sodiu 56. Un studiu caz-martor efectuat la copii preşcolari cu 

GEA a arătat că cei care au primit PEV cu soluţii cu conţinut scăzut de dextroză pentru 

corectarea deshidratării au o probabilitate semnificativ crescută de a fi reinternaţi, indife-

rent de cantitatea de lichide administrată 57.

Indicaţiile rehidratării pe sondă nazogastrică

Stan-

dard

Atunci când rehidratarea pe care orală nu poate fi efectuată (nu este posibilă/ 

fezabilă) se va încerca rehidratarea enterală pe sondă nazogastrică înainte de iniţierea 

celei pe cale i.v. 18.

A, Ib

Stan-

dard

Rehidratarea enterală scade considerabil atât riscurile la care este expus copilul, 

cât şi durata de spitalizare, faţă de rehidratarea i.v., fiind totodată eficace la marea ma-

joritate a copiilor 58. 

A, Ib

Stan-

dard

Schemele rapide de rehidratare pe cale nazo-gastrică (între 40 – 50 ml/kg în 

3 – 6 ore) şi standard (în 24 ore) au eficacitate similară, putând fi ambele recoman-

date în aceeaşi măsură.

B, IIa

Argumentare

Personalul medical este obişnuit cu rehidratarea pe cale parenterală în detrimen-

tul celei pe cale nazogastrică.

Nu există niciun acord asupra cantităţii de lichide care se poate administra pe son-

da nazogastrică. Datele obţinute cu privire la rehidratarea pe sonda nazogastrică pot fi 

extrapolate din studii incluse în meta-analize şi din 2 revizuiri sistematice. Schema de 

administrare a fost asemănătoare în toate studiile şi anume administrarea unui volum 

total cuprins între 40 – 50 ml/kg timp de 3 – 6 ore 59-60. Un studiu controlat şi randomizat 

realizat în Australia, singurul care a comparat 2 scheme de administrare la copiii aduşi 

în serviciul de urgenţe, nu a evidenţiat nicio diferenţă în ceea ce priveşte eficacitatea sau 

pericolul de administrare între reechilibrarea standard (> 24 ore) şi cea rapidă (4 ore). Ca 

urmare, concluzia autorilor a fost aceea că reechilibrarea rapidă pe sonda nazogastrică 

permite reducerea necesităţii de spitalizare, deşi un sfert dintre subiecţii care au primit re-

hidratare rapidă au avut nevoie de lichide complementare şi nu au putut părăsi spitalul 17.
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Stan-

dard

Deshidratarea hipernatremică

Rehidratarea pe cale orală sau nazogastrică cu o soluţie de rehidratare orală 

(SRO) hiperosmolară constituie un tratament sigur şi eficace, fără a produce efectele 

adverse specifice rehidratării i.v.

În cazul unei hipernatremii se recomandă: 

•  utilizarea unei soluţii izotone (soluţie salină 0,9%), pentru etapa iniţială; pentru peri-

oada de întreținere se utilizează soluții electrolitice izotone standardizate sau prepa-

rate (ser fiziologic, glucoză, clorură de sodiu, clorură de potasiu), cu monitorizarea 

atentă a parametrilor echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic și a statusului paci-

entului;

•  înlocuirea deficitului de lichide lent, în 48 de ore, cu scopul de a o reduce sodiul cu 

maximum 0,5 mmol/l pe oră (< 12 mEq/l pe 24 ore);

•  dozarea periodică a concentraţiei plasmatice a Na+ şi ajustarea aportului în funcţie de 

evoluţia acesteia 21. 

C, III

Argumentare

Deshidratarea hipernatremică (Na+ > 145 mmol/l) este mai rar întâlnită în gastro-

enterita acuta (GEA), mai exact în aproximativ 1 – 4% din cazuri, în functie de context. 

La nou-născuți deficitul de apă liberă este datorat dezechilibrului dintre aportul și pierde-

rile de apă. Prematurii, în special, sunt sensibili la pierderile de apă; acestea sun accen-

tuate de fototerapie. Totodată, mecanismele renale de concentrare a urinii sunt imature 

la nou-născuți. Alte cauze de deshidratare hipernatremică sunt alăptarea ineficientă (în 

special la mamele primipare), adipsia. La copiii cu hipernatremie deshidratarea poate fi 

subestimată din cauza lipsei semnelor clinice tipice; sugarii < 6 luni pot prezenta tegu-

mente elastice, moi, tahipnee şi semne neurologice (hipertonie musculară, hiperflexie, 

convulsii, somnolenţă sau comă).

Modul de administrare a lichidelor nu pare să influenţeze riscul de hipernatremie pe 

durata tratamentului/rehidratării. Un review Cochrane care a comparat efectele rehidratării 

enterale cu cea i.v. nu a arătat diferenţe statistice între cele două modalităţi de tratament, 

în ceea ce priveşte incidenta hipernatremiei 59. Un studiu anterior comparativ a demonstrat 

faptul că la copiii la care s-a administrat soluţie Ringer i.v., rata de convulsii a fost mai ridi-

cată faţă de cei la care s-a administrat SRO (25% vs 6%) 61. S-au realizat două studii retro-

spective cu privire la siguranţa modului de administrare a rehidratării i.v. la copii cu GEA. 
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Primul a obţinut rezultate favorabile după administrarea unei soluţii de întretinere mai mare 

de 50 ml/kg (pentru deshidratare moderată) sau 100 ml/kg (pentru deshidratare severă) de 

soluţie i.v. cu un conținut de 60 mmol/l de Na (natremia nu trebuie să fie scăzută cu mai 

mult de 0,6 mmol/l/h) 62. Un studiu retrospectiv recent a confirmat eficacitatea soluţiei sa-

line izotone de 0,9% administrate în bolus, urmată de o perfuzie de întreţinere pe o durată 

de 48 ore a unei soluţii saline adăugate la soluţia de dextroză 5% pentru tratamentul hiper-

natremiei asociate cu scaune diareice 63.

Tratamentul farmacologic al GEA

Opțiune În anumite cazuri, secundar rehidratării pot să fie asociate și măsuri farmacologice.

Antiemetice 

a) Ondansetron 

Ondansetronul, utilizat în dozajul recomandat de studiile disponibile, administrat pe 

cale orală sau i.v., poate fi eficace în cazul vărsăturilor din cadrul GEA la copii. 

B, IIb

Argumentare

Autorii unei meta-analize a 6 studii randomizate au observat că tratamentul cu 

ondansetron a diminuat riscul de vărsături persistente şi a redus atât necesitatea adminis-

trării de lichide i.v., cât şi riscul de respitalizare imediată la copii cu vărsături cauzate de 

GEA. Totuşi spre deosebire de placebo, ondansetron a determinat creşterea semnificativă 

a numărului de scaune la pacienţii trataţi, fără a afecta revenirea la viaţa normală 64.

Un review Cochrane mai recent care a inclus 7 studii randomizate a comparat tra-

tamentul cu ondansetron cu placebo, dintre care 4 studii au evaluat administrare pe cale 

orală. Au fost incluşi în studiu şi copii cu vârsta sub 18 luni care prezentau vărsături şi 

la care s-a pus diagnosticul de GEA. Spre deosebire de placebo, ondansetronul a crescut 

semnificativ numărul de copii care nu au mai prezentat vărsături, a redus necesitatea unui 

tratament i.v., chiar şi rata de reinternare imediată 65. În trei studii randomizate, în grupul 

care a primit ondansetron s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de scaune 

(p < 0,05). O analiză critică a datelor disponibile în baza de date Cochrane a arătat că pa-

cienţii care au primit ondansetron pe cale orală au avut o rată de reinternare în serviciile 

de urgenţă inferioară celor care au primit placebo 66.

Societatea Pediatrică Canadiană a recomandat că administrarea de Ondansetron, 

pe cale orală în doză unică, trebuie să fie luată în considerare la copii cu vârste cuprinse
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între 6 luni şi 12 ani, care prezintă vărsături posibil din cauza unei GEA, având o deshi-

dratare uşoară sau moderată şi la care rehidratarea orală s-a dovedit a fi ineficace. Nu 

se recomandă administrarea acestuia la copii cu deshidratare moderată sau severă, din 

cauza riscului de creştere a numărului de scaune diareice 67. Trebuie subliniat faptul că, 

la pacienţii la care se administrează Ondansetron, va trebui să se efectueze ECG pentru 

că acesta creşte riscul de alungire a segmentului QT, putând astfel determina un ritm 

cardiac anormal şi potenţial fatal, precum torsada vârfurilor 68.

Reco-

mandare

b) Alte antiemetice 

Nu există nicio dovadă care să susţină utilizarea altor antiemetice.

B, IIb

Argumentare

Efectele altor antiemetice precum dexametazona, granisetron, dimenhidrinat şi me-

toclopramid, au fost studiate în egală măsură în cadrul unei meta-analize, care a indicat că 

nu există nicio dovadă care să justifice administrarea dexametazonei sau metoclopramidu-

lui şi insuficiente rezultate care să susţină că granisetron sau dimenhidrinat stopează văr-

săturile 64-65. Un studiu randomizat, dublu orb efectuat ulterior meta-analizei, a confirmat 

datele descrise anterior în ceea ce priveşte tratamentul vărsăturilor cu dimendihidrat 69. 

Un studiu randomizat multicentric realizat pe 56 de copii din Japonia cu GEA, 

nu a fost în măsură să demonstreze eficacitatea domperidonului asociat unei SRO, în 

comparaţie cu o SRO în ceea ce priveşte reducerea vărsăturilor 70. Agenţia Europeană 

a Medicamentelor a emis, în martie 2014, o atenţionare cu privire la efectele secundare 

cardiace date de domperidon, în special administrat la copiii cu vărsături 71.

Reco-

mandare

Agenţi antiperistaltici (Loperamidul) 

Loperamidul NU este indicat în tratamentul GEA cu deshidratare la copil.

B, IIb

Reco-

mandare

Agenţi adsorbanţi 

Diosmectita poate fi avută în vedere în managementul GEA cu deshidratare.

B, IIb

Argumentare

După emiterea recomandărilor precedente au fost publicate două studii randomi-

zate, unul dintre cele două nu s-a desfăşurat într-o ţară dezvoltată. Dupont şi colab au 

efectuat două studii dublu-orb ce au avut ca scop evaluarea eficacităţii diosmectitei asu-

pra reducerii numărului de scaune diareice la 602 copii cu GEA provenind din Peru şi 

Malaezia. Rezultatele au fost raportate separat, din cauza unor diferenţe între criteriile 

de evaluare. În cazul populaţiei provenite din Peru (300 participanţi), s-a redus cantitatea
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de scaun pe 72 ore (p = 0,032), durata diareei a scăzut şi ea (p = 0,001) la cei care au 

primit diosmectită, efect confirmat şi în cazul diareei cu Rotavirus 72. Un alt studiu ran-

domizat recent desfăşurat în India a concluzionat ca diosmectita reduce durata diareei, 

evitând astfel o evoluţie prelungită 73.

Opțiune Diosmectita cu Lactobacillus GG (LGG) 

Atât asocierea dintre cele două, cât şi simpla administrare de LGG s-a dovedit a 

fi în egală măsură eficientă în tratamentul copiilor cu GEA, astfel încât utilizarea com-

binată a acestora nu este justificată. 

B, IIb

Argumentare

În ţările unde atât diosmectita, cât şi LGG sunt disponibile consumului larg, ele sunt 

deseori utilizate în combinație. Un studiu randomizat dublu orb care a comparat efectele 

date de utilizarea în asociere a celor două şi cele conferite doar de administrarea de LGG, 

a arătat că durata scaunelor diareice este similară în ambele grupuri de studiu 74.

Reco-

mandare

Alţi agenti absorbanţi 

Celelalte substanțe absorbante precum kaolin-pectina şi cărbunele activ nu sunt 

recomandate. 

C, III

Argumentare

Un singur studiu (nemenţionat în recomandările ESPHGAN/ESPID 2008) a fost 

identificat pentru evaluarea efectelor date de cărbunele activ. Acel studiu randomizat ce 

a cuprins 39 de copii cu vârste cuprinse între 6 săptămâni şi 10 ani cu GEA şi deshidra-

tare acută, a pus în evidenta o reducere a numărului de scaune diareice şi o scădere a 

necesităţii de administrare de SRO în grupul de studiu care a primit carbune activ faţă 

de grupul martor. Nu s-au identificat diferenţe majore între loturile de studiu în ceea ce 

priveste tratamentul i.v. De menţionat faptul că metodologia studiului poate fi îndoielni-

că având în vedere incertitudini în ceea ce priveşte randomizarea, procedura/ modul de 

administrare a tratamentului „orb” 75.

Opțiune Medicamente antisecretorii intestinale 

Racecadotrilul 

Acest medicament poate fi avut în vedere pentru managementul GEA cu deshidratare.

B, IIb

Argumentare

O meta-analiză recentă pe 146 de studii a evaluat eficacitatea racecadotrilului 

în raport cu administrarea doar de SRO sau placebo. Au fost supuse analizei datele
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neprelucrate a 9 studii randomizate (SR) conduse pe 1348 copii, cu vârste mai mici de 

15 ani. Patru dintre cele 9 studii au fost efectuate pe copii spitalizati în regim continuu, 

iar 5 pe cei trataţi ambulator. Racecadotrilul şi-a demonstrat eficienţa prin reducerea 

duratei diareei la de două ori mai mulţi pacienţi din grupul de studiu faţă de cei din gru-

pul placebo. Nu s-a observat o corelaţie între tratament şi deshidratare, tipul studiului, 

infecţia cu Rotavirus sau ţara de provenienţă. La pacienţii spitalizaţi, cei din grupul cu 

tratament au avut numărul mediu de scaune diareice mai mic decât cei din grupul pla-

cebo (p < 0,001). Rezultate similare s-au obţinut şi la cei care au primit tratament cu 

Racecadotril în ambulator. Administrarea de Racecadotril la pacienţii trataţi în regim 

ambulator/ la domiciliu a determinat nu doar o scădere a nevoii de îngrijiri medicale 

ulterioare, ci şi a necesităţii unui tratament i.v., comparativ cu grupul placebo 76. 

Opțiune Zincul (Zn)

Copiii cu vârste mai mici de 6 luni din ţările în curs de dezvoltare pot să primească 

Zn în tratamentul GEA cu deshidratare, deşi în zonele in care deficitul de zinc este rar în-

tâlnit nu s-a putut observa/ nu s-a obţinut niciun beneficiu în urma administrării acestuia.

B, IIb

Argumentare

Recent au fost publicate trei meta-analize asupra utilizării de zinc în tratmentul GEA. 

Prima dintre acestea a identificat 18 studii randomizate desfăşurate în principal în ţările în 

curs de dezvoltare, unde deficienţele de zinc sunt mai frecvente, pe 11.180 pacienţi. Admi-

nistrarea de Zn s-a asociat cu o reducere semnificativă a duratei diareei sau a persistenţei ei 

mai mult de 7 zile, dar nu şi cu diminuarea cantitativă a acesteia 77.

Cea de-a doua meta-analiză a arătat că suplimentarea cu Zn a scăzut durata medie a 

diareei acute cu până la 19,7% (19 studii, 8957 pacienţi), precum şi a diareei persistente, de 

la 15% până la 30%, fără a influenţa volumul scaunelor sau emisia de scaune. În schimb a 

crescut riscul de vărsături 78.

Un review recent a identificat 24 de studii randomizate, cuprinzând tratament oral cu 

Zn şi placebo, la copii cu diaree acută, cu vârsta cuprinsă între 1 lună şi 5 ani, în special în 

ţările în curs de dezvoltare sau cu carenţe importante în zinc. Este interesant că la sugarii cu 

vârsta de până la 6 luni, durata medie a diareei nu a fost influenţată, putând chiar să crească 

riscul de persistenţă a diareei, până la 7 zile 79. 

Un singur studiu s-a desfăşurat în Europa – el a cuprins 141 de copii din Polonia cu 

GEA, cu vârste cuprinse între 3 şi 48 de luni, care au primit aleator (randomizat) sulfat de
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zinc sau placebo timp de 10 zile. Nu s-a putut observa o diferenţă semnificativă între cele 

2 loturi de studiu, atât în privinţa duratei scaunelor diareice, cât şi în cea a criteriilor de

evaluare secundare, cum ar fi: frecvenţa scaunelor în zilelele 1, 2 şi 3 de boală, frecvenţa 

vărsăturilor, administrarea de tratament iv şi persistenţa diareei mai mult de 7 zile 80.

Opțiune PRoBIoTICELE 

Un tratament complementar celui cu SRO reduce durata şi intensitatea simpto-

melor specifice gastroenteritei, unele dintre probiotice putând fi utilizate în tratamentul 

GEA la copii.

A, Ib

Stan-

dard

Noi date au confirmat că probioticele şi-au demonstrat eficacitatea în a reduce 

durata simptomatologiei din GEA la copii.

A, Ib

Stan-

dard

Administrarea urmă tulpini de probiotice se va face complementar unei SRO: L. 

rhamnosus GG şi S. boulardii.

A, Ib

Argumentare

Probioticele reduc durata diareei cu aproximativ o zi, în funcţie de tulpina ad-

ministrată, neputându-se emite recomandări generale. Inexistenţa datelor cu privire 

la anumite tulpini de probiotice nu implică faptul că studii ulterioare nu pot stabili 

beneficiile acestora. Experţii care au elaborat recomandările ESPGHAN recomandă 2 

tipuri specifice de probiotice, care pot fi utilizate complementar administrării de SRO, 

şi anume: L. rhamnosus GG şi S. boulardii. 

L. reuteri DSM 17938 a fost inclus pe lista probioticelor agreate de ESPGHAN 81.

Lactobacillus acidophilus LB, care nu poate fi încadrat în categoria probioticelor, 

şi-a demonstrat eficienţa în a reduce simptomatologia gastroenteritei acute, în practica 

pediatrică 81.

Opțiune sIMBIoTICELE 

Nu există date propriu-zise care să justifice utilizarea de simbiotice în tratamen-

tul GEA cu deshidratare. 

B, IIb

Argumentare

Din lipsă de dovezi certe/ plauzibile, simbioticele nu au fost specificate în cadrul 

recomandărilor anterioare, formulate de ESPGHAN/ESPID.

Trei studii randomizate au evaluat eficienţa probioticelor în managementul GEA. Pri-

mul studiu a comparat eficacitatea asocierii a 5 tulpini de probiotice (Str. Thermophilus, L. 

rhamnosus GG şi L. acidophilus, B. infantis şi B. lactis), cu fructo-oligozaharide, la 111 copii
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cu GEA cu vârsta medie de aprox 40 luni. Durata mediană de boală a a fost semnificativ 

mai scurtă în grupul cu tratamentul cu simbiotice faţă de grupul placebo (p < 0,005). Nu-

mărul pacienţilor la care scaunele au fost de consistenţă normală în ziua a 2-a şi a 3-a a fost 

net superior în grupul de tratament. Printre altele, a scazut nevoia administrării unei alte 

medicaţii complementare (antipiretică, antiemetică sau antibiotică) 82.

În cel de-al doilea studiu, simplu orb, ce a cuprins 209 copii din Turcia, s-a testat 

eficacitatea asocierii următoarelor tulpini: Lactobacillus acidophilus, L. Rhamnosus, Bi-

fidobacterium bifidum, B. longum şi Enteroccocus faecium în doză de 2,5 × 109 UFC, 

în asociere cu fructooligozaharide, pe parcursul a 5 zile. Administrarea concomitentă a 

tulpinilor de mai sus cu rehidratarea convenţională a scăzut durata diareei şi perioada de 

spitalizare, în raport doar cu simpla rehidratare 83.

În cadrul celui de-al treilea studiu randomizat, care a cuprins 107 copii de origine 

italiană, cu vârste cuprinse între 3 şi 36 luni au primit o altă combinaţie de probiotice (L. 

Paracasei B 21060 cu arabinogalactan şi xilooligozaharide) care a părut a fi benefică. Re-

zoluţia la 72 de ore a scaunelor diareice s-a produs mai frecvent la copiii care au primit 

simbioticele, faţă de grupul placebo. Pe de altă parte, în cadrul aceluiaşi grup, s-a produs o 

importantă scădere a duratei diareei (p = 0,04) şi a numărului de scaune la 48 – 72 ore de 

la iniţierea tratamentului. Procentajul de pacienţi care au necesitat spitalizare, precum şi 

costurile tratamentului au fost mai mici în lotul care a primit simbioticele 84.

Opțiune PREBIoTICELE 

Nu există recomandări cu privire la utilizarea prebioticelor în tratamentul / mana-

gementul gastroenteritei acute la copil.

B, IIb

Opțiune MICRoNUTRIENŢI 

Nu există recomandări cu privire la utilizarea acidului folic în tratamentul / mana-

gementul gastroenteritei acute la copil.

B, IIb

Opțiune GELATINA TANAT (Tasectan) 

Nu există recomandări cu privire la utilizarea gelatinei tanat în tratamentul / mana-

gementul gastroenteritei acute la copil cu deshidratare.

B, IIb

Argumentare

Acesta este un amestec format din acid tanic şi gelatină. Acidul tanic are proprietăţi 

astringente, graţie capacităţii sale de a forma complexe proteice macromoleculare, dar şi 

proprietăţi antibacteriene, antioxidante şi antiinflamatorii. Un studiu clinic nesatisfăcător
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din punctul de vedere al metodologiei, întreprins pe 211 copii, cu vârste cuprinse între 3 

luni şi 12 ani, cu GEA (mai mult de 3 scaune în mai puţin de 72 ore) a obiectivat o scăde-

re a numărului de scaune şi o ameliorare a consistenţei acestora în cazul lotului de studiu, 

care a primit SRO plus gelatină tanat, în raport cu cei care au primit doar SRO 85-86.

Standard TRATAMENTUL ANTIINFECŢIos 

Acesta nu trebuie să fie administrat la majoritatea copiilor / toţi copiii la care s-a pus 

diagnosticul de GEA, cu atât mai puţin celor care nu prezintă semne şi simptome de boală.

B, IIb

Argumentare

O gastroenterită la un copil care nu prezintă o patologie subiacentă / boli cronice aso-

ciate este de obicei autolimitată, indiferent de agentul patogen implicat (rareori identificat 

la momentul apariţiei simptomelor). Recuperarea clinică, chiar şi fără tratament antibiotic 

specific, survine în câteva zile, iar microoorganismul este este eliminat din organism într-un 

timp relativ scurt, de ordinul zilelor sau al săptămânilor. Complicaţiile survin rar 12.

Standard Tratamentul antimicrobian al gastroenteritei bacteriene 

Tratamentul antibiotic de rutină nu este necesar în GEA de origine bacteriană, 

decât în cazul unor germeni specifici sau în anumite situaţii clinice bine definite.

D, IV

Standard Terapia antibiotică de primă linie pentru shigelloză este reprezentată de azitromicină. B, IIb

Argumentare

O meta-analiză a 16 studii, care au inclus 1748 copii și adulți cu infecție cu Shi-

gella disenteriae, susține că tratamentul eficient de primă linie cu azitromicină scurtea-

ză durata bolii 87. 

Standard Terapia antibiotică este recomandată în diareea cu Salmonella pentru reducerea 

riscului de bacteriemie.

D, IV

Argumentare

Bacteriemia secundară salmonelozei, cu infecții focale extraintestinale apare mai 

des la nou-născuți, sugari și copii cu patologii asociate. În aceste cazuri antibioterapia 

reduce riscul de bacteriemie 88.

Standard Terapia antibiotică pentru gastroenterita cu Campylobacter este rezervată doar 

formelor dizenterice pentru a reduce riscul de transmitere. Diminuarea simptomato-

logiei se realizează dacă antibioterapia este inițiată în stadiile precoce ale bolii (în 

primele trei zile de la debut), iar antibioticul de elecție este azitromicina. Alte opțiuni 

antibiotice variază în funcție de pattern-ul de rezistență. 

A, Ib
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Argumentare

O meta-analiză ce a cuprins 11 studii dublu-oarbe, placebo-controlate a arătat că 

tratamentul antibiotic al gastroenteritei cu Campylobacter a redus durata simptomelor 

cu 1,3 zile. Efectul a fost mai pronunțat dacă terapia a fost inițiată la mai puțin de 3 zile 

de la debutul simptomatologiei 89.

CRITERII DE EXTERNARE A PACIENTULUI CU DEsHIDRATARE

Standard Externarea unui pacient cu deshidratare trebuie să fie luată în considerare doar 

atunci când au fost îndeplinite următoarele condiţii: 

•  obţinerea unei rehidratări corespunzătoare, după cum indică sporul ponderal / curba 

ponderală şi/sau statusul clinic al pacientului;

•  nu mai este necesar tratament i.v.;

•  cantitatea de lichide ingerate este egală sau depăşeşte pierderile;

•  este necesară dispensarizarea la medicul de familie și revenirea la spital de urgență 

în caz de recădere a bolii.

A, Ib

Argumentare

Un copil poate fi externat din spital atunci când nu mai are nevoie de proceduri 

terapeutice sau diagnostice şi familia îl poate îngriji la domiciliu. În cele mai mul-

te cazuri, momentul externării nu corespunde recuperării/ vindecării complete sau a 

dispariţiei complete a scaunelor diareice, astfel încât este important să se ţină cont 

de faptul că, între ziua externării şi momentul reluării activităţilor zilnice obişnuite, 

va fi necesar de un interval de timp suplimentar, în care simptomele se vor remite în 

totalitate (consistenţa şi frecvenţa scaunelor, controlul sfincterian). Externarea precoce 

poate determina o reinternare în serviciul de urgenţă; totuşi, în cadrul unei analize re-

trospective recent efectuate care a cuprins un număr mare de copii cu afecţiuni acute 

care au fost externaţi în aceeaşi zi a prezentării lor, GEA nu a putut fi relaţionată cu 

riscul crescut de reinternare 90.

O mai bună comunicare şi expunere a informaţiilor medicale aparţinătorilor poate 

îmbunătăţi capacitatea de îngrijire la domiciliu a copilului şi, ca urmare, poate scădea 

riscul unei noi internări, lucru întărit şi de un studiu recent, non randomizat, care a ur-

marit conştientizarea şi respectarea de către aparţinători a recomandărilor medicale fur-

nizate pe biletul de externare, prin expunerea orală a acestora de către medicul curant.
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Anexa 1

Clasificarea deshidratării și caracteristicile clinice 

semn clinic Deshidratare 
ușoară (<5%)

Deshidratare  
moderată (5-10%)

Deshidratare 
severă (>10%) Comentarii

Scăderea  
diurezei Nu Da Da

Atenție în diferențierea  
(de către părinte) a scaunelor 

apoase de urină
Mucoasă  
bucală uscată Nu Da Da Copiii cu respirație orală pot 

avea mucoasa bucală uscată
Ochi înfundați 
în orbite Nu Da Da

Pliu cutanat 
persistent

Nu  
(revine imediat)

Da
(revine  

în 1 - 2 secunde)

Da
(revine  

în > 2 secunde)

Mai puțin evident  
în deshidratarea  
hipernatremică

Prelungirea 
timpului de 
recolorare  
capilară (TRC)

Nu Ușor prelungit
Prelungit

Extremități reci/ 
marmorate/ 

palide

TRC < 2 secunde  
este considerat normal

Iritabilitate/ 
somnolență Nu Da Importantă

Anexa 2

scor de apreciere a deshidratării - scorul Vesikari (modificat după (91))

Parametru 0 1 2 3
Durata diareei (ore) 0 1 - 96 97 - 120 ≥ 121
Numărul scaunelor diareice pe 
24 ore, de la debutul bolii 0 1 - 3 4 - 5 ≥ 6

Durata vărsăturilor (ore) 0 1 - 24 25 - 48 ≥ 49
Numărul vărsăturilor pe 24 ore, 
de la debutul bolii 0 1 2 - 4 ≥ 5

Febra maximă înregistrată < 37°C 37,1 - 38,4 °C 38,5 - 38,9 °C ≥ 39°C
Necesitatea asistenței medicale 0 - Asistență primară Unitate Primire Urgențe

Tratament Fără Rehidratare 
i.v. Spitalizare -

Scor 0 - 8 = deshidratare ușoară; Scor 9 - 10 = deshidratare moderată; Scor ≥ 11 = deshidratare severă.

Anexa 3

Abrevieri

ORT – terapia de rehidratare orală

ORS – soluție de rehidratare orală

GEA – gastroenterită acută

i.v. – intravenos

EsPGHAN –  Societatea Europeană de Gastroenterologie, 

Hepatologie și Nutriție Pediatrică

OMS – Organizația Mondială a Sănătății

EsPID –  Societatea Europeană de Boli Infecțioase Pediatrice



35

ReechilibRaRea hidRoelectRolitică în sindRoamele de deshidRataRe acută la nou-născut și sugaR

Anexa 4

sfaturi pentru părinți

Deshidratarea apare când există un aport inadecvat de lichide sau există pierderi (vărsături cu sau 

fără diaree)

Deshidratarea poate fi ușoară, medie sau severă.

Semne ale deshidratării ușoare/ medii:

•  tegumente și mucoase uscate; pliu cutanat persistent;

•  lacrimi puține sau absente (copilul plânge fără lacrimi);

•  copil indispus (mofturos);

•  absența urinii în scutec pentru cel puțin 6 ore la nou-născut și sugar.

Semne ale deshidratării severe:

•  mucoasa bucală uscată; tegumente uscate, pliu cutanat persistent;

•  somnolență, reacționează greu la stimuli;

•  ochi înfundați în orbite;

•  fontanela anterioară deprimată;

•  absența urinii în scutec de peste 8 ore;

•  respirație superficială accelerată;

•  puls periferic slab și accelerat.

Recomandări

Deshidratarea ușoară sau medie se poate trata la domiciliu. Dacă sugarul are și diaree, dar nu varsă, 

se continuă alimentația la sân.

Primul pas în tratamentul deshidratării îl reprezintă rehidratarea. Atâta timp cât apetitul este păstrat 

și sugarul nu varsă, se încearcă administrarea soluțiilor de rehidratare orală. Concomitent se monitorizează 

aportul de lichide din alimentație. Se identifică și se elimină cauza deshidratării, dacă este posibil.

În caz de deshidratare severă sau persistența simptomelor (vărsături, diaree, inapetență, lipsa urinii în 

scutec, alterarea stării generale), copilul trebuie să fie adus de urgență la medic!
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Ghidurile clinice reprezintă instrumente utile pentru practica medicală 
curentă; ele prezintă recomandări bazate pe dovezi publicate în literatura de 
specialitate şi, în absenţa acestora, pe experienţa experţilor din domeniu.

Ghidurile clinice elaborate în cadrul Proiectului “SPITAL - COMUNITATE, 
flux de îngrijire continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de 
îmbolnăvire şi deces” au ca scop elaborarea de criterii standardizate de 
diagnostic şi tratament, atât în timpul spitalizării, cât şi în comunitate, la 
nivelul cabinetului medicului de familie.

Deşi reprezintă o sinteză a cunoştinţelor la nivel internaţional, ghidurile 
nu pot înlocui raţionamentul medicului - în stabilirea diagnosticului sau 
protocolului therapeutic.Acesta trebuie să ia în considerare specificitatea 
şi particularitatea cazului, opţiunile pacientului sau, în cazul copilului, ale 
părintelui sau aparţinătorului, precum şi resursele materiale şi umane de care 
dispune medicul / instituţia care îngrijeşte pacientul.

Folosind principiile şi liniile directoare ale ghidurilor, instituţiile sanitare 
îşi vor dezvolta protocoale proprii de practică medicală, care vor lua în 
considerare particularităţile şi resursele materiale şi umane locale.

Ghidurile clinice vor fi supuse unui proces de revizuire şi actualizare 
continuă. Cele mai recente versiuni ale acestora vor fi disponibile pe site-ul 
INSMC - https://www.insmc.ro/
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