21. ALGORITM DE EVALUARE ÎN URGENȚĂ A COPILULUI
CU TRAUMATISM VERTEBRAL CERVICAL
DA

Există ORICARE dintre criteriile următoare ?
A. Mecanism trauma�c semniﬁca�v
B. Simptome și semne suges�ve
C. Factori favorizanți
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Este vârsta copilului peste 3 ani ?
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Există TOATE criteriile următoare, la copilul sub 3 ani ?

Există TOATE criteriile următoare , la copilul peste 3
ani ?
1.
Alert
2.
Fără deﬁcite neurologice
3.
Fără leziuni semniﬁca�ve care produc durere
sau disconfort și pot distrage atenția în �mpul
examenului clinic
4.
Fără suspiciune de intoxicație/inges�e de
alcool sau droguri
5.
Fără sensibilitate la palparea apoﬁzelor
spinoase cervicale
6.
Fără hipotensiune arterială de cauză
neexplicată
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Glasgow Coma Scale (GCS) >13
Fără deﬁcite neurologice
Fără leziuni semniﬁca�ve care produc durere sau disconfort și
pot distrage atenția în �mpul examenului clinic
Fără suspiciune de intoxicație/inges�e de alcool sau droguri
Fără sensibilitate la palparea apoﬁzelor spinoase cervicale
Fără hipotensiune arterială de cauză neexplicată
Fără mecanism trauma�c semniﬁca�v cunoscut sau
suspicionat: accidente ru�ere cu coliziuni frontale, căderi
accidentale de la peste 3 m, traumă nonaccidentală
(agresiune, abuz)
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Sunt îndeplinite TOATE condițiile următoare ?
1.
Fără durere spontană sau la palparea coloanei cervicale
2.
Fără durere sau limitarea mișcărilor de rotație ușoară a capului la stânga
și la dreapta
3.
Fără durere sau limitarea mișcărilor de ﬂexie și extensie ușoară a capului
4.
Fără simptome/semne neurologice
DA
NU SE IMOBILIZEAZĂ SAU SE SUPRIMĂ IMOBILIZAREA
NU SUNT NECESARE INVESTIGAȚII IMAGISTICE
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ESTE NECESARĂ IMOBILIZAREA
SUNT NECESARE
INVESTIGAȚII IMAGISTICE

Sunt întrunite TOATE criteriile următoare?
1. Copil alert,
2. Asimptoma�c,
3. Fără altă indicație de CT (craniu, torace, abdomen)
4. Traumă prin mecanism semniﬁca�v sau cu factori favorizanți pentru TVC chiar și în condiții de traumă minoră?
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1.
2.

NU

RADIOGRAFII CERVICALE C1-C7+ T1
Copil sub 8 ani - 2 incidențe (AP, LL)
Copil peste 8ani - 3 incidențe (AP, LL, odontoidă sau cu gura deschisă)

CT COLOANĂ CERVICALĂ
C1-C7+ T1

NU
Radiograﬁi normale?
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DA
Se exlude leziunea de coloană
cervicală și se suprimă imobilizarea
DA

Examen local al
coloanei cervicale
normal
2

CT normal?
NU
NU

Consult
Neurochirurgie/Ortopedie

Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești și prespitalicești de medicină de
urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Proiectul s-a derulat în baza Acordului-cadru între Consiliul
Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor
Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind implementat de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenţie
executivă.
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A. Mecanism traumatic semnificativ
-- Pieton/biciclist lovit de mașină
-- Pasager în autovehicul - accident rutier prin coliziune sau răsturnare
-- Cădere de la peste 3 metri
-- Lovit sau căzut de pe cal
-- Proiectat de sau dintr-un autovehicul sau bicicletă
-- Electrocutat
-- Înecat
-- Accident rutier în care cel puțin o victimă este în stare gravă sau a fost necesară descarcerarea
-- Traumatism direct (arme de foc sau albe) sau indirect la nivel cervical
-- Politraumatism
-- Traumatism semnificativ la un nivel situat deasupra claviculelor (craniu, față, mandibulă)
B.Simptome și semne sugestive
-- Durere spontană și/sau sensibilitate la palparea apofizelor spinoase cervicale, posttraumatic
-- Limitarea mișcărilor de flexie/extensie , lateralitate, rotaţie datorită durerii
-- Semne clinice de traumatism vertebral toracic, lombar
-- Deficit neurologic acut, posttraumatic (parestezii și/sau slăbiciune musculară)
-- Torticolis acut
-- Hipotensiune și/sau bradicardie posttraumatică
-- Orice leziune care produce durere sau discomfort și distrage atenția pacientului (fracturi )
-- Status mental alterat (alcool, droguri, traumă)
-- Imposibilitatea de a stabili un istoric al bolii, pacient găsit într-o situație care ar putea ridica suspiciunea
de traumă, (la baza scărilor, sau pe stradă; fără martori) sau pacient găsit în apă, cu istoric sau probabilitate de submersie (înec)
C. Factori favorizanți
-- Anomaliile de dezvoltare vertebrală și/sau laxitate ligamentară
-- Sindrom Down
-- Artrită reumatoidă
-- Sindrom Grisel (subluxație non-traumatică atlanto-axială determinată de inflamația țesuturilor moi ca
urmare a IACRS, abcese amigdaliene/retrofaringiene, intervenții chirurgicale ORL
-- Mucopolizaharidoze (Sindrom Morquio- laxitate articulară)
2
Sunt îndeplinite TOATE condițiile următoare?
-- Fără durere spontană sau la palparea coloanei cervicale
-- Fără durere sau limitarea mișcărilor de rotație ușoară a capului la stânga și la dreapta
-- Fără durere sau limitarea mișcărilor de flexie și extensie ușoară a capului
-- Fără simptome/semne neurologice
Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești și prespitalicești de medicină de
urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Proiectul s-a derulat în baza Acordului-cadru între Consiliul
Federal Elveţian, reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor
Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind implementat de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenţie
executivă.
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