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Definiție:
• SIDS (sindromul morții subite a sugarului, 

„sudden infant death syndrome”): Decesul 
neașteptat și subit al unui sugar (foarte rar 
al unui copil mic), fără a fi identificată o 
cauză a decesului prin examinare clinică sau 
autopsie. Sinonime: deces subit și neprevăzut 
al sugarilor, mors subita infantum, moartea în 
leagăn, moartea în pătuț.

• ALTE (eveniment aparent amenințător de 
viață, „apparent life threatening event”, mai 
demult numit Near-SIDS): Stare neașteptată 
și subită cu apnee, paloare și/sau cianoză și 
inanimare. Este privit adesea ca „precursor” 
al SIDS, deși o intervenție cât mai rapidă 
(resuscitare) poate preveni decesul. Se face 
diferența între așa-numitul ALTE idiopatic 
(nu există suficiente explicații clinice) și ALTE 
în contextul unei afecțiuni preexistente 
(meningită, urosepsis, etc.) Recent, termenul 
BRUE (brief resolved unexplaine event) a fost 
sugerat de Academia Americană de Pediatrie. 

Clasificare anatomo-patologică a SIDS:
• SIDS clasic: Decesul neașteptat și subit 

datorat antecedentelor; fără identificarea 
de elemente patologice după examinarea 
completă postmortem (cu excepția peteșiilor 
la nivelul timusului și pleurei, a edemului 
cerebral, a creșterii numărului celulelor gliale 
din creier și a altor modificări subtile).

• SIDS Borderline: Decesul subit al sugarului 
cu unele constatări patologice (otită, bronșită, 
enterită, etc.) la momentul autopsiei sau al 
altor examinări, însă fără constatări care să 
explice decesul.

• Cazuri neautopsiate de sugari decedați 
subit (nu ar trebui să existe astfel de cazuri, 
deoarece decesele subite și neașteptate 
trebuie să fie întotdeauna supuse autopsiei.).
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Patogeneză:
• Nu se cunoaşte cu siguranță, probabil 

instabilitate funcțională a centrilor autonomi 
în somn (respirație cu răspuns respirator 
paradoxal, adică supresie la hipoxie, reacție 
de trezire întârziată, circulație sanguină cu 
bradicardie accentuată în caz de apnee, stress 
caloric etc.)

• Decompensare cauzată de diverşi factori 
declanșatori (infecția căilor respiratorii, 
în special virusuri SR, cu apnee centrală și 
obstructivă, decubit ventral, supraîncălzire, 
reflux gastroesofagian cu chemoreflex 
laringean și apnee, convulsii cerebrale, 
nicotină, antipiretice care conțin fenotiazină 
etc.)

• Cercetări noi atestă prezența în cazurile 
SIDS a unui defect al neurotransmițătorilor la 
nivelul SNC, care probabil împiedică apariția 
unui răspuns respirator adecvat în cazul 
episoadelor hipoxice. Per ansamblu este 
vorba despre un eveniment multifactorial, 
adică trebuie să coincidă mai multe condiții 
„nefavorabile”.

Incidență: 0,5-2‰ din totalul sugarilor 
născuți vii; procent redus la 0,1‰ în țările în 
care se derulează campanii de prevenție. Vârf 
în lunile de viață 2 - 4, băieți ÷ fete = 60 ÷ 40. 
SIDS survine în peste 90% din cazuri în timpul 
somnului. Vârf sezonier pe perioada iernii 
(suspiciune de perioadă VSR!); incidență mai 
mare în păturile sociale inferioare.

Semne clinice de risc:
• Aspecte patologice în somn: apnee 

de somn obstructivă, paloare sau cianoză 
evidente, transpirație accentuată, dificultate 
de trezire.

• Dificultăți în a ingera lichide (tulburări de 
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coordonare supt-înghițit-respirat), vărsături 
frecvente.

• Comportament apatic, plâns ascuțit şi 
pătrunzător.

Factori de risc:
• Decubit ventral (şi decubit lateral) în 

timpul somnului, suprafață moale a patului.
• Supraîncălzire în timpul somnului.
• Expunerea la nicotină a sugarului.
• Abuz de droguri şi nicotină în perioada 

sarcinii.
• Mamă tânără, intervale scurte între sarcini.
• Factori sociali: sugarul este lăsat singur 

în timpul somnului, nu primește suficientă 
atenție, interes redus față de măsurile de 
îngrijire și privind starea de sănătate.

• Status post ALTE/BRUE
• Complicații perinatale / neonatale, în 

special în caz de prematuritate (mai ales în caz 
de displazie bronhopulmonară [DBP]).

• Condiții de somn riscante: blocare, 
strangulare, acoperire exagerată în pat.

• SIDS la frați/surori (în funcție de studiu, risc 
crescut de aproape 10 ori).

• Dormitul în acelaşi pat cu părinții, mai ales 

în cazul copiilor care nu sunt alăptați la sân și/
sau ai căror părinți sunt fumători.

Diagnostice diferențiale
• Deces subit în contextul bolii de bază: 

afecțiuni SNC (de ex. hemoragii, malformații, 
tumori, meningită), afecțiuni respiratorii (de 
ex. laringită, pneumonie, aspirație), afecțiuni 
cardiovasculare (de ex. malformații cardiace, 
miocardită), afecțiuni gastrointestinale 
(deshidratare), tulburări metabolice, accidente 
în pat (asfixiere), infanticid (asfixiere).

• Atenție: Aproximativ 5-10% (surse din 
S.U.A.) dintre toate cazurile de SIDS sunt 
probabil infanticid! Acest lucru poate fi de 
obicei confirmat sau exclus cu ajutorul unei 
autopsii.

Măsuri
În SIDS
• Dacă este cazul, se poate tenta 

resuscitarea; nu resuscitați dacă există 
semne sigure de deces (nu se fac resuscitări 
demonstrative!).

• Anamneză exactă, examinare clinică 
atentă.
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• Inspectarea şi evaluarea locului şi a 
împrejurărilor (locul decesului).

• Contactați poliția. Dispuneți efectuarea 
autopsiei (trebuie efectuată întotdeauna!), de 
către medicul anatomo-patolog sau medicul 
legist (de preferat).

• Discutați cu părinții într-o manieră 
empatică pentru a preveni neînțelegerile și 
posibilele sentimente de vină. Oferiți ajutor 
psihologic și consiliere după încheierea 
examinărilor. Îndrumați-i către grupuri de 
sprijin (vedeți mai jos).

În ALTE/BRuE
• Spitalizare în regim staționar şi 

monitorizare cardiacă, respiratorie și a SaO2.
• Anamneza factorilor de risc (vedeți mai 

sus).
• Alte examinări în funcție de 

simptomatologia clinică : EKG (sindrom de QT 
prelungit?), ecocardiografie, EEG (convulsii 
cerebrale?), ecografie a extremității cefalice 
(excluderea hemoragiei cerebrale, eventual 

RMN), pH-metrie esofagiană sau manometrie 
(reflux gastroesofagian?), infecții (de ex. 
virusuri SR), teste metabolice (hipoglicemii, 
acidoze de organ, deficit de carnitină, deficit 
de biotinidază), hemoleucogramă, CRP, lactat, 
analiza gazelor sanguine (acidoză metabolică), 
urină, puncție lombară și altele.

• poli(somno)grafie (PSG) sau 
oxicardiorespirografie (OCRG):

• În ALTE, cianoză neexplicată sau 
suspiciune de apnee de somn obstructivă, 
eventual la frații/surorile copiilor care au suferit 
SIDS.

• Identificarea apneei obstructive şi centrale 
lungi, bradicardiei și hipoxemiei. Valori 
„anormale” la măsurătoare de 6 ore noaptea: 
Apnee centrală timp de ≥ 15 sec. în combinație 
cu hipoxemie și bradicardie, cel puțin 3 
episoade de apnee obstructivă ≥ 5 sec., orice 
episod de apnee obstructivă > 10 sec., SaO2 ≤ 
85% sau frecvența cardiacă ≤ 80/min. timp de 
cel puțin 10 secunde sau reducerea frecvenței 
cardiace cu peste 30% sub frecvența cardiacă 
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bazală. Valorile care nu se suprapun valorilor 
standard nu sunt însă patognomonice pentru 
riscul de a dezvolta SIDS.

• Observație: Neadecvată ca metodă de 
screening pentru detectarea riscului SIDS.

Prevenție
• Broşuri informative pentru părinți şi 

discuții cu privire la instrucțiuni de îngrijire 
și evitarea factorilor de risc (vedeți mai sus), 
dacă este necesar instruire în ceea ce privește 
măsurile de resuscitare.

• Recunoaşterea sugarilor cu factori de 
risc și acordarea de atenție factorilor de 
risc, tratarea eventualelor cauze, respectiv 
monitorizare, dacă există indicație.

Sfaturi pentru viața de zi cu zi:
• Atenție: Poziția în decubit ventral a 

sugarului în timpul somnului este factorul 
de risc cel mai important; sugarii trebuie să 
doarmă în decubit dorsal în primul an de viață!

• Nu utilizați suprafețe de dormit moi 
(polistiren, lână de oaie, perne moi, etc.)

• Sugarii trebuie aşezați în pat de asemenea 
manieră, încât capul să nu poată fi acoperit de 
plapumă; se recomandă un sac de dormit.

• Folosiți o suzetă în timpul somnului, dacă 
sugarul este obișnuit cu ea (dar nu i-o puneți 
înapoi în gură, dacă aceasta cade în timp ce 
sugarul doarme).

• Pe cât posibil nu lăsați sugarul singur, de 
ex. el ar trebui să doarmă în aceeași cameră cu 
părinții (în pătuțul lui).

• Temperatura camerei şi păturica trebuie 
alese de asemenea manieră, încât să fie plăcut 
pentru copil, adică să nu fie nici prea cald, nici 
prea rece (18-20°C).

• Sugarii trebuie să crească într-un mediu 
lipsit de fum de țigară, atât după naștere, cât și 
în perioada intrauterină.

• Protejați sugarul de agitație şi stres.
• Sugarii trebuie alăptați la sân, pe cât este 

posibil.
• Respectați programările pentru 

consultațiile de prevenție (eventual 
recunoașterea „semnelor de risc” de către 
medicul pediatru).

Supraveghere cu ajutorul unui monitor 
pentru acasă: Nu s-a demonstrat o conexiune 
între apneea de somn, ALTE și SIDS, dar există 
experiențe cazuistice în ceea ce privește 
posibilitatea unei intervenții precoce în 
cazurile de apnee amenințătoare de viață.

Indicații
• Obligatorii: Copil cu un eveniment 

amenințător de viață în primul an de viață, 
ALTE episoade recidivante, manifeste clinic, 
de apnee de somn și bradicardie (mai ales în 
cazul nou-născuților prematuri), copil după 
diagnosticarea tulburărilor respiratorii și de 
ritm cardiac.

• Opțional: Copii ai mamelor dependente 
de droguri, eventual la frații/surorile sugarilor 
care au suferit SIDS, în situații individuale, copil 
supraviețuitor al unei sarcini multiple după 
SIDS, copil cu displazie bronhopulmonară.

Monitorizare cardio-respiratorie:
• În apneea obstructivă, bradicardie, după 

ALTE și la nou-născuți prematuri simptomatici.
• Folosirea exclusivă a unui aparat de 

monitorizare a respirației este depășită. Există 
posibilitatea unor alarme false.

• Dacă este posibil, alegeți aparate de 
monitorizare a evenimentelor (evaluare 
ulterioară a situației care a declanșat alarma).

• Instruire detaliată a părinților, este 
necesară accesibilitate 24 de ore.

Consilierea părinților după SIDS: 
consilierea părinților în perioada de doliu 
pentru a evita izolarea, depresia, auto-
reproșurile și crizele de cuplu: derularea de 
ședințe individuale cu părinții și informarea lor 
țintită, asistență pe termen lung și informarea 
lor cu privire la posibilitatea includerii într-o 
rețea psiho-socială constând în grupuri de 
sprijin pentru părinți (de ex. GEPS Germania, 
SIDS Austria, SIDS Elveția, etc.). Frații/surorile și 
bunicii trebuie implicați în consilierea de doliu.

Internet: www.sids.de, www.babyschlaf.de, 
www.sids.at, www.sids.ch, www.geps.de
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