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A. Partea introductivă 
A. 1.  Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu etnobotanice la copil 
A. 2. Codul bolii  (CIM T36-T60) 
A. 3. Utilizatorii Medicii din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţiile de 

pediatrie,  medicina de urgenţă 
A. 4. Scopul 

protocolului 
Amplificarea managementului intoxicaţiei exogene acute cu etnobotanice 
la copii,  diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile. 

A. 5. Data elaborării 2013 
A. 6. Data revizuirii   2015 
A7. Definiţie  Etnobotanicele (spice-uri sau condimente) sunt droguri psihoactive, care sunt compuse 

din amestecuri de ierburi uscate şi diverse fragmente de plante (frunze, tulpini, rădăcini 
etc.), îmbogăţite cu  diferiţi aditivi aromatizanţi.  

B. Partea generală. Intoxicaţia acută exogenă cu etnobotanice la copil 
B.1. Nivel de asistenţă medicală - etapa de prespital 

Descriere  Motive Paşi 
Primul examen medical 
va aprecia oportunitatea 
unor manevre care să 
vizeze neutralizarea 
toxicului.  
 
NB! 
Eficienţa acestor măsuri 
este maximă în prima oră 
după ingestie.  
C.1.- C.5.;  
 C.7. 

Copil suspect la intoxicaţie 
acută exogenă cu 
etnobotanice. 

 

· Evaluare/asigurare ABCDE  
A – airvay - căi aerine (poziţionare, aspiraţie, 
la necesitate aplicare a adjuvanţilor 
respiratori) 
B  –  breathing  - respiraţie, oxigen prin  
cateter nazal, mască de oxigen 
C – circulation- circulaţia, (acces vascular, 
i.v., i.o, PEV, resuscitare volemică şi 
echilibrare hidroelectrolitică) 
D – disability – conştienţă (obnubilaţie, 
confuzie, iritabilitate, halucinaţii) 
E – dezbrăcarea pentru depistarea 
eventualelor traumatisme asociate intoxicaţiei 
cu etnobotanice 
· Iniţiere a PEV  
· Deshidratarea se tratează prin administrare 

de fluide i.v. (sol. Ringher lactat, sol. 
Clorură de sodiu 0,9%, sol. Glucoză 10-15% 
- 0,2-0,3 g/kg/h) 

· Monitorizare a indicilor vitali 
· Transportare la spital 

B.2. Nivel de asistenţă medicală spitalicească 
Descriere Motive Paşi 

Internarea: 
Departamentul sau secţia 
primire urgenţe (SPU), 
secţiile de reanimare 
pediatrică şi toxicologie, 
secţiile pediatrie.  
 

Indicaţii pentru internare: 
· Necesitate a unor manevre 

invazive   
· Necesitate a neutralizarii 

sau epurarii toxicului  
· Modificări ale statusului 

mental 
· Depresie respiratorie 
· Dereglare a funcţiei cardio-

vasculare 
Prezenţa factorilor de risc: 
· mediu şi statut social 
· copii din familii 

vulnerabile, unde lipseşte 
comunicarea 

· adolescenţi 

· Evaluare/asigurare ABCDE 
· Monitorizare a indicilor vitali 
· Transfer în secţia pediatrie/neurologie 
 

 

Investigaţiile 
paraclinice 

Stabilirea severiităţii 
intoxicaţiei cu etnobotanice 
pentru determinarea 

Obligator: 
· AGS,  
· AGU,  
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managementului şi tacticii de 
evaluare secundară şi consult 
psiholog. 

· ABS, glicemia;  
· BAB;  
· ECG;  
· SpO2;   
· Evaluare  neurolog, cardiolog 

Conduita  
C.1. - C.11. 

Corecţia hipoxemiei prin 
menţinerea unei ventilaţii 
adecvate.  
Repleţie volemică, corecţia 
dereglărilor metabolice, 
hidroelectrolitice . 
 

· Suplimentarea O2 prin mască, izoletă, cateter 
nazal, CPAP, non-invazivă sau  IOT,  la  
necesitate VAP.    
· Acces vascular central, PEV, cu scop de 

susţinere volemică (terapie antişoc),  
dezintoxicaţie; resuscitare volemică şi 
reechilibrare hidroelectrolitică. 

· În convulsii–benzodiazepine 0,3-0,5 mg/kg 
C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 

C.1. Cadru general  
Etnobotanicele reprezintă un amestec de prafuri sau plante uscate stropite cu diferite substanţe 

chimice. În componenţa lor se pot găsi amfetamine, methamfetamine, pseudoefedrină, 
mefedronă, cocaină, heroină, canabinoizi sintetici (care imită acţiunea THC-ului, dar efectul lor 
este de trei-patru ori mai puternic). 

Produsele etnobotanice  sau de  tip “spice ” sunt produse vândute în magazine specializate sau 
pe  internet  ca  amestecuri  din  plante  şi/sau  pulbere,  cu  reclamă că nu  sunt  periculoase  şi  nu  
dezvoltă dependenţă. În realitate acestea nu reprezintă nişte amestecuri inofensive de plante, aşa 
cum pretind distribuitorii, de fapt în componenţa lor se identifică aditivi sintetici cu acţiune 
psihoactivă.  

Aditivii sintetici cel mai des utilizaţi sunt canabinoidele sintetice, dar se mai folosesc şi 
catinone sintetice, amfetamine sau piperazine. Consumul acestor produse de către adolescenţi a 
luat o amploare în ultimii ani, începind din anul 2010. Pînă în prezent au fost identificate în 
laboratoarele specializate din Europa nouă canabinoide şi cincisprezece catinone sintetice 
adăugate în produsele etnobotanice. Compuşii psihoactivi adăugaţi în etnobotanice se modifică 
permanent ca răspuns la masurile de control impuse în diverse ţări.  

De remarcat varietatea şi numărul acestora care sunt extrem de dificil de cuantificat şi  
monitorizat. Nu numai tipul dar şi cantitatea aditivilor sintetici psihoactivi pot să varieze 
considerabil. Se cunosc canabinoide sintetice = substanţe sintetizate în laborator care acţionează 
la nivelul receptorilor specifici, imitînd efectele tetrahidrocanabinolului (THC) principalul 
constituent natural  din CANABIS JWH-018 si CP47,497.  

C.2. Clasificarea etnobotanicelor 
 În prezent au fost identificaţi urmatorii compuşi psihoactivi în produsele etnobotanice: 
· canabinoide sintetice: JWH-018 şi CP47,497  (în fragmentele vegetale); 
· catinone sintetice: Metilmetcatinona, (Mefedrona) Fluormetcatinona şi 

Metoximetcatinona (în pulberi de tip “sare de baie“); 
· halucinogene - Salvinorin A-F (în fragmentele vegetale); 
· piperazine: CPP (clorofenilpiperazina), BZP (benzilpiperazina) şi TFMPF 

(trifluorometilfenilpiperazina ) în comprimate şi capsule.  
C.2.1. Canabinoidele sintetice:   

Sunt substante sintetizate în laborator care acţionează la nivelul receptorilor specifici, imitînd 
efectele tetrahidrocanabinolului (THC), principalul constituent natural  din CANABIS  JWH-018  
şi CP47,497  
Canabinoidele  sintetice au efecte asemanatoare THC, dar sunt cu o durată de acţiune mai mare.  
Efectele consumului sunt:  
· relaxare,  
· dezinhibiţie,  
· senzatie de scurgere înceata a timpului,  
· somnolenţă,  
· alterări ale senzoriului,  
· dificultăţi în executarea unor funcţii psihice complexe: concentrare a atenţiei, stidii, 

comunicare verbală şi memorizare.  
De asemenea, se mai urmăreşte: 
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· creştere a apetitului,  
· uscăciune a gurii,  
· hiperemie conjunctivală, 
· ochi strălucitori,  
· tahicardie, 
· transpiraţie, 
· lipsă de coordonare a mişcărilor.  
De remarcat că administrarea repetată duce la dependenţă!  

C.2.2. Catinonele sintetice: 
Sunt compuşi de sinteză derivaţi ai catinonei – principalul component al plantei khat (Catha 
edulis ) şi care au structură asemănătoare amfetaminei şi pseudoefedrinei. 
Mephedrona (4Metil metcatinona). Catinona sintetică cu efecte puternice vasoconstrictoare.  
Efectele consumului:  
· epistaxis,  
· senzaţie de arsură la nivelul nasului,  
· tulburări cardio-vasculare: tahicardie, tulburări de ritm cardiac şi circulatorii  
· greaţa,  
· uscăciune în gură,  
· dereglări neurologice: cefalee,  halucinaţii, anxietate, paranoie, convulsii, depresie, midriază, 

trismus şi bruxism  
· manifestări cutanate: erupţii alergice 
Flefedrona (Fluoro-metcatinona ) - o catinonă sintetică  cu efecte  similare mefedronei. 
Toxicitatea ei nu este prea bine stabilita 
Eefectele consumului:  
· efecte tipice: hipertermie, convulsii  
Metedrona (4Metoxi-metcatinona) - catinonă sintetică  cu efecte similare MDMA şi 
amfetaminelor.  
Efectele consumului:  
· sociabilitate crescută, euforie, dezinhibiţie, efecte afrodiziace  
· midriază  
· hipertermie 
· transpiraţie  

C.2.3. Halucinogenele. Salvinorin A-F 
Compuşi care se găsesc în planta Salvia Divinorum. Dintre aceştia singurul cu acţiune dovedită 
este Salvinorin A,  ceilalţi fiind inactivi sau cu acţiune necunoscută.  
Salvinorin A este cel mai puternic halucinogen natural cunoscut pînă în prezent, fiind activ la 
doza de 200μg,  agonist pe receptorii opioizi K. 
Are efecte halucinogene de tip psihedelic-disociativ.  

C.2.4. Piperazine:  
CPP (clorofenilpiperazina ), BZP (benzilpiperazina ) şi TFMPF (trifluorometilfenilpiperazina) în 
comprimate şi capsule.  

C.3. Manifestările clinice în intoxicaţia cu etnobotanice 
Nu sunt încă foarte bine sistematizate datorita varietăţii deosebite şi a schimbării permanente a 
compuşilor psihoactivi  sintetici  adăugaţi.  
Debutul simptomelor:  
În caz de  inhalare sau  fumat - imediat după consum, intensitatea fiind maximă la 20-30 minute 
şi persistentă 3-4 ore. 
În caz de ingestie de plante - simptomele  apar la 30-60 minute şi persista pînă la 6 ore.  
În funcţie de severitatea intoxicaţiei se pot descrie următoarele forme: uşoară; medie; severă.  
· Forma uşoară:  
ü euforie, hiperexcitabilitate  
ü somnolenţă, relaxare  
ü tahicardie  
ü uscăciune a mucoasei bucale şi faringiene  
ü hiperemie conjunctivală  

· Forma medie 
ü pierderi scurte de memorie 
ü confuzie  
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ü depresie  
ü tulburări de dispozitie  

· Forma severa  
ü tulburări ale coordonării motorii 
ü scădere a forţei musculare, tremur al extremităţilor  
ü ataxie   
ü sedare  
ü tulburări de vorbire  
ü depresie respiratorie  
ü comă 
ü deces 

C.3.1. Efectele consumului de etnobotanice 
Efectele imediate:  
· la copil se observă euforie, creştere a energiei, comportament şi ideaţie obsesiv compulsivă, 
· iritabilitate, panică, 
· diaree,  
· ameţeală,  
· pierdere a poftei de mîncare,  
· insomnie,  
· tremor,  
· vorbire rapidă dar bîlbîita,  
· creştere a libidoului,  
· dilatare a pupilelor. 
Efectele de supradosaj:  
· la unii copii se poate instala atac cerebral,  
· furnicături,  
· se dezvoltă  paranoia, deziluzie, halucinaţii,  
· scădere a tonusului muscular. 
Efectele cronice:  
· se dezvoltă dependenţa de etnobotanice,  
· pierdere în greutate.  
· cădere rapidă a dinţilor,  
· ulterior se dezvoltă psihoză amfetaminică, mai cu seamă, deprivarea de somn. 

C.3.2 Consumul cronic (luni sau ani )  
· Tulburări cardiovasculare severe: tulburări de ritm, hipotensiune sau hipertensiune 
· Tulburări  respiratorii  
· Tulburări neurologice şi psihice: încetinire a mecanismelor psihice complexe: capacitatea de 

studiere, de concentrare şi memorie; afectarea lucidităţii mentale şi coordonării psihomotorii 
care sunt implicate în activităţi complexe cum ar fi conducerea automobilului  

· În cazul unor persoane cu predispoziţii patologice pot apărea tulburări psihice de tip 
schizofrenic.   

Consumul cronic va  conduce în timp la:  
· Fenomenul  de toleranţă (necesitatea expunerii  la o cantitate din ce în ce mai mare de produs 

pentru a obţine acelaşi  nivel al efectelor obţinute iniţial la doze mici)    
· Fenomenul de dependenţă 

C.4. Căile de acces şi circumstanţele în intoxicaţia acută cu etnobotanice 
· Inhalatorie, cea mai frecventă cale - fumatul. 
Se instalează simptomatica respiratorie: tuse, bronhoplegie, tahipnee, insuficienţă respiratorie 
uneori cu depresie respiratorie. 
· Ingestie: la copil se observă creşterea apetitului, dureri abdominale, uneori diaree. 
· Prizare sau injectabilă, se administrează sub  forma unor soluţii apoase preparate artizanal şi 

de obicei apar efecte sistemice: afectare a funcţiei hepatice, insuficienţă renală, tulburări 
tensionale, hipertermie.  

C.5. Principii generale de conduită 
· ABCDE 
· Reechilibrare hidro-electrolitica şi acidobazică  
· Monitorizare cardiacă  
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· În caz de manifestări de tip psihotic: benzodiazepine în doze uzuale  
C.6. Antidot 

În intoxicaţia cu etnobotanice antidot nu este. 
C.7. Diagnosticul se stabileşte în baza anamnezei şi a manifestărilor clinice. 
C.7.1. Managementul general 

· evaluare rapidă şi stabilizare a pacientului (ABCDE) 
· acces vascular şi iniţiere a PEV, resuscitare  volemică şi hidroelectrolitică 
· tratament simptomatic 

C.7.2 Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată 
A= (airway) – calea aeriană 
· permeabilă 
· poate menţine căi aeriene permeabile prin poziţionare şi aspirare 
· nu poate menţine deschise căile  aeriene fără intervenţie invazivă 
B=(breathing) – respiraţia 
· frecvenţa respiratorie 
· prezenţa insuficienţei respiratorii, uneori depresie respiratorie 
· asigurarea minut-ventilaţiei 
· culoarea tegumentelor 
Atitudine terapeutică imediată: 
· dezobstruare a căilor aeriene 
· poziţie de siguranţă 
· ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică 
C =( circulation) – circulaţia 
AV- tahicardie/bradicardie 
· puls (central, periferic) 
· tensiune arterială 
· timpul de reumplere capilară 
· temperatură şi culoare a extremităţilor 
· aspectul tegumentelor – umede/uscate  
Cauze de deteriorare: 
· Hipo- hupertensiune arterială, semne clinice de şoc  
· Tulburări de ritm cardiac (semne de ischemie miocardică) 
Atitudine terapeutică 
· Acces venos periferic (+recoltări), BAB, ionogramă 
· Glicemie; probă toxicologică  
· Hipotensiune arterială - reumplere vasculară  
Monitorizare: Sa O2 + PP; FR; AV; EKG; TA; TRC; t°. 
D = “disability” disabilităţi 
Evaluarea pupilelor 
Reflexul fotomotor; midriază, pupile fixe. 
Reflex oculomotor. 
Cauze de depresie a SNC - efect toxic direct al etnobotanicelor. 
E = (exposure) – expunerea pacientului 
Dezbrăcare completă a pacientului pentru a evalua eventualele leziuni asociate intoxicaţiei cu 
etnobotanice.  
Termometrizare, unele etnobotanice  induc hipo şi/sau hipertermie.  
Atitudine terapeutică 
· Oxigenoterapie  
· Convulsii – anticonvulsivante (benzodiazepine);  
· Hipoglicemie – sol.Glucoză 

C. 8. Monitoringul în SPU şi reanimare pediatrică şi toxicologie  
· Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator,  
· Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, ECG, TRC, SpO2 
· Evaluarea neurologică rapidă: scala AVPU şi scala Glasgow 
· Consult neurolog, cardiolog 
· Greutatea corpului (balanţa hidrică), diureza, t˚.  
Majoritatea parametrilor se măsoară continuu 
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C.9. Diagnosticul  
· Este foarte dificil datorită varietăţii şi permanenţei schimbării structurii compuşilor psihoactivi 

din componenţa produselor etnobotanice  
·  Necesită o permanentă actualizare a bibliotecilor de date ale laboratoarelor de toxicologie  

ceea ce presupune costuri ridicate. 
· În prezent în  majoritatea laboratoarelor  de toxicologie din R. Moldova  aceste substanţe din 

componenţa etnobotanicelor  nu se  pot identifica.  
C.10. Accesul vascular 

Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor de dereglare a 
conştienţei de preferat abord a venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare sau abord 
intraosos (IO). 

C.11. Tratamentul simptomatic 
Tratamentul este nespecific şi se adresează principalelor simptome pe care le prezintă pacientul: 
· reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-bazică  
· monitorizare cardiacă  
· în caz de manifestări de tip psihotic: Clopromazină (0,3 mg/kg) și/sau  benzodiazepine în doze 

uzuale (0,2-0,3 mg/kg) 
C.12. Profilaxia:  

· educaţie în familie şi mediu social 
· trăsături comune ale  tuturor consumatorilor de etnobotanice: 
Factori de personalitate: personalitate imatură sau rebelă, orientare hedonică, atracţie către 
experienţe noi şi interzise. 
Factori familiali: absenţa comunicării părinţi-copii, familii conflictuale sau destrămate, stiluri 
educaţionale foarte restrictive sau foarte permisive, inconsecvenţe educaţionale.  
Factori de mediu: mediu social în care accesibilitatea la substanţe de abuz este mai mare;  
statutul legal al etnobotanicelor, informaţia greşită, că nu sunt periculoase şi nu determină 
dependenţa, costul scăzut, faptul de a fi o nouă modă printre adolescenţi în special în mediul 
urban.   
Trăsături specifice consumatorilor de produse etnobotanice:  
· curiozitatea şi presiunea grupului au fost principalele motive în trecerea la consum de 

etnobotanice;  
· adolescenţii de obicei se află la debutul consumului de etnobotanice. 

C.13. Programe de reabilitare 
I etapă - Evaluarea  
Înainte de începerea programului de dezintoxicare, pacientul este investigat pentru a determina 
care sunt substanţele toxice prezente în sînge şi în ce cantitate.  
În această fază se pot identifica alte probleme de natură medicală sau psihologică. 
II etapă - Stabilizarea.  
În aceasta etapa pacientul începe programul de dezintoxicare. Aceasta se poate realiza cu sau fără 
ajutorul medicamentelor, dar de cele mai multe ori medicaţia specifică este utilizată. Pacientului i 
se explică posibilele stări fizice şi psihice, efectele pe care le poate avea pe parcursul procesului 
de recuperare. În procesul tratamentului pot fi  invitate personae  apropiate pacientului să-l 
viziteze, să-l încurajeze şi să-i ofere sprijin. 
III etapă - Îndrumarea pacientului catre tratamentul complet.  
Programul de reabilitare durează în funcţie de caz între 3 şi 6 luni şi se poate realiza: 

· în cabinete de psihologie prin consiliere psihologica săptămînală;  
· în centre de tratament ambulatori care oferă servicii de consiliere;  
· în centre de tratament stationar, centre tip asociaţii psihoterapeutice. 

   Abrevierile folosite în document 
ABCDE Cale aeriană, respiraţie, circulaţie, disabilităţi, 

expunere 
SPU Secţie primire urgentă 

BAB Balanţă acido-bazică RCP Resuscitare cardio-pulmonară 
ECG Electrocardiografie SaO2 Saturaţie cu oxigen 
FC Frecvenţă cardiacă SVAP Suport vital avansat pediatric 
FR Frecvenţă respiraţiei THC Tetrahidrocannabinol 
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară  
i.v. Intravenos VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
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Algoritm  de conduită urgentă în intoxicaţia acută cu etnobotanice la copil 

 
 

                                                                     DA 

 

 

                                           NU                                              DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           DA                                                           NU 

 

 

 

 

                                                                          DA   

 

                                 DA   

                                                                                             

 

 

 

 

 

Suspecţie la intoxicaţie acută cu etnobotanice? 
 

· Coma? 
· Depresie respiratorie? 
· Tulburări de ritm cardiac şi  hipotensiune?  
· Suicid? 

· Evaluare/asigurare ABCDE şi neurologică rapidă; O2la necesitate 
· Recunoaştere a IR şi a şocului   
· Acces vascular sau i.o; PEV – reechilibrare hidroelectrolitică 
· Copil conştient - lavaj gastric, Sol Clorură de sodiu 10-15 ml/kg, 

cărbune activat 0,5-1,0 g/kg 
· ECG 
· Transportare la spital, cu monitorizarea continuă a indicilor vitali 

· Evaluare/asigurare suport ABC 
· Monitorizare: Ps, TA, FCC, TRC, 

SpO2, conştienţă 
· Transportare la spital  
 

    Internare în SPU sau secţia ATI  
· Evaluare/asigurare  ABCDE  
· Acces vascular 
· Resuscitare volemică a şocului 
· În convulsii – benzodiazepine, 0,3-0,5 mg/kg 
· Cardiomonitoring + ECG  
· Supraveghere 24h 

Ameliorare? 
 

Transfer în secţia de reanimare pediatrică şi 
toxicologie 

· Acces vascular;   
· Oxigen, la necesitate IOT cu VAP 
· ECG, cardiomonitoring permanent 
· EAB  
· Repleţie volemică - sol. Clorură de sodium 0,9%  - 20 

ml/kg + Norepinefrină* 0,01mkg/kg/h 
· Corecţia disritmiilor cardiace 
· Convulsii – benzodiazepine 0,3-0,5 mg/kg, barbiturice 

10-15 mg/kg 
· Enterosorbenţi 
· Terapie simptomatică 

Ameliorare? 

Transfer în secţia pediatrie/neurologie 
· Evaluare neurologică 
· Tratament simptomatic 
· Recuperare neurologică 
· Consiliere psihoneurologică 

 
Ameliorare? 

 

· Transfer la domiciliu 
· Evidenţă a medicului de familie 
· Evidenţă a asistentului  social 
· Evidenţă a psihologului, neurologului 
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