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A. Partea introductivă 
A. 1.  Diagnosticul Intoxicaţia acută cu monoxid de carbon (CO) la copil 
A. 2. Codul bolii  T. 58  
A. 3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţiile de 

pediatrie, medici medicina de urgenţă 
A. 4. Scopul  

protocolului 
Amplificarea managementului intoxicaţiei acute cu monoxid de carbon 
(CO) la copii, diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile. 

A. 5. Data elaborării 2014 
A. 6. Data revizuirii   2016 
A.7. Definiţia Intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO) se produce prin inhalarea accidentală sau 

voluntară de monoxid de carbon, produs prin arderea incompletă a gazelor, 
lichidelor, solidelor combustibile. 

B. Partea generală 
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 şi administrarea 
de oxigen 100%. 
 
NB! Eficienţa acestor 
măsuri este maximă în 
primele minute după 
intoxicaţie.  
C.1. - C.9. 
 

Copil cu suspecţie la 
intoxicaţie acută cu 
monoxid de carbon (CO).  

 

· Siguranţa salvatorului şi a victimei  
· Degajare rapidă din mediu 
· Evaluare/asigurare suport ABCDE: 

A - căi aeriene: – poziţionare, aspirare, 
asigurare a permeabilităţii căilor respiratorii;  
B - respiraţie: imediat  administrare O2 
100% prin mască. La necesitate IOT cu VAP; 
C - circulaţie: acces vascular, PEV, terapie 
simptomatică; 
D - disability: conştienţa – obnubilată, comă. 
Cauze de depresie a SNC în urma efectului 
direct al monoxidului de carbon  prin hipoxie. 
E - expusure: dezbrăcare completă a victimei, 
termometrizare, evaluare a gradului 
combustiilor.  
Diagnosticul şi resuscitarea se efectuează 
simultan! 
· Monitorizare cardio-respiratorie, neurologică 
· Transportare către spital 

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

 Internarea 
Departamentul de 
urgenţă, secţia primire 
urgenţe pediatrie (SPU), 
secţiile de reanimare 
pediatrică şi toxicologie, 
pediatrie/neurologie/ 
pulmonologie 
NB! Copil inconştient - 
internare obligatorie în 
secţia de reanimare 
pediatrică şi toxicologie! 

Prezenţa factorilor de risc 
în intoxicaţia cu CO: 
Fizici: durata expunerii, 
ventilaţia şi temperatura 
camerei, asocieri cu 
intoxicaţii cu alte gaze.  
Personali: starea patologică 
anterioară, vârsta, sarcina 
(toxică pentru făt), MCC, 
patologii bronhopulmonare. 

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

pulmonologie  

Investigaţiile 
paraclinice  
C.10. 

Stabilirea severiităţii 
procesului pentru 
determinarea tacticii de 

Investigaţiile paraclinice: 
AGS, ABS, EAB;  ECG; 
SpO2;  

Recomandat: 
Nivelul HbCO  
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evaluare secundară şi 
tratament 

Ex. radiologic;  
Evaluare  neurologică 

Conduita  
C.1. - C.13 

Corecţia hipoxemiei prin 
menţinerea unei ventilaţii 
adecvate.  
 

· Suplimentarea oxigenului: O2 100%  prin 
mască, izoletă, cateter nazal, mască CPAP 
non-invazivă sau IOT, la necesitate 
conectare  la VAP, oxigen hiperbar.  

· Acces vascular, PEV, cu scop de susţinere 
a funcţiilor vitale. 

· Monitorizare a indicilor vitali. 
C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor 

C.1. Cadru general 
     Intoxicaţia cu monoxid de carbon se produce prin inhalaţia accidentală sau voluntară, 
produs prin arderea incompletă  a gazelor şi solidelor.  Monoxidul de carbon se găseşte în 
gazele de eşapament ale autovehiculelor, în mine. În gospodării rezultă din arderea 
incompletă a cărbunelui, din sobele defecte. Intoxicaţia cu monoxid de carbon este o cauză 
majoră a intoxicaţiilor letale. În 20-25% intoxicaţia cu monoxid de carbon este fatală. 
Monoxidul de carbon este: 
· gaz foarte difuzibil, incolor, indoor; 
· cu densitate egală cu a aerului, aproximativ 0,46;  
· cu provenienţă din arderea incompletă a materialelor folosite în dispozitivele de 

încălzire, centrale de apartament defecte sau folosite fără a respecta regulile de instalare 
şi exploatare. 

Monoxidul de carbon este toxic prin: 
· afinitate pentru hemoglobină: Hb fixează de 250 ori mai mult CO decât O2, ca rezultat 

apare anoxia; 
· acţiune directă asupra enzimelor respiraţiei celulare;  
· fixare pe legăturile Fe – nucleu porfirinic şi pe mioglobina musculară. 

Intoxicaţia este redutabilă prin complicaţii şi sechele. 
Se poate întîmpla intoxicaţie mixtă: CO + cianuri din incendiu: hidroxicobalamină. 

C.2. Circumstanţele intoxicaţiei cu monoxid de carbon 
Intoxicaţia cu CO se instalează în cazul arderii incomplete a substanţelor ce conţin carbon: 
· incendii 
· surse de încălzire: sobe cu gaze naturale, focurile cu lemn, instalaţii cu kerosen 
· gaze de eşapament al motoarelor autovehiculelor 
· act criminal 

C.3. Fiziopatologia, toxicitatea în intoxicaţia cu monoxid de carbon 
  Acţiunea toxică a monoxidului de carbon se datorează combinării ultimului  cu 
hemoglobina, formînd carboxihemoglobina. Monoxidul de carbon patrunde pe cale 
respiratorie. Are o afinitate de legare cu Hb de aproximativ  de 250 ori mai mare ca 
oxigenul, şi formeaza carboxihemoglobina (COHb), care nu este capabilă să transporte 
oxigenul. Viteza de eliminare a monoxidului de carbon depinde de disocierea de pe 
hemoglobină. Carboxihemoglobina nu transportă oxigenul şi scade nivelul de oxigen al 
sîngelui.  HbCO  provoacă deplasare  spre  stânga  a  curbei  HbO2,  eliberează dificil  O2  la  
tesuturi. COHb se leagă de mioglobină, împiedică cedarea O2 la ţesuturi, invocînd hipoxia 
şi hipoxemia tisulară.  De remarcat, că foarte rapid induce peroxidarea lipidelor în SNC 
invocînd sechele neurologice. 

Intracelular CO se fixează pe hemoproteinele intracelulare: mioglobină şi enzime 
mitocondriale. La nivelul miocardului apar mici focare de necroză în zona 
subendocardică. Monoxidul de carbon blochează şi hemul altor proteine care au 
proprietate de a se combina reversibil, de exemplu: mioglobina, citocromul C, catalazele, 
peroxidazele. Blocarea lanţului respirator induce scăderea transportului de electroliţi care 
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duc la anoxie celulară. 
Monoxidul de carbon se dizolvă în plasmă: (2-2,5 ml CO la 100 ml plasmă) şi se 

combină cu hemoglobina pentru a forma carboxihemoglobina: (Hb2+CO=HbCO+O2). 
C.4. Gravitatea intoxicaţiei 

Prezenţa de carboxihemoglobină în sânge este semnul de laborator care are valoare 
patognomonică. Evaluarea EAB  - va detecta pH scăzut şi pCO2 scăzut sau normă – date 
care elucidează gravitatea intoxicaţiei cu monoxid de carbon: 
· uşoară: nivel de carboxihemoglobină 20-30% 
· medie: nivel de carboxihemoglobină 30-50% 
· severă: nivel de carboxihemoglobină 50-60% 
· letală: nivel de carboxihemoglobină  > 60% 

C.5. Antidot 
Oxigenul  - este considerat antidotul intoxicaţiei cu monoxid de carbon 
NB! Unicul mijloc terapeutic este oxigenoterapia cu oxigen 100%, care asigură eliberarea 
oxigenului la ţesuturi şi scade T1/2 al HbCO de la 4-5  la 1,5 ore. 

C.6. 
 

Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată 
A= (airway) – calea aeriană 
· permeabilă 
· poate menţine căile aeriene permeabile prin poziţionare şi aspirare 
· nu poate menţine deschise căile aeriene fără intervenţie invazivă 

Atitudine terapeutică imediată: 
ü dezobstrucţie a căilor aeriene  
ü poziţie de siguranţă 
ü aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini  
ü administrare de oxigen 100% 

B=(breathing) – respiraţia 
· frecvenţa respiratorie 
· prezenţa sindromului de detresă respiratorie sau a insuficienţei respiratorii acute 
· culoarea tegumentelor 
ü asigurarea minut-ventilaţiei  
ü ventilaţie pe mască şi balon, la necesitate IOT cu VAP. 

C =( circulation) – circulaţia 
· pulsul (central, periferic) 
· tensiunea arterială 
· timpul de reumplere capilară 
· temperatura şi culoarea extremităţilor 
· aspectul tegumentelor – umede/uscate  
ü acces vascular, PEV, terapie simptomatică. 

D = (disability) – disabilităţi 
· conştienţa – obnubilat, comă. Cauze de depresie a SNC în urma efectului direct al 

monoxidului de carbon  prin hipoxie. 
ü în caz de convulsii - sol. Diazepam-0,5-1 mg/kg, Fenitoin – 10-15 mg/kg. 

E = (exposure) – expunerea pacientului 
 Dezbrăcarea completă a pacientului pentru a evalua eventualele leziuni apărute în urma 
incendiului sau posttraumatice, asociate sau hemoragii, flictene, placarde eritematoase.  

C.7. Manifestările clinice 
În urma intoxicaţiei cu monoxid de carbon foarte rapid se instalează hipoxemia tisulară. 
Sistemul nervos central şi cordul sunt cele mai afectate. 

Semne clinice şi simptome: 
· Neurologice: cefalee, ameţeală, vedere neclară, alterare a statusului mintal, ataxie, 
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deficienţe cognitive, convulsii, instalarea ulterioară a comei. 
· Cardiovasculare: tahipnee, dispnee pulmonară, palpitaţii, tahicardie sinuzală, 

hipotensiune arterială. Dacă iniţial se instalează colapsul - pronosticul este grav.  EKG - 
normală sau cu tulburări de tip ischemic, aritmii. 

· Pulmonare:  tulburări  de  ritm  respirator  -  la  debut  polipnee  superficială,   rapid  se  
instalează insuficienţa respiratorie acută, clinica edemului pulmonar. 

· Cataneo-mucoase: tegumente colorate caracteristic - faţa roz-zmeurie, cianoză, placarde 
eritematoase, flictene, crize vasomotorii intense. 

· Oculare: hemoragii retiniene „în flacără”, foarte rar orbire, scădere a sensibilităţii la 
lumină, scădere a acuităţii vizuale, cecitate corticală, nevrită retrobulbară, edem papilar, 
scotoame paracentrale. 

· Gastrointestinale: vome, diaree, necroză hepatică, hematemeză, melenă. 
· Hematologice: coagulare intravasculară diseminată, purpură trombotică, 

trombocitopenică, leucocitoză. 
· Musculare: rabdomioliză, mionecroză, sindrom compartimental. 
· Renale: insuficienţă renală acută, secundară mioglobinuriei, proteinurie. 
· Metabolice: acidoză lactică, hiperamilazemie non-pancreatică, diabet insipid. 

 
Manifestările clinice v/s nivelului de carboxihemoglobină 

Tabel nr.1 
Intoxicaţie uşoară Intoxicaţie medie Intoxicaţia severă 

Criterii: 
HbCO < 30%, fără 
simptomatologie 
cardiacă/neurologică  

HbCO = 30 - 40%,   
 

HbCO  > 40 - 50%, cu 
manifestări cardiovasculare sau 
neurologice la orice nivel HbCO   

stare generală grav- 
medie 

stare generală foarte gravă stare generală extrem gravă 

spitalizare dacă 
HbCO > 25 %. 

spitalizare în SPU sau secţia 
reanimare 

spitalizare în secţia reanimare 
pediatrică 

cefalee, greaţă, 
vome 

semne neurologice grave: 
tulburări de conştienţă, sindrom 
piramidal /extrapiramidal, 
hipotonie, hipertonie musculară 

convulsii, comă 

 semne cardiovaculare: hipoxie 
miocardică ischemică 

hTA 

 
Manifestările clinice în debutul intoxicaţiei la sugar şi copil 

Tabel nr.2 
Sugar Copil 

refuzul alimentaţiei simptome digestive: greaţă, vome, diaree 
iritabilitate 
 

simptome neurologice: convulsii, cefalee, atonie, vertij, 
crize hipertone cu febră 

plâns 
 

simptome neuropsihice: agitaţie neuropsihică, dislalie, 
confuzie, lipotimii, sincope 

somnolenţă, sopor, rapid se 
instalează coma 

somnolenţă, sopor 
 

C.8. Fazele intoxicaţiei cu monoxid de carbon 
Faza de impregnare (debutul intoxicaţiei): 
· conştiinţa încă păstrată; 
· prodroamele intoxicaţiei: cefalee fronto-temporală crescândă, vertije, halucinaţii, vome. 
Faza de stare: 
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· hipotonie musculară a membrelor inferioare - bolnavul este incapabil să deschidă 
fereastra, încearcă acest gest şi se cufundă în comă. 

Coma: 
· coma este calmă, cu hipertonie musculară; 
· evoluează către coma ireversibilă cu hipotonie generalizată. 
Moartea brutală: 
· prin anoxemie, totală fulgerătoare. 

C.9. Managementul general 
1. Siguranţă a salvatorului şi a victimei 
2. Degajare a bolnavului de la locul intoxicaţiei şi iniţiere a RCP 
3. Măsuri urgente la locul intoxicaţiei  
4. Tratament de susţinere a funcţiilor vitale 
5. Tratament simptomatic 
6. Oxigenoterapie  

C.9.1. Siguranţa salvatorului şi a victimei 
NB! Atenţie la riscurile de explozie: nu se va aprinde lumina electrică, nu se va fuma. 

C.9.2. Degajarea bolnavului de la locul intoxicaţiei  
Persoana care degajează bolnavul intoxicat trebuie să facă mai întâi o inspiraţie profundă, 
urmată de apnee în afara încăperii cu gaze toxice şi apoi să îndepărteze victima rapid din 
încăpere şi să iniţieze RCP cu administrare de O2 100% (dozare după vârstă) 

C.9.3. Măsuri urgente la locul intoxicaţiei 
Oxigenoterapie normobară pe mască de oxigen 100%, îndată ce se presupune o intoxicaţie 
cu monoxid de carbon. 

C.9.4. Tratamentul de susţinere a funcţiilor vitale 
A (airway) – risc de obstrucţie a căilor respiratorii, aspiraţie a secreţiilor bronşice.   

- Poziţionare, O2 100% prin mască, la necesitate IOT cu VAP. 
B  (breathing) – potenţial de dezvoltare a unei pneumonii chimice, edem pulmonar.  

- Asigurarea unei bune ventilaţii. 
C (circulation) -  ECG potenţiale aritmii, hTA. 

-  Acces  vascular, PEV pentru susţinerea funcţiilor vitale 
D (disability) – dereglarea conştienţii (sopor, comă).  

- Controlul convulsiilor. 
E (expusure) – expunerea victimei, detectarea eventualelor zone combustionale. 

C.9.5. Tratamentul simptomatic al: 
· edemului pulmonar acut 
· insuficienţei cardio-circulatorii 
· acidozei metabolice, dacă pH < 7.2 (sol. Bicarbonat de sodiu 4,2%, 1 mmol/kg); 
· convulsiilor, comei (sol. Diazepam – 0,5-1 mg/kg, Fenitoin – 10-15 mg/kg; 

Furosemid, Manitol – 0,5 - 0,75 g/kgcorp). 
C.9.6. Oxigenoterapie cu 100% O2 

Ø principalul mijloc terapeutic; 
Ø se administrează pe mască sau tub endotraheal; 
Ø O2 în proporţie de 100% asigură eliberarea oxigenului la ţesuturi şi scade T1/2 al 

carboxihemoglobinei de la 4-5 ore la 90 min. 
Nivelul carboxihemoglobinei trebuie măsurat la 2-4 ore, oxigenoterapia se continuă până 
când nivelul carboxihemoglobinei scade sub 5%! 
Oxigenoterapie hiperbară (cu 1,5-2 atm) 
Iniţierea oxigenoterapiei hiperbare se va face numai după stabilizarea pacientului! 
Indicaţii: 
ü intoxicaţii severe; 
ü vârste extreme; 
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ü complicaţii neurologice; 
ü modificări EKG: ischemie miocardică; 
ü edem pulmonar acut, 
ü acidoză metabolică severă; 
ü sarcină. 

Complicaţiile  oxigenoterapiei hiperbare: convulsii şi edem pulmonar acut. 
În absenţa oxigenoterapiei hiperbare în 12% se pot dezvolta sechele  persistente ale 
afectării SNC: comă, neuropatie, amnezie, dificultăţi de vorbire; în 12%  sechele tardive: 
demenţă, sincopă, apatie, parkinsonism, ataxie, tremur, inconştienţă, care pot persista până 
la 6 luni; în 2% survin decese. 

C.10. Investigaţii de laborator – diagnostic de certitudine 
Analize care elucidează lezarea organelor vitale (indiferent de nivelul  HbCO): 
· determinarea directă a saturaţiei arteriale cu O2 
· nivel plasmatic al  HbCO↑ 
· transaminazele ↑ 
· sodiul = Na↑ 
· potasiul  =  K↓ 
· clorul = Cl↑ 
· glicemia↑ 
· amilaza↑ 
· analiza generală a sângelui - leucocitoză de stres 
· EAB: pH↓, pCO2 normal (criterii de gravitate)     
· ECG – tulburări de tip ischemic, tahicardie sinuzală, hipotensiune arterială  
· TC – leziuni difuze, simetrice, de densitate scăzută a substanţei albe; leziuni bilaterale 
de densitate scăzută în globus palidus şi capsula internă 

C.11. Monitoringul în SPU şi secţia reanimare pediatrică şi toxicologie  
· Sistemul respirator: frecvenţă, ritm respirator, efort respirator, tuse, cianoză, apnee 
· Sistemul cardiac: frecvenţă cardiacă, T/A, perfuzie periferică, SpO2 
· Evaluarea neurologică rapidă (scala AVPU şi scala Glasgow) 

C.12. Complicaţii ale intoxicaţiei acute cu monoxid de carbon: 
· colaps 
· bronhopneumonie 
· tulburări neurologice şi psihice 
· tulburări neurologice tardive (peste 1 lună de la intoxicaţia acută) 

C.13. Pronostic 
Pronosticul este rezervat la copilul sugar şi de vârstă fragedă. Pronosticul este cu atît mai 
prost, cu cît se instalează mai tîrziu oxigenoterapia hiperbară. Rămîne rezervat la copilul 
cu maladii pulmonare şi cardiace preexistente (MCC, displazii pulmonare, mucoviscidoză. 

   Abrevierile folosite în document 
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive SPU Unitatea primire urgentă 
ABCDE Calea aeriană , respiraţia, circulaţia, 

disabilităţile, expunerea 
PIP Presiune maximală la inspiraţie 

EAB Echilibrul acido-bazic PEEP Presiune pozitivă la sfârşitul expirului 
HbCO carboxihemoglobina RCP Resuscitare cardio-pulmonară 
ECG Electrocardiografia SaO2 Saturaţia cu oxigen 
FC Frecvenţa cardiacă SVAP Suportul vital avansat pediatric 
FR Frecvenţa respiraţiei CO monoxid de carbon 
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară  
i.v. intravenos VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
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Anexa nr.1 

Algoritm de conduită în intoxicaţia acută cu  
monoxidul de carbon (CO) la copil 

 

 

                                                                 DA 

                                   NU                                                                 DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

          DA 

 

                                                                                            DA                             DA 

                                                                                             DA 

 

 
*NB! Atenţie la riscurile de explozie: nu se va aprinde lumina electrică, nu se va fuma. 
 

Suspecţie la intoxicaţie acută cu CO? 
 

· Siguranţa salvatorului şi a victimei* 
· Degajare rapidă din mediu 
· Tulburări de conştienţă? 
· Coma? 

Conştient dar obnubilat 
· Evaluare/asigurare suport ABC 
· Administrare O2 100%: mască, cateter nazal 
· Monitorizare: Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, conştienţă 
· Transportare la spital  
 

· Evaluare/asigurare ABCDE 
·  Administrare O2 100%: mască, la necesitate IOT cu VAP 
· Acces vascular,  
· Terapie simptomatică  
· Monitorizare: Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, conştienţă 
· Transportare la spital  

    Internare în SPU sau secţia ATI  
· Evaluare/asigurare  ABCDE  
· Administrare O2 100%: mască, cateter nazal, la necesitate IOT cu VAP  
· Acces vascular 
· Examinări clinice, paraclinice 
· Monitorizare: Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, conştienţă 
· Determinare a gradului de intoxicare – Testul HbCO2 ( recomandabil) 

Conduită terapeutică vs gradul de intoxicare 
 

Intoxicaţie uşoară cu CO 
· HbCO < 30%  
· Fără simptomatologie cardiacă 

sau neurologică : cefalee, 
greaţă, vomă 

· Administrare O2 100%: 
mască, cateter nazal  

Ameliorare? 
 

Intoxicaţie medie cu CO  
·  HbCO  = 30 - 40%   
· Stare generală foarte gravă cu 

semne neurologice: tulburari de constienţă, 
sindrom piramidal sau extrapiramidal, 
hipotonie/hipertonie musculară, hipoxie 
miocardică ischemică 

· Transfer în secţia reanimare pediatrică/ATI   
· Administrare O2 100%: mască, cateter 

nazal, la necesitate IOT cu VAP  
· O2100% cu debit crescut pînă  la 

ameliorarea stării generale 
· Acces venos central  
· Tratament simptomatic al manifestărilor 

clinice: cardiovasculare şi neurologice  
Ameliorare? 

 

Intoxicaţie severă cu CO 
· HbCO  > 40 - 50% sau  
· manifestări cardiovasculare sau 

neurologice la orice nivel HbCO   
· Transfer în secţia reanimare 

pediatrică/ATI   
· Administrare O2 100% IOT cu VAP  
· Dezechilibrele EAB -  se tratează 

cu oxigen cu debit crecsut  
· Acces venos central  
· PEV pentru susţinerea funcţiilor 

vitale 
· La necesitate : 

 - Bicarbonat de sodiu 4,2%  
- oxigenoterapie hiperbară  

Ameliorare? 
 

· Transfer la domiciliu 
· Evidenţă a medicului de familie 
· Evidenţă a asistentului  social 
 

Transfer în secţia 
pediatrie/neurologie/pulmonologie 

· Evaluare neurologică 
· Tratament simptomatic 

Ameliorare? 
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Anexa nr.2 

Nivele de evidenţă  şi grade de recomandare 
Grad de 

recomandare 
Nivel de 
evidenţă 

Tipul dovezii 

          A 1a Reviu sistematic a studiilor clinice randomizate 
1b Cel puțin un studio clinic randomizat riguros 

 
 
 

B 

2a Reviu sistematic al SCR sau studii clinice randomizate cu risc 
mare de erori 

2b Reviu sistematic a studiilor caz-control sau  de cohortă de 
calitate inaltă 

3a Studii caz-control sau de cohortă de o calitate inaltă 
3b Studii caz-control sau de cohortă cu un risc mare de erori 

C 4 Studii neanalitice, descriptive (serie de cazuri, raport de cazuri) 
D 5 Opinia experților  nebazată pe studii de calitate 
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