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Protocol clinic standardizat  
 

Copil născut de la mamă cu tuberculoză 

A. Partea introductivă 
A.1.  Diagnostic Copil născut de la mama cu tuberculoză 
A.2. Codul bolii 

(CIM 10)  
P00.2 Făt şi nou-născut afectaţi de bolile infecţioase şi parazitare ale mamei 
(clasate la A00-B99, J10-J11, dar neprezentând el însuşi vreun semn al acestor boli) 

A.3. Utilizatorii Secţiile de nou-născuţi, prematuri, secţiile de neurologie şi patologie nou-născuţi, 
secţiile de pediatrie, secţiile de chirurgie neonatală, neurochirurgie. Asociaţiile 
medicale teritoriale (medici de familie şi medici ftiziopneumologi). 

A.4. Scopul 
protocolului 

· Sporirea calităţii managementului nou-născuţilor născuţi de la mamă cu 
tuberculoză 

· Prevenirea formelor severe de TB prin sporirea ratei de 
vaccinare/revaccinare TB. 

· Reducerea complicaţiilor postvaccinale. 
· Îmbunătăţirea depistării copiilor cu TB în perioada precoce a bolii. 
· Reducerea cazurilor de deces prin TB la copil. 

A.5. Data elaborării 2014 
A.6. Data revizuirii  2016 
A.7. Definiţii Tuberculoza – boală infecţioasă cauzată de complexul M. tuberculosis (M. 

tuberculosis hominis,M. bovis, M. africanum), care se transmite prin aer sau 
în cazuri extrem de rare transmise congenital. Sursa principală de transmitere 
a TB este pacientul cu TB P. 

A.8. Informaţia 
epidemiologică 

· 1/3 din populaţia de pe glob este infectată de Mycobacterium tuberculosis 
· Conform raportului anual al OMS privind tuberculoza, în anul 2012, au 

fost diagnosticate cu tuberculoză 8,6 milioane de persoane (dintre care 
1,1 milioane contaminate şi cu virusul HIV). 

· Numărul deceselor TB a scăzut la 1,3 milioane de persoane (dintre care 
320 000 de decese în randul persoanelor HIV-pozitive) la nivel global. 

· Jumătate din persoanele infectate cu HIV care au decedat de TB in 2012 
au fost femei. 

· Majoritatea cazurilor de TB la copii apar în ţările TB-endemice, dar 
povara reală a TB la copii este necunoscută. 

· Potrivit estimărilor din 2012 ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anual 
în lume se îmbolnăvesc de TB aproximativ 530.000 de copii (sub 15 ani), 
iar cel puţin 74.000 (HIV negativi) îşi pierd viaţa din cauza bolii, 
respectiv 6% şi 8% din totalul la nivel mondial. 

· În ţările cu povară mare TB, copii constituie 10-15% din povara TB.   
· Fătul poate fi infectat cu MBT de la mamă intrauterin, ante- şi intranatal, 

prin inspiraţia şi/sau înghiţirea lichidului amniotic infectat, aşa şi după 
naştere prin aer cu corpusculule infectate.  

Incidenţa prin TB la copii în Repulica Moldova, în cadrul intervalului de 
vîrstă 0 – 17 ani, este 22,9 la 100.000 populaţie. la o treime dintre copii s-a 
confirmat localizarea pulmonară a bolii, considerată cea mai periculoasă. 
Cele mai mari riscuri le au copiii care au un contact intim şi prelungit cu 
persoane adulte cu microscopie pozitivă. Cel mai obişnuit mod de infectare 
al copilului este cel aerogen - prin inhalare de la un adult bolnav netratat 
(prin tuse, strănut sau rîs).  
Cauzele creşterii incidenţei, prevalenţei şi mortalităţii de TB sunt: nivelul 
scăzut de trai şi subalimentaţia populaţiei, alcoolismul, migraţia, creşterea 

 



numărului persoanelor fără adăpost, ecologia deteriorată, factori nocivi la 
locul de trai, etc.  

B. Partea generală 
B.1. Nivel de asistenţă medicală antenatală  

 Descriere 
(măsuri) 

Motivele 
(repere) 

Paşii 
(modalităţi şi condiţii de 

realizare) 
B.1. Profilaxia la 

gravide 
  

B.1.1. Profilaxia primară 
C.2.2.1 

Previne apariţia formelor severe de 
tuberculoză la gravide. 

Recomandat: 
· Sistarea tabagismului. 
· Ameliorarea condiţiilor de 
muncă. 
· Ameliorarea condiţiilor de trai. 
· Alimentaţia raţională şi 
reducerea consumului de alcool 
· Tratamentul maladiilor cronice 
concomitente. 
· Supravegherea persoanelor cu 
risc sporit de imbolnavire. 
· Supravegherea persoanelor cu 
sechele posttuberculoase. 
· Supravegherea contacţilor 
cu bolnavii de TB  
· Lucrul în focarele de 
tuberculoză  

B.1.2. Profilaxia 
secundară 
C.2.2.2 
 

Reduce semnificativ posibilitatea 
dezvoltării tuberculozei la gravide. 

Obligatoriu: 
· Identificarea suspecţilor cu 
fenomene respiratorii şi 
contacţilor de TB. 
· Administrarea medicaţiei 
antituberculoase sub directă 
observare: 

· tratamentul prompt al 
bolnavilor diagnosticaţi. 

· Educaţia pentru sănătate a 
bolnavilor de tuberculoză şi 
familiilor acestora: 

· igiena tusei; 
· ventilaţie naturală 

eficientă, radiaţia solară, 
radiaţia ultravioletă. 

    
B.1.4. 1.3. Screening-ul 

C. 2. 3 
 

Permite depistarea precoce în baza 
minimului de investigaţii efectuate. 

Obligatoriu:  
Examinarea membriilor familiei 
gravide; 
· Anamneza; 
· Examenul obiectiv ; 
 

B.2.  Nivel de asistenţă medicală spitalicească 
B.1.2. La internare 



 Descriere 
(măsuri) 

Motivele 
(repere) 

Paşii 
(modalităţi şi condiţii de 

realizare) 
B.1.2.1
. 

Depistarea precoce 
a semnelor TB la 
nou-născuţi. 

Depistarea precoce a semnelor TB 
este importantă în confirmarea 
diagnosticului la timp şi determinarea 
tacticii ulterioare de conduită şi 
tratament  
Stabilizarea pretransport şi 
monitorizarea funcţiilor vitale permite 
preântimpinarea complicaţiilor şi  
transportarea ulterioară în Centru 
Perinatal nivelul III pentru investigaţii 
şi tratament. 

· Anamneza cu aprecierea 
factorilor de risc C.3; 

· Examenul clinic C.; 
· Examenul de laborator, 

paraclinic şi imagistic 
C.2.4. 

· Diagnosticul diferencial. 
C.4-C.5. 

B.1.2. Diagnosticul 
B.1.2.2. Confirmarea 

diagnosticului de 
TB la nou-născuţi. 
 

Tactica de conduită şi alegerea 
tratamentului la indicaţiile medicului 
ftiziopneumolog conform protocolului 
clinic naţional „Tuberculoza la copil” 
 

Obligatoriu: 
· Anamneza cu aprecierea 

factorilor de risc C.3.; 
· Examenul clinic C.5.1.; 
· Rg OCT; 
· Examenul de laborator: 

hemoleucograma, ureia, 
creatinina, ionograma, 
glicemia, TORCH infecţii, 
AGS, AGU; C.2.4. 

· Oftalmoscopia; 
· Consultul 

ftiziopneumologului; 
C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

C.2.1. Clasificarea tuberculozei pulmonare 
 La copii se dezvoltă formele primare de tuberculoză: 

Formele primare de TB Caracteristicele formelor primare de TB 
Complex tuberculos primar Are trei componente: 

Ø afectul primar; 
Ø limfangita; 
Ø adenopatia hilară. 

Tuberculoza ganglionilor 
limfatici 

Este o afecţiune preponderent izolată a ganglionilor limfatici 
intratoracici. 

Tuberculoza pulmonară 
diseminată acută 

Este o complicaţie a formelor primare de tuberculoză la copii 
cu leziuni nodulare mici (2-4 mm) situate simetric pe toată 
aria pulmonară. Infecţia se răspîndeşte pe cale hematogenă, 
limfogenă şi bronhogenă. 

C.2.2.1. Profilaxia vaccinală antituberculoasă 
 Generalităţi: · Metodă de imunizare specifică. 

· Protejează împotriva transformării infecţiei în boală. 
· Imunitatea vaccinală: 
Ø previne diseminarea hematogenă (bacilemia); 
Ø previne metastazele postprimare; 
Ø creşte rezistenţa la suprainfecţia ulterioară exogenă. 

Indicaţii: · Obligatoriu toţi nou-născuţii, la vîrsta de 3-5 zile. 
· În caz că nou-născutul nu a fost vaccinat în maternitate, 



va fi recuperat vaccinal de către policlinică, prin 
intermediul medicului de familie pînă la 2 luni, fără 
testare tuberculinică; după 2 luni – cu testare 
tuberculinică. 

· Supravegherea dinamicii procesului post vaccinal se 
efectuează la 1, 3, 6 si 12 luni din ziua vaccinării cu 
înregistrarea rezultatelor în Fişa de dezvoltare a copilului 
(Formular nr. 112/e). 

· Controlul formării cicatricei postvaccinale (CPV) se 
efectuează după vîrsta de 1 an a copilului 

Criteriile de apreciere a 
eficacităţii vaccinării sunt: 

· CPV - 4 - 8 mm. 
· Răspunsul pozitiv la testarea PPD (reacţie postvaccinală). 
· Gradul de cuprindere vaccinală a nou-născuţilor trebuie 

să tindă către 100%. 
Cauzele de bază în 
dezvoltarea complicaţiilor 
post-BCG: 

· Inocularea unei doze de vaccin mult mai mari, decît este 
recomandat. 

· Injectarea vaccinului într-un loc de inoculare nepermis. 
· Folosirea seringilor şi acelor nesterile, ce nu corespund 

standardelor. 
· Acele folosite au fost menajate incorect. 
· Pentru dizolvarea vaccinului au fost folosiţi alţi 

dizolvanţi, decât cei permişi. 
· Vaccinul a fost dizolvat cu o cantitate incorectă de 

soluţie. 
· Vaccinul a fost pregătit incorect. 
· În locul vaccinului sau al dizolvantului au fost folosite 

alte soluţii şi/sau medicamente. 
· Vaccinul sau dizolvantul a fost contaminat cu 

microorganisme. 
· Păstrarea incorectă a vaccinului. 
· Nu au fost luate în consideraţie contraindicaţiile. 

 Contraindicaţiile vaccinării BCG a nou-născutului: 
 Ø Sarea febrilă; 

Ø Leziunile tegumentare eruptive; 
Ø Anafilaxia;  
Ø Stările imunodeficitare (imunodeficienţe congenitale); 
Ø Infecţia HIV simptomatică; 
Ø Boli acute; 
Ø Greutate sub 2.000 g; 
Ø Afecţiunile grave perinatale ale SNC. 
 

C.2.2.2. Profilaxia medicamentoasă 
 Copiii noi-născuţi din contact cu bolnavii TB constituie indicaţie de profilaxie 

medicamentoasă. Se indică după consultaţia medicului ftziopneumologului. Monoterapie 
preventivă cu H. 

C.2.3. Screening-ul tuberculozei la copil 
 Screening-ul trebuie să includă 

· Istoricul complet al pacientului. 
· Examenul clinic. 
· Testul cutanat la tuberculină. 
· Radiografia pulmonară. 



  
  
C.3. Factorii de risc la copii născuţi de la mame cu tuberculoză 
 · Tuberculoza maternă depistată în timpul sarcinii - risc foarte mare 

· Tuberculoza maternă în timpul tratamentului - risc mare 
· Copii din focarele de tuberculoză  
· Copii infectaţi cu HIV sau o altă afecţiune care compromite sistemul imunitar 
· Copii care trăiesc într-un domiciliu cu o persoană care  a fost în penitenciar şi este suspect 

pentru TB 
· Mama cu sechele posttuberculoase 

C.4. Conduita copiilor de la mame cu TB postpartum 
 1.Dacă tuberculoza este depistată în timpul sarcinii 

    a) biopsia placentei; examinarea lichidului amniotic, aspiratului gastric, lichidului 
cefalorahidian (la indicaţii clinice) 
    b) Radiografia cutiei toracice 
    c) Fundul ochiului cu consultaţia ulterioară a neurologului la (necesitate) 
 
    d) Consultaţia ftiziopneumologului 
     Aceste examinări se efectuează până la externarea copilului din staţionar 
2. Dacă tuberculoza este în timpul tratamentului 
    a) biopsia placentei; examinarea lichidului amniotic, aspiratului gastric, lichidului 
cefalorahidian (la indicaţii clinice) 
    b)consultaţia ftiziopneumologului 
3.Tuberculoza vindecată nu se fac examinări suplimentare 
 
Managementul nou-născutului asimptomatic expus la TB maternă 
 

· TB trebuie exclusă la nou-născut născut de la o mamă cu TB suspectată sau confirmată. 
· Trebuie de determinat contagiozitatea mamei şi sensibilitatea la preparatele 

antituberculoase 
· Nu este necesar de a separa nou-născutul de mamă, dacă mama nu are (sau nu este 

suspectată) TB MDR.  
· Nu este necesar să întrerupeţi alăptarea.  
· În  timpul  screeningului  pentru  boala  TB  sau  infecţia  latentă TB,  BCG  nu  trebuie  

administrat la nou-născuţii expuşi la TB, deoarece BCG va afecta interpretarea testului 
cutanat cu tuberculină şi va reduce eficacitatea testului pentru diagnosticarea infecţiei. 

· BCG nu trebuie administrată dacă nou-născuţii sau sugarii sunt confirmaţi HIV-
pozitivi. 

 
· Nou-nascuţii asimptomatici nascuţi de la mame cu TB infecţioasă sensibilă confirmată 

sau suspectată trebuie sa primeasca izoniazida (10 mg/kg) timp de 6 luni zilnic (după 
excluderea TB active) şi trebuie să fie monitorizaţi regulat pentru a se asigura că nu se 
dezvolta boala TB. 

· Dacă copilul rămâne asimptomatic la sfârşitul de 6 luni, tratamentul cu izoniazida este 
oprit şi se efectuează testul cutanat cu tuberculină.  

· Practica obişnuită este că BCG este administrat după 2 săptămâni în cazul în care 
rezultatul testului tuberculinic rămâne negativ, iar copilul este HIV-negativ. 

· În cazul în care mama este non-infecţioasă, nou-nascutul trebuie examinat pentru TB. 
Dacă nu există dovezi de TB activă, copilul trebuie monitorizat regulat pentru a se 
asigura că nu se dezvolta boala TB, şi tratamentul preventiv cu izoniazidă trebuie să fie 
luat în considerare. 



· În cazul în care diagnosticul de TB este confirmat sau nou-născutul dezvoltă semne 
clinice sugestive de tuberculoză, tratamentul trebuie început de specialist în domeniul – 
medic ftiziopneumolog. 

· Nou-născuţii născuţi de la mame cu MDR-TB sau XDR-TB trebui să fie referiţi la un 
expert local în managementul acestei probleme complicate. Măsuri de control al 
infectiei, cum ar fi masca, sunt necesare pentru a reduce riscul transmiterii TB de la 
mama la copil. 

 
Pentru noi-născuţii în focare de tuberculoză se pot adopta următoarele atitudini: 
ü vaccinarea BCG în maternitate, urmată de izolarea acestora pe o perioadă de minimum 

două luni, până la instalarea imunităţii vaccinale; dacă sursa contagioasă se află deja 
sub tratament de minimum 6 săptămîni, nou-născutul vaccinat poate fi inserat familial, 
fără tratament specific; 

ü atunci când izolarea nu poate fi realizată, se temporizează vaccinarea BCG în favoarea 
chimioprofilaxiei cu izoniazidă pentru o perioadă de 6 luni şi abia într-un al doilea timp 
se efectuează vaccinarea, dacă testarea tuberculinică rămâne negativă 

 
 

C.5. Semnele şi simptomele 
C.5.1. Clinica în cazul copiilor născuţi de la mame cu tuberculoză poate apărea acut/rapid sau se dezvoltă 

latent/lent. 
1. Caracteristicile clinice pot fi prezente după naştere sau pîna 

la vîrsta de 8 săptămîni 
2. Timpul mediu de debut este de 2-4 săptămîni 
3. Caracteristicele clinice includ 

· Detresă respiratorie 
· Tusă uscată 
· Febră 
· Transpiraţii nocturne 
· Hepatosplenomegalie 
· Iritabilitate, lipsa poftei de mâncare 
· Pierdere în greutate 
· Adinamie 

· Letargie 
· Limfadenopatie 
· Papule cutanate 
· Icter 
· Obstrucţie biliar 

C.6. Diagnosticul diferencial 
C.6.1 Ganglionare Elemente de diferenţiere 
 · Boli infecţioase: bacteriene, virale, bacterii 

atipice, micotice, parazitare 
· Tumorale - bronhopulmonare primitive, 

metastatice, boala Hodkin, leucemii 
· Sarcoidoza 
 
· Fibroza intrstiţială difuză 
 

Examen bacteriologic, remitere rapidă sub 
tratament etiologic 
Bronhoscopie, ex.Histopatologic, examen 
hematologic 
Afectarea concomitentă cutanată, 
neurologică, oculară, osteoarticulară, 
neurologică 
Clinic - dispnee progresiva şi febră 
SDR funcţional respirator restrictiv 
Biopsia pulmonară şi lavajul 
bronhoalveolar 

C.7. Diagnosticul 
C.7.1. · Test cutanat la tuberculină Proba Mantoux (0,1ml 2UT PPD intradermic) 

· Microscopia la BAAR, cultură din aspirat traheal, gastric, urină, LCR 
· Radiografia cutiei toracice. 

C.8. Tratamentul 



 · Tratamentul specific al tuberculozei este prescris de medicul ftiziopneumolog conform 
Protocoalelor clinice naţionale „Tuberculoza la adult” şi „Tuberculoza la copil” 

C.8.1. Tactica 
 Dacă copilul necesită tratament, el se transferă în instituţii specialzate de ftiziopumonologie 
Abrevierile folosite în document 
ABG Antibiograma IDR  Reacţia intradermică (Intradermal reaction) 
ALT Alaninaminotransferaza LBA  Lavaj bronho-alveolar 
AST Aspartataminotransferaza LCR  Lichid cefalorahidian 
BAAR Bacili acido-alcoolo-rezistenţi LDH  Lactatdehidrogenază 
BCG Vaccin cu Bacili Calmette-Guerin MBT  Mycobacterium tuberculosis 
BK Bacil Koch OMS  Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

CPV Cicatrice postvaccinală PPD  Derivat proteic purificat (tuberculină) (Purified 
protein derivative) 

DOTS Tratament sub directă observare, de scurtă durată. 
(Directly Observed Treatment, Short-course) R  Rifampicina 

E Etambutol Rg  Radiografia 
H Izoniazida RMN  Rezonanţa Magnetică Nucleară 

HIV Virusul imunodeficienţei umane (Human 
Immunodeficiency Virus) S  Streptomicina 

CPV Cicatrice postvaccinală SIDA  Sindromul imunodeficienţei dobîndite 

DOTS Tratament sub directă observare, de scurtă durată. 
(Directly Observed Treatment, Short-course) TB Tuberculoză 

E Etambutol TB P Tuberculoza pulmonară 

H Izoniazida TB MDR  Tuberculoză cu tulpini de Mycobacterium 
tuberculosis multidrogrezistente 

HIV Virusul imunodeficienţei umane (Human 
Immunodeficiency Virus) TC  Tomografia computerizată 

i.m. Intramuscular VSH  Viteza de sedimentare a hematiilor 
i.v. Intravenos Z  Pirazinamida 

Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.788 din 08 august 
2014 „Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate 
pentru  medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie 
intensivă neonatală”. 
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