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Protocol clinic standardizat  
HIPOTONIA CONGENITALĂ 

A. Partea introductivă 
A.1.  Diagnostic 1. Hipotonie congenitală (Sindromul copilului moale) 

2. Miopatie congenitală 
3. Miopatie mitocondrială 
4. Tetraplegie flască 
5. Amiotrofia spinală 

A.2. Codul bolii (CIM 10)  P 94.2 ;  G 71.2;  G 71.3; G 82.3; G 12 
A.3. Utilizatorii Secţiile de  Nou-născuţi, secţia Neurologie şi Patologie nou-

născuţi, secţia Primire urgenţe, secţia Endocrinologie Pediatrică, 
secţia de genetică umană. 

A.4. Scopul  protocolului Sporirea calităţii managementului clinic şi paraclinic,tratamentul 
pacienţilor cu hipotonie congenitală pentru reducerea 
invalidizării. 

A.5. Data  elaborării 2014 
A.6. Data  revizuirii   2016 
A.7. Definiţii   

 
Sindromul copilului moale este hipotonie infantila neurogenă şi 
este o boală care caracterizează prin lipsa tonusului muscular cu 
imposibilitatea menţinerii poziţiei corpului şi a coordonării 
mişcarilor. 
B. Partea generală 

Nivel de asistenţă medicală spitalicească 
Descriere Motive Paşi 

B.1. La  internare  
Secţiile de  Nou-născuţi; 
Secţia Neurologie şi Patologie 
nou-născuţi;  
Secţia de Primire urgenţe;  
Secţia de Endocrinilogie 
Pediatrică;  
Secţia genetică. 
C 1. – C 6.  

C 1. Factori de risc 
C 2. Anamneza 
C 3. Cauzele centrale şi periferice 
C 4. Tabloul clinic 
C 5. Examinarea fizică 
C 6.  Diagnostic diferencial 

· Examinarea primară cu 
determinarea factorilor de 
risc, colectarea 
anamnezei, efectuarea 
diagnosticului diferencial 
(Algorimul diagnosticului 
hipotoniei muscular ) 

· Consultaţiile 
specialiştilor (geneticul, 
endocrinologul)  

B.2. Diagnosticul 
C 7 - C  9 
C 7. Investigaţiile  
C 8. Investigaţii neceseare pentru a 
determina cauzele  centrael a 
hipotoniei congenitale  
C 9. Investigaţii neceseare pentru a 
determina cauzele  periferice  
C 10. Algorimul diagnosticului 
hipotoniei musculare  

Stabilirea nemijlocită a cauzei 
hipotoniei musculare congenitale 
pentru determinarea tacticii ulterioare 
de tratament şi a prognosticului pe 
termen lung. 

Investigaţii paraclinice  
1. AGS 
2. Ureea, ALT,AST,  
3. Calciu seric  
4. CFK, LDH 
5. EAB  
6. NSG  
7. RMN 
8. Oftalmoscopia  
9. EMG (afectarea muscular 

primară) 
10. Echo CG (pentru 

exluderea 
cardiomiopatiilor) 

 



11. Analiza imunologică la 
TORCH infecţie 

12. Biopsia musculară  
13. Analiza sângelui şi urinei 

la aminoacizi, lactatul, 
amoniacul. 

14. Evaluarea geneticianului 
15. Sângelui la AND, 

cariotipare 
16. Consultaţia 

endocrinologului cu 
screeningul  hipotirioidiei 
congenitale. 

B.3. Managementul şi tratamentul 
C  11. Tratamentul şi reabilitarea Intervenţiile precoce micşorează 

severitatea invalidizăriii 
1. Ameliorarea proceselor 

metabolice  în muşchi . 
2. Consultaţia medicului 

fizioterapeut şi 
kinetoterapeut. 

3. Kinetoterapie 
4. Terapie ocupaţională. 
5. Electro-termoproceduri. 
6. Tratament simptomatic în 

caz de dereglări 
respiratorii şi a pasajului 
intestinal. 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
C 1. Factorii de risc materni 
 1. Boli extagenitale ale mamei (diabet zaharat, epilepsie, distrofie miotonă, infecţii itrauterine 

specifice TORCH). 
2. Factori nocivi. 
3. Vârsta mamei <18 - >35. 
4. Anamneza  ereditară agravată – patologie similară la părinţi sau fraţi, consangvinitate, 

mortnăscuţi în anamneză, decese în  copilarie 
C 2. Anamneza sarcinii şi naşterii curente 
 · Decurgerea sarcinii şi naşterii - expunerea la medicamente sau substanţe teratogene  

· Descreşterea mişcărilor fetale (sugerează cauzele periferice a hipotoniei cu deput 
intrauterin ) 

· Prezentaţie patologică (pelviană, podalică) 
· Polihidramnios / oligohidramnios  
· Scorul Apgar <7 p 
· Necesitatea în resuscitare 
· EAB din cordonul ombilical  
· Istoricul copilului în sala de naştere 

o Efortul respirator 
o Abilităţile în alimentare  
o Nivelul de vigilenţă  
o Nivelul de activitate spontană  
o Caracterul strigătului 
o Progresarea hipotoniei musculare 

C 3. Cauzele 



 Cauzele centrale( cele mai frecvent )  
· Sepsis 
· Encefalopatie hipoxic ischemică 
· Hemoragie intracraniana 
· Malformaţii cerebrale 
· Anomalii cromozomiale (ex: Trisomia 21 

sindromul Prader - Willi) 
· Infecţii congenital specifice (TORCH) 
· Efectele de droguri (de ex:enzodiazepine, 

intoxicatie cu preparate de  magneziu) 
· Erori înnascute de metabolism 
· Endocrine: hipotiroidism congenital 
· Hipotonie congenitală benignă 
Afectarea măduva spinării  
· Traumatism la naştere (în special în prezentaţie 

pelviană) 
· Siringomielia 
Miopatii metabolice 
· Insuficienţa acid maltasei  
· Insuficienţă de carnitină 
· Insuficienţa cytochrome-c-oxidazei 

Afectrea cornul anterior a măduvii spinării 
· Atrofia spinală musculară  
· Artrogripoză neurogena 
· Joncţiunea  neuromusculară 
· Miastenia gravis (congenital tranzitor) 
· Botulism infantile 
· Boala Pompe 
Afectarea nervilor periferici  
· Neuropatie hipomilinizantă congenitală 
· Neuropatii motorii şi senzoriale ereditare 

(boli Dejerine - Sottas) 
· Neuropatie senzorială şi autonom 

ereditar 
· Sindromul Guillain Bane (foarte rar) 
Afectarea musculară 
· Miopatii congenital, distrofii musculare  
Joncţiunea neuromusculară 
· Miastenia gravis, botulism infantil 

 
C 4. Tabloul clinic 
 · Hipodinamie. 

· Hipotonie musculară.  
· Hiporeflexie sau areflexie. 
· Apatie, ţipăt slab, supt slab 
· Dispnee (respiraţie de tip diafragmatic) 
· Se dezvoltă deformări articulare şi toracice  
· Atrofie musculară. 
· Convulsii. 
· Hepatomegalie. 
· Dereglări motorii severe. 
· Nou-născuţii prezintă uneori retracţii musculare ale picioarelor şi mânilor, un torticolis 

congenital, luxaţie a şoldului. 
· Micro-/macrocefalie 

 Indicii suplimentari ce indică un diagnostic specific  



 · Hepatosplenomegalie - tulburari de stocare, infectii congenital 
· Chisturi renale, fruntea înaltă, fontanelele larg deschise - sindromul Zellweger  
· Hepatomegalie, retinita pigmentară - adrenoleukodistrofie neonatală  
· Cataractă congenitală, glaucom - sindromul oculocerebrorenal (Lowe)  
· Miros specific - tulburări metabolice 
· Hipopigmentare, criptorhidism - Prader Willi 

C 5. Examenul fizic 
 Examenul fizic trebuie să evalueze:  evaluarea tonusului muscular cu prezenţa/absenţa 

asimietriilor, tonicitatea generală a corpului, reflexe tendinoase profunde (RTP),  precum şi 
dismorfizmele  sau caracteristici  deosebite prezente. 

 

Afecţiune 
centrală 

Afectarea 
cornului 

anterior a 
măduvii 
spinării 

Afecţiunea 
periferică a 

nervilor 

Afectarea joncţiunii 
neuromusculare 

Afectarea 
muşchilor 

tonicitatea generală a 
corpului normală 

 

Tonusul 
muscular 
proximal> 
distal  

Tonusul muscular 
distal> proximal  
 

Prezenţa semnelor  
bulbare 

Tonusul muscular 
proximal> distal  
 

RTP 
normal / 

a crescute 

RTP scăzute /  
absente 

RTP scăzute /  
absente 

RTP normale RTP scăzute 

+ /-convulsii +  Fasciculaţii + / - Fasciculaţii Absenţa  
fasciculaţiilor 

 

+ / - 
Caracteristicilor  

dismorfice 

Suspect     

EHI, Prader Willi, MA 
a SNC 

Atrofie 
muscular 
spinală 

Neuropatie  
Charcot Marie 
Tooth 

Miastenie gravis Distrofie 
musculară, 
distrofie 
miotonică 

C 6. Diagnosticul diferenţiat 
 · Distrofia musculară (manifestată la sexul masculin şi caracteristizată prin atrofie musculară 

ascendentă, proponderent la vârsta mai mare) 
· Amiotrofie spinală (caracterizată prin degenerarea coarnelor anterioare ale măduvei spinării cu 

pierderea progresivă a neuronului motor) 
· Leucodistrofiile (tulburările metabolismului lipidic, îndeosebi a fosfolipidelor ce intră în 

componenţa nucleului ) 
· Miopatie cu afectarea cerebrală şi cerebelară (anomalii de dezvoltare la examenul RMN) 
· Maladii endocrine (hipotiriodie congenitală) 
· Maladii infecţioase (TORCH infecţie) 

 C 7. Investigaţiile  
 Investigaţii trebuie să fie ghidate de anamneză şi datele examenului fizic. 

 Dacă este prezentă hipotonia, dar copilul prezintă un grad de rezistenţă, este probabilă o cauza 
centrală şi investigaţii trebuie să fie axate în această direcţie. 

 Dacă este prezentă hipotonia şi copilul este flasc, este posibilă o cauză periferică a hipotoniei 
musculare şi necesită o revizuire neurologică timpurie. 

C 8. Investigaţii neceseare pentru a determina cauzele  central a hipotoniei congenitale 



 · Examenul imagistic: 
- NSG – examnul primar, sau 
- RMN -  în caz de suspecţie la o anomalie de dezvoltarea creierului sau pentru diagnosticul 

diferencial de alte patologii (de ex: EHI) 
· EEG – pentru evaluare activităţii creerului şi în caz de suspecţie la prezenţa convulsiilor 
· Cariotiparea  şi Microarray (dacă sunt prezenţe semne de dismorfizm) 
· Examenul la TORCH-infecţie 
· ADN sau  AND după metoda FISH pentru sindromul Prader - Willi (indicat după evaluarea 

clinică şi examenul genetic) 
· Screeningul  metabolic 

C 9. Investigaţii neceseare pentru a determina cauzele  periferice 
 · Mielopatiile cauzate de afectarea periferică a nervilor cervical este o cauză rară a hipotoniei 

musculare. Diagnosticul se face prin evaluarea anamnezie şi examenul clinic fizic. Studiile de 
diagnosticare sunt de valoare limitată. 

· Genetica moleculară – repetări a  CTG, deleţii în gena SMN (Survival Motor Neuron)  
· Creatinkinaza (în perioada neonatală nivelele trebuie să fie interpretate cu precauţie,  în caz de 

patologie nivelul creatinkinazei este ridicat, şi în primele 24 de ore are o tendinţă spre creştere, 
asociat cu creşterea acidozei). Dacă nivelul creatinkinazei este crescut iniţial, reevaluaţi nivelul 
peste cîteva zile . 

· Electromiografia cu potenţiale musculare evocate şi biopsia musculară (în dependenţă de 
situaţia clinică, poate fi amînat la vîrsta de 6 luni deoarece  rezultatele neonatale sunt dificil de 
interpretat) 

· În caz de suspecţie la miopatie biopsia musculară cu microscop electronic. 
C 11. Tratamentul şi reabilitarea 
 · Suport alimentar  (alimentare cu sonda gastrică, gastrostomie)  

· Suport respirator (oxigenoterapie, CPAP, ventilare asistată, fizioterapie)  
·  Consultaţia medicului fizioterapeut şi kinetoterapeut cu kinetoterapie timpurie de la vîrsta de  

2 săpt.. Electo-termoproceduri (previne contracturile)  
· Suport nutriţional  (optimizarea nutriţiei)  
· Ameliorarea proceselor metabolice  în muşchi . 
· Tratament antiepileptic  
· Terapie ocupaţională, logopedie 
· Tratament simptomatic  
· Suport social şi  psihologic familei  

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”. 

Elaborat de grupul de autori:  
Petru Stratulat, director cercetare , inovare si transfer tehnologic, dr .hab. 
medicină, prof. univ. USMF  ”N.Testemiţanu”. 
 Tatiana Gorea, medic neurolog s. neurologie şi patologie a nou-născuţi  
Dorina Rotaru, colaborator ştiinţific IMşiC  
Anatolie Boboc, şef  seţie Neurologie şi Patologie a nou-născuţi. 

Abrevierile folosite în document 
AGS Analiza generală a sângelui EMG Electromiografia 
NSG Neurosonogeafia Echo CG Electrocardiografia 
RMN Rezonanţă magnetică nucleară EAB Echilibrul  acido-bazic 
ADN Acid deoxiribonucleic CFK Creatinfofokinaza 
FISH Fluorescence  in situ hybridization, LDH Lactatdihidrogenaza 
Microarray Test genetic ce permite identificarea 

microdeleţiilor,microduplicaţiilor,etc. 
JNM Joncţiune neuro-musculară 

CTG Cytozine-Tyiamin-Guanine RTP Reflexe  tendinoase profunde  
Bibliografie 
1. Neurologia pediatrică,  Valeriu Popescu, Vol. I , 2001. 
2. Iliciuc I., Neuropediatrie, Chişinău 2007.  
3. Fenichel GM. Neonatal Neurology 3rd edition. Churchill Livingston Inc. 1990.  
4. Paro-Panjan D, Neubauer D. Congenital hypotonia: is there an algorithm? Journal of Child Neurology; Jun2004, Vol.19 (6): 

439-43.  



 

 

 

 

5. Prasad AN, Prasad C. The floppy infant: contribution of genetic and metabolic disorders. Brain and Development; Oct 2003, 
Vol.25(7): 457-7.  

6. Royden-Jones H, Devivo D, Darras BT. Neuromuscular disease Of infancy, childhood And adolescence: a clinician’s 
approach. Philsdelphia:Butterworth-Heinemann:2003  

7. Dubowitz V. Muscle disorders in Childhood. 2nd ed. Philadelphia: W.W. Saunders; 1995.  
8. Volpe JJ. Neurology of the newborn. 4th ed. Philadelphia; W.B. Saunders; 2001.  
9. Neurologia pediatrică, Valeriu Popescu, Vol. I, 2001. 
10. Karlov   B.A.Неврология  Москва  2002. 
11. Лебедев Б.В.,.Барашинов И.О, Лебедев И.О., Неврология ранего возраста, Ленинград, 1981. 

      
Anexa 1 

Algoritmul diagnosticului hipotoniei musculare 
 

Anamneza 
Anamneza prenatală: TORCH infecţii ?  Droguri sau alcool?  Boli materne ?  Mişcările fetale ? 
Anamneza neonatală: Complicaţiile naşterii? Naştere prematură?  Convulsii ?  Hipotonie congenitală ? 
Anamneza vieţii: Istoricul boli actuale? Simptome asociate ? Simptome ale unei boli de sitem ? Viteza  progresiei 
actualei boli ? 
Dezvoltarea : Retard în dezvoltare? Pierdere de abilităţi ? Incongruenţă motorie, socială şi de limbaj ? 
Alimentarea:  Tulburări de alimentaţie ? Aspiraţie ? Constipatie ? 
Anamneza familială: Alţi copii? Cosanguinitate? Întîrziere developmentală? Boli neurologice? Deces  precoce 
copilului ? Boală metabolică sau genetică? 

 
Examenul  obiectiv 

Capul şi gîtul: Microcefalie? Semne dismorfice? Ptoză? Expresia facială ?    
Semne Sistemice : Tulburări cardiovasculare? Hepatomegalie ? Splenomegalie? Deformări scheletale? 
Artrogripoză? 
 

Statutul Neurologic 
Nervii cranieni:  Miscări extraoculare anormale?  Muşchii faciali  ? Fasciculaţii ale limbii ? 
Tonusul:  Postura? Semne de spasticitate? 
Forţa:  Aprecierea forţei în parţile proximale şi cel distale? Simetricitatea ? 
Reflexe: Exagerate? Simetrice? Atenuate? Clonus? 
Muschii: Atrofie? Simetric? 
                                     Neuron motor            Nervii                J N M                           Muschi 
Tonusul:                                                                              normal/                                 
Forta:                                                                                   normal/                                 
Reflexe:                          absent                      absent                nomal/                   absent/        
Atrofie musculara:                                                              normal/                   absent/         
 

Investigaţii 
Generale:TSH,T4,  ionograma, screeningul la infecţie. 
Afectare SNC : TC/RMN, EEG, consultaţia neurologului, cariotip. 
Boală metabolică:Amino acizi în urină şi ser, acizii organici în urină, gazele sanguine, probele hepatice. 
Afectare motoneuronului periferic: Creatinkinaza, EMG, consultaţia neurologului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

  
    


