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A. Partea introductivă 
A. 1.  Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu pesticide organofosforice la copil 
A. 2. Codul bolii  T60.0 Intoxicaţia acută exogenă cu pesticide organofosforice la copil 
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 cu pesticide organofosforice exogene la 
copil,  diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile 

A. 5. Data elaborării 2014 
A. 6. Data revizuirii   2016 
A.7. Definiţia Pătrunderea în organismul copilului accidental sau voluntar a preparatelor pesticide organofosforice: 

compuşi organici derivaţi ai acidului fosforic.  
B. Partea generală 

B.1. Nivel de asistenţă medicală etapa de prespital 
Descriere  Motive Paşi 

· Siguranţa salvatorului şi 
a victimei. 

 
· Primul examen medical 

va aprecia oportunitatea 
unor manevre care să 
vizeze neutralizarea cât 
mai  rapidă şi  cât  mai  
posibil completă a 
toxicului de la nivelul 
porţilor de intrare.  

 

Contactul direct cu hainele şi 
pielea intoxicatului induc risc 
mare de contaminare. 
Copil cu suspecţie la 
intoxicaţie acută cu pesticide 
organofosforice. 

 

· Salvatorii/personalul medical trebuie să poarte 
echipament de protecţie.  

· Evaluare/asigurare suport ABCDE (se evită 
respiraţia „gură la gură”) 

· O2, prin mască sau cateter nazal. În detresă 
respiratorie  - IOT cu VAP  

· Lavaj gastric cu SF, 10-15 ml/kg, după IOT, cu 
administrare la sfîrşit de cărbune activat 0,5 g/kg  

· Monitorizare FR, Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, 
conştienţă 

· Acces vascular: IO sau IV;  
· Antidot specific -  sol. Atropini 0,1% - 0,05 

mg/kg, repetată la 10 minute, pînă la clinica 
atropinizării uşoare 

· PEV cu SF sau sol. Glucoză, 50-70 ml/h 
· Transportare la spital  
Notă: Nu se provoaca vomă - risc de precipitare 
brusca  a simptomatologiei !  

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.  
 

 

Copil cu suspecţie la 
intoxicaţie acută cu pesticide 
organofosforice. 
Prezenţa simptomatologiei 
specifice intoxicaţiei:  
ü sindromul muscarinic; 
ü sindromul nicotinic;  
ü afectarea sistemului  nervos 
central. 
 

· Evaluare/asigurare suport ABCDE  
· Diagnosticul şi resuscitarea volemică se 

efectuează simultan! 
· Administrarea antidotului specific 
· Monitorizare a indicilor vitali 

 

Investigaţiile paraclinice Stabilirea severiităţii 
intoxicaţiei cu pesticide 
organofosforice pentru 
determinarea tacticii de 
evaluare secundară şi 
tratament. 

Obligator: 
· AGS,  
· ABS+ glicemia;  
· EAB;  
· SpO2;   
· ECG; 
· Evaluare  specialist 

(neurolog ş.a.) 

Recomandabil: 
· Radiografia cutiei 

toracice 
· Teste toxicologice 
Calitative - teste urinare;   
nivel seric de 
pseudocolinesterază 
!Util în decizia terapeutică, 
dar nu întotdeauna disponibil.  
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Conduită Corecţia hipoxemiei prin 
menţinerea unei ventilaţii 
adecvate.  
Corecţia hipovolemiei prin 
menţinerea circulaţiei 
adecvate. 

· Suplimentarea O2 la necesitate: mască,  izoletă, 
cateter nazal sau IOT, la necesitate conectare la 
VAP; 

· Acces vascular central; 
· Antidot specific - sol. Atropină 0,1% - 0,02 

mg/kg, repetată la necesitate, până la clinica 
atropinizării uşoare; 
· PEV cu diureză forţată cu scop de dezintoxicaţie, 

resuscitare volemică şi reechilibrare 
hidroelectrolitică; 

· Decontaminare intestinală: purgative (copil 
mare), clistir (copil mic); 

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

C.1. Cadru general 
Compuşii organofosforici au fost sintetizaţi în anul 1800 de către Lassaigne prin reacţia dintre 

alcool  şi  acid fosforic.  La începutul  secolului  XIX au fost  recunoscute efectele  toxice ale  acestei  
substanţe şi a fost propusă ca substanţă toxică de luptă. Intoxicaţiile cu organofosforice sunt 
asociate cu toxicitate sistemică.  

Pesticidele organofosforice sunt substanţe chimice folosite în agricultură şi în gospodării. Lista 
pesticidelor avizate în ţările europene sunt peste 500 de produse. Incidenţa intoxicaţiilor cu 
pesticide a scăzut mult în ultimii ani, în urma folosirii carbamaţilor. Dar manifestările clinice 
deosebit de grave şi letallitatea înaltă pune în faţa clinicianului probleme majore în vederea 
micşorării invalidităţii şi mortalităţii. Halena cu miros urăt,  care se intensifică după spălătura 
gastrică. Frecvenţa intoxicaţiilor cu pesticide organofosforice se datorează atât folosirii acestora pe 
scară largă, cât şi păstrării lor necorespunzătoare (în recipient de apă, bere, uleiuri ş.a.).  

C.2. Clasificarea pesticidelor organofosforice (după strusctura chimică) 
fosfaţi amidohalogenaţi izoptex, izopestox 
ortofosfaţi paraoxon 
ortotiosulfaţi parathion 
ditiosulfaţi malation 
fosfonaţi dipterex 
tiofosfonaţi EPM 
ditionopirofosfaţi sulfatep 
piofosforamide OMPA 
pirofosfaţi TEPP 

 

C.3. Mechanismul de acţiune 
Compuşii organofosforici  - inhibă colinesteraza plasmatică (pseudocolinesteraza-PChE prezentă 
în plasmă şi ficat) şi colinesteraza membranară (acetilcolinesteraza-AChE prezentă în hematii şi 
celulele nervoase). 
Rezultatul va fi  acumularea acetilcolinei la nivelul receptorilor cholinergici centrali şi periferici 
(muscarinici şi nicotinici). 
Acumularea acetilcolinei la nivelurile  menţionate va avea ca rezultat iniţial hiperactivitatea, apoi 
paralizia transmiterii la nivelul sinapselor colinergice care includ: 
· terminaţiile nervoase parasimpatice şi cîteva terminaţii nervoase simpatice (cum ar fi cele din 

glandele sudoripare (efecte muscarinice));      
· terminaţiile nervoase somatice şi din ganglionii sistemului nervos vegetativ (efecte nicotinice); 
· sinapsele de la nivelul SNC.  
Prin stimularea parasimpatică rezultă: mioză, hipersecreţie a glandelor exocrine (salivare, 
lacrimale, bronsice şi pancreatice), bradicardie, bronhoconstricţie peractivitate a musculaturii 
netede a tractului  digestiv - efecte muscarinice.  
Prin stimularea ganglionilor vegetativi se produc efecte simpaticomimetice: tahicardie şi midriază.  
Astfel,  pacienţii  cu  intoxicaţie  cu  OP  vor  prezenta:  fie  bradicardie  -  dacă predomină stimularea  
parasimpatică; fie tahicardie dacă predomină  stimularea simpatică a „glandel gangli ” autonomi. 
Din practică s-a constatat, ca deşi frecvenţa cardiacă este variabilă, mioza este un semn constant în 
această intoxicaţie. Atât organofosfaţii, cât şi carbamaţii produc sindrom cholinergic prin inhibiţia 
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colinesterazei. 
Fenomenul de îmbătrinire sau ”aging” = inhibiţia ireversibilă a colinesterazei. 

Iniţial inhibiţia colinesterazelor se produce prin legare ionică monovalentă, dar progresivă. Apoi se 
va produce fosforilarea prin legare covalentă care va deveni permanentă după 72 ore (dupa unii 
autori 24 - 48 ore în functie de produs). 
Acest proces =”aging”; intervalul în care se produce -72 ore = intervalul critic, intervalul în care 
reactivarea colinesterazelor este posibilă prin administrarea de oxime.     
În momentul în care fenomenul de îmbătrânire”aging” este definitivat, singura modalitate de 
refacere a stocului de colinesteraze este resinteza acestora, proces care se va produce după câteva 
săptămâni, acţiune directă a OP asupra unor enzime de mare importanţă pentru activitatea 
metabolică  şi energetică  din ţesuturi (în special ATP-aze). Efect prooxidant şi membranotoxic. 

C.4. Circumstanţele intoxicaţiilor exogene 
· intoxicaţii accidentale (substanţa păstrată în recipienţi şi ambalaje fără etichetă) 
· tentativă de suicid (frecvent la adolescenţi) 
· act criminal 
· expunere profesională (mai frecvent la adulţi) 

C.5. Căile de acces a toxicului în organism 
· calea digestivă prin ingestie (accidentală sau voluntară) 
· calea cutanată (aplicarea în componenţa de  alifii, frecţii tegumentare cu remedii populare în 

unele afecţiuni) 
· calea respiratorie 
· prin mucoase (conjunctiva ochilor ş.a.) 

C.5.1. Absorbţia, metabolizarea organofosforicelor 
Absorbţia are  loc  pe  cale  digestivă,  respiratorie,  cutanată.   Există risc  major  pentru  personalul  
care acordă ajutorul medical.  
Se metabolizează marea majoritate de compuşi organofosforici la nivel hepatic, cu formare de 
metaboliţi inactivi.  
Debutul maladiei este de la minute până la ore, depinde de preparatul, de calea de pătrundere, de 
vârsta pacientului. Unii compuşi pot desfăşura manifestări clinice întârziate. 

C.6. Abordarea generală a pacientului intoxicat 
Salvatorul  trebuie  să ia  toate  măsurile  de  protecţie,  în  special  să fie  îmbrăcat  în  halat,  mănuşi  şi  
măşti. 
1. Evaluare rapidă 
2. Decontaminare cutanată şi gastrointestinala. 
3. Administrare a antidotului 
4. Eliminare a toxicului din organism 
5. Terapie simptomatică 
6. Supraveghere clinică 
7. Reabilitare 

C.6.1. Principii generale de conduită 
· Se va spitaliza orice copil suspectat de intoxicaţie cu pesticide organofosforice 
· Se va considera întotdeauna doza maximă posibilă ingerată şi absorbită 
· Se va stabili cât mai rapid posibil doza şi farmacologia exactă a preparatului ingerat din grupa 

organofosforicelor 
Reguli de aur: 
· Orice suspiciune de intoxicaţie cu organofosforice este considerată drept intoxicaţie! 
· Fiecare minut pierdut până la acordarea ajutorului medical reprezintă o cantitate de substanţă 

toxică din grupa organofosforicelor în plus absorbită! 
C.7. Diagnosticul pozitiv se va baza pe: 

· anamnesticul ce vizează ingestia de organofosforice cu prezenţa simptoamelor specifice; 
· semnele clinice concludente:  

- status mintal alterat  
- mioză  
- bradicardie/tahicardie  
- diaforeză  
- detresă respiratorie;  
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· halenă cu miros urât de pesticide sau de petrol, care se intensifică după lavajul gastric; 
· răspuns terapeutic la administrarea de Atropină. 
Diagnosticul  diferenţiat  se  va  face  cu: acidocetoza diabetică, encefalopatiile acute, 
traumatismele cerebrale, crizele de astm sever. 

C.8. Decontaminarea  
· Decontaminare gastrointestinală: lavaj gastric (vezi protocolul general intoxicaţii exogene) 
· Administrare de Cărbune activat, doze mari > 2 gr/kg, doză unică 
· Administrarea de enterosorbenţi (imediat după prima doză de antidot). 
· Expunerile cutanate şi oculare necesită irigare îndelungată cu apă.  

C.9.1. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată 
 
A=  (airway) – calea aeriană 

· Căile aeriene necesită poziţionare cu dezobstruare + de obicei pacienţii necesită aplicarea 
adjuvanţilor respiartori: Pipa Gudel, Birman şi frecvent apare necesitatea în  aplicarea 
manoperei de IOT cu VAP. 

B=(breathing) – respiraţia 
· Sindromul de detresă  respiratorie şi insuficienţă respiratorie acută 
· asigurarea minut-ventilaţiei prin IOT cu VAP. 

Atitudine terapeutică: 
· Dezobstrucţie a căilor aeriene  
· Poziţie laterală de siguranţă  
· Aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini  
· Ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică  

Daca pacientul necesita intubatie, atunci ţinem cont de faptul, ca blocantii neuromusculari utilizaţi 
işi sumează efectele neurologice cu agenţii inhibitori ai colinesterazei prin accentuarea toxicităţii 
neurologice la aceşti pacienţi (Kent R Olson-2004). Astfel, se recomandă administrarea de 
blocanţi neuro-musculari stabilizatori. 
În  stopul  cardio-respirator  se  evită respiraţia  gură la  gură în  ingestia  de  organofosforice  (risc  de  
intoxicaţie pentru salvator). 
C =( circulation) – circulaţia 

· AV- bradicardie/tahicardie 
· Tensiune arterială - hTA 
· Timpul de reumplere capilară  > 3-5 sec 
· Temperatura şi culoarea extremităţilor - reci, marmoritate, pastozitate 
· Aspectul tegumentelor - umede  
· acces vascular, administrare a antidotului – sol. Atropină 0,1%  (se administrează pînă la 

uscarea  secreţiilor  bronşice,  zgomote  cardiace  –  tahicardice,  piele  pe  faţă roză,  pînă la  
apariţia semnelor de atropinizare) 

Atitudine terapeutică: 
· Acces vascular venoas cental (+recoltări). (În prezenţa semnelor de dereglare a conştienţei 

de preferat abord al venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare). 
· Recoltări EAB, analize clinice şi biochimice: ionograma, glicemiea, transaminazele,  

ureea, creatinina, coagulograma. Proba toxicologică: nivel seric de pseudocolinesterază şi  
a colinesterazei eritrocitare.  

· Sondă urinară (pacienţi comatoşi) – probă toxicologică, monitorizare a diurezei).  
· Administrare a antidotului – sol. Atropină 0,1%  (se administrează pînă la uscarea 

secreţiilor bronşice, zgomote cardiace – tahicardice, piele pe faţă roză, pînă la apariţia 
semnelor de atropinizare) 

· administrare de fluide, resuscitare volemică (în şoc), la necesitate vasoactive. 
 D = “disability”  - disabilităţi. 

· Conştiinţa dereglată până la comă  
· Reflexul fotomotor slab, mioză 

Cauze de depresie a SNC: efect toxic direct sau în urma hipoxiei, hipoxemiei. 
Atutudine terapeutică:  

· Oxigenoterapie;  



7 
 

· În sindromul  convulsiv – sol. Diazepam, Fenitoin.  
E = (exposure) – expunerea pacientului 

· Dezbrăcarea completă a pacientului pentru a evalua eventualele leziuni apărute în urma 
contactului cu toxicul sau posttraumatice asociate sau erupţii hemoragice 

 Decontaminarea  
· Hainele, încălţămintea, centura victimei trebuie îndepărtate şi aruncate  
· Expunerile oculare necesită irigare îndelungată cu apă  
· Decontaminare cutanată: 

- baie generală cu apă şi săpun 
- şi apoi cu Sol. Bicarbonat de sodiu - 4% 

· Decontaminare gastrointestinală:  
- lavaj gastric (vezi protocolul general intoxicaţii exogene) 
- administrare de Cărbune activat, doze mari > 2 gr/kg, doză unică 
- Administrarea de enterosorbenţi (imediat după prima doză de antidot)  
- irigare intestinală, purgative (copil mare)-vezi PSC general 
- clistir (copil mic) 

C.10. Antidoturi 
1. Atropina – antidot fiziologic, inhibitor al acetilcolinei nehidrolizate asupra receptorilor 

parasimpatici. Doza iniţială de Atropină este de 0,02-0,05mg/kg, i/v, lent, urmată de doza de 
întreţinere, repetate la fiecare 5-20 minute pînă la apariţia semnelor de atropinizare (piele uscată, 
caldă, roşie, midriază, reducere a bronhosecreţiei, creştere a frecvenţei cardiace peste 100 pe 
minut).  
Erorile întîlnite  sunt cele legate de administrarea de doze mici de Atropină, care pot conduce spre 
invalidizarea pacientului sau deces. Repetarea administrării Atropinei este în strînsă corelaţie cu 
involuţia manifestărilor clinice, în dependenţă de starea pupilei (midriază permanentă) şi alură 
ventriculară peste 100 pe minut. 
Uneori în intoxicaţia severă sunt necesare administrarea de sute sau mii de fiole.  
Posologie: fiole 1ml=1mg.  
Indicatorul clinic pentru administrarea Atropinei este prezenţa  secretiilor. Se administrează pînă 
la apariţia semnelor de „intoxicaţie atropinică”. Nu se întrerupe brusc - fenomen de „rebound”. 
Complicaţii ale tratmentului cu doze mari de Atropine - intoxicaţie atropinică. 
Manifestări ale SNP: hipertemie, prin scăderea perspiratiei; uscaciune a tegumentelor şi 
mucoaselor, prin reducerea secreţiilor glandulare.  
Tegumente calde şi rosii, în special faţa; dificultăţi de deglutiţie! conjunctiva; reducere a motilităţii 
intestinale, constipaţie; reducere a motilităţii vezicii urinare + hipertonusul sfincterului; retenţie 
urinară. 

2. Obidoxima* (toxogonin, pirangyt) şi Pralidoxima*– reactivator de colinesterază 
(oximele), frecvent folosită în tratamentul intoxicaţiei cu fosfororganice.  
Oximele – reversează efectele toxice ale fosfororganicelor de la nivelul joncţiunii neuromusculare, 
nu se leagă cu proteinele plasmatice, fiind metabolizate în ficat şi eliminate prin urină.  
Pralidoxima (2-PAM) formează un complex cu organofosforicul legat de enzimă împiedicînd 
acţiunea asupra enzimei - acetilcolinesteraza. Scade necesarul în administrarea Atropinei.  
Eficienţa preparatului este maximă atunci cînd este indicat timpuriu.  
Doza: 1-2 gr., i/v timp de 15-30 minute, repetată la 6-12 ore în PEV, 500 mg timp de 24h  la 
copilul mare şi la adult. La copilul mic - 25 mg/kg ,pînă la 1 gr/24h. În PEV 20 mg/kg/h.  
Notă! Administrarea foarte rapidă poate induce stopul cardiac sau respirator. 

C.11. Anamneza  
Anamneza vizează ingestia accidenatlă sau suicidală a substanţelor din clasa organofosforicelor.  
Examenul clinic care include   prezența sindroamelor specifice (vezi mai jos). 

C.11.1.  Examenul clinic toxicologic  
Manifestările clinice cuprind 3 sindroame: 
· Muscarinic – se datorează acumulării acetilcolinei nehidrolizate la nivelul terminaţiunilor 

nervoase postganglionare ale musculaturii netede, ale miocardului, glandelor secretorii şi 
cuprinde semne care ţin de stimularea sistemului nervos parasimpatic:  mioză, hipersecreţie 
bronşică, bronhoconstricţie cu wheezing, lacrimare, salivaţie, dureri abdominale, vome, diaree, 
piardere a controlului sfincterelor. Ausculattiv date de pseudoedem pulmonar acut. Cord - 
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zgomote  bradicardie, hipotensiune, tahicardie ventriculară. 
· Nicotinic periferic – se produce prin acumularea acetilcolinei la nivelul joncţiunii 

neuromusculare a musculaturii striate. Dedut cu fasciculaţii oculomotorii, uneori se exting spre 
grupe de muşchi mari, determinînd crampe musculare, slăbiciune musculară. Rapid se 
instalează paralizia musculaturii striate, ataxia şi paralizia musculaturii respiratorii. Dintre 
efectele nicotinice sunt prezente paliditatea, tahicadia, hipertensiunea arterială, hiperglicemia şi 
creşterea cateholaminelor circulante. 

·  Nervos central – este determinat de acumularea de acetilcolină la nivelul terminaţiunilor 
acestui sistem. Clinic va apărea anxietate, cefalee, agitaţie, tremor, ataxie, convulsii, comă cu 
depresie respiratorie şi cardiacă.  

C.12. Formele clinice în funcţie de gravitatea intoxicaţiei: 
· Forma uşoară 
· Forma medie 
· Forma gravă  

C.12.1. Forma uşoară: copilul este conştient, astenic, prezintă cefalee, lăcrimare, bronhospasm. 
Pseudocolinesteraza serică scade cu 20-50%. De obicei evoluţia este favorabilă. 
Forma medie: copilul este conştient, dar sunt prezente semne de detresă respiratorie în asociere 
cu insuficienţa respiratorie. Sunt prezente semnele clinice: mioză, sialoree, bradicardie, fibrilaţii 
musculare. Pseudocolinesteraza scade la 10-20% din valoarea normală. Succesul tratamentului 
depinde de tratamentul adecvat cu antidotul specific. 
Forma gravă:  copilul este comatos, prezintă convulsii, ncontenenţă sfincterială, insufucienţă 
respiratorie acută, paralizii musculare, tulburări cardiace de ritm şi de conducere (bloc 
atruioventricular), extrasistolii. Pseudocolinesteraza scade sub 10% din valoarea normală. 
Evoluţia este fatală. 

C.12.2. Toxicitatea tardivă a organofosforicelor 
La 1-4 zi de la ingestie se poate dezvolta slăbiciunea musculară, reducerea reflexelor tendinoase, 
pareza nervilor cranieni şi deprimarea respiratorie. Refacerea durează 1-3 săptămîni. 
Neuropatia periferică se manifestă prin o polineurită distală ce determină adesea paralizia flască a 
extremităţilor inferioare, care este numită ”piciorul Jake”. Refacerea durează uneori ani de zile. 

C. 13. Monitoringul în SPU şi secţia reanimare pediatrică şi toxicologie 
· Conştienţa (sopor, comă) 
· Sistemul respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, cianoza, apneea, 

SpO2, semnele clinice de detresă respiratorie 
· Sistemul cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică  
· Evaluarea neurologică: scala AVPU şi scala Glasgow 
· Greutatea corpului, (balanţa hidrică), diureza, t˚C corpului 

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu! 
C.13.1. Investigaţii de laborator: 

· Analiza generală de sânge, grup sanguin şi Rh 
· EAB – pentru evaluarea oxigenării, detectarea acidozei decompensate sau a alcalozei 
· Analize biochimice: ureea, creatinina,  glicemia, probele hepatice 
· Examen toxicologic specific: nivelul seric al pseudocolinesterazei şi colinesterazei 

eritrocitare.  Probele pot fi congelate şi analizate în primele 24-48 ore, de la momentul 
intoxicaţiei. 

· Examenul urinei la prezenţa derivaţilor de paranitrofenol 
· ECG 

Teste toxicologice de laborator 
· Nivelul colinesterazei: eritrocitară vs plasmatică 
· Nivelul colinesterazei eritrocitare – valorile se situiază la diapazonul mare, este necesar de 

comparat cu nivelul iniţial.  
· Nivelul colinesterazei plasmatice – utilizarea în practica medicală, este mai uşor de 

determinat, se apreciază în majoritatea spitalelor 
· Intervalul de monitorizare: unii parametri se măsoară continuu (R; FCC; TA; SpO2) 
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C.14. Decontaminarea gastrointestinală pentru limitarea absorbţiei digestive 
Lavajul gastric presupune  introducerea sondei orogastrice pe care se administrează şi se aspiră 
secvenţial mici volume de lichid avînd ca scop eliminarea toxicului din organism. Manopera  se 
repetă peste 4-6 ore. La sfârşitul lavajul gastric se administrează Cărbune activat pe sonda 
orogastrică sau per os: 
· doza – 0,5-1g/kgcorp, doza unică max.50 g/doză  
· administrare:  optim → în  prima  oră,  nu  mai  târziu  de  4-6  ore;  excepţie  → substanţele  care  

sunt recirculate enterohepatic  
· administrare de Carbune activat+Manitol; sondă nazogastrică – rolul de aspiraţie a 

continutului gastric;  
· eficacitate scazută – Malathion (carbofos insecticid) în următoarele 24-48 ore de la ingestie  

Clisterul evacuator este indicat cu scop de decontaminare şi limitare a absorbţiei intestinale (vezi 
protocolul general). 

C.17. Tratament simptomatic 
· metode şi manopere de susţinere a funcţiilor vitale: oxigenoterapie, IOT cu VAP (vezi 

protocolul general intoxicaţii) 
· diureză forţată cu reechilibrare hemodinamică 
· transfuzie de plasmă proaspăt congelată  (PPC)  - terapie de substituţie enzimatică: 
ü tratamentul de potentare a efectului antidotic - administrare repetată  de PPC 
ü mecanism de actiune: aport de PChE;  organofosforicele absorbite sunt hidrolizate de 

arilesterazele plasmatice;  organofosforicele se leaga ireversebil de proteinele plasmatice 
şi de o serie de enzime circulante.  

ü se administreaza de 2-3 ori /24h cîte 10 ml/kg   
· în bradicardiile severe este indicată dopamina 
· tratamentul convulsiilor (diazepam, fenitoină) 
· în funcţie de ionograma serică și rezultatele echilibrului acido-bazic se va efectua 

reechilibrarea hidroelectrolitică; corectarea acidozei metabolice prin administrare de 
bicarbonat de sodiu. Corectarea hipoglicemiei. 

C.17.1 Gesturi şi erori  în managementul intoxicaţiilor acute cu pesticide organofosforice la copil: 
· erori frecvente prin administrarea dozelor mici de Atropină 
· posologie incorectă 
· nu se intrerupe brusc administrarea Atropinei - fenomen de „simptome de întrerupere”. 

C.18. Metode extracorporeale de detoxifiere (vezi tehnica în protocolul general) 
· Hemoperfuzie  
· Hemodializă 
· Hemofiltrare  
Notă: Exsangvinotransfuzia  în present nu se utilizează! 

C.19. Profilaxia:  
· educaţiea 
· aplicarea unui capac de siguranţă pe recipientele ce conţin substanţe fosfororganice, (pentru a 

evita contactul copilului). 
· încuierea dulapurilor şi măsuri de siguranţă în păstrarea vaselor ce conţin substanţe insecticide, 

fosfororganice 
C.20. Programe de reabilitare 

       Presupune responsabilizare, înţelegerea cauzelor şi mecanismelor prin care a apărut 
intoxicaţia cu organofosforice. Vigilenţa familiei şi a vârstnicilor  pentru copilul de orice vârstă. În 
cazul intoxicaţiei cu scop suicidal  creşterea stimei de sine, creşterea motivaţiei pentru schimbare, 
îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi din jur (familie, prieteni, colegi). Pentru copilul mare, 
adolescenţi programul de reabilitare durează în funcţie de caz între 3 şi 6 luni şi se poate realiza: 

· în cabinete de psihologie prin consiliere psihologică săptămânală;  
· în centre de tratament staţionar, centre tip asociaţii psihoterapeutice. 
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   Abrevierile folosite în document 
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos 
ABC Căile aieriene, respiraţia, circulaţia PIP Presiunea maximală la inspiraţie 
ABCDE Căile aieriene, respiraţia, circulaţia, disabilităţile, 

expunerea 
PEEP Presiunea pozitivă la sfîrşitul expirului 

EAB Echilibrul acido-bazic RCP Resuscitarea cardio-pulmonară 
ECG Electrocardiografia SaO2 Saturaţia cu oxigen 
CPAP 
(NIPPV) 

Ventilaţie non-invazivă  cu presiune pozitivă SF Ser fiziologic 

PP Pulsul periferic PEV Perfuzia intravenoasă 
FC Frecvenţa cardiacă SVAP Suportul vital avansat pediatric 
FR Frecvenţa respiraţiei CT Computer tomografic 
IOT Intubaţia oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară  
i.v. intravenos VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
  SPU Unitatea primire urgentă 

Notă  - * semn al preparatelor care nu sunt înregistrate în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor din R.Moldova 

Nivele de evidență şi grade de recomandare 

Grad de 
recomandare 

Nivel de 
evidență 

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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Algoritm de conduită în intoxicaţia acută cu pesticide organofosforice la copil 

 

                                                                    DA 

DA                                                                                    NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               NU 

                                                 NU 
 DA 

 

                                                               DA 

                                   

                               

                                                                                 NU                                 
                                                                    DA                                         
                  DA  

 

 

Suspecţie la intoxicaţie acută cu pesticide organofosforice? 
 

· Conştient? 
· Ventilaţie adecvată?  
· Sindroame specifice intoxicaţiei:  

bronhoree, bradicardie, mioză? 
 

· Evaluare/asigurare suport ABCDE (se evită respiraţia „gură la gură”) 
· O2, prin mască sau cateter nazal. În detresă respiratorie  - IOT cu 

VAP  
· Lavaj gastric cu SF, 10-15 ml/kg, după IOT, cu administrare la sfîrşit 

de cărbune activat 0,5 g/kg  
· Monitorizare FR, Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, conştienţă 
· Acces vascular: IO sau IV;  
· Antidot specific -  sol. Atropini 0,1% - 0,05 mg/kg, repetată la 10 

minute, pînă la clinica atropinizării uşoare 
· PEV cu SF sau sol. Glucoză, 50-70 ml/h 
· Transportare la spital  

· Evaluare/asigurare suport ABC  
· O2, prin mască sau cateter nazal  
· ECG 
· Monitorizare FR, Ps, TA, FCC, TRC, 

SpO2, conştienţă 
· Copil conştient - lavaj gastric cu SF, 

10 -15 ml/kg 
· Transportare la spital  

Internare în SPU sau secţia ATI  
· Reevaluare/asigurare ABCDE 
·  O2, prin mască sau cateter nazal. În detresă respiratorie  - IOT cu VAP  
· ECG 
· Lavaj gastric repetat; cărbune activat-0,5-1g/kgcorp 
· Acces vascular 
· Antidot specific - sol. Atropină 0,1% - 0,02 mg/kg, repetată la necesitate, pînă la 

clinica atropinizării uşoare 
· PEV cu diureză forţată 
· Decontaminare intestinală: purgative (copil mare); clistir (copil mic) 

Ameliorare? 

Transferaţi în secţia neurologie/pediatrie 
· Evaluare neurologică 
· Tratament simptomatic 
· Recuperare neurologică 
· Consiliere psihoemoţională 

 

Ameliorare? 

 

Transferaţi în secţia reanimare şi toxicologie/ATI 
· Menţinerea funcţiilor vitale, IOT +VAP (la strictă indicaţie)  
· Se repetă administrarea antidotului specific - sol. Atropină 0,1% 

- 0,02 mg/kg, pînă la clinica atropinizării uşoare 
· Plasmă proaspăt congelată 12 ml/kg,  de 2 ori în 24h 
· PEV cu diureză forţată 
· Cardiomonitoring, ECG 
· Investigaţii paraclinice: clinice, biochimice  

Recomandabil - cantitative: nivel colinesterază eritrocitară sau 
plasmatică                      Ameliorare? 

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

· Hemoperfuzie  
· Hemodializă 
· Hemofiltrare  

Ameliorare? 
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