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A. Partea introductivă
A. 1. Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu acetaminofen (paracetamol), N-acetil-para-

aminofenol.
A. 2. Codul bolii T.39.1 Intoxicaţia prin derivate 4-aminofenol (acetaminofen).
A. 3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, medici pediatri, medici

medicina  de urgenţă.
A. 4. Scopul

protocolului
Amplificarea managementului intoxicaţiei exogene acute cu acetaminofen
(paracetamol) la copil, diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile.

A.5. Elaborat 2015
A.6. Revizuit 2017
A.7.  Definiţia Intoxicaţia acută exogenă cu acetaminofen reprezintă totalitatea simptomelor

caracteristice intoxicaţiei induse de ingestia medicamentelor ce conţin
acetaminofen.

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
efectului toxic al
medicamentului
C.1. – C.9.
C.11. - C.11.3

Copil cu suspecţie la
intoxicaţie exogenă cu
acetaminofen

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
A  - căi aerine: poziționare, aspirare, la necesitate
aplicarea adjuvanţi respiratori (pipa Gudel, Berman
sau sonda Robertazi),  masca laringiană
B - respiraţie: administrare O2 prin mască, cateter
nazal. La necesitate IOT cu VAP;
C - circulaţie: acces vascular, resuscitare volemică
Iniţierea PEV prin administrare de sol. Glucoză 10%,
0,2 -0,3g/kg/h, sol. Clorură de Sodiu 0,9%,
D – disabilităţi: evidenţierea manifestărilor clinice
ale encefalopatiei hepatice
E – expunere: tegumente icterice, elemente
hemoragice, eventuale semne de violenţă.
· Lavaj gastric:  efectuat în 30-60 minute de la

ingestie, cu administrare de Cărbune activat.
· 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
și toxicologie; secţiile
pediatrie.
C.1. - C.11.4.

Indicaţii pentru
internare:
· ingestie de

acetaminofen > 100-
140  mg/kg/24h

· conştienţă dereglată
(obnubilat, comă)

· necesitatea administrării
antidotului

· valori crescute ale
transaminazelor

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
· Lavaj gastric ( dacă nu s-a efectuat)
·Acces vascular i.v., i.o. PEV
·Administrarea antidotului – NAC (prima doză de

încărcare 140 mg/kg) i.v.
· Monitorizare a indicilor vitali

Investigaţiile
paraclinice
C.10.

· Stabilirea severiităţii
intoxicaţiei;

· Determinarea tacticii
de evaluare secundară

Obligator:
·AGS, ALT, AST, bilirubina, ureea, creatinina

coagulograma;
·glicemia; BAB; ECG; SpO2;
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şi tratament. ·  Evaluare  neurologică;
·Evaluare specialist gastrolog, hepatolog.
Recomandabil:
·Teste calitative toxicologice:
ü aprecierea nivelului seric al acetaminofenei,

utilizarea nomogramei Rumack-Matthew
ü screeningul urinar

Conduita
C.11. - C.13.

· Corecţia hipoxemiei
prin menţinerea unei
ventilaţii adecvate.

· Corecţia hipovolemiei
prin menţinerea
circulaţiei adecvate.

·Suplimentarea O2: masca, izoletă, cateter nazal,
CPAP, IOT, la necesitate conectare  VAP

·Acces vascular central, PEV cu scop de resuscitare
volemică şi reechilibrare hidroelectrolitică
dezintoxicaţie, profilaxie a insuficienţei hepatice.

·Administrarea antidotului – NAC (continuare doza
de menţinere )
·Monitorizare a indicilor vitali.

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor
C.1. Cadru general

Acetaminofenul (N-acetil-para-aminofenol, paracetamol sau APAP) este cel mai popular
analgezic eliberat fără reţetă şi utilizat în Europa, în Statele Unite și în Republica Moldova. De
asemenea, acesta constituie una dintre cauzele cele mai frecvente ale intoxicației cu
medicamente. În Republica Moldova o statistică veridică asupra incidenței intoxicației cu
acetaminofen lipsește.
Intoxicațiile apar din cauza concepției greșite că acest medicament este folositor și fără efecte
secundare. De multe ori pacientul nu realizează care sunt efectele adverse ale preparatului
ingerat. Conform sistemului de supraveghere a expunerii la toxice din 2000 a UE, circa 5% din
toate intoxicațiile, precum și 23% dintre decesele raportate, au fost cauzate de acetaminofen.
Doza terapeutică recomandată este de 650-1000 mg, la fiecare 4-6 ore pentru adult și 10-15
mg/kg, la fiecare 4-6 ore pentru copil. După ingestie acetaminofenul este absorbit rapid în
tractul gastrointestinal. În doze terapeutice nivelul seric maximal este peste 30 minute - 2 ore.
La copilul mic datorită capacității mari de a metaboliza acetaminofenul prin sulfoconjugare
hepatică, hepatotoxicitatea este de obicei mai moderată comparativ cu adultul.

C.2. Etiologia
Acetaminofenul este prezent în compoziția a peste 100 de produse farmaceutice disponibile care
se eliberează fără rețetă medicală. Intoxicația poate survini accidental, cauza fiind eroarea de
posologie de dozare, întîlnită frecvent la copii sugari și de vârstă fragedă, și poate fi suicidală,
întîlnită la categoria de copii de vârstă mai mare sau adolescenți.

C.3. Patogenie/fiziopatologie:
Acetaminofenul este un analgezic, antipiretic și slab antiinflamator.
Acetaminofenul se absoarbe foarte rapid în tractul gastrointestinal și este metabolizat în ficat.
Volumul de distribuție este 0,9-1,0 l/kg. De remarcat, legarea redusă a proteinelor serice cu
albumina. Este știut că metabolizarea are loc preponderent în ficat în peste 90 la sută, prin
conjugare, sulfoconjugare și glucuronoconjugare. În cazul ingestiei de acetaminofen în cantități
mari, foarte rapid are loc suprasaturarea nivelului hepatic. Uneori manifestările clinice apar mai
tîrziu decât leziunea hepatică. Doar 5% se metabolizează sub acțiunea citocromului P4502E la
n-acetil-para-benzochinonimină (NAPCI), această biotransformare se realizează la nivel hepatic
și renal. În normă, NAPCI este redusă de glutation la un conjugat mercapturic netoxic. De
remarcat, că doar o cantitate mică este eliminată prin rinichi.
Factorii care afectează metabolismul acetaminofenului sunt: scăderea rezervelor de glutation,
care se observă  la copii cu malnutriții, în HIV, în boli cronice, cît și efectul acidului etacrinic.

C.4.  Căi de acces şi circumstanţele în intoxicaţia cu acetaminofen
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Poarta de intrare a acetaminofenului în organism:
· orală - prin ingestie, concentrația serică maximală se atinge în 1-2 ore, după doze

terapeutice; după 2-4 ore - în supradozare;
· rectală - prin supozitorii;
· parenterală - prin injecție intravenoasă, intramusculară sau subcutană a soluției

injectabile,  acțiunea rapidă a toxicului
Circumstanţele intoxicaţiei

· ingerarea ocazională a preparatului fără a ține cont de doza raportată la masa corporală
· tentativă de suicid – în perioada de adolescent
· eroare terapeutică - supradozaj prin posologie inexactă
· act criminal

C.5. Principii generale de conduită
· Se va spitaliza orice copil suspectat de intoxicație sau supradozare de acetaminofen.
· Se va considera întotdeauna doza maximă de acetaminofen posibilă ingerată și absorbită

în tractul GI.
· Se va stabili cât mai rapid posibil doza și ora exactă când a fost ingerat acetaminofenul.

Reguli de aur:
· Orice suspiciune de intoxicaţie cu acetaminofen este considerată drept intoxicaţie şi

copiii se spitalizează în SPU sau secţia reanimare pediatrică/toxicologie
· Fiecare minut pierdut până la acordarea ajutorului medical reprezintă o cantitate de

acetaminofen în plus absorbită.
C.6. Anamnesticul

Colectarea anamnesticului în cazul intoxicaţiei cu acetaminofen este în linii mari aceeaşi ca la
celelalte intoxicaţii, dar cu unele particularităţi. Astfel datele vor fi colectate în ordinea
următoare:

· vârsta pacientului;
· tipul intoxicaţiei (accidentală,voluntară sau iatrogenă);
· tipul produsului-posologie (forma de prezentare, dozaj, produs obişnuit sau retard) ;
· doza ingerată (unică sau multiplă) – o doză de 100-140 mg/kg/24 h este o doză

potenţial toxică;
· timpul scurs de la administrare.

C.7. Manifestările clinice
Manifestările clinice pot fi clasificate în 4 stadii.
Stadiul I - în primele 24 h de la ingestie pacienții prezintă semne și simptoame minime ale
intoxicației. Se poate instala anorexia, greața, voma, paloarea tegumentelor și indispoziția.
Stadiul II - în primele 2-3 zile apar semnele clinice ale hepatotoxicităţii, care se manifestă prin
dureri abdominale, mai pronuințate în hipocondriul drept. Semne clinice și  de  laborator  de
toxicitate hepatică și/sau renală. Transaminazele şi bilirubina serică sunt crescute.
Stadiul III - în primele 3-4 zile reapar greața și voma; starea generală a pacientului progresează
spre insuficiență hepatică, cu acidoză metabolică, insuficiență renală, encefalopatie.
Stadiul IV - în prima săptămînă copiii care supraveţuiesc încep să-şi revină cu remisie completă
a disfuncţiei hepatice sau starea generală se agravează până la deces.
Modificări ale sistemului cardiovascular și ale sistemului respirator apar în intoxicațiile foarte
grave și la copiii cu poliintoxicații. Cazuri de pancreatită și miocardită sunt rare.
Pacienții cu maladii asociate, de exemplu care primesc anticonvulsivante, antituberculoase,
riscul dezvoltării insuficienței hepatice, forma fulminantă este majoră, din cauza rezervei
minime de glutation.
Ingestia de acetaminofen în doze mari 800 mg/kg se asociază cu dereglarea conștienței până la
comă. Acidoza lactică apare la niveluri extrem de crescute ale acetaminofenului în sînge.
Intoxicaţia cu acetaminofen este foarte rar asociată cu insuficienţa renală acută.
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C.7.1. Insuficienţa hepatică fulminantă
Din toţi pacienții cu intoxicație cu acetaminofen un procent mic desfășoară clinica insuficienței
hepatice fulminante.
Rata deceselor în urma insuficienței hepatice fulminante este destul de mare și e cuprinsă între
55 - 89%. Majoritatea complicațiilor sub formă de edem cerebral, hemoragii, comă, sindromul
detresei respiratorii, insuficiență multiplă de organe apar la a 3-5 zi după ingestie de
acetaminofen.
Este necesar de luat în considerație transferul pacientului într-un centru de transplant hepatic.
De remarcat, că la toți supravețuitorii apare regenerarea hepatică fără deteriorarea hepatică
persistentă. În tratamentul insuficienței hepatice fulminante preparatul de elecție este NAC.

C.8. Monitoringul
· Sistemul respirator: frecvenţa, ritmul şi efortul respirator, tusea, cianoza, apneea;

· Sistemul cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică - TRC, SpO2;
· Evaluarea neurologică (scala AVPU și scala Glasgow);
· Greutatea corpului (balanța hidrică), diureza, t˚C corpului.

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu
C.9. Diagnosticul

Se consideră intoxicație cu acetaminofen atunci, când se consumă mai mult de 140-180
mg/kg/zi, sau mai mult de 7,5 g timp de 24h.
Diagnostic diferenţial se va face cu:

· hepatita virală acută;
· hepatita alcoolică;
· bolile hepatobiliare;
· intoxicaţia cu alte substanţşe.

C. 10. Investigaţii paraclinice
· Analiza general a sîngelui, trombocitele, t-sângerării
· EAB
· Transaminaze (ALT, AST) – cresc de zeci de ori față de valorile normale, au creștere

bruscă și progresie rapidă ; GGT – Glutation transferaza
· Bilirubină
· Fosfatază alcalină  serică
· Coagulograma desfăşurată, timpul de protrombină (TQ)
· Ureea, creatinina serică – cresc în manifestări ale insuficienței renale
· Glicemia – hipoglicemiea apare la copii în stări foarte grave
· Nivelul seric de acetaminofen (< 4ore de la ingestie nu are decât valoare de a demonstra

ingestia de acetaminofen)
Recomandabil:

· Teste calitative toxicologice:
ü aprecierea nivelului seric al acetaminofenei, utilizarea nomogramei Rumack-Matthew
ü screeningul urinar

C. 10.1 Nomograma RUMACK MATTHEW
  (Pediatrics 55:871; 1975) reluată din Judith E.Tintinalli (pag 89)

Confirmarea diagnosticului de intoxicație cu acetaminofen este concludentă doar după
aprecierea nivelului seric al acetaminofenului. Debutul intoxicației este tardiv. Deaceea este
necesar de măsurat nivelul acetaminofenului la toţi pacienţii care s-au prezentat la SPU cu
intoxicaţie medicamentoasă suicidală sau premeditată cu acetaminofen.
Toți pacienții cu rezultatele peste linia de 200 mg/ml prezintă un risc de:

· mortalitate – 5%;
· insuficiență renală – 1%;
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· hepatotoxicitate – 60%;

Fig: Din volumul II , medicina de urgență, autor: Judith E.Tintinalli (pag.89). Nomograma RUMACK  MATTHEW (Reprodusă cu permisiunea Rumack BH, Matthew H: Acetaminophen
poisoning and toxicity. Pediatrics 55:871,1975)

C.11. Managementul general
1. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată. Stabilizarea pacientului.
2. Decontaminarea gastro-intestinală
3. Acces vascular
4. Antidot – terapia i.v. cu NAC
5. Creşterea eliminării toxinelor
6. Tratamentul simptomatic
7. Transplantul de ficat în termeni timpurii

C.11.1 Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată Stabilizarea pacientului –
A - airway – calea aeriană

· permeabilitatea
Atitudine terapeutică:
ü poziţionare şi aspirare
ü pipa Gudel sau IOT

B - breathing – respirația
· frecvenţa respiratorie
· prezenţa sindromului de detresă respiratorie
· culoarea tegumentelor

Atitudine terapeutică:
ü poziţie de siguranţă
ü aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini
ü ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică

C - circulation – circulație
AV- tahicardie/bradicardie

· pulsul (central, periferic)
· tensiunea arterială
· timpul de reumplere capilară
· temperatura şi culoarea extremităţilor
· aspectul tegumentelor – umede/uscate

Atitudine terapeutică:
ü linie venoasă periferică (+recoltări)
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D – disability - disabilităţi – evidenţierea manifestărilor clinice ale encefalopatiei hepatice
E – expusure – expunerea – elemente hemoragice, eventuale semne de violenţă şi agresivitate.

C.11.2. Decontaminarea gastro-intestinală
Cu scop de limitare a absorbţiei digestive –  provocarea vomei, lavajul gastric.
Lavajul gastric este util în prima oră!!!
Tehnica lavajului gastric (vezi  protocolul general):
La sfîrșitul lavajului gastric se administrează o doză unică de cărbune activat.
Este indicată utilizarea precoce a antidotului, N-acetilcisteină.
Nivel de evidenţă şi grad de recomandare A 1a.

C.11.3. Acces vascular
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor de dereglare a
conştienţei de preferat abord al venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare.

C.11.4. Antidot N-Acetilcisteina (NAC)
NB! Dacă spitalul poate determina nivelul acetaminofenei în 24ore (ideal în 4 ore), atunci
trebuie de așteptat rezultatul şi plasat pe nomogramă pentru a se aprecia dacă este necesară
terapia cu N-Acetilcistein.
La pacienții care au mai puțin de 4 ore de la ingestia de acetaminofen și la care este posibilă
o intoxicație gravă, tratamentul începe prin decontaminarea gastrointestinală (de obicei cu
cărbune activat) și apoi se va determina nivelul de acetaminofen la 4 ore postingestie.
Dacă spitalul nu poate determina nivelul seric de acetaminofen trebuie să se administreze
empiric prima doză de N-Acetilcisteină.
Se foloseşte nomograma RUMACK modificată (vezi mai jos C.2.9.) pentru a stabili indicaţia de
tratament.
Se coboara cu 50% linia terapeutică în cazul copiilor cu malnutriţie sau care au ingerat
concomitent sau sunt în tratament cu: barbiturice, carbamazepine, fenitoin sau rifampicină.
La pacienţii care au mai puţin de 24 ore de la ingestia de acetaminofen - nivelul seric
trebuie determinat cât mai curînd posibil. Se va considera ca moment al ingestiei momentul cel
mai precoce al intervalului şi se va folosi nomograma.
La pacienţii care au mai mult de 24 de ore de la ingestia de acetaminofenei este necesară
efectuarea decontaminării gastrointestinale. În acest caz este necesar determinarea nivelului
seric al acetaminofenului și efectuate testele funcționale hepatice, iar prima doză de NAC se va
administra cât mai rapid posibil.
Rezultatul de 10 mkg/ml sugerează dezvoltarea unei toxicități hepatice de amploare!
În administrarea NAC trebuie de vizat următoarele:
ü AST crescut indiferent de nivelul NSP: se administrează antidot
ü NSP detectabil =10 µg/ml indiferent de nivelul AST: se administrează antidot
ü AST normal şi NSP nedetectabil: nu se administrează antidot.

Schema de tratament cu NAC
Având în vedere că simptomatologia de apel în intoxicaţia cu acetaminofen este întotdeauna
digestivă cuprinzând: greaţă, dureri abdominale, vomă, diaree şi ca urmare a rezultatelor
prezentate - procent mare de reacţii adverse la administraea orală, se recomandă calea de
administrare intravenoasă a N-Acetilcisteinei.
Se propune schema cu 13 doze:
prima doză - doza de de atac -140 mg/kg; urmată de 12 doze a câte70 mg/kg, la interval de 4
ore, timp de 48 de ore.
Diluţia N-Acetilcisteinei se va face în sol. Clorură de Sodiu 0,9% sau sol. Glucoză 5%, într-o
cantitate de 100-200 ml şi se administrează pe injectomat timp de o oră.
Durata tratamentului cu NAC - se poate opri la cele 13 doze sau se poate prelungi astfel:
ü la pacienţii fără insuficienţă hepatică se va administra până când ALT scade < 1000 UI/L
ü la pacienţii cu insuficienţă hepatică se va administra până când:

- timpul de protrombină (PT) este normal;
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- semnele de encefalopatie hepatică dispar.
Reacțiile adverse în timpul tratamentului cu NAC:
ü reacţii minore: iritaţie locală – se micşorează ritmul administrării; rash - se

administrează corticosteroizi, antihistaminic, se scade ritmul administrării; greaţă, vomă;
febră; cefalee, ameţeli;

ü reacţii severe: bronhospasm; hipotensiune arterială; şoc.
Măsuri imediate:
ü se întrerupe administrarea;
ü tratament simptomatic adecvat;
ü dacă pacientul prezintă formă gravă de afectare hepatică se indica transplantul precedat

eventual de tratament cu ELS (Extracorporeal Liver Support – tehnica MARS).
Notă:
Iniţierea terapiei cu NAC până la 8 ore postingestie aproape previne dezvoltarea
hepatotoxicității, definită ca AST >1000. De remarcat, că fără terapie cu antidot la 60% dintre
pacienţi se dezvoltă insuficiența hepatică, adică toxicitatea.
Este ştiut că NAC este absorbit de cărbunele activat, însă nu există dovezi că eficacitatea clinica
a NAC este inhibată de acesta. Separarea administrării cărbunelui activat de NAC cu o oră se
consideră o soluție rezonabilă, dar nu și strict necesară.
Nivel de evidenţă şi grad de recomandare A 1a.

C.11.5. Tratamentul simptomatic
I. Menţinerea adecvată şi monitorizarea	 ventilației pulmonare. (IOT cu VAP, indicații,

contraindicaţii - vezi protocolul general);
II. Susținerea şi monitorizarea funcției cardiovasculare. A menține AV, pulsul central și

periferic, tensiune arterială, ECG la limitele normei. Cateterizarea venelor magistrale sau
centrale și aplicarea infuziei cu scop de a menține a TA;

III.Susținerea şi monitorizarea activității sistemului nervos central: encefalopatia, coma -
administrare de NAC i.v.; VAP; în convulsii - Fenobarbital 15-20 mg/kg;

IV.Corectarea dezechilibrelor metabolice: hidroelectrolitice, acidobazice și glucidice.

· În funcție de nivelul transaminazelor (AST – cel mai sensibil marker al leziunii hepatice)
şi ionograma serică, rezultatele EAB, se va efectua reechilibrarea hidroelectrolitică;
corectarea acidozei metabolice prin administrare de bicarbonat de sodiu; corectarea
atentă a hipoglicemiei.

· În sângerări este indicată transfuzia de Plasmă proaspăt congelată 10-12 ml/kg.
· La pacienţii cu timpul de protrombină prelungit este necesară administrarea vitaminei K.
· Voma şi greaţa se tratează cu Metoclopramidă.

C.11.6. Indicaţii pentru transplant de ficat
Criteriile KING’S COLLEGE HOSPITAL
· Ph  < 7.30 după tratament corect de reechilibrare hidro-electrolitică şi hemodinamică;
· sau combinaţia – PT >100 secunde + creatinină 3,3 mg/dl;
· semne  de encefalopatie hepatică, gradul III sau IV ;
· sau lactatul seric > 3,5 mmoL /L, la aproximativ 55 h dupa ingestia de acetaminofen sau

> 3 mmoL/L după reechilibrare hidro-electrolitică şi hemodinamică, sau timpul de
protrombină nu se normalizează după tratament corect cu vitamina K şi în absenţa
administrării de Plasmă proaspătă congelată.

C.12. Gesturi şi manopere inutile
NU!
· utilizare de forme agresive de decontaminare (lavaj intestinal cu polietilenglicol) din cauza

absorbţiei rapide gastrointestinale
· producerea vomei la copil somnolent sau în comă
· este contraindicată diureza forţată
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· contraindicată administrarea de corticosteroizi, antihistaminice şi fenitoină - stimulează
activitatea citocromului P450.

Hemoperfuzia şi hemodializă - nu sunt recomandate din cauza că doar o cantitate mică este
eliminată prin rinichi!!!
Nivel de evidenţă şi grad de recomandare C4

C.13. Criterii de externare
· Pacientii care nu au primit antidot vor fi supravegheaţi timp de 48 de ore în SPU sau

reanimare pediatrică şi toxicologie şi apoi externaţi;
· Pacienţii care au primit antidot şi au probe ale ficatului  normale la finele tratamentului vor fi

externaţi la cel puţin 24 de ore de la întreruperea tratamentului;
· Pacienţii cu valori crescute ale transaminazelor în momentul în care funcţia hepatică este

satisfăcătoare: ALT< 200 UI/L, PT este normală sau trei determinări consecutive ale AST;
ALT şi PT la interval de 24 ore evidenţiază scăderea semnificativă a valorilor în dinamică.

· Se va lua în considerare că în afectările hepatice severe funcţia hepatică începe să se
normalizeze după 7-8 zile de la debut.

Abrevierile folosite în document
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos
ABCDE calea aer, respiraţia, circulaţia, disabilităţi, expunere PT protrombina
EAB Echilibrul  acido-bazic RCP Resuscitare cardio-pulmonară
ECG Electrocardiografia SpO2 Saturaţia cu oxigen
SPU Unitatea primire urgentă SF Ser fiziologic
PP Puls periferic NAC N-acetilcisteină
GI Gastrointestinal VAP Ventilare artificială a pulmonilor
FC Frecvenţa cardiacă SVAP Suportul vital avansat pediatric
FR Frecvenţa respiraţiei i.v. intravenos
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară
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Algoritmul de conduită în intoxicaţia exogenă cu acetaminofen la copil

         NU                                                                   DA

DA

NU DA

DA

DA

DA

Copil simptomatic?
· semne digestive: greţuri, vomă;
· semne respiratorii: depresie respiratorie;
· semne neurologice: obnubilare, sopor, comă?
·

< 4 h de la ingestie > 4 h < 24 h de la ingestie > 24 h de la ingestie

Internare în Secţia reanimare pediatrică
· Evaluare/asigurare suport ABCDE (O2, la necesitate

IOT, VAP)
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9

%,
sol. Glucoză 10%, 0,2-0,3 g/kg/h

· Evaluarea necesităţii aplicării decontaminării
gastro-intestinale; Cărbune activat, 0,5-1,0 g/kg

· Terapie simptomatică
· AST, ALT,  Bi, cogulograma desfăşurată
· Determinarea nivelului seric de acetaminofen -

recomandabil
· Administrarea primei doze de NAC (doza de

încărcare 140 mg/kg)
· Monitorizare a indicilor vitali

Internare în SPU
· Evaluare/asigurare suport ABCDE
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,

0,2-0,3 g/kg/h
· Evaluarea necesităţii aplicării decontaminării GI; cărbune activat
· Terapie simptomatică
· Determinarea nivelului seric de acetaminofen >4 h - recomandabil
· Monitorizare a indicilor  vitali 24 h
·

rezultatul seric de
acetaminofen < 8 h

rezultatul seric de
acetaminofen  > 8 h

Comparare cu nomograma
Rumack-Mattehew

Nivelul seric de
acetaminofen >10 µg/ml sau

ALT şi AST crescut?

< 1 h de la ingestie

Non toxic:
Tratament simptomatic

dinamică pozitivă?

Toxic:
· Necesită tratament cu NAC
· Transfer în secţia de reanimare

· Tratament simptomatic
Ameliorare ?

Dacă: pH < 7,3
· protrombina > 100 UI
· creatinina > 3,3 mmol/L
· insuficienţă hepatică fulminantă

Este indicat transplantul de ficat

· Transfer în secţia pediatrie/gastrlogie/hepatologie
· Determinarea AST, ALT, Bilirubina, USG ficatului,
· Consultul gastrologului/hepatologului/neurologului
· Tratament simptomatic
· Consiliere psihoneurologică (în caz de suicid)

Ameliorare?

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

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,0,2-0,3 g/kg/h
· Lavaj gastric + Cărbune activat, 0,5-1,0 g/kg
· Terapie simptomatică
· Transportare la spital şi internare obligatorie

· Evaluare/asigurare suport ABC
· Monitorizare indici vitali
· Transportare la spital

· Continuarea NAC sau
· Administarea primei doze de NAC

(dacă nu a primit)
· Terapie simptomatică
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A. Partea introductivă
A. 1. Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu praparate de fier la copil
A. 2. Codul bolii T.45.4
A.3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, medici pediatri, medici

medicina  de urgenţă
A.4. Scopul

protocolului
Amplificarea managementului intoxicației exogene acute cu preparate de fier la
copil, diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile.

A.5. Elaborat 2015
A.6. Revizuit 2017
Definiţia Creşterea nivelului seric al fierului însoţită de toxicitate sistemică, datorită ingestiei accidentale

sau voluntare a preparatelor de fier.
B. Partea generală

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

Primul examen
medical va aprecia
oportunitatea unor
manevre care sa
vizeze neutralizarea
efectului toxic al
medicamentului
C.1. – C.9.
C.12.- C.12.4

Copil cu suspecţie la
intoxicaţie exogenă cu fier

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
A - căi aerine: poziționare, aspirare, la necesitate
aplicarea adjuvanţi respiratori (pipa Gudel, Berman
sau sonda Robertazi), IOT
B - respiraţie: administrare O2 prin mască, cateter
nazal. La necesitate IOT cu VAP;
C – circulaţie: acces vascular, resuscitare volemică
Iniţierea PEV prin administrare de sol. Glucoză 10%,
0,2-0,3g/kg/h;
D – disabilităţi: scala AVPU; nivel conştienţă.
E – expunere:  dezbrăcarea pentru depistarea
eventualelor traumatisme asociate intoxicației cu fier.
· Lavaj gastric (în ingestie de Fe 40-60 mg/cg)
· 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
și toxicologie; secţiile
pediatrie.
C.1. - C.12.5.

Indicaţii pentru internare:
Orice copil care a ingerat
preparate de fier şi
manifestă simptoame
gastrointestinale
semnificative necesită
spitalizare obligatorie!

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
·  Lavaj gastric (dacă nu s-a efectuat)
· Acces vascular i.v., i.o. PEV resuscitare volemică
· Monitorizare a indicilor vitali

Investigaţiile
paraclinice
C.10. – C.11.

· Stabilirea severiităţii
intoxicaţiei;

· Determinarea tacticii de
evaluare secundară şi
tratament.

Obligator:
· AGS, EAB
· Sideremie
· Ionogramă
· ALT, AST
· Timp de protrombină (PT)
· Uree, creatinină,
· masele fecale la sânge occult
· AGU (culoarea pentru comparaţie)
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Recomandabil:
· R-grafie abdominală

Conduita
C.12. - C.14.

· Corecţia hipoxemiei prin
menţinerea unei
ventilaţii adecvate.

· Corecţia hipovolemiei
prin menţinerea
circulaţiei adecvate.

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

·Acces vascular central, PEV cu scop de resuscitare
volemică şi reechilibrare hidroelectrolitică,
dezintoxicaţie, susţinere a funcţiei hepatice şi renale

·Administrare a Deferoxaminei*
·Hemodialiază în insuficienţa renală acută
·Monitorizare a indicilor vitali

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor
C.1. Cadru general

Intoxicația cu fier se întâlnește frecvent la copii, datorită numeroaselor pastile care sunt colorate şi
sunt atractive. Pe piaţa farmaceutică sunt peste 125 preparate ce conţin fier. Intoxicaţia cu fier este
adesea fatală pentru copii. Preparatele din fier nu sunt considerate medicamente toxice și respectiv
nu sunt depozitate în siguranță. Intoxicația cu fier se produce drept urmare a ingestiei accidentale
sau intenționate a tabletelor cu fier sau a produselor farmacologice suplimentate cu fier.

C.2. Epidemiologie
Din intoxicațiile cu fier circa 80% revin copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani. Copii între vârsta 0 –
2 ani ingerează accidental tablete cu fier și manifestă cazuri deosebit de severe. Tabletele ce conțin
fier au înveliș colorat și sunt dulci.
Preparatele ce conțin fier sunt:

· sulfatul feros, ce conține 20% de fier elementar,
· fumarat feros, care conține 33% de fier elementar,
· gluconatul feros, care conține 12% de fier elementar ș.a.

C.3. Distribuţia şi eliminarea
· De reţinut că toxicitatea sistemică se datorează fierului liber.
· Distribuția este largă – 60% în hemoglobină; se mai conține sub formă de feritină,

hemosiderină, mioglobină, citocromi.
· Nu există un mecanism de îndepărtare a fierului din organism. Este necesar de a regla

captarea de către organism a ionilor de fier la doze terapeutice.
· Fierul se pierde prin bilă, transpirații, piele și la reînnoirea celulelor mucoasei

gastrointestinale.
C.4. Circumstanţele intoxicaţiei acute cu fier

Intoxicaţia cu fier se poate întâmpla în următoarele cazuri:
· ingerare accidentală - la sugari, copii până la 6 ani
· ingerare suicidală -  la adolescenți
· act criminal ș.a.

C.5. Principii generale de conduită
· Orice copil care a ingerat preparate de fier şi manifestă simptoame gastrointestinale

semnificative necesită spitalizare obligatorie!
· Se va considera întotdeauna doza maximă de preparate de fier posibilă ingerată și absorbită

în tractul GI.
· Se va stabili cât mai rapid posibil doza și ora exactă când au fost ingerate preparatele de

fier.
Reguli de aur:

· Orice suspiciune de intoxicaţie cu preparate de fier este considerată drept intoxicaţie şi
copiii se spitalizează în SPU sau secţia reanimare pediatrică/toxicologie

· Fiecare minut pierdut până la acordarea ajutorului medical reprezintă o cantitate de
preparate de fier în plus absorbită.
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C.6. Anamnesticul
În stabilirea diagnosticului şi atitudinii terapeutice un rol important îl are anamnesticul  care va
încerca să stabilească:

· denumirea exactă a preparatului care a fost ingerat, procentul de fier elementar
· doza ingerată, cantitatea exactă care lipsește din recipient
· timpul ingestiei
· simptomele: vomă, durere abdominală, diaree, emeză, hematemeză, letargie
· istoric de maladii preexistente

Anamnesticul emezei - este un element cheie al intoxicaţiei cu fier. Dacă la pacient sunt episoade
de emeză ele pot fi atribuite toxicităţii intoxicaţiei cu fier.
Mai sunt recomendate întrebări pentru clarificarea:

· dozei maxime ingerate
· determinarea numărului inițial de tablete sau a volumului iniţial al soluţiei
· dacă mai mulți copii au fost implicați în procesul ingestiei

C.7. Evoluţia clinică a intoxicaţiei cu preparate de fier
Sunt cunoscute următoarele stadii în evoluţia clinică.
Stadiul I: iritația GI locală. Se manifestă până la 6 ore de la ingestie prin: greață; vomă; diaree.
Stadiul II: de latență. Cu îmbunătățirea stării generale, semnele gastrointestinale dispar, absorbția
fierului se realizează  în urma distrugerii barierei gastrice. Durează maxim 36 ore.
Stadiul III: metabolic și cardiovascular. Este denumit ca faza de șoc. Apare după 36 ore de la
ingestie. În acest stadiu fierul liber din ţesuturi întrerupe funcţionarea celulelor determinînd staza
venoasă și pierderea lichidului din vas. Se observă acidoză metabolică, insuficiență cardiacă,
renală, disfuncții hepatice.
Stadiul IV: cicatrizarea tractului gastrointestinal. Durează câteva zile sau săptămîni.

C.7.1 Fazele clinice în intoxicaţia cu fier
Fază I: (0-6 ore de la ingestie): simpomele gastrointestinale pot include: greață, vomă, diaree,
sângerări. În cazul ingestiei masive se desfășoară tabloul clinic al șocului cu dereglarea conștienței
până la comă.
Faza a II: (6-24 ore de la ingestie): absența relativă a simptoamelor, în cazul ingestiei masive,
uneori faza a II poate lipsi.
Faza a III: (12-48 ore de la ingestie): hemoragie gastrointestinală severă, comă, colaps
cardiovascular, acidoză metabolică, afectare hepatică, insuficiență reanală.
Faza a IV: (4 – 6 săptămâni de la ingestie): obstrucţie pilorică a intestinului subţire, pneumatoză
intestinală și infecție cu Yersinia enterocolitică.

C.7.2 Situaţii clinice în dependenţă de doza ingerată
I. Dacă doza ingerată este < 30 mg/kg:
· dacă pacientul este asimptomatic - nu necesită tratament, va fi supravegheat 24h în SPU
· dacă pacientul prezintă vomă, diaree, dureri abdominale -  va fi tratat simptomatic.
II. Dacă doza ingerată este peste 30 mg/kg sau necunoscută:
Atitudine imediată:
· decontaminare gastrointestinală
· radiografie abdominala simplă pentru a evidenţia radioopacităţile:

- absenţa radioopacităţilor nu exclude posibilitatea ingestiei;
- dacă acestea sunt vizibile deasupra pilorului - se va efectua spălătură gastrică care se poate

repeta; nu se administrează cărbune activat (NU leagă fierul şi poate crea dificultăţi unei
eventuale gastro-fibroscopii;

- dacă radioopacităţile sunt vizibile sub pilor - se indică irigaţie intestinală continuă.
La 4 ore de la ingestie:
· se repetă sideremia, în funţie de simptmatologia bolnavului şi celelalte probe.

C.7.3. Complicaţiile intoxicaţiei cu preparate de fier
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· hemoragie gastrointestinală
· șoc
· comă
· afectare hepatică
· insuficiență renală acută
· obstrucție intestinală, pneumatoză intestinală
· infecție cu Yersinia enterocolitică

C.7.4. Criteriile care caracterizează o intoxicaţie severă:
· vomă şi/ sau diareea;
· leucocitoză (>15 000/mm3);
· nivel glicemie >150 g/l;
· conştienţă	dereglată: letargie, comă;
· EAB: acidoza metabolică; gap anionic.

Gravitatea intoxicaţiei: doze versus riscul intoxicaţiei
Doza fier elemental Simptomele

< 20 mg/kg asimptomatic
20-60 mg/kg simptome GI
60-120 mg/kg este aparentă toxicitatea sistemică
> 120 mg/kg doză potenţial letală

C.8. Monitoringul
· Sistemul respirator: frecvenţa, ritmul şi efortul respirator, tusea, cianoza, apneea;
· Sistemul cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică - TRC, SpO2;
· Evaluarea neurologică (scala AVPU și scala Glasgow);
· Greutatea corpului (balanța hidrică), diureza, t˚C corpului.

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu.
Atenție! Reevaluarea pacientului se va face obligatoriu între 2-6 săptămîni de la ingestie datorită
riscului de constituire a stenozei pilorice.

C.9. Diagnostic diferenţial se va face cu ingestia de:
· caustice
· metale grele
· alcool
· salicilați
· antiinflamatorii nesteroide
· hepatotoxice

C.10. Investigaţii paraclinice
· nivelul seric al fierului: nivelul la 4 ore se corelează cu gradul de severitate al intoxicaţiei (<100

mg/dL norma; > 500 mg/dL se asociază cu forma severă a intoxicaţiei)
· capacitatea totală de legare a fierului (excesul de fier liber determină toxicitatea)
· AGS, teste hepatice şi renale
· EAB: acidoza metabolică, datorită producerii de lactat ca urmare a hipotensiunii şi perturbării

fosforilării oxidative
· coagulograma (scad indicii, sunt prezente sângerările)
· testul de provocare cu Desferamină* (identifică pacienţii la care concentraţiile serice ale fierului

depăşesc capacitatea totală de legare a fierului. Când nivelul fierului nu este disponibil se
administrează i.m. 50 mg/kg de Deferoxamină* va produce colorarea urinei în roșu)

C.10.1. Radiografia
· pot fi identificate pastilele de fier care sunt radioopace
· gradul de radioopacitate depinde de procentul de fier elementar, de timpul scurs de la ingestie

C.11. Interpretarea sideremiei
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Sideremia se va interpreta în comun cu manifestările clinice şi starea generală a pacientului.
1. Sidermie 150 - 300 µg/dl (20 - 55 µmol/L) = Toxicitate uşoară

Nu necesită tratament chelator.
Se va supraveghea pacientul 48 de ore.

2. Sideremie 300 - 500 µg/dl (55 - 90 µmol/L) = Toxicitate moderată
Dacă pacientul este asimptomatic nu necesită tratament – supraveghere 48 de ore.
Dacă pacientul este simptomatic se va efectua tratament chelator.

3. Sideremie > 500 µg/dl (> 90 µmol/L ) = Toxicitate severă
Se va institui tratament chelator de urgenţă!

4. Indiferent de nivelul sideremiei
Dacă pacientul prezintă simptomatologie severă (hipotensiune arterială, letargie, comă, convulsii)
tratamentul chelator se instituie obligatoriu.

5. Dacă nu se poate efectua nivelul sideremiei
sau pacientul se prezintă la mai mult de 6 ore de la ingestie (când sideremia nu mai reflectă nivelul
real al fierlui liber), dacă pacientul este simptomatic indiferent de gradul severităţii
imptomatologiei - se va institui tratament.

C.12. Managementul general
1. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată. Stabilizarea pacientului.
2. Evacuarea gastrică – provocarea vomei, lavajul gastric
3. Decontaminarea intestinală pentru limitarea absorbţiei intestinale
4. Acces vascular
5. Antidot – terapia cu Deferoxamină*
6. Alte metode de tratament

C.12.1 Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată
A - airway – calea aeriană

· permeabilitatea
Atitudine terapeutică:
ü poziţionare şi aspirare
ü pipa Gudel sau IOT

B - breathing – respiraţia
· frecvenţa respiratorie
· prezenţa sindromului de detresă respiratorie
· culoarea tegumentelor

Atitudine terapeutică:
ü poziţie de siguranţă
ü aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini
ü ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică

C - circulation – circulație
AV- tahicardie/bradicardie

· pulsul (central, periferic)
· tensiunea arterială
· timpul de reumplere capilară
· temperatura şi culoarea extremităţilor
· aspectul tegumentelor – umede/uscate

Atitudine terapeutică:
ü linie venoasă periferică (+recoltări)
ü EAB
ü probe hepatice şi renale
ü coagulograma

D – disability - disabilităţi – evidenţierea manifestărilor clinice ale encefalopatiei
E – expusure – expunerea – elemente hemoragice, eventuale semne de violenţă şi agresivitate.
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C.12.2 Evacuarea gastrică
Ingestiile de fier elementar < 20 mg/kg nu impun evacuarea gastrică, doar se evaluează starea în
dinamică.
Lavajul gastric (cu sol. Clorură de sodiu 0,9%) este indicat în cazul ingestiei de fier 40-60 mg/kg.
Se mai poate utiliza pentru lavaj sol. Bicarbonat de sodiu1,5%, care scade solubilitatea și absorbția
carbonatului de fier, dar nu s-a demonstrat eficiența clinică.
Tehnica lavajului gastric (vezi - Intoxicaţia exagenă cu acetaminofen).
Notă:
Utilizarea Deferoxaminei* în soluția de lavaj este controversată!
Cărbunele activat – nu este indicat în intoxicația cu fier – nu are loc absorbția!

C.12.3 Decontaminarea intestinală
Irigarea intestinală reprezintă curățirea mecanică a tractului gastrointestinal prin administrarea
unor cantităţi mari de soluţii şi este foarte eficientă în eliminarea cantităţilor mari de substanţe la
nivel GI. Irigarea intestinală este o manoperă mai sigură faţă de administrarea purgativelor.
Această manoperă curăţă mecanic întreg tractul gastro-intestinal prin instilarea de volume mari de
lichide.
Această metodă este utilă după radiografie şi se utilizează frecvent la adulţi şi doar la copilul mare.
La sugari această manoperă este contraindicată, deoarece poate produce edeme şi dereglări
electrolitice severe.
Substanța de elecție aplicată în irigarea intestinală este Polietilenglicol* cu masa moleculară de
3500.
Doze recomandate: copii 6-12 ani – maxim 1500 ml/oră; copii peste 12 ani – maxim 1500 ml/oră.
La copii mari cantitatea administrată de Polietilenglicol*  este de 50-250 ml/kg la fiecare oră.
Indicaţiile irigaţiei intestinale: toxice care nu se adsorb bine pe cărbunele activat, intoxicațiile cu
fier de exemplu.
Contraindicaţiile irigaţiei intestinale: copii sugari; copii cu diaree anterior; pareză intestinală;
ocluzie intestinală; hemoragie digestivă.
Complicații: frecvent vomă și balonare de intestine; diaree; crampe și iritare a mucoasei
intestinale.
Purgativele la copii nu se folosesc, fiind contraindicate în diaree!
Nivel de evidență și grad de recomandare B 2b.

C.12.4 Acces vascular
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor de dereglare a
conştienţeide preferat abord al venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare.

C.12.5 Antidot -Administrarea Deferoxaminei*



19

Deferoxamina*  este singurul preparat chelator recomendat ce mobilizează fierul din ţesuturi şi
leagă fierul liber din plasmă formându-se feroxamina hidrosolubilă care se excretă renal. Este
cunoscut că 11 mg de Deferoxamină* leagă 1 mg de fier.
Indicații:
ü pacienți simptomatici, după ingestia masivă cu fier, cu hematemeză, hipotensiune, letargie
ü pacienți la care valoarea fierului seric depășeșete > 300-350 mkg/%

Schema de administrare:
Administrarea Deferoxaminei* trebuie să precedeze o infuzie cu scop de rehidratare.
Desferioxamina* se va administra lent intravenos, în doză de 15 mg/kg/oră, până la maximum 80
mg/kg /zi. De notat apariţia hipotensiunii arteriale la o administrare mai rapidă.
Sub tratament se va măsura diureza şi se va urmări aspectul macroscopic al urinei.
Reacţii adverse: poate induce hipotensiune arterială și reacții anafilactice. În cazurile grav-medii
se administrează i.m. 90 mg/kg, la fiecare 4-8 ore. Se recomandă maximal 1 gr – pentru copii, iar
pentru adulţi - 2 gr, repetată la 4-6 ore.
Succesul terapiei de chelare este demonstrat prin apariţia urinei de culoare roșietică (se compară cu
urina colectată până la administrarea Deferoxaminei*).
Dacă nu apare modificarea culorii urinei, iar pacientul este clinic cu ameliorare, aceasta dovedește
că nu există cantități mari de fier seric liber și nu mai este nevoie de administrat o altă doză de
Deferoxamină. Durata tratamentului durează în depenedenţă de răspunsul primit la terapie.
Tratamentul se va întrerupe când:

· copilul este asimptomatic şi urina s-a decolorat;
· sau sideremia scade sub 100 µg /dl.

Notă: Se interzice utilizarea Deferoxaminei* în soluția de lavaj!
Nivel de evidență și grad de recomandare A 1a.

C.12.6 Alte metode de tratament
· Hemodialiaza este indicată în insuficienţa renală acută.
· Terapia de susţinere se adresează hipovolemiei, pierderii de sânge, susţinerii funcţiei

hepatice şi renale.
Nivel de evidenţă şi grad de recomandare B 2b.

C.13. Gesturi şi manopere inutile
· Necesitatea intervenției nu se bazează pe radiografie;
· Indicii de coagulogramă, indicele capacității totale de legare a fierului nu asigură un efect

protector, nu contraindică chelarea cu Deferoxamină*;
· La radiografie uneori nu se identifică tabletele ingerate (din cauza conținutului mic de fier

elementar);
· Culoarea roșie a urinei poate să nu fie evidentă uneori în ciuda prezenței feroxaminei în urină.

C.14. Pronostic
Populația nu realizează riscurile ingestiei excesive de fier.
· în absența șocului și a comei - evoluție favorabilă
· pacienții care primesc deferoixamină, supravețuiesc fără sechele semnificative
· obstrucția pilorică, cicatricele intestinale sunt cele mai frecvente complicații, apărute la copii cu

resturi de pastile în stomac.
   Abrevierile folosite în document

AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos
ABCDE cale aeriană, respiraţie, circulaţie, disabilităţi, expunere VAP Ventilarea artificială a pulmonilor
BAB Balanţa acido-bazică RCP Resuscitarea cardio-pulmonară
ECG Electrocardiografia SaO2 Saturaţia cu oxigen
PP Pulsul periferic FR Frecvenţa respiraţiei
FC Frecvenţa cardiacă SVAP Suportul vital avansat pediatric
IOT Intubaţia oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară



20

Algoritmul de conduită în intoxicaţia exogenă cu preparate de fier

   NU DA

DA NU

NU

DA

NU
DA

DA

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,

0,2-0,3 g/kg/h;
· Lavaj gastric (în ingestie de Fe 40-60 mg/cg)
· Monitorizare a indicilor vitali
· Transportare la spital

· Evaluare/asigurare suport ABC
· Monitorizare a indicilor vitali
· Transportare la spital

· Transfer în Secţia reanimare pediatrică
· ABCDE
· Acces vascular central, PEV: regim rehidratare (Clorură de

sodiu 0,9 %, Ringher lactat , sol. Glucoză 10%,  0,2-0,3
g/kg/h;)

· Tratament chelator cu Deferoxamină* la valoarea fierului
seric >300-350mkg/% (schema administrării în protocol)

· Tratament suportiv (reechilibrare hidro-electrolitică şi acido-
bazică)

· AGS, AGU, ABS, EAB, coagulograma
· Monitorizare a indicilor vitali

Ameliorare?

Transfer în Secţia pediatrie/gastrologie

· Evaluarea clinică şi paraclinică (ABS,
coagulograma, AGU)

· Consultul specialistilor
· Terapia simptomatică
· Consiliere psihoneurologică (în caz de suicid)

Ameliorare?

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

Copil simptomatic?
· semne digestive: vomă, durere abdominală,

diaree;
· semne respiratorii: depresie respiratorie;
· semne neurologice: letargie, comă?

Internare în  SPU
· Evaluare/asigurare suport ABCDE
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,  0,2-0,3 g/kg/h;
· Lavaj gastric (în ingestie de Fe 40-60 mg/cg)
· Irigare intestinală
· Teste calitative şi cantitative: nivel sideremie (150-500 µ/dl)
· analiza urină
· Aprecierea necesităţii de administrare antidot Deferoxamină* NU/DA
· Monitorizare a indicilor vitali
· Supraveghere 24 h

Ameliorare?

Metode extracorporale de dezintoxicare
· Hemodializa – în insuficienţa renală acută

Ameliorare?
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A. Partea introductivă
A. 1. Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu barbiturice  la copil
A. 2. Codul bolii (CIM) T.42.3.
A.3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţii pediatrie, medici

medicina de urgenţă
A.4. Scopul

protocolului
Amplificarea managementului intoxicaţiei acute exogene cu barbiturice la copil,
diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile.

A.5. Elaborat 2015
A.6. Revizuit 2017
A.7. Definiţia Intoxicaţia organismului copilului cu manifestări de alterare a stării de conştienta,

depresiunea centrilor respiratori şi vasomotori, ca urmare a ingerării accidentale
sau supradozare de barbiturice.

B. Partea generală
B.1. Nivel de asistenţă medicală etapa de prespital

Descriere Motive Paşi
Primul examen
medical va aprecia
oportunitatea unor
manevre care sa
vizeze
neutralizarea
efectului toxic al
medicamentului
C.1. - C.9.
C.11. – C.11.3

Copil cu suspecţie la
intoxicaţie acută exogenă
cu barbiturice

·Evaluare/asigurare suport ABCDE
A – căi aerine - poziție laterală de siguranță -  risc  de
aspiraţie, aspirare, la necesitate aplicare cateter nazal,
masca   O2, la necesitate aplicarea adjuvanţi respiratori
(pipa Gudel, Berman sau sonda Robertasi)
B  - respiraţie - O2 prin cateter nazal, mască sau IOT cu
VAP
C – circulaţia - acces vascular, i.v., i.o,
ü administrare de fluide în PEV cu sol. Ringher lactat,

sol. Clorură de sodiu 0,9%, sol. Glucosă 10%- în
hipovolemie;

ü pentru profilaxia hipoglicemiei - sol.Glucoză 10-15%,
0,2 -0,3g/kg/h.

D – conştienţa – evaluare neurologică rapidă, scala
Glasgow; obnubilat, comă. Cauze de depresie a SNC în
urma efectului direct al toxicului; hipoglicemie.
E – dezbrăcarea pentru depistarea eventualelor
traumatisme asociate intoxicației cu barbiturice, depistarea
„blistere barbiturice” sau erupții hemoragice; termometrie
(de obicei hipotermie) - încălzirea copilului.
NB! Lavaj gastric: după IOT; efectuat în 60 minute de la
ingestie. Este contraindicată inducerea emezei la copii cu
dereglare a conștienței. Cărbune activat  este util în
intoxicația cu barbiturice în doză de 1 g/kg.
· Monitorizare a indicilor vitali
· Transportare la spital

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

Internarea
Departamentul de
urgenţă, secția
primire urgențe
pediatrie, secţia de
reanimare pediatrică
și toxicologie, secții
pediatrie/neurologie.

Indicaţii pentru
internare

Copil  cu modificări ale:
ü  statusului mintal
(obnubilat)
ü funcţiei respiratorii
ü funcţiei cardio-
vasculare

·Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare
neurologică rapidă:O2, la necesitate IOT, VAP

·Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %,
Glucoză 10%,  0,2-0,3 g/kg/h;

·Lavaj gastric repetat , după IOT + Cărbune activat,1 g/kg
·Contraindicată inducerea emezei!
·Monitoring al indicilor vitali
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C.1. – C.11.3. Prezente semne clinice
grave:
ü semne de șoc
ü coma barbiturică
ü depresie respiratorie
ü colaps cardiovascular
ü tulburări de ritm

cardiac
Investigaţiile
paraclinice
C.10.

Stabilirea severiităţii
procesului pentru
determinarea tacticii de
evaluare secundară și
tratament

Obligator:
· AGS
· ABS, glicemia, ALT, AST, ureea, creatinina
· EAB
· ECG
· SaO2
· Test screening urinar
· Evaluare  neurolog

Conduita
C.11. - C.13.

· Corecţia hipoxemiei
prin menţinerea unei
ventilaţii adecvate.

· Corecţia hipovolemiei
prin menţinerea
circulaţiei adecvate.

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

· Acces vascular central, PEV cu scop de resuscitare
volemică şi reechilibrare hidroelectrolitică, dezintoxicaţie,
susţinere a funcţiei cardiace

· Diureză forţată
· Hemodialiază în insuficienţa renală acută
· Monitorizare a indicilor vitali

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor
C.1. Cadru general

Barbituricele sunt un grup de preparate care au efect sedativ-hipnotic.
De obicei, intoxicația acută exogenă cu barbiturice se poate manifesta la copiii care primesc
medicație respectivă în cazul sindromului convulsiv, epilepsiei ș.a. În cazul hipertensiunii
intracraniene în edemul cerebral, barbituricele sunt folosite în scop terapeutic pentru a induce
„coma barbiturică”.
Preparatele barbiturice se clasează în rândul primilor 5 agenți toxici folosiți în supradoză, asociați
cu complicații severe și cu decesul pacienților.
Deci principala acțiune a barbituricelor este cea de a deprima activitatea sistemului nervos și
muscular. Barbituricele în deosebi Fenobarbitalul descide canalul de clor (GABA- ergic). În
sistemul nervos central această acțiune se realizează prin creșterea acțiunii neurotransmițătorului
inhibitor, acidul γ- aminobutiric la nivelul membranei postsinaptice.
Toxicitatea barbituricelor:
ü doză toxică - de 2 ori mai mare decât doza usuală;
ü doză letală - de 10-15 ori mai mare decât doza hipnotică obișnuită;
ü barbituricele cu durată scurtă de acțiune sunt mai toxice decât cele cu durată lungă;
ü cazurile letale sunt  mai frecvente după supradozare cu barbituricele cu durată lungă de acțiune.

C.2. Clasificarea barbituricelor după durata de acţiune
· Foarte scurtă, de la câteva minute până la  2h (Hexobarbital*, Tiopental, Metohexital)
· Scurtă, 3-4 ore (Amobarbital*, Fentobarbital*) – provoacă come puţin prelungite şi cu

depresiuni profunde vegetative
· Medie, 4-8 ore (Amobarbital* plus, )
· Lungă, 6-12 ore (Fenobarbital, Barbital*) – provoacă come prelungite, urmate de complicații

respiratorii
Liposolubilitatea barbituricelor este  invers proporţională cu durata  lor de acţiune.
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C.3. Absorbţia digestivă şi liposolubilitatea barbituricelor
Absorbţia barbituricelor are loc în stomac şi intestin. Se răspândesc rapid în ţesuturi şi străbat cu
ușurință bariera hematoencefalică.
Toleranța se dezvoltă odată cu folosirea cronică de barbiturice. Majoritatea barbituricelor sunt
metabolizate în ficat și sunt transformate în subproduse inactive.
În funcție de gradul de biotransformare o mare cantitate de barbiturice sunt excretate în urină
nemodificate. Barbitalul și Fenobarbitalul sunt mai puțin legate de proteine și sunt dependente de
calea de excreție renală. Deci absorbția are loc în:
ü stomac (predominant),  intestinul subțire, colon;
ü este crescută de alcoolul etilic;
ü este cu atât mai rapidă, cu cât barbituricul are acțiune mai scurtă și doza ingerată este mai

mare.
Barbituricele cu acțiune de lungă durată  au liposolubilitate mică. Barbituricele cu acțiune de scurtă
durată  – liposolubilitate mare.

C.4. Căi de acces şi circumstanţele în intoxicaţia cu barbiturice
Poarta de intrare a barbituricelor în organism:

· orală – prin ingestie, concentrația  serică maximală se  atinge  în  2-4  ore,  după 2-4  ore  în
supradozare;

· rectală – prin supozitorii
· parenterală - prin injecţie intravenoasă, intramusculară sau  subcutană

Circumstanţele intoxicaţiei
· ingerarea ocazională a preparatului fără a ţine cont de doza raportată la masa corporală
· tentativă de suicid – în perioada de adolescent
· eroare terapeutică: supradozaj prin posologie inexactă
· act criminal

C.5. Principii generale de conduită
· Se va spitaliza orice copil suspectat de intoxicație.
· Se va considera întotdeauna doza maximă de barbiturice posibilă ingerată și absorbită.
· Se va stabili cât mai rapid posibil doza și farmacologia exactă a preparatului.

Reguli de aur
· Orice suspiciune de intoxicație cu barbiturice este considerată drept intoxicație.
· Fiecare minut pierdut până la acordarea ajutorului medical reprezintă o cantitate de

substanță în plus absorbită.
C.6. Anamnesticul

Anamnesticul în intoxicația cu barbiturice va viza următoarele:
· denumirea exactă a preparatului care a fost ingerat;
· doza ingerată, cantitatea exactă care lipseşte din recipient,
· numărul de flacoane goale de medicamente;
·  timpul ingestiei;
· dacă pacientul se află la evidență la neurolog, primeşte tratament cu barbiturice;
· ocupația pacientului.

C.7. Manifestările clinice
Primele simptoame apar la 10-20 minute de la ingestia supradozei şi se manifestă prin ameţeli,
tulburări de vorbire, gândire, tulburări statice şi de mers. Sindromul „beţie barbiturică”, care
evoluează progresiv până la comă, mers ebrios, vorbire incoerentă, cefalee, amețeli, lipotimii,
greţuri, vome.
Ingestia sau administrarea injectabilă de doze foarte mari poate induce depresie respiratorie,
hipotermie, hipotensiune arterială cu risc letal. Cele mai frecvente complicaţii sunt: hipoglicemia,
pneumonia prin aspiraţie, edemul pulmonar non-cardiogen, sindromul de detresă respiratorie. Din
manifestările tardive mai pot fi menţionate edemul pulmonar, cerebral şi coma.
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Manifestările clinice în dependenţă de afectarea sistemelor:
1. neuropsihice;
2. cardiovasculare;
3. respiratorii;
4. gastrointestinale;
5. nefrourinare;
6. cutanate;
7. coma barbiturică;
8. sindromul de sevraj la barbiturice.

C.7.1 Manifestări  neuropsihice
Letargie, comă, hipotermie, diminuarea reflexului pupilar, nistagm, strabism, ameţeli, dereglări de
vorbire, ataxie, scădere a reflexelor tendinoase profunde. De asemenea, mai pot fi prezente
deprecierea în gîndire: dereglări de memorie, atenţie limitată, delir, iritabilitate.

C.7.2. Manifestări cardiovasculare
Hipotensiunea arterială caracteristică în intoxicația cu barbiturice este rezultatul stazei venoase.
În perioada de debut: tahicardie, hipotensiune arterială, scădere a presiunii venoase centrale.
În forme severe: insuficiență cardiovasculară acută asociată comei.
Decesele rapide în intoxicația cu barbiturice au drept cauză colapsul cardiovascular și stopul
respirator.

C.7.3. Manifestări respiratorii
Deprimare a centrului respirator prin apariția respiraţiei Cheyne-Stokes sau Kussmaul, apnee,
hipoxie, sindrom de detresă respiratorie acută, hipersecreţie bronţică, hipersalivaţie - care prin
aspiraţie pot complica tulburările de ventilaţie.

C.7.4. Manifestări gastrointestinale
Motilitate a tractului intestinal este abolită.

C.7.5. Manifestări nefrourinare
Diureză scăzută.

C.7.6. Manifestări cutananeo-musculare
În 5-10% din cazuri de intoxicații cu barbiturice, se pot observa leziuni buloase, așa numitele
„blistere barbiturice” cu localizare palmară, fesieră, genunchi, maleole. Flictene la nivelul palmelor
coatelor, genunchilor și în regiunile unde se produc escare de decubit.

C.7.7. Coma barbiturică
De obicei, coma barbiturică este profundă, flască cu hipotonie a membrelor și areflexie
ostiotendinoasă. Semnul Babinschi - pozitiv. Mioză la început şi midriază în fazele terminale,
hiperemie a feței, sudorație. Coma poate dura 3-4 zile.
Stadiul I - coma superficială – somn profund, pacientul răspunde la stimuli verbali. Tulburările
vegetative lipsesc.
Stadiul II - reacționează la stimuli dureroși, reflexele ostiotendinoase lipsesc.
Stadiul III – reacționează necoordonat, dezechilibru respirator și cardiovascular.
Stadiul IV – coma profundă, flască, areflexie totală, tulburări sfincteriale, prăbușire a circulației  cu
dereglări respiratorii. Durata comei de la 24 h și mai mult.

C.7.8. Sindromul de sevraj la barbiturice
Grupul de preparate barbiturice dezvoltă rapid toleranță. Anularea bruscă a terapiei cu Fenobarbital
la un pacient cronic va dezvolta simptoame minore de sevraj în 24h și simptome majore în 2-8 zile
cu simptome ce amenință viața. Întreruperea administrării barbituricelor cu durată de acțiune
scurtă au ca efect și simptoame de sevraj mai severe decât întreruperea tratamentului cu barbiturice
cu acțiune lungă.
Simptome minore de sevraj: anxietate, agitație, depresie, insomnie, anorexie, grețuri, dureri
abdominale și transpirație.
Simptome majore de sevraj: psihoză, halucinații, delir, convulsii generalizate, hipertermie, colaps
cardiovascular.
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Prioritar în tratamentul simptomelor de sevraj sunt benzodiazepinele.
C.8. Monitoringul

· Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, cianoza,
apneea, detresa respiratorie.

· Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică, SpO2

· Evaluarea neurologică (scala AVPU și scala Glasgow)
· Greutatea corpului (balanța hidrică), diureza, t˚C corpului

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu
C.9. Diagnostic diferenţial se va face cu:

· intoxicația cu alte sedative, alcool;
· hipoglicemia;
· accidentul cerebral vascular;
· intoxicaţia cu monoxid de carbon;
· intoxicaţia cu hidrocarburi;
· intoxicaţia cu benzodiazepine, neuroleptice, carbamazepin.

C.10. Investigaţii paraclinice
· AGS, Grupa sanguină şi Rh;
· ABS: ureea, creatinina,  glicemia, probele renale şi de ficat;
· AGU;
·  EAB;
· Examen toxicologic specific:  barbituricele se detectează cu ușurință în urină – test

screening urinar, gaz cromatografie urinară. Dozarea nivelurilor plasmatice a barbituricelor
este semnificativă și corelează cu clinica, este justificată în caz de comă barbiturică.

· ECG
Interval de monitorizare a indicilor vitali - continuu.

C.11. Managementul general
1. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată. Stabilizarea pacientului.
2. Decontaminarea gastro-intestinală.
3. Acces vascular.
4. Tratamentul simptomatic
5. Alte metode de tratament.

Antidot – specific nu este!
C.11.1. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată

A - airway – calea aeriană
· permeabilitatea

Atitudine terapeutică:
ü poziţionare şi aspirare
ü pipa Gudel sau IOT

B - breathing – respirația
· frecvenţa respiratorie
· prezenţa sindromului de detresă respiratorie
· culoarea tegumentelor

Atitudine terapeutică:
ü poziţie de siguranţă
ü aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini
ü ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică

C - circulation – circulație
AV- tahicardie/bradicardie

· pulsul (central, periferic)
· tensiunea arterială
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· timpul de reumplere capilară
· temperatura şi culoarea extremităţilor
· aspectul tegumentelor – umede/uscate

Atitudine terapeutică:
ü linie venoasă periferică (+recoltări)
ü sondă urinară (pacienţi comatoşi)
ü probă toxicologică
ü reumplere volemică (în hipotensiune – în bolus sol. Clorură de sodiu 0,9%, 15-20 ml/kg; în

hipoglicemie – sol. Glucoză 10% ,0,2-0,3g/kg/h)
D – disability - disabilităţi – examinarea pupilelor (dimensiunile, reactivitatea pupilară).
Cauze de depresie a SNC: efect toxic direct; reflexe tendinoase abolite
E  –  expusure – expunerea – dezbrăcarea completă a pacientului pentru a evalua eventualele
leziuni asociate intoxicației sau depistarea de „blistere barbiturice” sau erupții hemoragice.
Atitudine terapeutică:
ü termometrizare – barbituricele induc  hipotermia;

încălzirea pacientului.
C.11.2. Decontaminarea gastro-intestinală

Este contraindicată inducerea emezei la copii cu dereglarea conștienței.
Cu scop de limitare a absorbției intestinale, după IOT,  lavajul gastric se efectuiază în primele 60
minute de la ingestie, pe sondă nazogastrică (tehnica - vezi protocolul general). Lavajul gastric nu
este prioritar administrării de Cărbune activat.  Dozele repetate de Cărbune activat pot interfera cu
ciclul enterohepatic al medicamentelor. Se administrează prin sondă Cărbune activat 0,5g/kg, la
fiecare 6 ore, 6 doze. Dozele multiple de Cărbune acrtivat sunt benefice în reducerea concentrației
serice de Fenobarbital, totuși nu este demonstrată beneficiul clinic.
Doza de încărcare a Cărbunelui activat este de 50 g până la 100 g, sau 20 g la fiecare 4 h.
Cărbunele activat se administrează după IOT, deorece există risc major pentru profunzimea comei.
Nivele de evidență și grade de recomendare B3b

C. 11.3. Acces vascular
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor de dereglare a conştienţei
de preferat abord al venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare sau abord intraosos.

C.11.4. Tratamentul simptomatic
Hipotonia - administrare de volum expander, în bolus cristaloizi (10-15 ml/kg); urmată de PEV,
dacă este refractară - infuzie cu Dopamină sau Norepinefrină* 0,01mkg/kg/min.
Hipotermia este adesea uşoară şi răspunde la mijloace pasive de încălzire.

C.11.5. Alte metode de tratament
Diureza forțată cu încărcare de lichide este o metodă eficientă în intoxicaţia cu barbiturice.
Se indică Furosemid i.v. pentru a obţine o diureză de 4-6 ml/kg/h. În cazul prezenţei hipotensiunii
arteriale sau a şocului diureza forţată este contraindicată.
Diureza forţată alcalinizată: favorizează doar excreţia barbituricelor cu acţiune lungă.
· Alcalinizarea urinei împiedică reabsorbția tubulară, crește viteza de eliminare de 5-10 ori; utilă

pentru barbituricelor cu acţiune lungă (Fenobarbital), ineficientă pentru cele cu durată scurtă;
· În intoxicaţia moderată se utilizează sol. Glucoza 5% - 4 l/24 h; la fiecare litru se adaugă 4 g

Clorură de sodiu și 3g Clorură de potasiu;
· Pentru alcalinizare - soluţie de Bicarbonat de sodiu, până când pH-ul urinar va depăși 7 (1-2

mEq/kg, la fiecare 4-6 ore, dar nu mai mult de 750 ml la copil mare neasistat ventilator);
· creșterea ratei de excreției a barbituricelor de 5-10 ori necesită administrarea 1-2 mEq/kg de

Bicarbonat de sodiu în bolus, urmată de 50 mEq în perfuzie de sol. Glucoză de 5%;
· Eficiența terapiei trebuie monitorizată la 2-4 h.

Nivele de evidență și grad de recomendare B3b
Tehnici şi metode de detoxicare extracorporeală

Hemosorbţia şi hemofiltrarea sunt tehnici rezervate pentru pacienții a căror stare se agravează în
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pofida tratamentului efectuat.
 În prezent este dovedit că hemodializă efecuată la un pacient intoxicat cu barbiturice demonstrează
o scădere rapidă a nivelelor de barbiturice concomitent cu îmbunătățirea spectaculoasă a stării
clinice a pacientului.
Este indicată în intoxicația cu barbiturice refractară la tratamentul standard.

Nivele de evidență și grade de recomendare C4
C.12. Profilaxia

· educație;
· aplicarea unui capac de siguranță pe recipientele ce conțin medicamente (pentru a evita
contactul copilului);
· încuierea dulapurilor ce conțin medicamente;
· evitarea cumpărării medicamentelor ce conțin barbiturice pentru tratarea copiilor;
· respectarea dozei recomendate.

C.13. Programe de reabilitare
Reabilitarea presupune responsabilizare, intelegerea cauzelor intoxicației cu barbiturice, care a
aparut şi s-a mentinut dependenţa, maturizare emotională, creşterea stimei de sine, creşterea
motivaţiei pentru schimbare, îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi (familia, prietenii, colegii),
dezvoltarea unor strategii de prevenire a consumului (prevenirea recidivei), alte aspecte.
Programul de reabilitare durează în funcţie de caz între 3 şi 6 luni şi se poate realiza în:

· cabinete de psihologie prin consiliere psihologica săptămânală;
· centre de tratament ambulator care oferă servicii de consiliere;
· centre de tratament stationar, centre tip asociatii psihoterapeutice.

   Abrevierile folosite în document
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos
ABCDE Cale aeriană , respiraţie, circulaţie, disabilităţi, expunere PIP Presiune maximală la inspiraţie
EAB Echilibrul acido-bazic PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul expirului
ECG Electrocardiografie RCP Resuscitare cardio-pulmonară
PP Puls periferic SaO2 Saturaţie cu oxigen
FC Frecvenţă cardiacă SPU Secţie primire urgentă
FR Frecvenţă respiraţiei SVAP Suport vital avansat pediatric
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară
i.v. intravenos VAP Ventilare artificială a pulmonilor
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Algoritmul de conduită în intoxicaţia acută cu barbiturice la copil

                            NU                                                                              DA

                       DA                                                                  NU

                                                               NU

                                                                   DA

                                                                     NU
DA

              DA

Copil simptomatic?
· tulburări de ritm respirator;
· tulburări cardiocirculatorii;
· comă;
· suicid?

· Evaluare/asigurare suport  ABC+
evaluare neurologică rapidă

· Acces vascular
· Lavaj gastric + Cărbune activat,1 g/kg
· Contraindicată inducerea emezei!
· Monitorizare a indicilor vitali
· Transportare la spital

· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,  0,2-0,3

g/kg/h;
· Lavaj gastric (după IOT) + Cărbune activat,1 g/kg
· Contraindicată inducerea emezei!
· Monitorizare a indicilor vitali:
· Transportare la spital

Secţia primire urgenţe
· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă:

(O2, la necesitate IOT, VAP)
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,  0,2-

0,3 g/kg/h;
· Lavaj gastric repetat (după IOT) + Cărbune activat,1 g/kg
· Contraindicată inducerea emezei!
· Investigaţii: EAB, ALT, AST, ureea, creatinina, glicemia, ECG, test

screening urinar, AGS
· Monitorizare a indicilor vitali

Ameliorare?

Transfer în Secţia reanimare pediatrică
· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă
· Acces vascular central, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %,

Glucoză 10%,  0,2-0,3 g/kg/h;
· Diureză forţată alcalinizată
· Lavaj gastric repetat (la necesitate) + Cărbune activat,1 g/kg
· Monitorizare a indicilor vitali
· ECG; AST, ALT, creatinina, ureea,

Ameliorare?

Transfer în Secţia pediatrie/ neurologie
· Evaluarea neurologică
· Tratament simptomatic
· Recuperare neurologică
· Consiliere psihoneurologică (în caz de suicid)

Ameliorare ?

· VAP în continuare
·  Metode extracorporeale de detoxicare:
üPlasmafereză - eficace pentru preparatele care se

leagă cu proteinele plasmatice;
üHemodializă – pentru preparatele cu legare slabă cu

proteinele, liposolubilitate scăzută. Eficientă în
intoxicaţii severe.
üHemoperfuzie -  pentru preparatele cu durată medie şi

scurtă de acţiune.
Ameliorare?

· Transfer la domiciliu
· Supraveghere a medicului de familie
· Supraveghere a asistentului social
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A. Partea introductivă
A. 1. Diagnosticul Intoxicația acută exogenă cu fenotiazine la copil
A. 2. Codul bolii T 43.3
A. 3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţii pediatrie, medici

medicina de urgență
A. 4. Scopul

protocolului
Amplificarea managementului intoxicaţiei exogene acute cu fenotiazine la copil,
diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile.

A. 5. Elaborat 2015
A. 6. Revizuire 2017
A.7. Definiţia Intoxicaţia acută exogenă cu fenotiazine, ca urmare a ingerării accidentale sau

intenţionate a medicamentului, care se manifestă prin halucinații, tulburări ale
gândirii, semne anticolinergice, afecţiuni cardiace.

B. Partea generală
B.1. Nivel de asistenţă medicală - etapa de prespital

Descriere Motive Paşi
Primul examen
medical va aprecia
oportunitatea unor
manevre care sa
vizeze neutralizarea
efectului toxic al
medicamentului
C.1. – C.7.
C. 9. - C.9.3.

Copil cu suspecţie la
intoxicaţie acută exogenă cu
fenotiazine

·Evaluare/asigurare suport ABCDE
A – căi aerine - poziție de siguranţă, aspirare, la
necesitate aplicare cateter nazal, masca  O2, la
necesitate aplicarea adjuvanţi respiratori (pipa
Gudel, Berman sau sonda Robertasi)
B  - respiraţie - O2 prin cateter nazal, mască sau
IOT cu VAP
C – circulaţia - acces vascular, i.v., i.o,
ü administrare de fluide în PEV cu sol. Ringher

lactat, sol. Clorură de sodiu 0,9%, sol. Glucosă
10%- în hipovolemie;

ü pentru profilaxia hipoglicemiei - sol.Glucoză
10-15%, 0,2 -0,3g/kg/h.

D – conştienţa – evaluare neurologică rapidă,
scala AVPU; nivelul conştienţei.
E – dezbrăcarea pentru depistarea eventualelor
traumatisme asociate intoxicației sau erupții
hemoragice; termometrie (de obicei hipotermie) -
încălzirea copilului.
NB! Lavaj gastric: după IOT; efectuat în 60
minute de la ingestie. Este contraindicată
inducerea emezei la copii cu dereglare a
conștienței. Cărbune activat  - 1 g/kg.
· Monitorizare a indicilor vitali, ECG
· Transportare la spital

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

Internarea
Departamentul sau
secţia primire urgenţe
(SPU),  secţiile  de
reanimare pediatrică
și toxicologie; secţiile
pediatrie, neurologie.
C.1. - C.9.3

Indicaţii pentru internare:
· expunerea la aciunea

toxicului
· prezenţa factorii de risc:
ü vârsta de sugar, copii sub

5 ani
ü adolescenţi
ü copii din familii cu stare

· Evaluare/asigurare suport ABCDE
·  Lavaj gastric (dacă nu s-a efectuat)
·Acces vascular i.v., i.o. PEV resuscitare

volemică
· Monitorizare a indicilor vitali
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socio-economică precară
Investigaţii
paraclinice
C.8.

Stabilirea severiităţii
procesului pentru
determinarea tacticii de
evaluare secundară şi
tratament

Obligator:
· AGS, Grupa sanguină şi Rh;
· ABS: glicemia, probele renale şi de  ficat;
· AGU;
· EAB, SaO2
· ECG
· Examen radiologic
· Evaluare  neurologică
Recomandabil:
· Examen toxicologic specific:  fenotiazinele se
detectează cu ușurință în urină.

- Testul cu clorură ferică este un test
calitativ rapid;
- Fenistix-testul urinar determină prezenţa
urinară a fenotiazinelor;
- Testul Forrest colorimetric este  un  test
semnificativ urinar rapid.

Conduita
C.9. – C.10.

· Corecţia hipoxemiei prin
menţinerea unei ventilaţii
adecvate.

· Corecţia hipovolemiei prin
menţinerea circulaţiei
adecvate.

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

· Acces vascular central, PEV cu scop de
resuscitare volemică şi reechilibrare
hidroelectrolitică, dezintoxicaţie, susţinere a
funcţiilor vitale

· Tratamentul simptomatic
· Monitorizare a indicilor vitali

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor
C.1. Cadru general

De obicei, intoxicaţia cu fenotiazine la copil se poate manifesta la pacienţii cu istoric de tulburare
psihotică tratată cu medicaţie antipsihotică.
Fenotiazinele sunt un grup de preparate ce modifică comportamentul. Intoxicaţia cu fenotiazine
provoacă simptoame pozitive (de exemplu halucinaţii şi tulburări ale gândirii).  Preparatele
antipsihotice  (fenotiazinele) au acţiune depresivă directă asupra SNC, manifestată prin
hipotensiune ortostatică, iar în cazul supradozării sau a intoxicaţiei apar semne anticolinergice.
Intoxicaţia cu fenotiazin este asociată cu anormalităţi cardiace: QRS larg; frecvenţa cardiacă
crescută până la aritmii ventriculare. Preparatele din această clasă induc blocarea adrenergică şi:

- modifică comportamentul;
- au efect anticolinergic, activitate muscarinică;
- produc deblocare adrenergică (vasodilataţie periferică);
- au efect chinidin-like (depresor membranar), efecte similare cu cele ale antidepresivelor

ciclice, dar mai reduse;
- sunt cauze frecvente de aritmii şi hipotensiune severă;
- sunt blocante ale receptorilor dopaminergici de la nivelul SNC;
- se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice;
- au un larg volum de distribuţie (20 l/kg);
- se acumulează în ţesutul adipos şi în ţesuturile bogate în lichide (astfel în creier nivelul

poate fi de 10 ori mai mare decât cel plasmatic);
- sunt lent metabolizate hepatic şi mulţi dintre metaboliţii rezultaţi sunt activi.

C.2. Clasificare farmacologică
· Alifatice - Clorpromazin hidroclorid , Prometazina*, Alimemazin, Levomepromazina;
· Piperidine - Meterezina, Perfenazina;
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· Piperazine - Proclorperazina, Trifluoperazină*, Flufenazina;
· Tioxantene - Tiotixena* Chlorazin; Fenactil*; Thorazin*; Propazin*; Neuroleptil;

Meterazin*; Aethperazin*;  Frenolon*; Triftazin ș.a.
C.3. Căi de acces şi circumstanţele în intoxicaţia cu fenotiazine

Poarta de intrare a fenotiazinelor  în organism:
· orală - prin ingestie, concentrația serică maximală se atinge în 2-4 ore, după 2-4 ore în

supradozare;
· rectală - prin supozitorii, clister evacuator;
· parenterală - prin injecţie intravenoasă, intramusculară sau subcutană, perfalgan – acţiunea

rapidă a toxicului.
Circumstanţele intoxicaţiei

· ingerarea ocazională a preparatului fără a ţine cont de doza raportată la masa corporală;
· tentativă de suicid – în perioada de adolescent;
· eroare terapeutică: supradozaj prin posologie inexactă;
· act criminal.

C.4. Principii generale de conduită
· Se va spitaliza orice copil suspectat de intoxicație;
· Se va considera întotdeauna doza maximă de fenotiazine posibilă ingerată şi absorbită;
· Se va stabili cât mai rapid posibil doza şi farmacologia exactă a preparatului.

Reguli de aur
· Orice suspiciune de intoxicaţie cu fenotiazine este considerată drept intoxicaţie.
· Fiecare minut pierdut până la acordarea ajutorului medical reprezintă o cantitate de substanţă

în plus absorbită.
C.5. Anamnesticul

Anamnesticul în intoxicaţia cu fenotiazine va viza următoarele:
· denumirea exactă a preparatului care a fost ingerat;
· doza ingerată, cantitatea exactă care lipseşte din recipient,
· numărul de flacoane goale de medicamente;
·  timpul ingestiei;
· dacă pacientul se află la evidență la psihiatru, primeşte tratament cu fenotiazine;
· ocupaţia pacientului.

C.6. Manifestările clinice
Manifestările clinice în dependenţă de afectarea sistemelor:

1. Neuropsihice
2. Cardiovasculare
3. Respiratorii

Semnele clinice de gravitate în intoxicaţia cu fenotiazine sunt:
· coma;
· depresia respiratorie;
· colapsul;
· tulburările de ritm cardiac.

C.6.1 Manifestările  neuropsihice au debut acut cu agitaţie psihomotorie, tulburări de vedere, stare
confuzională, delir, mioză, convulsii, comă. La copil, mioza este comună şi se agravează odată cu
progresia comei.
Coma: agitată, cu tremor, spasme musculare și crize oculogire.
Sindrom extrapiramidal: stare hiperchinetică, se manifestă prin: spasme ale musculaturii bucale,
protruzie a limbii, crize masticatorii sau de acţiune, trismus dureros, spasm de torsiune sau
retrocolis, accese tetaniforme, spasm faringian, grimase, atitudini catatonice.
De obicei, manifestările extrapiramidale pot dura 24 h sau pot reapare în 48-72 h, maxim într-o
săptămână.
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Reacţii distonice: se remarcă în 10% din intoxicaţii doar după doză unică, în terapia cronică sau
la supradozare.
Simptome majore neuroleptice (mai rar): hipertermie, activitate a musculaturii scheletice, pot
urma rabdomioliza, insuficienţă renală acută, ulterior survine decesul.

C.6.2. Manifestările cardiovasculare sunt hipotensiunea arterială, rar hipertensiunea arterială,
tahicardia ventriculară, blocul atrio-ventricular, aritmiile atriale şi ventriculare.
Aritmiile cardiace (torsada vârfurilor) apare în deosebi în intoxicaţia cu Tioridazină şi cu
metabolitul său Mesoridazină.  Uneori la copil se instalează stare de şoc sau tulburări de ritm ale
stopului cardiac; hipotensiune arterială; rar stare de şoc sau ritmuri ale stopului cardiac;
hipotermia apare la 20% din cazuri în funcţie de doza şi timpul scurs de la instalarea comei. La
bolnavii cu ingestie de Romergan poate apărea chiar hipertermie.
ECG -  prelungire  interval  PR,  QRS,  QT,  apariţia  undelor  U,  deprimarea  segmentului  ST,
disociaţie atrioventriculară.

C.6.3. Manifestările respiratorii sunt consecinţa paraliziei motricităţii traheo-bronşice,  relaxării
musculaturii faringiene şi  depresiei centrilor bulbari.
Clinic:

- cianoză,
- tuse,
- respiraţie barbotată,
- raluri bronşice.

La sugari pot apare chiar crize de apnee.
C.6.4 Complicaţiile intoxicaţiei cu fenotiazine la copil uneori se pot manifesta prin: rabdomioliză;

insuficienţă renală acută; deces.
C. 7. Monitoringul

· Sistemului respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, cianoza, apneea,
· Sistemului cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică, SpO2

· Evaluarea neurologică (scala AVPU şi scala Glasgow)
· Greutatea corpului (balanţa hidrică), diureza, t˚C corpului
Majoritatea parametrilor se măsoară continuu

C.8. Investigaţii paraclinice
Obligator:
· AGS, Grupa sanguină și Rh;
· ABS: ureea, creatinina,  glicemia, probele renale și de  ficat;
· AGU;
· EAB.
· ECG (deviere la dreapta  a axei, aritmii, prelungire ușoară a segmentului QT; QRS larg,

reducerea undelor T, apariția undelor U; modificări ale segmentului ST);
Interval de monitorizare: unii parametri se măsoară continuu.
· Recomandabil:
Examen toxicologic specific:  fenotiazinele se detectează cu ușurință în urină.

- Testul cu clorură ferică este un test calitativ rapid.
- Fenistix-testul urinar determină prezenţa urinară a fenotiazinelor.
- Testul Forrest colorimetric este un test semnificativ urinar rapid.

C.9. Managementul general
1. Evaluarea rapidă şi atitudine terapeutică imediată. Stabilizarea pacientului.
2. Evacuarea gastrică – provocarea vomei, lavaj gastric.
3. Decontaminarea intestinală, limitarea absorbției intestinale.
4. Acces vascular
5. Tratamentul simptomatic

Antidot nu este!
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C.9.1. Evaluare şi atitudine terapeutică imediată.
A - airway – calea aeriană

· permeabilitatea
Atitudine terapeutică:
ü poziţionare şi aspirare
ü pipa Gudel sau IOT

B - breathing – respirația
· frecvenţa respiratorie
· prezenţa sindromului de detresă respiratorie
· asigurarea minut-ventilaţiei
· culoarea tegumentelor

Atitudine terapeutică:
ü poziţie de siguranţă
ü aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini
ü ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică

C - circulation – circulație
AV- tahicardie/bradicardie

· pulsul (central, periferic)
· tensiunea arterială
· timpul de reumplere capilară
· temperatura şi culoarea extremităţilor
· aspectul tegumentelor – umede/uscate

Cauze de agravare a stării:
Hipo-hipertensiune arterială, semne clinice de şoc. Tulburări de ritm cardiac (QRS larg, segment
ST prelungit)
Atitudine terapeutică:
ü linie venoasă periferică (+recoltări)
· EAB, ionogramă, glicemie;
· funcţia hepatică;
· funcţia renală, sondă urinară (la pacienţi comatoşi) – probă toxicologică (Testul cu clorură

ferică este un test calitativ rapid).
· Hipotensiune arterială - reumplere vasculară ± medicaţie vasoactivă

Monitorizare: SaO2 + PP; FR; AV; ECG; TA; TRC; t°.
D =( disability) - disabilităţi

· Evaluarea pupilelor
Reflexul fotomotor; Midriaza, pupile fixe. Reflex oculomotor

Cauze de depresie a SNC. Efect toxic direct al fenotiazinelor; Hipoxie
E = (exposure) – expunerea pacientului
Dezbrăcarea completă a pacientului pentru a evalua eventualele leziuni asociate intoxicației sau
erupții hemoragice. Termometrizare - toxic care induce hipo și/sau hipertermie.
Atitudine terapeutică

· Oxigenoterapie.
· În convulsii - Diazepam, Fenitoin.
· Hipoglicemie – i.v. sol.Glucoză 10-15%, 0,2 -0,3 g/kg/h.

C.9.2. Decontaminarea gastro-intestinală pentru limitarea absorbției digestive
Lavajul gastric se recomandă de efectuat în 60 minute de la ingestie + administrare de Cărbune
activat (tehnica efectuării - vezi protocolul general). Lavajul gastric este contraindicat la copii cu
dereglare a conştienței, doar după IOT.
Cărbunele activat se administrează după IOT, deorece există risc major pentru profunzimea comei.
Dozele repetate de Cărbune activat pot interfera cu ciclul enterohepatic al medicamentelor, dar
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acest efect nu a fost bine demonstrat.
Cărbunele activat nu este indicat la copii cu starea de conştienţă bună!

C.9.3. Acces vascular
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular. În prezenţa semnelor de dereglare a
conştienţei de preferat abord al venelor magistrale: femurale, subclaviculare, jugulare sau abordul
intraosos (IO).

C.9.4. Tratamentul simptomatic
Reducerea reacţiilor distonice la copii sunt corijate prin administrarea Difenhidraminei 2 mg/kg.
Unele manifestări neuropsihice sunt anihilate prin administrarea de Diazepam în doză 0,1-0,3
mg/kg. Efectele extrapiramidale pot reapărea, de aceea tratamentul va dura 3 zile.
În hipotonie  - administrare de dopaminergice.
Hipotermia este adesea uşoară şi răspunde la mijloace pasive de încălzire.
Hipertermia malignă este o complicaţie rară a intoxicaţiei şi necesită management conform
protocolului clinic standardizat- Sindromul hipertermic la copil.

C.9.5. Tehnici şi metode de detoxicare extracorporale
· Hemosorbţia
· Enterosorbţia

C.10. Programe de reabilitare
Reabilitarea presupune responsabilizare, intelegerea cauzelor intoxicației cu fenotiazine, care a
aparut şi s-a menţinut dependenţa, maturizare emotionala, cresterea stimei faţă de de sine,
creşterea motivaţiei pentru schimbare, îmbunatăţirea relaţiilor cu ceilalţi (familie, prieteni, colegi),
dezvoltarea unor strategii de prevenire a consumului (prevenirea recidivei), alte aspecte.
Programul de reabilitare durează în functie de caz între 3 şi 6 luni şi se poate realiza:

· în cabinete de psihologie prin consiliere psihologica săptămânală;
· în centre de tratament ambulator care oferă servicii de consiliere;
· în centre de tratament stationare, centre tip asociatii psihoterapeutice.

   Abrevierile folosite în document
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos
ABCDE Calea aeriană , respiraţia, circulaţia, disabilităţile, expunerea PIP Presiunea maximală la inspiraţie
EAB Echilibrul acido-bazic PEEP Presiunea pozitivă la sfîrşitul expirului
ECG Electrocardiografia RCP Resuscitarea cardio-pulmonară
PP Pulsul periferic SaO2 Saturaţia cu oxigen
FC Frecvenţa cardiacă SVAP Suportul vital avansat pediatric
FR Frecvenţa respiraţiei CT Computer tomografic
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timpul de reumplere capilară
i.v. intravenos VAP Ventilare artificială a pulmonilor
PO per os SPU Secţia primire urgentă
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Algoritmul  de conduită urgentă în intoxicaţia acută cu fenotiazine la copil

                            NU                                                                              DA

                       DA                                                                  NU

                                                               NU

                                                                   DA

                                                                     NU
DA

              DA

Copil simptomatic?
· depresie respiratorie;
· tulburări cardiocirculatorii;
· comă;
· suicid?

· Evaluare/asigurare suport  ABC+
evaluare neurologică rapidă

· Acces vascular
· Lavaj gastric + Cărbune activat,1 g/kg
· Monitorizare a indicilor vitali
· Transportare la spital

· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,  0,2-0,3

g/kg/h;
· sol. Naloxon 0,4 -1.0 mg, i.v.- la copilul cu depresie respiratorie
· Lavaj gastric (după IOT) + Cărbune activat,1 g/kg
· Monitorizare a indicilor vitali, ECG
· Transportare la spital

Secţia primire urgenţe
· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă:

(O2, la necesitate IOT, VAP)
· Acces vascular, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %, Glucoză 10%,  0,2-

0,3 g/kg/h;
· Lavaj gastric repetat (după IOT) + Cărbune activat,1 g/kg
· În convulsii – sol. Diazepam (0,3-0,5mg/kg)
· Investigaţii: EAB, ALT, AST, ureea, creatinina, glicemia, ECG, AGS
· Test screening urinar - recomandabil
· Monitorizare a indicilor vitali
· Supraveghere 24h

Ameliorare?

Transfer în Secţia reanimare pediatrică
· Evaluare/asigurare suport  ABCDE + evaluare neurologică rapidă
· Acces vascular central, PEV cu sol. Clorură de sodiu 0,9 %,

Glucoză 10%,  0,2-0,3 g/kg/h; Norepinefrină 0,01 mkg/kg/h
· Corectarea dereglărilor de ritm
· În convulsii: Diazepam 0,3-0,5 mg/kg, Fenitoină 10-15 mg/kg
· Difeninhidramină 1-2 mg/kg (max 50 mg)
· Lavaj gastric repetat (la necesitate) + Cărbune activat,1 g/kg
· Monitorizare  a  indicilor  vitali:  FR,  Ps,  T/A,  PVC,   SpO2,  EAB,

ECG; AST, ALT, creatinina, ureea,
Ameliorare?

Transfer în Secţia pediatrie/ neurologie
· Evaluarea neurologică
· Tratament simptomatic
· Recuperare neurologică
· Consiliere psihoneurologică (în caz de suicid)

Ameliorare ?

· VAP în continuare
·  Metode extracorporeale de detoxicare:
üPlasmafereză
üHemodializă
üHemoperfuzie.

Ameliorare?
· Transfer la domiciliu
· Supraveghere a medicului de familie
· Supraveghere a asistentului social
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