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Rezumat

„Durerea este o problemă majoră a asistenţei 
sanitare în Europa. În timp ce durerea acută poate fi  
considerată cu temeinicie ca fi ind un simptom sau o 
leziune, durerea cronică şi cea recurentă constituie o 
problemă de sănătate specifi că, o boală de sine stă-
tătoare” (Declaraţia The European Pain Federation 
– EFIC). Studii internționale arată că peste 50% din 
copii au experimentat o formă de durere în ultimele 3 
luni. Durerea este o problemă de sănătate publică. O 
durere este o urgență și trebuie manageriată ca atare. 
O durere acută netratată corespunzător are mari șanse 

să devină cronică. Prezentăm în continuare câteva 
aspecte teoretice și practice privind fi ziopatologia, 
etiologia, evaluarea și tratamentul holistic al durerii 
la copii, adolescenți și tineri. În cabinetele medicale 
școlare și universitare consultăm zilnic pacienți care 
acuză o formă de durere. Durerea are un impact mare 
asupra performanțelor școlare și este una din princi-
palele cauze ale absenteismului școlar. Tratamentul 
prompt și corect al durerii trebuie să constituie un de-
ziderat al personalului medical și un subiect important 
în curiculla de educație medicală continuă.
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Abstract

“Pain is a major problem for healthcare in Eu-
rope. While acute pain can be considered solidly as 
a symptom or injury, chronic and recurrent pain is a 
specifi c healthcare problem, a disease independent 
“(Statement The European Federation Pain - EFIC). 
Inernational studies, show that, over 50% of children 
had experienced some form of pain in the last 3 mon-
ths. Pain is a public health problem. Pain is an emer-
gency and need a such management . An inappropri-
ate management of acute pain is likely to become a 
chronic pain This articol presents some theoretical 

and practical aspects regarding the pathophysiology, 
etiology, assessment and holistic treatment of pain in 
children, adolescents and youth. In medical offi ces in 
schools and universities, daily, are presented to con-
sult patients complaining for a pain form. The pain 
has a big impact on school performance and is one of 
the main causes of school absenteeism. The treatment 
of pain promptly and properly should be an important 
goal for medical personnel and an important subject in 
the curriculum of continuing medical education, too.
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DUREREA este o experienţă senzorială şi emo-
ţională dezagreabilă asociată cu o leziune tisulară ac-
tuală sau potenţială sau descrisă în termeni care suge-
rează leziunea tisulară (International Association for 
the Study of Pain, 1994)[1,2,3,4]

MECANISMELE DE PRODUCERE A DURERII

Nocicepţia este răspunsul neural la stimuli trau-
matici sau lezionali - toate nocicepţiile determină du-
rere dar nu toate durerile provin din nocicepţie.[2, 3, 5]

În apariţia durerii sunt implicate 4 procese fi ziolo-
gice: transducţia, transmisia, modularea și percepţia.
(vezi Figura 1)

Figura 1: Mecanismele durerii (Imagini: Iulius, Baubman,2001; 
www.pharmatutor.org; Jason M. Alexander,2005;)

CLASIFICAREA DURERII se poate face după 
criterii diverse (mecanism de producere, durată, in-
tensitate, caracter, localizare, şi altele):
 după mecanismul de producere (vezi Figura 2):

1)  Nociceptivă – este durerea prin exces de sti-
muli nociceptivi (termici, mecanici, chimici). 
După localizare aceasta poate fi :
a) Somatică, este bine localizată, proiectată 

pe anumite dermatomere și în general are 
caracter de tăietură de cuțit, împunsătură 
de lance, etc., și poate la rândul ei să fi e :

–  Superfi cială (cutanat, subcutanat, 
mucoase)

–  Profundă (muşchi, tendoane, oase, 
articulaţii)

b) Viscerală este determinată de un proces 
patologic sau funcţie anormală a organe-
lor viscerale.

Durerea viscerală este o durere difuză, fi ecare 
organ avînd o proiecţie cutanată difuză raportată la 
aria cutanată (dermatom, miotom) dar şi o proiecţie la 
distanţă (durerea referită, iradiată)(Fig. 3). Caracterul 
durerii poate fi  colicativ, arsură, înţepătură, ”pumnal”, 
tensiune, distensie, etc. Se asociază adesea cu alte 
simptome, fenomene vegetative şi/sau psihoemoţi-
onale: transpiraţii, greţuri, vărsături, diaree, agitaţie, 
tulburări cardiorespiratorii şi psihice.

Este de reţinut că un tratament incorect făcut 
la o durere viscerala acută duce sistematic la apariţia 
unei dureri cronice.[1,2,3,4,5,6]
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2) Neuropatică – este durerea de tip simpatic, 
se produce prin leziuni ale nervilor periferici 
sau la nivelul sistemului nervos central. Facto-
rii lezionali pot fi  mecanici, traumatici, chimici, 
metabolici, mecanisme autoimune, toxici, ische-
mici, infectioşi. Durerea neuropată este o durere 
puternică, persistentă, chinuitoare, cu caracter de 
arsură sau lancinantă, asociată adeseori cu mai 
multe tipuri de disfuncţii senzoriale caracteristice 
(allodinia, hiperalgezia, hipoalgezia, parestezia, 

disestezia, hiperestezia, hipoestezia, nevralgia, 
cauzalgia). Durerea neuropatică este mult mai 
rară la copil față de adult, dar totuși se pare că este 
subestimată și subevaluată. [1,2,3,4,5,6,7]
3) Psihogenă (în sindroamele anxioase, tulburări 
de comportament disociative, schizofrenie, ş.a.).[7]
4) Durerea mixtă, când bolnavul poate prezenta 
mai multe tipuri de durere (ex. durere somatică 
și neuropată și/sau psihogenă, etc). Durerea mixtă 
apare frecvent la pacienții cu boli cronice.

 după durată: [1,2,3,4,5,6,7,8]
1) Acută – apare imediat după injurie, de obicei 

este intensă, dar de scurtă durată, este deter-
minată în principal de nocicepție, iar reacția 
are o componentă motorie și una cognitivă 
(Tabel 1). Durerea acută este cauzată de un 
stimul lezional, un proces patologic sau o 
funcţie anormală a muşchilor şi viscerelor 
sau alte leziuni. Durerea acută se asociază cu 
un răspuns neuro-endocrin proporţional cu 
intensitatea durerii. 

2) Cronică – debutează ca o durere acută, dar 
este de lungă durată, poate să apară şi în ab-
senţa unei cauze fi ziopatologice sau maladii 
identifi cabile, afectează toate aspectele vieţii 
cotidiene şi necesită o abordare holistică (vezi 
Tabel 1). Durerea cronică poate să apară în 
boli maligne sau nonmaligne (ex. artrita reu-
matoidă, distrofi a musculară, etc.), poate de 
asemenea persista după boli acute prin senzi-
tivare centrală. Durerea cronică este defi nită 

atunci când durata ei depășește 3 luni și este 
considerată o boală în sine. Durerea cronică 
poate fi :
a) Episodică sau recurentă apare la inter-

vale mai mult sau mai puțin regulate de 
timp, cu intensitate variabilă, dar repeti-
tivă timp îndelungat, uneori este greu de 
deosebit de durerea acută recurentă, afec-
tează viaţa socială şi psihoafectivă a co-
pilului (ex.: migrena, durerea abdominală 
recurentă, siclemia)

b) Breackthrougth – este episodul de exa-
cerbare a durerii cronice. Pacientul este 
sub tratament antialgic corespunzător, 
dar pot să apară episoade de exacerbare 
a durerii, de obicei intense, dar de scurtă 
durată, poate să apară și în absenţa unui 
factor precipitant (ex.: cancer, alte boli 
nonmaligne)

c) Incidentală – determinată de un factor 
ocazional identifi cabil (ex.: lovire, miş-

Figura nr. 2: Clasifi carea 
durerii după mecanismul 

de producere și locali-
zare
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care, întindere, proceduri medicale, etc.), 
fără a fi  determinată neapărat de boala de 
bază, cauzatoare de durere cronică, poate 
fi  prevenită atunci cand anticipăm cauza 
(manevre de îngrijire, proceduri medi-
cale)

d) “End of dose” – durerea de la sfârşitul 
dozei – atunci când pacientul este sub 
tratament antialgic, dar scade nivelul se-
ric al antialgicului, la limita administrării 
dozei următoare sau când intervalul de 
administrare este prea mare. 

Durerea cronică are o componentă senzorială (in-
tensitatea, caracterul, durata şi localizarea), o compo-
nentă emoțională (caracterul dezagreabil al durerii, 
care induce anxietate și depresie) și o componentă 
cognitiv – comportamentală (modifi carea percepției 
pacientului față de anturaj, familie, locul de muncă/
școală – nu-l mai interesează nimic).
 după intensitate:

1) uşoară ( scor VAS 1- 4)
2) medie ( scor VAS 5- 6)
3) severă ( scor VAS 7- 10)

 durerea – concept 
1. Durerea clinică este durerea fi zică, infl uenţată 

de diverşi factori, este ceea ce pacientul spune 

că este şi aceea trebuie tratată. Pacientul o de-
scrie ca pe un simptom determinat de o boală, 
de proceduri dureroase, ca efect secundar al 
unor medicamente, ca urmare a insomniei sau 
asteniei cronice. 

2. Durerea psihologică este legată de teama co-
municării unui diagnostic, teama de durere 
prin evoluția bolii sau a unor proceduri medi-
cale, sentimente de neajutorare, etc.

3. Durerea socială este determinată de lipsa su-
portului fi nanciar, sentimentul de abandon 
sau izolare (din partea familiei sau prieteni-
lor), absența sau pierderea unui loc de muncă, 
eșec școlar, pierderea prestigiului.

4. Durerea spirituală este asociată cu întrebările 
existențiale, legate de sensul vieții, combinate 
cu elemente religioase.

5. Suferinţa este asociată unor evenimente, este 
o experienţă a persoanei şi nu a trupului, care 
poate să apară şi în absenţa oricărui simptom.

6. Durerea totală este suma durerilor fi zice, psi-
hologice, spirituale, sociale sau altele care 
sunt substratul complexităţii durerii. Toate 
acestea trebuiesc luate în considerare şi tra-
tate [1, 2, 3, 21].

Tabel nr. 1: Durerea acută versus durerea cronică [8]

Durerea acută (simptom) Durerea cronică (maladie)

Finalitate biologică Utilă
Protectoare
Semnal de alarmă

Inutilă
Distructivă
Entitate nozologică independentă

Mecanisme Unifactorială, 
prin exces de nocicepţie Multifactorială

Reacţii somato-vegetative Reacţionale Adaptare şi întreţinere
Componentele afective Anxietate Depresie
Comportamentul Reacţional Puternic exprimat
Modelul de înţelegere şi abordare Medical, clasic (unidimensional) Pluridimensional, bio-psiho-social
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MANAGEMENTUL DURERII (Fig.4) are trei 
principii de bază:

1) Evaluează toate tipurile de durere
2) Tratează toate tipurile de durere
3) Reevaluează continuu, mai ales dacă durerea 

nu este controlată şi tratează toate tipurile de 
durere.

I. I. EVALUAREA DURERII trebuie să 
ţină cont de : [1,3,4,6,7,9,10,11,12,21,51]

–  Vârsta şi nivelul cognitiv al copilului – există 
diverse metode de evaluare a durerii (chestio-
nare, scale), iar acestea trebuie alese în funcţie 
de vârsta copilului, nivelul său de dezvoltare 
psihomatică, intelectuală şi de starea copilului 
în momentul evaluării. Scala cea mai uşor de 
folosit la elevi este scala analog visuală (VAS), 
recomandată peste vârsta de 5 ani (Fig. 5);

–  Aşteptările copilului şi ale părinţilor – scopul, 
planul investigaţiilor şi al tratamentului să fi e 
explicate în termeni adecvaţi, în mod corect şi 
onest atât copilului cât şi părinţilor acestuia;

–  Experienţa preexistentă a copilului în relaţia cu 
personalul medicosanitar, cu metodele de inves-
tigare şi evaluare şi nu în ultimul rând de expe-
rienţa dureroasă a copilului, care pot infl uenţa 
rezultatele evaluării, atât în sens pozitiv cât şi 
negativ;

–  Comportamentul celor din jur trebuie să fi e unul 
calm, echilibrat, empatic şi profesionist, inspi-
rând încredere copilului şi aparţinătorilor;

–  Starea emoţională a copilului poate exacerba sau 
diminua percepţia asupra intensităţii durerii;

–  Factorii educaţionali şi culturali de asemenea 
pot infl uenţa modul în care copilul sau familia 
descriu durerea;

–  Prezenţa sau absenţa familiei;
–  Negarea durerii apare adesea de teama posibi-

lelor proceduri diagnostice şi/sau terapeutice la 
care copilul ar putea fi  supus sau de teama sta-
bilirii unui diagnostic sever;

–  Falsa durere – sindrom Münchausen – pe care 
copilul sau familia acestuia o pot relata pentru a 
obţine anumite avantaje.

Evaluarea durerii se face iniţial şi după terapie cu 
precizarea dimensiunii senzoriale a durerii, localiza-
rea, iradierea şi caracterul durerii, cu identifi carea fac-
torilor modulatori. Instrumentele validate în practică 
țin cont de gradul de dezvoltare al copilului, măsoară 
aspectele fi ziologice, senzoriale, afective și comporta-
mentale ale durerii .

Există mai multe metode de evaluare a durerii, 
adaptate diferitelor categorii de vârstă, stadiului de 
dezvoltare neuropsihomotorie și în funcție de starea 
generală a pacientului, de discernământul acestuia și 
de starea sa de conștiență. 

Evaluarea durerii se poate realiza prin metode 
unidimensionale și multidimensionale. Prin metodele 
unidimensionale se evaluează o singurå dimensiune 
a durerii, prin autorelatarea pacientului asupra inten-
sității durerii pe care o percepe și sunt utile pentru 
evaluarea durerii acute (ex. durerea postoperatorie, 
postraumatică, etc.). Metodele multidimensionale 
sunt instrumente complexe și sunt recomandate în 
evaluarea durerii persistente, cronice sau complexe.

Figura 3: Proiecția cutanată la distanță a organelor 
(durere referită)[5] Figura 4: Managemantul durerii
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Metodele de evaluare a durerii [3,6,7,10,19,22,
28,29,30,31,32,40,41,42,43,44,45,51] recomandate în 
cabinetul medical școlar sunt:

 Măsurarea prin autoevaluare, prin întrebări 
directe, precise cu privire la intensitatea, 
caracterul, durata și frecvența durerii. Aces-
tea trebuie să țină cont de vârsta, gradul de 
dezvoltare neurocognitivă și abilitățile de 
comunicare ale copilului.

 Metoda “cărților de joc”, copilul alege 1 din 
4 cărți de joc (cartonașe, cuburi), cărora li 
s-a atribuit o anumită intensitate a durerii 
(fără durere, puțin, mediu, mult și foarte 
mult). Este potrivită pentru grupa de vârstă 
4 – 8 ani și se poate corela cu episoadele 
repetitive de durere recidivantă sau proce-
durală ( de exemplu injecții, etc.)

 Finger Span Scale – copiii de 3-6 ani pot să 
arate locul dureros, să aprecieze și să rela-
teze intenstatea durerii, corelâd-o cu distața 
dintre două degete (police și index sau cele 
două indexe) 

 Scala analog vizuală (VAS) este recoman-
dată peste vârsta de 5 ani. Relatarea copi-
lului trebuie corelată cu manifestările com-
portamentale (vezi Figura 5)

 Scale faciale
o Bieri Faces Pain Scale – Scala cu chi-

puri simbolice – recomandată peste 6 ani 
(vezi Figura 5)

o Wong-Baker Faces Pain Scale – scala 
facială cu 6 chipuri asociate cu scală nu-
merică de durere – recomandată pentru 
copii de 8 - 12 ani

o Scala termometru asociată cu chipuri 
simbolice - constă în indicarea pe o scală 
verticală de chipuri simbolice, care ex-
primă succesiv grade crescânde de du-
rere, de la nivelul 0 fără durere, la nivelul 
10, cu durere maximă ca intensitate

o Scala de evaluare facială Oucher – peste 
3 ani - constă într-o scală numerică ver-
ticală situată pe partea stângă a unui pa-

nou, pentru copii mai mari; pentru copii 
mai mici, pe partea dreaptă a panoului 
există o scală cu 6 imagini fotografii cu 
feţe de copii reprezentând grade ascen-
dente de durere 

 Adolescent Paediatric Pain Tools – recoma-
dată pentru grupa de vârsta 8 -17 ani

 Jurnalul de durere – pentru adolescenți
 Scala culorilor Eland furnizeazå informații 

asupra intensității și localizării durerii. Se 
oferă copilului opt creioane colorate (gal-
ben, portocaliu, roșu, verde, albastru, pur-
puriu, maron și negru). Scala este formată 
din 4 casete (în care copilul își va stabili 
propriul cod de reprezentare cromatică a in-
tensității durerii) și două fi guri reprezentând 
corpul uman văzut din față și din spate. Pe 
aceste fi guri copilul va fi  încurajat să repre-
zine propria durere folosind codul culorilor 
pe care el l-a stabilit (fără durere, durere 
ușoară, medie, severă) (vezi Figura 5)

 Scale comportamentale: Toddler-Prescho-
oler Postoperative Pain Scale (TPPPS) și 
Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain 
Scale (CHEOPS) – pentru copii de 1-5 ani

 Children`s Comprehensive Pain Question-
naire (CCPQ) și Varni - Thomson Pediatric 
Pain Questionnaire (VTPPQ) sunt două ches-
tionare recomandate de Tarbell pentru copii 
de vârstă școlară, adolescenți și părinții lor

 Multidimensional iPhone Pain Assessment 
Application pentru copiii cu cancer, este 
o aplicație pe telefoane mobile, cu scale și 
chestionare progresive de măsurare a durerii 
(vezi Figura 5)

II. TRATAMENTUL DURERII este atât 
me dicamentos cât şi nemendicamentos şi ne cesită o 
abordare holistică. [1-7,10 -18,20 -27,31,32,33,35,36, 
37,38,39,42,44,45,47-51]

1. Tratamentul non-medicamentos poate utiliza 
o gamă foarte variată de metode adaptate situa-
ţiei: [3,4,6,7,10-17,21,23,24,32,41,44,45]
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1.1. Metode suportive: prezenţa părinţilor, in-
formarea, empatia, alegerea tehnicii, jocul;

1.2. Metode cognitive – infl uenţează gândurile 
şi reprezentările copilului: distragerea aten-
ţiei, muzică,

fi lm, jocuri, imaginaţia (“închid porţile durerii” 
sau focalizarea pe o experienţă pozitivă anterioară), 
hipnoza (utilizabilă la adolescenţi, dar necesită perso-
nal specializat);

1.3. Metode comportamentale: exerciţii de res-
piraţie profundă (la copilul mai mic echiva-
lentul este

sufl area baloanelor de săpun sau sufl atul într-o 
trompetă), relaxare progresivă (utilizabilă la adoles-
cent dacă este familiarizat cu tehnica), combinarea ce-
lor două. Aceste metode facilitează concentrarea aten-
ţiei, scăderea tensiunii musculare, relaxarea diafrag-
mului, o mai bună oxigenare a organismului;

1.4. Metode biopsihofi ziologice – biofeedback 
– metodă de autocontrol, care necesită apa-
ratură specială 

(neaplicabilă în cabinetul medical şcolar)
1.5. Metode fi zice: atingerea (masaj, tapotaj, 

susţinere, îmbrăţişare - trebuie să fi e adec-
vată nevoilor 

copilului, fără să fi e invazivă fi zic sau psiholo-
gic), căldura locală (indicată în contracturi musculare, 
colici abdominale), aplicarea locală de gheaţă înve-
lită în pânză (indicată în durerea infl amatorie, trau-

matisme – contuzii, entorse, etc.), fi zio/kinetoterapie, 
aromaterapie (metodă de relaxare şi distragere a aten-
ţiei prin intermediul unor stimuli olfactivi agreabili 
pacientului), acupunctura/ presopunctura (indicate în 
nevralgii, cefalee, dentalgii, durere viscerală, dureri 
articulare), stimulare electrică nervoasă transcutanată 
(TENS), chirurgicale.

2. Tratamentul medicamentos utilizează mai 
multe categorii de analgezice şi/sau coanalge-
zice: [1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18, 21,22,25,26,2
7,32,34,35,36,37,38,39,42,44,48,49,50,51]

2.1. Analgezicele neopioide sunt medicamente 
al căror efect analgezic este mediat de alți 
receptori decât

cei opioizi și sunt reprezentate de 4 clase de 
substanțe:

2.1.1.  derivații de anilină (Fenacetină, Para-
cetamol)

2.1.2.  derivații de pirazolonă (Noraminofena-
zonă)

2.1.3.  derivații de acid salicilic (Acid acetil-
salicilic, Salicilatul de metil)

2.1.4.  antiinfl amatoare nesteroidiene (AINS). 
Acetaminofenul (Paracetamolum) inhibă sin-

teza de prostaglandine (efectul analgezic), iar AINS 
inhibă formarea ciclooxigenazei (COX) și/sau 5 – Li-
pooxigenazei (5-LOX) (vezi Tabel nr.2). AINS au efect 
analgezic, antipiretic, antiinfl amator și antispastic.

Figura 5: Scale 
de evaluare a 

durerii
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Tabel Nr. 2: Clasifi carea AINS în funcție de mecanismul de acțiune

MECANISM DE ACȚIUNE

Inhibitori
COX

NESELECTIVI

Inhibitori 
COX- 2

PREFERENȚIALI

Inhibitori COX - 2 
SELECTIVI

Inhibitori 
COX - 3

Inhibitori
COX / 5-LOX

Aspirina
Ketorolac
Ketoprofen
Naproxen
Ibuprofen
Flurbiprofen
Indometacin
Sulindac
Acid mefenamic
Acid nifl umic
Piroxicam

Diclofenac
Nimesulid
Meloxicam
Tenoxicam

Celecoxib
Parecoxib
Etoricoxib
Lumiracoxib

Acetaminofen Licofelona
Flavocoxid
Curcumina

Administrarea AINS trebuie să țină cont de patologia de bază și asociată, dar și de vârsta copilului, 
multe dintre ele fi ind nerecomandate la preșcolar și școlarul mic (vezi Tabel nr.3)

Tabel nr. 3: AINS recomandate în funcție de vârstă

AINS recomandate în funcție de vârstă 

3 – 6 ani 7 – 12 ani 13 – 15 ani 16 -18 ani peste 18 ani
Acetaminophen Acetaminophen Acetaminophen Acetaminophen Acetaminophen
Ibuprofen Ibuprofen Ibuprofen Ibuprofen Ibuprofen

Acid mefenamic Acid mefenamic Acid mefenamic Acid mefenamic
Acid nifl umic Acid nifl umic Acid nifl umic
Diclofenac Diclofenac Diclofenac
Fenacetina Fenacetina Fenacetina
Flurbiprofen Flurbiprofen Flurbiprofen

Indometacin Indometacin
Ketorolac Ketorolac
Etodolac Etodolac
Naproxene Naproxene
Ketoprofen Ketoprofen
Nimesulida Nimesulida
Piroxicam Piroxicam
Meloxicam Meloxicam
Tenoxicam Tenoxicam
Etoricoxib Etoricoxib

Parecoxib
Celecoxib
Dexketoprofen trometamol
Sulindac
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Analgezicele neopioide sunt indicate în: sindroa-
mele dureroase asociate cu infl amație, inclusiv cele 
de natură canceroasă (dureri osoase, dureri articulare, 
mialgii, cefalee, nevralgii, dureri dentare), dureri vis-
cerale (prin distensia capsulei organelor parenchima-
toase, determinate de tumori sau metastaze - reco-
mandat fi ind diclofenacul, colici renale, dismenoree), 
sindroame febrile, infecții virale acute ale căilor respi-
ratorii superioare necomplicate, infecții bacteriene cu 
febră înaltă asociat tratamentului antibiotic sau chimi-
oterapic, durerea posoperatorie. 

Metabolizarea AINS este hepatică cu eliminare 
renală. Paracetamolul este hepatotoxic, supradozarea 
putând determina insufi ciență hepatică. Antidotul fo-
losit în cazul intoxicației cu paracetamol este acetil-
cisteina (ACC).

1.2 Analgezicele opioide acţionează prin inter-
mediul receptorilor opiozi miu (sistem nervos 
central),

kappa (cortex cerebral, substanța gelatinoasă 
din cornul posterior al măduvei spinării) și delta (sub-
stanța gelatinoasă din cornul dorsal al măduvei spi-
nării). Ele sunt clasifi cate în opioide uşoare - utilizate 
în terapia durerii medii (cu timp de înjumătăţire - T½ 
scurt Codeine phosphate, Tramadol, Dihidrocodeina 
sau cu T½ lung: DHC-continuus) şi opioide puter-
nice - utilizate în terapia durerii severe (cu T½ scurt: 
Morfi na, Hidromorfon, Oxicodon, Fentanyl, Petidina, 
Meperidina, Pentazocin, Diamorfi na, Oximorfon, Bu-
prenorfi na şi cu T½ lung: MST, Metadona). În tabelele 
4,5,6 sunt prezentate sintetic mecanismul de acțiune 
pe receptori și efectele opioidelor.

Tabel 4: Ac  vitatea opioidelor pe receptori

Receptori Opioizi NMDA Serotoninergici
(Presinaptici)

Noradrenergici
(Presinaptici)

Analgezice opioide Opioide slabe
Opioide puternice

Tramadol
Metadona

Tramadol
Metadona

Tramadol

Opioid Agonist Antagonist Agonist 
parțial

Agonist 
antagonist

Morfi na μ, k, ð - - -
Metadona μ - - -
Propoxifen μ - - -
Oxicodon μ,k - - -
Tramadol - - μ -
Buprenor-
fi na ð k μ +

Fentanyl μ - - -
Petidina μ - - -
Naloxon - μ, k, ð - -
Nalorfi na - μ k +
Pentazocin k, ð μ - +

Receptori opioizi 
Și efectele activității opioidelor 

μ K ð

Analgezia spi-
nală

Analgezia 
spinală

Analgezia
- spinală
- supraspinală

Depresia 
respiratorie

Depresie res-
piratorie Disforie

Dependența 
fi zică Sedare Efecte 

psihomimetice

Euforie Mioză Stimulare respirato-
rie și vasomotorie

Pentru agoniști, efectul analgezic al opioidelor 
este direct proporțional cu doza, nu există doză ma-
ximă, limitarea dozei fi ind determinată doar de efec-

   Tabel 5: Activitatea opioidelor pe receptorii opioizi              Tabel 6: Acțiunea pe receptorii opioizi
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tele secundare inacceptabile. Pentru opioidele slabe, 
agoniștii parțiali și pentru agoniști-antagoniști apare 
efectul de plafon, există doză maximă efi cientă, peste 
care efectul analgezic staționează, dar se intensifi că 
efectele secundare (vezi Figura 6). 

Figura 6: Efectul de plafon al opioidelor

La sugar si copilul sub 50 kg, metabolizarea 
opioidelor este mai rapidă, motiv pentru care și do-

zele efi ciente sunt mai mari decât ale adultului și se 
calculează pe kilogram-corp.

Opioidele slabe se utilizează pentru durerea opi-
oidresponsivă de intensitate medie (VAS 5-6). 

Opioidul de elecție este Codeina, recomandată 
în durerea opioid responsivă, tusea uscată și diaree 
severă. Alternativa la codeină este Tramadolul sau 
Oxicodona. Tramadolul este efi cient și în durerea ne-
uropată (de tip alodinie) prin acțiunea pe receptorii 
NMDA, dar nu este recomadat la persoanele care au 
avut convulsii în antecedente, deoarece scade pragul 
convulsivant (vezi tabelul 7).

Opioidele puternice sunt recomandate în durerea 
severă opioid responsivă (VAS 7-10), Morfi na fi ind 
opioidul de elecție. Morfi na este recomandată în tera-
pia durerii severe, edemului pulmonar acut, în tusea 
seacă severă, dispnee severă și diaree cu scaune nu-
meroase. Dacă efectele secundare sunt inacceptbile, 
alternativa la morfi nă ar putea fi  hidromorfonul, me-
tadona sau fentanilul. Antidotul morfi nei este naloxo-
nul.(vezi tabel 7 şi 8, Figura 7)

Figura 7: Titrarea morfi nei

În cazul unui pacient cu tratament cronic cu mor-
fi nă, tratamentul puseelor dureroase se face cu doza 
de „salvare” (breackthrougth), care reprezintă 1/6 din 
doza zilnică de Morfi nă și se alege un preparat cu timp 
de înjumătățire scurt. Dacă dozele de salvare sunt ne-
cesare 2-3 zile la rând, se recalculeză doza de morfi nă, 
incluzând și acele doze în necesarul zilnic. Fentanylul 
este o alternativă la morfi nă atunci când apar efecte 
secundare insuportabile. Plasturele cu fentanyl de 25 
μg este echivalent cu 75 mg morfi nă per oral, acțio-

nează 72 de ore și poate fi  recomandat pentru copii 
peste 12 ani și 50 de kg, peack-ul plasmatic se insta-
lează după 12-24 de ore, motiv pentru care în primele 
2 zile pot fi  necesare doze de salvare cu morfi nă cu 
eliberare rapidă. 

Buprenorfi na nu este recomandată în tratamentul 
durerii cronice. Petidina și Pentazocina sunt de evitat 
, la copil, mai ales administrarea dozelor repetate, ele 
nu sunt recomandate nici în terapia durerii cronice.
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Inițierea unui tratament opioid trebuie să fi e înso-
țită, obligatoriu, de medicația antiemetică și laxativă 
pentru combaterea efectelor secundare. Cel mai de te-
mut efect secundar determinat de opioide este depre-
sia respiratorie. Depresia respiratorie ușoară sau mo-
derată nu necesită administrare de antidot, se stimu-

lează pacientul (îi ”amintim” să respire prin tapotare, 
stimuli sonori, 02 ), nu administrăm următoarea doză 
de opioid iar prima doză administrată va fi  redusă cu 
50%, urmând titrarea cu prudență a dozei analgezice. 
Depresia respiratorie severă necesită administrarea de 
antidot. (vezi Tabel 8)

 Opioid 
Doza echianalgezică Rata 

de conversie
parenteral:oralParenteral Oral

Codeina 130 mg 200 mg 1:1,5
Tramadol 100 mg 150 mg 1:1,5
Morfi na 10 mg 30 mg 1:3
Hidromorfon 1,5 mg 7,5 mg 1:5
Diamorfi na 10 mg 20 mg 1:2
Metadona 10 mg 20 mg 1:2
Fentanyl  100 μg - -

FACTOR 
IATROGEN ANTIDOT

Morfi na 
Buprenorfi na

NALOXON 0,5 - 2 μg/kgc, iv,
Max. 20 μg, se repetă la 1-2 minute, 
până la reluarea respirației
≤ 40 kg: 0,5 mcg/kgc/doză, iv
20 μg = 0,5 ml din diluția 1/10, iv,

Meperidina NU răspunde la Naloxon, 
risc de convulsii

Diazepam
Midazolam

Flumazemil - initial : 0.01 mg/kg IV 
în 15 sec, se poate repeata peste 45 sec 
și apoi la fi ecare miut; MAX. 4 doze și 
MAX 0.05 mg/kg, MAX. 1 mg

Tabel 7: Echivalența opioidelor – rate de conversie Tabel 8: Depresia respiratorie iatrogenă – an  dot 

1.1.1 Coanalgezicele /adjuvantele sunt 
reprezentate de diferite clase de medicamente, care 
pot fi  utilizate independent sau asociate cu analgezi-
cele pe orice treaptă de terapia durerii, astfel: 

1.1.1.1 Antidepresivele triciclice (Amitrip-
tilina, Imipramina, Nortriptilina, Doxepin, Despi-
ramin) sunt recomandate în durerea neuropată, mai 
ales cea cu caracter de arsură, nevralgia postherpetică, 
nevralgia de trigemen, durerea asociată cu insomnie 
și/sau depresie; nu sunt recomandate la copii sub 6 ani 
Ele se asociază cu antialgicele neopioide și/sau opi-
oide, dar trebuie să ținem cont de faptul că acțiunea 
lor se instalează lent, iar dacă după 7 zile nu se obține 
o ameliorare acceptabilă a durerii se schimbă cu me-
dicație anticonvulsivantă sau se trece la o treaptă su-
perioară de terapie a durerii. Dozele de antidepresive 
triciclice utilizate în scop coanalgezic sunt mult mai 
mici decât cele utilizate în psihiatrie. Antidepresivele 
nontriciclice nu sunt efi ciente ca antialgice.

1.1.1.2 Anticonvulsivantele (Carbamaze-
pin, Fenitoin, Acid valproic, Clonazepam, Gabapen-
tin) sunt recomandate în durerea neuropată cu caracter 
lancinant, neuropatia periferică, durerea în membru 
fantomă, nevralgii, convulsii. Daca efectul analge-

zic nu se instalează în câteva zile acestea se schimbă 
cu Mexiletin sau cu un antidepresiv triciclic sau se 
trece pe o treaptă superioară de analgezie. La copiii cu 
HIV/SIDA afl ați sub tratament antiretroviral se pre-
feră acidul valproic.

1.1.1.3 Antispasticele sunt recomandate în 
durerea colicativă și sunt reprezentate de antimus-
carinice (scopolamina, butilscopolamina), inhibitori 
selectivi de fosfodiesterază (Drotaverina), relaxanți 
ai musculaturii netede (alverina, mebeverina, ule-
iul de mentă). De asemenea blocanți ai canalelor de 
calciu (Verapamil, Nifedipin) pot fi  recomandați în 
tenesmele rectale, spasmele esofagiene și algoneuro-
distrofi e.

1.1.1.4 Miorelaxantele (Diazepam, Ba-
clofen) sunt recomandate în nevralgia de trigemen, 
durerea neuropată lancinantă, contracturile muscu-
lare, dureri miofasciale.

1.1.1.5 Bifosfonaţii, calcitonina se adminis-
trează în durerile osoase determinate de osteoporoza-
secundară bolii de bază sau corticoterapiei prelugite 
și/sau metastaze lor osoase.

1.1.1.6 Antagonişti de NMDA (Ketamina) 
în durerea neuropată severă, treapta a IV-a de terapie
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1.1.1.7 Sedativele/hipnoticele/anxioliticele 
sunt reprezentate de benzodiazepine (diazepam, lo-
razepam, alprazolam, clorazepate, midazolam, etc.) 
și antihistaminice (hidroxizin), fi ind recomandate în 
spasmele musculare, anxietatea acută, grețuri și văr-
sături anticipatorii, premedicație pentru proceduri 
dureroase și în pruritul determinat de opioide (hidro-
xizinul). Benzodiazepinele pot da dependență, motiv 
pentru care nu este recomandată administrarea pe ter-
men lung, dacă totuși este necesar să le administrăm 
mai mult de trei săptămâni se va recurge la rotația 
lor. Alprazolamul , dacă a fost administrat timp de 3 
săptămâni continuu, nu se va întrerupe brusc, ci se va 
scădea doza treptat, fi ind risc de sevraj.

1.1.1.8 Altele (ex: Mexiletin, Amiodarona, 
Clonidina în durerea neuropată, capsaicina - extern)

1.1.1.9 Corticosteroizii (hidrocortizon, 
prednison, metilprednisolon, dexametazona) repre-

zintă treapta I-a de terapie a durerii neuropate și acțio-
nează ca antiinfl amatorii prin inhibarea producerii de 
prostaglandine, prin efectul central îmbunătățesc ape-
titul și ameliorează starea generală, iar în unele boli 
oncologice au efect antitumoral (vezi Tabel 9). Sunt 
recomandate în tratamentul cefaleei din sidroamele 
de hipertensiune intracraniană, compresii spinale sau 
de nervi, sindroame subocluzive/ocluzive prin masă 
tumorală inoperabilă, întinderi capsulare (organe pa-
renchimatoase prin mase tumorale), infi ltrația tumo-
rală a țesuturilor moi, obstrucții vasculare tumorale, 
dureri osoase generalizate din boli hematologice/on-
cologice, boli reumatismale, etc. Efectele secundare 
multiple ale corticosteroizilor, mai ales în adminis-
trarea de lungă durată, necesită o atentă monitorizare 
a pacientului și medicație asociată, corespunzătoare, 
încă de la inițierea terapiei cu corticosteroizi.

Tabel 9: Cor  costeroizi - echivalența dozelor și efectelor[37]

Corticosteroid Doze echivalente Efect antiinfl amator Efect mineralcorticoid Timp de 
înjumătățire

Cortizon 25 0,8 0,8 Scurt
Hidrocortizon 20 1 1 Scurt
Prednison 5 4 0,6 Intermediar
Prednisolon 5 4 0,6 Intermediar
Metilprednisolon 4 5 0 Intermediar
Triamcinolon 4 5 0,25 Intermediar
Bethametazona 0,75 25 0 Lung
Dexametazonă 0,75 25 0 Lung
Fludrocortizon - - 125 Intermediar

Tratamentul medicamentos al durerii respectă 5 
principii de bază, el se administrează:

1. în trepte – conform treptelor de evaluare a in-
tensităţii durerii, a tipului de durere, cu utili-
zarea secvenţială a analgezicelor (Figura 8 şi 
Figura 9)

2. după orar – în funcţie de terapia aleasă, se sta-
bileşte de la început orarul de administrare a 
analgezicelor, acestea administrîndu-se la ore 
fi xe şi nu la nevoie. Dacă între orele stabilite 
pentru administrare apar pusee dureroase sunt 
prevăzute de la început doze adiţionale de sal-
vare (analgezie controlată de pacient - ACP). 

Dacă utilizarea ACP este frecventă se reeva-
luează pacientul şi terapia, se tratează toate 
cauzele de durere (se completează tratamen-
tul) şi/sau se trece la o treaptă superioară de 
analgezie.

3. pe calea cea mai adecvată – calea orală este 
cea mai comodă şi mai uşor de utilizat, ne-
dureroasă, în general este şi cea preferată de 
copil şi familie. Trebuie aleasă ori de câte ori 
este posibil, dacă nu, se alege calea cea mai 
efi cientă şi mai puţin traumatizantă.

4. individualizat – doza şi preparatul vor fi  alese 
astfel încât să poată fi  administrate pe calea 
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cea mai efi cientă, să asigure controlul durerii 
până la doza următoare, să permită adminis-
trarea dozelor adiţionale de salvare şi să de-
termine cele mai puţine efecte secundare.

5. cu atenţie la detalii.[4]

Fig. 8: Terapia în trepte pentru durerea nocicep  vă 

Fig. 9: Terapia în trepte pentru durerea neuropată

Analgezicele de treapta I (neopiode) şi coa-
nalgezicele se pot asocia cu analgezicele de treapta a 

II-a (opioide uşoare) şi a III-a (opioide puternice), dar 
opioidele între ele nu se pot asocia

Durerea este o problemă de sănătate publică. 
Studii internaționale arată că 15-25% dintre copii și 
adolescenți au experimentat durerea recurentă sau 
cronică și mai mult de 50% au experimentat o formă 
de durere în ultimele 3 luni. Prevalența durerii este 
mai crescută la persoanele de sex feminin cu apro-
ximativ 10% față de cele de sex masculin. Cele mai 
frecvente forme de durere întâlnite la populația pedi-
atrică sunt: durerea abdominală, musculoscheletală și 
cefaleea [2,4]. Aceste date se corelează și cu rezulta-
tele obținute de noi în studiile prospective de evaluare 
și terapie a durerii la copii, adolescenți şi tineri [44].

Anxietatea și depresia sunt patologii a căror 
prevalență este în continuă creștere în rândul copiilor 
și tinerilor, acestea pot fi  cauzate de o durere cronică 
sau recidivantă, dar în același timp pot fi  ele cauze 
ale unor somatizări care au drept manifestare durerea. 
[12,13,15, 21,42,44,47]

Durerea are un impact mare asupra perfor-
manțelor școlare și este una din principalele cauze ale 
absenteismului școlar. Astfel mai mult de 50% dintre 
absențele școlare cu durata de 1-6 zile, au fost cauzate 
de durerea abdominală recurentă. Acești copii au un 
risc mult mai mare de a dezvolta tulburări funcționale 
și/ sau mentale ca adulți (ex. anxietate, depresie). De 
asemenea, dacă în copilărie durerea este asociată cu 
confl icte familiale, expunere la violență, abuz, respin-
gere, neglijare, sărăcie, ca adult există 35% șanse de a 
dezvolta o boală psihică. 

Abordarea holistică a durerii este deosebit de 
importantă, deoarece durerea fi zică este doar o com-
ponentă a suferinței, toate celelalte componete fi ind 
factori modulatori ai durerii, de care trebuie să ținem 
cont, să-i evaluăm, să-i tratăm cu mijloacele adecvate 
la care să asociem și mijloacele farmacologice, pentru 
succesul terapeutic. 

Durerea este o urgență! Tratamentul prompt 
și corect al durerii trebuie să constituie un deziderat 
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al personalului medical, un subiect important în curri-
cula de educație medicală continuă și o prioritate pen-
tru politicile de sănătate publică.
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