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 Probabil că nu este nimic mai folositor
şi, în acelaşi timp dăunător, ca şi
durerea.

 În multe situaţii, durerea este
ÎNVĂŢĂTORUL SUPREM

 Managementul durerii este, la fel ca şi
managementul bolilor, la fel de vechi ca
şi omenirea.
 “Durerea este un însoţitor constant al
omenirii” spunea Marcia Meldrum.
 În viziunea creştină, căderea lui Adam şi
a Evei a dus pentru bărbat şi femeie, în
general, la o viaţă lungă, plină de
suferinţă şi de durere.

 Acest unic act ar fi stabilit fundalul
pentru câteva concepte legate de
boală:
 experienţele dureroase ale sarcinii şi
naşterii,
 conceptul conform căruia munca
asiduă poate fi dureroasă,
 noţiunea conform căreia sângele,
sudoarea şi lacrimile sunt necesare

pentru producerea rezultatelor,
 introducerea durerii şi a bolilor în
existenţa umană,
 stabilirea conceptului conform căruia
iadul cu flăcările sale reprezintă durere
iar, în opoziţie, Raiul este pur, liniştit,
cu multe satisfacţii spirituale şi,
desigur, nedureros.

 În cadrul acestor concepte enunţate,
durerea este văzută ca şi o experienţă
negativă, fiind asociată cu boala şi
procesul morţii.

 Conceptul acesta precoce al durerii ca
formă de pedeapsă din partea unei
fiinţe spirituale supreme, faţă de
păcate şi activităţi “necurate” este la
fel de vechi ca şi omenirea însăşi

(Geneza 3:16) (Proverbe 12:21)

 De-a lungul primului secol după
Christos, mulţi creştini ai vremii au
fost supuşi unor persecuţii nemiloase,
inclusiv uciderea, din cauza credinţei
lor în Iisus, ca Fiu al lui Dumnezeu

 Unii dintre aceşti creştini, care ulterior
au fost descrişi ca şi martiri ai
creştinătăţii, au îndurat suferinţa având
credinţa că o fac din dragoste pentru
Iisus Christos, simţind astfel că

suferinţa lor se identifică cu cea a lui
Iisus pe cruce.(2) Acest fapt poate fi
considerat ca fiind cel mai vechi
exemplu de valoare a psihoterapiei
ca
metodă
importantă
de
management al durerii.

 În Egiptul Antic, se considera că boala
intră în organism prin nara stângă,
acest fapt fiind descoperit în Papirusul
Ebers&Berlin (3). În această scriere se
specifică că tratamentul durerii de cap
implică expulzarea spiritului dăunător
prin strănut, transpiraţie, vomă, urină
sau chiar prin trepanaţie.
 Egiptenii tratau unele tipuri de durere

prin plasarea unei specii de peşte
electric din Nil deasupra rănilor pentru
a controla durerea (4).
 Stimularea electrică care se producea
avea ca rezultat ameliorarea durerii,
acţionând de fapt printr-un mecanism
similar cu stimularea electrică
transcutanată
(TENS),
folosită
actualmente pentru controlul durerii.

 Nativii amerindieni credeau că durerea
se produce în inimă, în timp de
chinezii au identificat mai multe
puncte pe corp unde durerea poate fi
iniţializată sau poate fi auto-perpetuată

(5).
 În consecinţă, au fost făcute încercări
de eliberare a corpului de aceste
“puncte dureroase” prin inserarea
acelor, un concept ce a dat naştere
principiilor acupuncturii, care are
peste 2000 de ani vechime (6)

 Grecii antici, în principal Aristotel, au
considerat că durerea este o senzaţie
principală, fiind urmarea unui anumit
tip de stimulare a cărnii, în timp ce
Platon a emis ipoteza conform căreia
creierul era destinaţia tuturor
stimulilor periferici

 Susţinătorii “teoriei inimii” păreau , în

jurul anului 1500, să aibă câştig de
cauză, atunci când William Harvey,
recunoscut pentru descoperirea
circulaţiei, a susţinut inima ca fiind
punctul de focalizare a senzaţiei
dureroase.
 Descartes, în schimb, a reuşit o
descriere a conductivităţii durerii în
urma unor leziuni periferice prin
intermediul nervilor până la creier, şi
astfel, a dat naştere primei teorii
plauzibile a durerii, care este o teorie a
specificităţii (8)
 Dogma centrală a acestei teorii susţine
că fiecare tip de sensibilitate, inclusiv
durerea, se transmite de-a lungul unei
căi de conducere independente.

 Deşi s-au făcut foarte multe progrese
în medicină de-a lungul veacurilor,
doar în ultimii 20-30 de ani s-au făcut
câteva breşe semnificative în ceea ce
priveşte managementul durerii

cronice, aceasta fiind recunoscută ca
boală per se, care are nevoie de studii
specializate şi intervenţii terapeutice
dedicate.

 O contribuţie esenţială în domeniul
cercetării a fost publicarea în 1965 de
către Melzack şi Well a “teoriei porţii
de control” (9). Această teorie, care
pleacă de la teoriile preexistente în
domeniu, a furnizat o bază ştiinţifică
solidă pentru a înţelege mecanismul de
producere a durerii şi pentru

dezvoltarea altor concepte pe care să
se dezvolte noi ipoteze.
 Teoria porţii de control aduce în prim
plan importanţa atât a căilor
ascendente cât şi a căilor descendente
din sistemul de modulare a durerii şi
stabileşte un cadru pentru
managementul diferitelor tipuri de
sindroame dureroase.

 Teoria porţii de control a legitimat
aproape de una singură algeziologia ca
disciplină ştiinţifică, făcând nu numai
ca alţi cercetători să încerce
dezvoltarea de noi teorii, dar ducând şi
la intrarea în “era maturităţii” ştiinţfice
a medicinii durerii (10)

 Problema managementului durerii a
fost foarte dezbătută în ultimele
decade din cauza “crizei opioidelor”.
Pentru o perioadă scurtă de timp,
opioidele au părut a fi răspunsul la o
problemă veche...

 “Problema legată de opioizi este că
aceştia sunt foarte eficienţi în a
întrerupe şi a opri semnalele dureroase
în creier” (11)

 În Evul Mediu-începutul Renaşterii,

mulţi doctori din Europa foloseau opiu
pentru ameliorarea durerii.
 În jurul anilor 1900, morfina şi heroina
au intrat în uzul medical ca şi
medicamente analgezice. Tot în
aceeaşi perioadă, subiectul durerii
cronice fără o patologie subiacentă
evidentă ajunge să suscite un interes
din ce în ce mai mare în rândul
medicilor. Anterior acestei perioade,
durerea era considerată ca fiind legată
în majoritatea cazurilor de un episod
acut de îmbolnăvire sau ca o durere în
stadiul terminal al bolii neoplazice.

 Semnalele dureroase sunt transmise
prin căile sensibilităţii alături de
informaţiile emoţionale şi cognitive
asociate. Atunci când o persoană
experimentează durerea, aceasta
devine şi anxioasă, anxietatea

augmentând la rândul ei intensitatea
semnalelor dureroase.
 “Ca şi o consecinţă, întreaga noastră
stare de conştienţă va fi îndreptată spre
durere” (11)
 “Cel mai important aspect pe care să îl
învăţăm este să nu anticipăm durerea
sau să o lăsăm să ne înlocuiască
gândurile. Cu cât ne gândim mai mult
la durere, cu atât ea va fi mai
intensă“(11)

 Durerea este neîndoios o circumstanţă imposibil de neglijat în ecuaţia unei afecţiuni

cu caracter cronic. Ea este însă arareori prezentă pe toată durata bolii; poate dispărea
intermitent, îşi poate modifica atributele, poate fi influenţată de terapia directă a
afecţiunii cauzatoare.
 OMS nu a pus la dispoziţie un ghid de utilizare cronică a medicamentelor opioide
pentru afecţiunile non-oncologice şi non-terminale, dar eforturile pe care le depune
în vederea redactării unui asemenea material (12) sunt, prin ele însele, un semn de
validare şi confirmare a acestei utilizări.
 Ca atare, recomandările literaturii de specialitate sugerează o gestionare
parcimonioasă a acestor tratamente. Se sugerează că terapia opioidă să fie proiectată
a fi administrată pe o perioadă finită, perioadă în care supravegherea atentă să
lămurească terapeutul asupra existenţei unor beneficii evidente. Abia apoi, dacă
acest tratament iniţial “de probă” este util şi dacă pacientul nu dezvoltă manifestări
adictive, se poate trece la planificarea unui tratament pe durată semnificativ mai
mare. (13)

 Principiile utilizării opioidelor în bolile non-oncologice:
 administrarea la ore fixe, după ceas
 se urmăresc aspectele de interacţiuni medicamentoase
 Orice tip de medicaţie opioidă se prescrie în urma unei evaluări a durerii
 Principiul evoluţiei crescătoare în alegerea preparatului (de la analgezie uşoară-analgezie

“grea”)
 Principiul rotaţiei opioidelor (tabele de conversie)
 Prevenţia efectelor secundare, în special a contipaţiei

 Marile categorii de sindroame dureroase cronice:
 Durerea în sarcină (informarea pacientei şi exerciţiile fizice, reeducarea musculară,

















utilizarea ortezelor, managementul disfuncţiei simfizei pubiene)
Dismenoreea (igienă generală, evitarea eforturilor intense, căldură, gimnastică,
antispastice, musculotrope, analgezice, anxiolitice)
Durerea pelvină cronică (antialgice, antiinflamatorii clasice, preparate hormonale,
antibiotice, antidepresive, antipsihotice, miorelaxante)
Durerea de cauză renală (idem)
Durerea în patologia reumatică (AINS, glucocorticoizii, terapii biologice, antalgice)
Durerea în afecţiuni ORL
Durerea neuropatică (antiepileptice, antidepresive)
Nevralgia de trigemen (carbamazepina, oxcarbazepina)
Cefaleea şi migrena (AINS, antiemetice, derivaţ de ergot, triptani)
Durerea lombară cronică (AINS, antiepileptice, antalgice cf trepte OMS)
Durerea cronică în afecţiunile pneumologice (terapie cauzei subiacente)
Durerea cronică în afecţiuni cardiace (terapia cauzei subiacente-profil cardiologic)
Sindromul durerii abdominale mediate central (antidepresive triciclice, inhibitori selectivi
ai serotoninei şi noradrenalinei, anticonvulsivante, analgezice)
Durerea din pancreatita cronică (analgezice, opioide uşoare, opioide puternice,
antidepresive, antiepileptice) (13)

 Nu se prescriu opioide în următoarele
circumstanţe non-maligne:
 Nevralgia de trigemen

 Migrenă
 Cefaleea de tensiune
 Dureri funcţionale intestinale sau uro





genitale
Maladia Crohn
Când pacientul nu poate fi
supravegheat (instabilitate familială,
existenţială, lipsa arondării la un medic
de familie)
Durerea psihogenă
Adicţie trecută sau prezentă

 Se va recurge la un opioid atunci când
celelalte metode terapeutice au dat
greş şi durerea nu a cedat, când

medicaţiile din restul spectrului de
analgezice generează efecte adverse de
nesuportat, sindroame dureroase care
nu răspund la terapia cu opioizi.
 IMPORTANT! Nu este nevoie ca
diagnosticul să conţină elemente de
prognostic sumbru sau de
ireversibilitate.

Opioizi cu durată scurtă de acţiune
Produsul

Factor de
conversie faţă
de morfină

Opioizi cu durată lungă de acţiune

Durata de
acţiune
Buprenorphine
sublingual

20-30

8-10 ore

Morfina SR

1

8-12 ore

3-6 ore

Oxymorphon
ER

12-15

12 ore

1/10

4 ore

Morfina ER

1

24 ore

Oxycodonă

2

4-6 ore

hydromorphone

7

24 ore

Dihidrocodeină

1/5

5-6 ore

Buprenorphine
TDS

20-30

72 ore

Propoxyphen

1/50-1/25

4-6 ore

Fentanyl patch

800

72 ore

Fentanyl compr.
efervescente

20-30

1 oră

Morfina

1

4 ore

Oxymorphon
supozitor

12-15

Codeină

 Primul element care trebuie luat în considerare atunci când se tratează o durere
cronică ne-malignă este complianţa mai bună a preparatelor cu durată de acţiune
lungă, precum DHC continus, MST continu, Fentanyl
 Al doilea element de ghidare în alegerea unei forme medicamentoase este preferinţa
pentru preparatele adresate căii interne sau, şi mai comod, a celei transcutanate.
 Opţiunea pentru un tratament opioid trenuie luată în considerare numai după ce toate

celelalte alegeri terapeutice au dat greş ori şi-au dovedit ineficienţa. Tratamentul
opioid este, astfel, o opţiune de ultimă instanţă.
 De la bun început pacientul trebuie informat cîă terapia opioidă nu este una

definitivă şi că, numai excepţional, va fi tratată ca atare, scopul unei astfel de terapii
fiind depăşirea unei etape care presupune astfel de dureri

 În cazul unei evoluţi rapide spre toleranţă la preparatul administrat, a apariţiei
efectelor secundare, a modificărilor comportamentale sugerând adicţia,

administrarea opioidului va fi întreruptă.
 Evoluţia favorabilă a bolii şi diminuarea durerilor trebuie însoţită întotdeauna de
diminuarea dozei sau chiar de renunţarea la opioid. Întreruperea opioidului se face,

de obicei, de-a lungul a 10 zile, dar hotărârea exactă a perioadei rămâne să fie
stabilită în funcţie de particularităţile pacientului şi de doza de la care se face
scăderea.

 Pe data de 5 decembrie 2005 a apărut în Monitorul Oficial legea 339 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
 De la jumătatea anilor 1980 , OMS a recunoscut necesitatea de a adapta sistemele
naţionale de reglementare a regimului acestor substanţe, pentru a le face să
răspundă nevoilor medicale reale. Aceste sisteme juridice au fost dezvoltate pentru a
preveni abuzul opioidelor puternice, şi nu pentru a preveni uzul opioidelor pentru

alinarea durerii.
 Conform art 36 alin (1), orice medic cu autorizaţie de liberă practică poate prescrie
stupefiante şi psihotrope pe o prescripţie medicală securizată autocopiantă în 4

exemplare, unul destinat pacientului, unul farmaciei şi, după caz, CAS, iar un
exemplar rămânând în cotorul de prescripţii medicale al medicului prescriptor.
Formlarele prescripţiilor medicale pentru preparatele care conţin substanţe opioide
puternice sunt de culoare galbenă, iar cele pentru preparatele psihotrope sau opoide
slabe sunt de culoare verde.
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