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Organizaţia Mondială a Sănătăţii a luat fiinţă, ca o instituţie 
specializată a Naţiunilor Unite în 1948, acţionând ca o 
autoritate de îndrumare şi coordonare pentru problemele 
internaţionale de sănătate şi sănătate publică. Una din funcţiile 
constituţionale ale OMS este să ofere informaţii obiective şi 
pertinente, de a acorda consultanţă în domeniul sănătăţii 
umane, o responsabilitate care se împlineşte în parte prin 
propriile programe extensive ale publicaţiilor.  
 
Organizaţia, prin intermediul publicaţiilor sale, caută să 
sprijine strategiile de sănătate naţionale, adresându-se celor 
mai presante probleme de sănătate publică, ale popoarelor 
lumii. Pentru a răspunde nevoilor Statelor Membre, indiferent 
de dezvoltare, OMS publică manuale practice, broşuri şi 
materiale pentru perfecţionare, pentru categorii specifice de 
cadre medicale; standarde şi ghiduri aplicabile internaţional; 
recenzii şi analize ale politicilor de sănătate, programe şi 
cercetare; şi rapoarte de consens ale statelor care oferă 
consultanţă tehnică şi recomandări pentru factorii de decizie. 
Aceste cărţi sunt strâns legate de activităţile prioritare ale 
Organizaţiei, cuprinzând controlul şi prevenţia bolilor, 
dezvoltarea unui sistem de sănătate echitabil bazat pe 
medicina primară şi promovarea sănătăţii pentru indivizi şi 
comunitate. Progresele pentru sănătate mai bună pentru toţi 
reclamă diseminarea globală şi schimbul de informaţii despre 
cunoştinţele şi experienţa ţărilor membre OMS şi colaborarea 
cu liderii lumii în sănătatea publică şi în ştiinţele biomedicale. 
 
Pentru a se asigura de disponibilitatea cea mai largă a 
informaţiei autoritare şi a ghidării în privinţa programelor de 
sănătate, OMS asigură distribuţia largă internaţională a 
publicaţiilor sale şi încurajează traducerea şi adaptarea. 
Ajutând promovarea şi protejând sănătatea, ca şi prevenirea şi 
controlul bolilor de pe glob, publicaţiile OMS contribuie la 
realizarea obiectivului principal al Organizaţiei - atingerea de 
către toţi oamenii a celui mai ridicat nivel de sănătate.   
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii salută cererile de permisie 
pentru reproducere sau traducere a publicaţiilor sale, în parte 
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Publicaţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii se bucură de 
protecţia dreptului de autor în acord cu datele celui de al-2-lea 
Protocol al Convenţiei Universale al Dreptului de Autor. 
Toate drepturile sunt rezervate. 
 
Aranjamentul general angajat şi prezentaţia materialului din 
această publicaţie nu implică expresia nici unei opinii a 
Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind 
statutul legal al oricărei ţări, teritoriu, oraş, arie, autoritate sau 
delimitările de frontieră. 
  
Menţiunea unei companii specifice sau a unui produs al unei 
manufacturi nu denotă că aceasta este împuternicită sau 
recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 
defavoarea altor instituţii similare, care nu sunt menţionate. 
Erorile şi omisiunile neincluse, numele unor produşi se 
disting prin majuscule. 
 

Culegerea de litere în Elveţia 
Tipărită în Anglia 

97/11427 -Supravizare Strategică - 12000 
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Prefaţă 
 
În 1993 Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Asociaţia 
Internaţională pentrul Studiul Durerii (IASP) a invitat experţi 
din domeniul oncologie, anesteziologie, neurologiei, 
pediatriei din nursing, asistenţă paliativă, psihiatrie, 
psihologie şi îngrijire pastorală să participe la o conferinţă 
privind controlul durerii în cancerul pediatric şi asistenţa 
paliativă. La această întâlnire din Gargonza, Italia, s-a ajuns la 
concluzia că amendarea durerii trebuie privită ca o 
componentă esenţială în asistenţa cancerului şi că, cu 
angajamentul şi folosirea decvată a tehnologiei disponibile cei 
mai mulţi copii cu cancer din lume pot beneficia atât de 
controlul durerii cît şi de asistenţa paliativă - chiar când 
vindecarea este imposibilă.  
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Lipsa de înţelegere şi teama a condus la un control inadecvat 
al durerii la copilul cu cancer, aceasta include: 
  
• teama de "dependenţa" de drog, în sensul comun al 
termenului care a condus la administrarea limitată a 
anlgezicelor opioide, în general ca ultimă soluţie, având ca 
rezultat deprivarea copiilor de acest medicament potent care 
amendează efectiv durerea severă din cancer; 
 
• proasta înţelegere a farmacodinamicii şi a farmacocineticii 
analgezicelor opioide la copii şi în consecinţă folosirea 
dozelor inadecvate, la intervale neadecvate, folosind cale de 
administrare dureroasă sau puţin eficientă;  
 
• lipsa unor cunoştinţe despre natura percepţiei copiilor, a 
durerii şi bolii, în aşa fel încât persoane responsabile de 
tratarea copiilor cu cancer eşuează în evaluarea tuturor 
factorilor care cauzează sau contribuie la durere, eşuând de 
aceea să trateze în mod adecvat;  
• lipsa unor informaţii despre tehnicile simple 
comportamentale, cognitive şi suportive care pot reduce 
durerea, astfel încât cadrele medicale nu pot să înveţe copiii şi 
familiile lor aceste tehnici valoroase. 
 
Din aceste considerente s-a ajuns la editarea unei cărţi care se 
ocupă exclusiv cu controlul durerii în cancer şi îngrijirea 
paliativă la copii. Intenţia este de a clarifica lipsa de înţelegere 
şi de a oferi informaţiile absente, prin aceasta de a furniza un 
ghid comprehensiv de control al durerii în cancerul copilului. 
 
Liniile orientative conţinute în această carte au fost aprobate 
atât de Organizaţia Mondială a Sănătăţii cît şi de Asociaţia 
pentru Studiul Durerii. Deşi a fost adresată mai ales cadrelor 
medicale care au ca responsabilitate primară tratarea copiilor 
cu cancer, cartea poate fi citită de factori de decizie şi de cei 
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preocupaţi de legislaţia care guvernează disponibilitatea 
analgezicelor opioide. Există un volum  al OMS care se 
numeşte Controlul Durerii în Cancer publicată în a doua sa 
ediţie în 1996 şi care conţine un ghid al disponibilităţilor 
opioidelor. Aşa cum se notează în această publicaţie, controlul 
durerii din cancer nu trebuie luat izolat ci ca o parte a sistenţei 
paliative comprehensive. Controlul altor simptome din cancer 
şi problemele psihologice, sociale şi spirituale sunt extrem de 
importante. Încercarea de control al durerii fără adresarea 
preocupărilor non-fizice ale pacientului va conduce probabil 
la frustrare şi eşec.  
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Introducere  
 
Copiii cu cancer nu trebuie să sufere de durere. Cunoştinţele 
actuale furnizează o abordare de bază pentru calmarea durerii 
din cancer care poate fi implementată în ţările dezvoltate şi în 
ţările în curs de dezvoltare. Combaterea efectivă a durerii şi 
îngrijirea paleativă, împreună cu prevenţia primară, detecţia 
precoce şi tratamentul cancerelor curabile, sunt priorităţi 
majore ale programului de cancer al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii. 
 
Controlul durerii trebuie să înceapă odată cu diagnosticul 
cancerului la copil şi trebuie să continue pe tot parcursul bolii. 
Terapiile analgezice şi medicaţia anestezică sunt esenţiale în 
controlul durerii şi trebuie combinate cu abordări psihologice, 
fizice şi suportive adecvate acestei probleme. 
 
Extinderea problemei 
 
Cancerul este o problemă majoră care are variaţii geografice 
largi în ceea ce priveşte incidenţa. La 1 milion de copii cu 
vârsta cuprinsă între 0-14 ani, aproximativ 130 dezvoltă 
cancer în fiecare an. În ţările dezvoltate, cancerul este cauza 
principală de deces la copiii 0-14 ani. Aproximativ 67% din 
copii pot fi vindecaţi dacă sunt diagnosticaţi precoce şi trataţi 
adecvat, deşi rata de vindecare depinde de tipul specific de 
cancer. Din păcate cei mai mulţi copii nu primesc terapiile 
curative pentru că trăiesc în ţări în curs de dezvoltare (3):  de 
obicei boala este avansată în momentul diagnosticului şi 
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terapiile curative nu sunt disponibile. Palierea durerii şi alte 
simptome sunt componente de asistenţă pentru toţi copiii cu 
cancer. Pentru unii copii îngrijirea medicală poate fi cu 
precădere paleativă. 
 
În timpul evoluţiei aproape toţi copii cu cancer prezintă durere 
cauzată fie direct de cancer, fie de proceduri invazive, 
tratamente sau stres psihologic. În prezent nu există cifre 
precise privind magnitudinea mondială a diferitelor tipuri de 
durere din cancer pentru că ţările diferă mult în ceea ce 
priveşte capacitatea de diagnostic şi sistemul de raportare. 
Totuşi, datele recente privind durerea la copilul cu cancer din 
centrele de tratament, din ţările în curs de dezvoltare, indică 
faptul că toţi copiii cu cancer prezintă durere legată de boală 
sau tratament; 70% suferă de durere severă într-un anumit 
moment (4). 
 
Deşi mijloacele de calmare a durerii există, ea deseori nu este 
recunoscută sau, dacă este recunoscută, poate fi inadecvat 
tratată chiar atunci când există resurse adecvate disponibile. 
Durerea necalmată constituie o povară enormă pentru copil şi 
familie. Copiilor le este teamă de durerea viitoare, dezvoltă 
neîncredere şi frică de spital, personalul medical şi 
procedurile terapeutice. Ca răspuns la durere ei devin iritabili, 
anxioşi şi agitaţi şi pot prezenta coşmar, arsuri ale spatelui, 
tulburări de somn şi de alimentare. Copiii cu durere 
necontrolată se pot simţi victimizaţi, deprimaţi, izolaţi şi 
singuri, iar capacitatea lor de a accepta tratamentul cancerului 
poate fi afectată. 
 
Părinţii şi rudele copilului cu durere sunt deseori supăraţi şi 
nemulţumiţi de sistemul medical şi prezintă sentimente de 
depresie şi vinovăţie pentru că nu pot preveni durerea. Între 
părinte şi copil pot apărarea chiar situaţii conflictuale şi 
amintirile despre durere şi suferinţă pot fi denaturate. 
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Durerea necontrolată afectează şi personalul medical; 
influenţează compasiunea lor, creează vinovăţie şi încurajează 
negarea faptului că pacientul suferă de durere. 
 
 
Natura durerii la copil. 
 
Copiii înţeleg conceptul de bază al durerii încă de la o vârstă 
foarte mică şi pot descrie durerea atât sub aspect emoţional 
cât şi fizic. 
 
Bineînţeles că durerea este o senzaţie dificil de descris în 
termeni simpli şi precişi; definiţia dată de IASP este: "o 
experienţă senzorială şi emoţională neplăcută asociată cu 
afectare tisulară actuală sau potenţială, sau descrisă în 
termenii acelei afectări" (5). 
 
Durerea este totdeauna subiectivă; fiecare individ învaţă 
precoce în viaţă aplicarea cuvântului prin experienţa legată de 
injurie. Durerea fizică este fără discuţie o senzaţie într-o 
anumită parte sau părţi ale corpului, dar este totdeauna 
neplăcută şi de aceea este şi o experienţă emoţională.  
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Introducere 
 
 
Îngrijirea comprehensivă a copilului cu cancer include 
terapiile curative, controlul durerii, şi controlul simptomelor, 
plus suportul compasionat atât pentru copil cât şi pentru 
familia lui. Diagnosticul de cancer schimbă în mod abrupt 
viaţa tuturor din membrilor familie. Reacţiile iniţiale ale 
părinţilor sunt lipsa de încredere, angoasă, disperare şi 
sentimentul brusc al pierderii controlului asupra vieţii lor sau 
a vieţii copilului. Ei devin anxioşi, speriaţi şi nesiguri în 
privinţa viitorului; viaţa lor normală se opreşte temporar. De 
aceea părinţii şi copiii au nevoie de sprijin psihologic şi 
spiritual care să-i înveţe să trăiască cu această boală. În unele 
centre specializate acest tip de suport este oferit încă din 
momentul diagnosticului, de-a lungul întregii îngrijiri 
medicale. În alte centre, există totuşi un accent exclusiv pe 
îngrijirea medicală a bolii cu puţină înţelegere a importanţei 
unei analgezii adecvate şi a unui suport psihologic şi spiritual. 
De aceea, ca rezultat multi copii cu cancer nu beneficiază de 
îngrijire comprehensivă, chiar dacă aceasta poate fi posibilă în 
aproape toate ţările. 
 
Cei care oferă asistenţă medicală trebuie să recunoască că atât 
copiii cât şi părinţii lor reacţionează faţă de o afecţiune 
potenţial fatală diferit în funcţie de propria lor personalitate, 
experienţa anterioară şi percepţia bolii. Pentru a asista şi a 
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acorda în mod efectiv sprijin copilului,  este important de a 
cunoaşte copilul şi familia acestuia, credinţa lor despre viaţă 
şi moarte precum şi sursa lor obişnuită de suport emoţional. 
Această abordare este fundamentală conceptului de îngrijire 
paliativă.   
Îngrijirea paliativă 
 
În context medical verbul "a palia" înseamnă a atenua 
severitatea durerii sau a bolii, de a obţine amendare 
temporară. În 1987, când medicina paliativă a fost 
recunoscută ca specialitate medicală, a fost definită ca studiul 
şi controlul pacienţilor cu boală activă, progresivă şi avansată 
pentru care prognosticul este limitat şi pentru care scopul 
îngrijirii este calitatea vieţii (12). Îngrijirea care poate fi 
oferită copiilor de o echipă de profesionişti medicali, membrii 
unei comunităţii religioase şi voluntari, este probabil rerdată 
cel mai bine de OMS (13) în modul următor: 

...controlul durerii, a altor simptome şi a problemelor 

psihologice, sociale şi spirituale este de importanţă 

supremă. Scopul îngrijirii paliative este atingerea 

celei mai bune calităţi a vieţii pentru pacienţi şi  

familia lor. Multe aspecte de îngrijire paliativă se pot 

aplica însă mai devreme în evoluţia bolii concomitent 

cu tratamentul anticanceros. 

Îngrijirea paliativă este îngrijirea totală, activă a corpului, 
minţii şi spiritului copilului, şi care de asemenea oferă suport 
familiei. Ea începe atunci când boala este diagnosticată şi 
continuă indiferent dacă copilul primeşte sau nu tratament 
pentru cancer. Cadrele medicale trebuie să evalueze şi să 
amelioreze disconfortul prihic, psihologic şi social al 
copilului. Îngrijirea paliativă efectivă necesită o abordare 
multidisciplinară largă care include familia şi face uz de 
resursele comunitare disponibile (14); poate fi implementată 
cu succes chiar dacă resursele sunt limitate. Poate fi oferită 
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prin facilităţile de îngrijire terţiară în centrele de sănătate 
comunitară sau chiar în casele copiilor. 
Diseminarea şi implementarea principiilor curente de 
îngrijire paliativă, incluzând amendarea durerii şi controlul 
simptomelor, vor avea un impact deosebit de important 
asupra calităţii vieţii copilului cu cancer. 

 
Tipuri de durere în cancerul copilului 
 
Aproape toţi copiii cu cancer prezintă durere la un moment 
dat în timpul bolii - durerea cauzată prin boală, prin 
tratamente, prin proceduri diagnostice invazive sau 
terapeutice şi durerea accidentală prin alte cauze (vezi tabelul 
nr.1) (15,16). Malignităţile copilului diferă de cele ale 
adultului prin faptul că neoplasmele hematologice sunt mai 
frecvente la copil decât tumorile solide.  
Tabel I 
Tipuri majore de durere în cancerul copilului 
Cauzate de boală: 

   

Afectare tumorală a osului 
Afectare tumorală a ţesutului moale 
Afectare tumorală viscerală 
Afectare tumorală a sistemului nervos central sau a sistemului nervos 
periferic incluzând durerea prin compresiune medulară 
 
Cauzate de tratamentul anticanceros 

Durere postoperativă 
Dermatită radio-indusă 
Gastrită prin vărsături repetitive 
Cefalee prelungită post puncţie lombară 
Modificări osoase induse de cortizon  
Neuropatie, incluzând durerea fantomă a membrului şi neuropatia 
medicamentos indusă 
Infecţie 
Afectarea mucoaselor 
Mucositis 
Cauzată de proceduri 
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Înţepături din deget 
Venopunctură 
Injecţie 
Puncţie lombară 
Aspiraţie şi biopsie medulară 
Accidentale 
Trauma 
Durerile obişnuite ale copilăriei 

 
Când terapiile curative sunt disponibile unele neoplasme  
răspund rapid la tratament şi copilul prezintă amendarea 
promptă a durerii, deşi la unii durerea poate să persiste pentru 
perioade mai lungi. Când terapiile curative nu sunt posibile 
moartea este rapidă. 
 
Durerea cauzată de boală poate fi acută sau cronică şi este de 
obicei cauzată prin invazia directă a structurilor anatomice, 
prin presiune pe nervi sau prin obstrucţie. Cele mai frecvente 
malignităţi ca leucemia, limfomul şi neuroblastomul produc 
deseori durere difuză osoasă şi articulară. Leucemiile şi bolile 
limfomatoase, împreună cu tumorile cerebrale şi anumite 
tumori solide pot produce cefalee prin iritaţie meningeală şi 
obstrucţie cu creşterea presiunii intracraniene. 
  
Durerea legată de tratament poate fi  directă ca rezultat al 
intervenţiilor fizice sau un efect secundar al tratamentului. 
Pentru mulţi copii aceste dureri sunt partea cea mai neplăcută 
a bolii, însumând aproape toată durerea pe care ei o percep şi 
care se intensifică când aceste proceduri se repetă (16,17). 
Intervenţiile fizice cu scop diagnostic sau terapeutic includ 
aspiraţiile măduvei, puncţiile lombare sau puncţiile venoase şi 
intervenţiile chirurgicale ca amputaţiile. Copiii pot prezenta 
dureri mari cauzate de efectele secundare ale chemoterapiei, 
radioterapiei şi a medicaţiei, incluzând mucositis, 
neuropatiile, reacţiile cauzate de radiaţie şi infecţiile rezultate 
neutropeniei. 
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În ţările dezvoltate sursele majore de durere în 
cancerul copilului sunt procedurile diagnostice şi 
terapeutice. În ţările care se dezvoltă, majoritatea 
durerilor sunt legate de boală. 

 Copiii pot de asemenea să prezinte durere chiar dacă boala 
este controlată; aceasta este cauzată de efectele tardive ale 
cancerului şi ale tratamentului. Durerile de acest tip devin cu 
atât mai frecvente cu cât ratele de supravieţuire a cancerului la 
copil continuă să crească odată cu îmbunătăţirea 
tratamentului. 
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Introducere 
 
Datorită complexităţii, durerea din cancerul copilului trebuie 
să fie tratată într-un context larg, în care expertiza unor 
discipline diferite este deseori benefică. În mod ideal 
facilităţile de îngrijire medicală trebuie să fie sensibile la 
necesităţile de dezvoltare ale copilului, cadrele medicale să 
aibă experienţă de a lucra cu copiii iar părinţii să fie implicaţi 
activ în îngrijirea copilului. Spre deosebire de adulţi, copiii nu 
pot fi independenţi în a-şi ameliora suferinţa şi de aceea sunt 
vulnerabili; ei au nevoie de adulţi, care trebuie să le 
recunoască durerea înaintea tratamentului adecvat primit.  
 
Controlul comprehensiv al cancerului la copii include 
tratamentul activ al bolii cât şi intervenţiile farmacologice şi 
nefarmacologice care reduc durerea şi suferinţa. Aceste 
abordări pot fi încorporate într-un program flexibil pentru 
copii, în care părinţii, fraţii şi alţi membri semnificativi ai 
familiei sau ai comunităţii asistă echipa de îngrijire medicală. 
 
Strategia terapeutică propusă pentru controlul durerii 
canceroase la copil este arătată în figura 1. Controlul durerii 
începe cu o examinare fizică complectă şi determinarea 
caracteristicilor senzoriale ale durerii (localizare, calitate, 
intensitate, durere), etiologia primară de bază, factorii 
secundari fizici şi psihologici. Pentru amendarea efectivă a 
durerii, tratamentele trebuie să ţintească atât sursa primară cât 
şi sursele secundare variate. Cronologia bolii, terapia 
anterioară şi caracteristicile individuale ale copilului trebuie 
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luate cu grijă în considerare, pentru a permite selectarea celei 
mai adecvate medicaţii. Pentru că nu totdeauna este posibilă 
amendarea totală a durerii, strategia arătată în Fig. 1 - 
urmărind principiile de bază ale controlului durerii - va 
ameliora semnificativ controlul durerii la toţi copiii. 
 
Fig.1 Ameliorarea durerii în cancerul copilului 
 

Examinează copilul 
Examen clinic general 

Determină cauza primară a durerii 
Determină cauzele secundare(de mediu şi interne) 

  
Dezvoltă planul de terapie 

(Terapie anticanceroasă, dacă este disponibilă) 

 
Medicaţia analgezică şi altă terapie 

"Prin  metoda scării"                     Suportivă 
"După ceas"                                   Comportamentală 
"După calea adecvată"                   Fizică 
"După copil"                                  Cognitivă 

 
Implementează planul 

 
Examinează copilul în mod regulat 
şi revizuieşte planul dacă este necesar 
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Determinarea durerii 
 
Determinarea durerii facilitează diagnosticul şi monitorizarea 
bolii şi permite cadrelor medicale să amendeze suferinţa care 
nu este necesară. Localizarea, calitatea, severitatea şi durata 
durerii trebuie văzute ca semne clinice importante pentru că 
modificările în durerea unui copil semnalizează modificări în 
procesul bolii. Determinarea trebuie să fie continuă, pentru că 
procesul bolii şi factorii care influenţează durerea se schimbă 
de-a lungul timpului. De aceea, pe lângă măsurarea severităţii 
durerii într-un anumit timp, trebuie evaluat şi impactul pe care 
factorii care ţin de îngrijirea medicală, copil sau familie, îl au 
asupra durerii (vezi Fig.1). Responsabilitatea determinării 
durerii trebuie împărţită între cadrele medicale, familia 
copilului şi alte persoane implicate în asistenţa copilului. 
 
"ABC-ul" determinării durerii la copil este: 
  

 
• Assess. Determină. Să se evalueze întotdeauna copilul 
cu cancer pentru durere potenţială. Copiii pot prezenta 
durere chiar dacă nu sunt în stare să exprime acest fapt în 
cuvinte. Sugarii şi copiii mici pot să-şi arate durerea după 
expresia şi acţiunile lor; copilul mai mare poate să-şi 
ascundă durerea de teama tratamentelor mai dureroase. 
 
• Body. Corpul. Să se ia în considerare durerea ca o 
parte integrală a unei examinări fizice. Examinarea fizică 
trebuie să includă o verificare comprehensivă a tuturor 
ariilor corpului pentru zone dureroase potenţiale. Reacţiile 
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copilului în timpul examinării - grimase, contractură, 
rigiditate, etc. - pot indica durerea. 
 
• Context. Contextul. Să se ia în considerare impactul 
familiei, a îngrijirii medicale şi a factorilor de mediu 
asupra durerii copilului.  
 
• Document. Documentează. Să se înregistreze în mod 
regulat severitatea durerii copilului. Se indică folosirea 
unei scări a durerii care este simplă şi adecvată atât pentru 
nivelul de dezvoltare a copilului cât şi pentru contextul 
cultural în care este folosit. 

 
• Evaluate. Evaluează. Să se determine în mod regulat 
eficacitatea intervenţiilor legate de durere şi  să se 
modifice planul de terapie dacă este necesar, până când 
durerea copilului este ameliorată sau minimalizată. 

 
Există mai multe căi de documentare a severităţii durerii şi 
care furnizează o înregistrare exactă şi continuă (7-11,18). 
Chiar dacă copilul este extrem de grav  cu afectare cognitivă, 
este posibilă determinarea durerii în grade variate. Atunci 
când copilul nu poate să-şi descrie durerea în cuvinte trebuie 
urmărit cu grijă pentru observarea semnelor comportamentale 
ale durerii. Răspunsul comportamental la durere poate varia 
dacă durerea este scurtă sau persistentă; Tabelul 2 subliniază 
aceste diferenţe. Mulţi copii mici prezintă semne fizice 
evidente dacă durerea scurtă este puternică. Contrar copiii cu 
durere persistentă prezintă semne subtile. Deoarece părinţii 
sau alţi membri importanţi din familie îşi cunosc copilul şi pot 
recunoaşte modificările subtile din comportament, au un rol 
important în determinarea durerii. Semnele comportamentale, 
când sunt prezente, sunt utile. Totuşi, absenţa acestor semne 
nu arată în mod necesar absenţa durerii. 
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Tabelul 2 
Semne comportamentale primare care indică durerea la copil.     
 
Semne comportamentale 

        Durata durerii 
Scurtă              Persistentă 

Plâns                                                          +                         
Expresie facială suferindă                         + 
Anomalii motorii  (localizate sau ale întregului corp)           + 
Lipsa de interes  faţă de mediul înconjurător                         +                                                                 
Abilitate de concentrare scăzută                                            + 
Perturbarea ale somnului                                     + 

_________________________________ 
 
Copiii care au vârstă mai mică de 6 ani pot să descrie în 
general numai cantitatea de durere pe care o simt în timp ce 
copiii mai mari pot descrie şi alte aspecte ale durerii: 
severitate, calitate, localizare, durată şi modificările ei în timp. 
Severitatea durerii poate fi determinată învăţând copilul să 
folosească scalele cantitative. O scală foarte simplă cu numai 
două sau trei nivele, ca de exemplu durerea "trei" sau "nu 
trei", sau durerea "mică", "medie" şi "mare" poate fi adecvată 
pentru determinarea durerii la copil. Asemenea scale se 
bazează pe conceptul de măsurare care este universal. În 
modul acesta este posibil să se dezvolte mijloace practice 
pentru determinarea durerii, adecvate pentru toate tipurile de 
cultură. Dacă este posibil copilul va fi întrebat "cât de 
puternică este durerea"? El sau ea poate să răspundă ridicând 
un număr de degete sau în termenii distanţei dintre mâinile lui 
sau ei; severitatea durerii poate fi de asemenea indicată 
folosind o unealtă ca liniarul. 
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Acelaşi sistem trebuie folosit pentru a determina atât durerea 
iniţială a copilului cât şi răspusul la intervenţie. Durerea 
trebuie înregistrată clar pe foaia de observaţie clinică a 
copilului şi trebuie considerată ca un semn vital.  Pentru 
controlul durerii vor fi instituite terapii adecvate, care vor fi 
ajustate până la obţinerea unui răspuns satisfăcător. 
 
 
 

Controlul optim al durerii începe odată cu determinarea 
precisă a durerii 

 
Nivelul durerii la un copil este un semn vital esenţial care 
va fi înregistrat în mod sistematic în foaia de observaţie 

 
Severitatea durerii şi gradul ei de amendare trebuie 

considerate ca factori majori în determinarea calităţii 
vieţii şi în cuantificarea beneficiului oferit de alte terapii 

curative adiţionale sau paliative. 
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Terapia  analgezică nemedicamentoasă  
 
Terapiile nemedicamentoase trebuie să constituie o parte 
integrantă în controlul durerii la copilul cu cancer şi trebuie să 
înceapă în momentul diagnosticului şi să continue pe tot 
parcursul tratamentului. Aceste terapii sunt uşor de 
implementat indiferent de locul în care se desfăşoară 
tratamentul şi modifică substanţial factorii care tind să 
intensifice durerea. În unele situaţii terapia nemedicamentoasă 
va activa sistemele senzoriale care blochează semnalele 
dureroase; în altele va iniţia sistemele interne inhibitoare ale 
durerii. Abordarea nemedicamentoase ajută terapia 
medicamentoasă adecvată dar nu o înlocuieşte. Acest tip de 
terapie poate fi categorizată ca suportivă, cognitivă, 
comportamentală sau fizică (19). 
 
Terapiile suportive sprijină şi întăresc copilul şi familia, 
terapiile cognitive influenţează gândurile copiilor, terapia 
comportamentală modifică comportamentele şi terapiile 
fizice influenţează sistemele senzoriale. Pentru a ameliora 
durerea copiilor, cei mai mulţi părinţi folosesc asemenea 
abordări în mod intuitiv - şi copiii conştientizează că aceste 
metode le atenuează suferinţa. Următoarele paragrafe descriu 
modalitatea în care cadrele medicale pot ajuta familiile pentru 
a extinde folosirea acestor metode; vezi de asemenea sumarul 
din Tabelul 3. 
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Metodele suportive 
 
Metodele suportive promovează îngrijirea psihosocială a 
copiilor. Primul principiu este că îngrijirea este centrată pe 
familie, adică se bazează pe necesităţile familiei şi a copilului. 
Implicarea parentală în luarea deciziilor şi în oferirea de 
confort este de o importanţă deosebită. Pentru a-l ajuta cel 
mai bine pe copil, părinţii au nevoie de un mediu receptiv şi 
instruire. Importanţa familiei în asigurarea sănătăţii generale 
şi a stării de bine a copilului a fost recunoscută în declaraţia 
mondială despre Supravieţuire, Protecţie şi Dezvoltarea 
Copiilor la Summitul Mondial pentru Copii (20) 
 

Familia este în primul rând responsabilă de educaţia şi 

protecţia copiilor de la naştere la adolescenţă... şi toate 

instituţiile societăţii trebuie să respecte şi să susţină 

eforturile părinţilor şi a altor îngrijitori pentru 

educarea şi îngrijirea copiilor într-un mediu familiar. 

 

Familia include pe oricine intim asociat copilului. În cele mai 
multe cazuri părinţii ştiu ce este cel mai bine pentru copil şi 
de aceea ei devin aliaţi la tratament, dar ei trebuie să fie 
învăţaţi, cum pot să ajute să controleze durerea şi anxietatea 
copilului. Îngrijirea centrată pe familie îi încurajează pe 
părinţi să aleagă cum să participe la tratament, le oferă 
informaţii adecvate din punct de vedere cultural şi  îi învaţă 
tehnicile de a face faţă dificultăţilor.De asemenea ajută 
familia să înţeleagă impactul cultural, spiritual, financiar, 
social, interpersonal şi emoţional al diagnosticului de cancer 
la copil.  
 
Un alt aspect important al îngrijirii centrate pe familie este 
asigurarea unui climat prietenos  în care aranjarea vizitelor 
nerestricţionate şi a unei atmosfere fizice, conductivă spre 
participarea familiei la tratament trebuie să fie încurajată. Este 
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esenţial ca atât familia copilului cât şi prietenii să se simtă  
sunt bineveniţi. 
 
În toată lumea se folosesc tehnici de reducere a durerii sau 
tehnici cu specific cultural sau remedii folclorice care reflectă 
înţelepciunea tradiţională, loialitatea şi încrederea familiei şi 
sancţiunile sociale ale comunităţii. Este foarte important să se 
respecte asemenea practici, să se stabilească compatibilitatea 
cu tratamentul evitând înstrăinarea familiei.           
 
Atât copiii cât şi familiile lor au nevoie de informaţii pentru a 
fi pregătiţi faţă de ceea ce se va întâmpla în timpul evoluţiei 
bolii şi a tratamentului. De exemplu, copilul va fi ajutat dacă i 
se explica  o procedură în felul următor: 
 
 Noi o să-ţi introducem un ac în spate pentru a  

 extrage un lichid care ne va ajuta să te tratăm 

         cel mai bine. Vei simţi la spate o pată rece când   

 se şterge spatele. Urmează  o împunsătură şi puţin 

disconfort când introducem medicamentul care       

adoarme nervii. Vei simţi un pic de presiune când 

impingem acul pentru a obţine lichidul. Va dura numai 

un minut. Apoi vom scoate acul  şi îţi vom pune un 

bandaj şi nimeni nu o să-ţi mai facă nimic. 

 
Dacă familiile nu sunt informate corect despre diagnosticul şi 
planul de terapie ele nu pot participa. Informaţiile sunt cel mai 
bine acceptate dacă sunt adaptate la necesităţile copilului şi 
ale familiei. Sunt copii şi familii care cer informaţii; alţii 
consideră că prea multă informaţie creşte anxietatea. De aceea 
cei care se ocupă de familie trebuie să acorde asistenţă 
individualizată. Este esenţială o abordare empatică iar 
informaţia trebuie oferită gradat şi repetată frecvent de cîte ori 
este nevoie. În acest proces sun utile broşurile, desenele, 
jucăriile, casetele video.  
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Copiii nu vor fi minţiţi despre procedurile dureroase; faţă de 
procedurile viitoare ei vor prezenta frica şi lipsa de 
încredere.Cadrele medicale trebuie să iubească copiii şi să ştie 
să se comporte cu ei. Din cauza cerinţelor complexe de care 
trebuie să dea dovadă în asigurarea continuităţii calităţii 
îngrijirii, este deosebit importantă munca în echipă, sprijinul 
şi coeziunea cadrelor medicale. Copiilor trebuie să li se ofere 
şansa de a-şi alege tehnica care să le controleze durerea. De 
asemenea li se va permite luarea unor decizii care nu 
interferează cu tratamentul ca de exemplu din care deget sp li 
se ia sânge. 
 
Jocul este o parte esenţială din viaţa de zi cu zi a copilului şi 
chiar şi cel mai bolnav copil trebuie ajutat să se joace. Joaca îi 
ajută pe copii să-şi înţeleagă lumea, să se relaxeze şi să uite 
grijile. De aceea, toţi copiii trebuie să aibă timp şi loc de joacă 
iar procedurile dureroase nu se vor face în zonele de joacă. Se 
vor încuraja activităţile normale ca şcoala, hoby-urile şi 
vizitele prietenilor. 
 
Tratamentul psihosocila este o parte integrală a tratamentului 

durerii din cancer. 
Aceste tratament se va folosi în toate situaţiile dureroase sau 

potenţial dureroase, deseori combinat cu terapia 
medicamentoasă analgezică. 
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Metode cognitive 
 
Metodele tratamentului cognitiv caută să influenţeze 
gândurile şi reprezentările copilului. Cunoscând preferinţele 
copilului, de cele mai multe ori părinţii sunt cei care utilizează 
cu îndemânare această metodă. Distragerea activă a atenţiei 
este importantă: copilul implicat mai mult devine activ, mai 
angajat în devierea atenţiei de la durere. Pentru a li se atrage 
atenţia, sugarii şi copiii mici reclamă evenimente concrete sau 
obiecte; cele mai bune sunt jucăriile interesante care atrag 
privirea, auzul, activitatea copilului. Copiii mai mari 
beneficiază de concentrare asupra unui joc, conversaţie sau 
istorisire interesantă. Muzica, chiar simplă, cum este cântecul 
de leagăn, este cunoscută ca un calmant universal (21).  
Trebuie să permitem copiilor să-şi aleagă ei singuri muzica.  
 
Imagistica (22) este procesul prin care, în locul durerii, 
copilul se concentrează asupra imaginii unei experienţe 
plăcute sau interesante. Pentru a fi captat de o experienţă 
pozitivă anterioară sau o situaţie imaginară ori o aventură, 
copilul poate fi ajutat de adult. Culori, sunete, gusturi, 
mirosuri şi atmosfera, toate pot fi experimentate pe plan 
imaginar. Povestirea este o cale puternică de angajare a 
imaginaţiei şi de atragere a atenţiei; copiii se pot bucura de 
poveştile preferate, vechi sau noi, lecturate sau redate din 
memorie. 
 
Hipnoza (23,24) necesită o pregătire specializată, dar, în mod 
particular, durerea poate fi atenuată prin cuvinte de alinare şi 
vorbe liniştitoare. Iniţial, copilul trebuie încurajat să se 
relaxeze şi să-şi concentreze atenţia asupra unei activităţi 
preferate, pe respiraţia profundă sau pe o zonă nedureroasă a 
corpului. Cuvintele ca următoarele, pot fi odihnitoare:  
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Cu cât respiraţia este mai profundă, cu atât te simţi mai 

relaxat.Nu simţi durerea aşa de mult ca înainte. 

Observă, că te simţi  mult mai confortabil. 
 
De asemenea, copiii îşi pot imagina că ei închid 
"comutatoarele" sau "porţile" durerii sau că ei dispun de 
puterile magice ale eroilor lor preferaţi, de a face ca durerea 
să devină mai atenuată. 
 
 
 
Metode conportamentale 
 
Respiraţia profundă este o cale simplă pentru de a ajuta 
copilul să-şi reducă durerea şi să-şi câştige autocontrolul. 
Această metodă concentrează atenţia, reduce tensiunea 
musculară, relaxează diafragmul şi oxigenează organismul. 
Este recomandabil să se înceapă însuşirea acestei tehnici prin 
a invita copilul să expire şi să-şi dea drumul cu fiecare 
respiraţie, la tensiune şi la senzaţiile "cumplite. Copilul mic 
poate fi învăţat să respire profund prin a sufla bule din săpun 
sau folosind o trompetă. Copiii mai mari pot folosi tehnici de 
respiraţie mai sofisticate, cum ar fi inspirul şi expirul 
controlat, numărând până la trei la fiecare.  
 
Relaxarea progresivă - încordarea şi relaxarea succesivă a 
grupurilor musculare, în timp ce copilul este întins - constituie 
o tehnică utilă pentru adolescenţi. Relaxarea este deseori 
combinată cu sugestie şi respiraţie profundă, iar aceste metode 
pot reduce anxietatea anticipată şi favorizează atenuarea 
greţurilor şi vărsăturilor.  
 
Metode fizice 
Atingerea este importantă, mai ales pentru copilul preverbal, 
care înţelege o gamă largă de cuvinte prin atingere şi senzaţie. 
Atingerea trebuie să fie adecvată necesităţilor copilului, nu 
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prea invazivă fizic sau psihologic. Atingerea include lovituri 
uşoare, susţinerea şi balansarea, mângâierea, masajul 
mâinilor, spatelui, picioarelor, capului, abdomenului, precum 
şi înfăşatul. Vibraţia sau tapotajul pot fi de asemenea 
reconfortante. Când convorbirea reprezintă un efort pentru 
copil, atingerea poate fi forma cea mai bună de comunicare. 
Îmbrăţişarea combină mai multe feluri de atingeri şi este 
reconfortantă pentru cei mai mulţi copii. 
 
Când un copil trebuie atins pentru scopuri medicale, de 
exemplu palparea abdomenului, trebuie să avem mâini calde, 
să procedăm cu blândeţe şi să vorbim calm cu copilul despre 
ceea ce facem. 
 
Sursele de cald şi rece sunt  disponibile (25). Gheaţa învelită 
într-o pânză poate fi utilizată pentru calmarea durerii legată de 
boală sau inflamaţie ori pentru a reduce durerea legată de 
proceduri, cum este injecţia intramusculară. Spray cu 
etilclorid sau crema "EMLA" (o mixtură de anestezic local, 
vezi pag.54) oferă un grad de anestezie la locul injecţiilor. 
Căldura este folosită pentru durerile musculare. Cu toate 
acestea, nici procedurile reci nici cele calde nu trebuie 
utilizate la sugar, existând riscul rănirii.  
 
Stimularea nervoasă electrică, transcutanată (SNET) este 
realizată cu un aparat antrenat de baterie care distribuie 
stimuli electrici prin electrozi plasaţi pe piele.  Aceasta 
acţionează prin stimularea cutanată a fibrelor nervoase de 
diametru mare, reducând transmiterea durerii la nivel spinal. 
Copiii resimt SNET ca o furnicătură sau gâdilare; aceasta nu 
trebuie să devină dureroasă. Tehnica de utilizare este simplă, 
eficace şi necesită pregătire minimă (26). Copiii înşişi şi 
familiile lor pot utiliza SNET după o simplă instruire şi 
explicaţie. 
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Tabel 3 
Metode nemedicamentoase de asistenţă a durerii. 

Suportiv Cognitiv Comportamentul  Fizic
Asistenţă centrată de 
familie 
Informare 
Empatie 
Opţiuni 
Joacă 

Distragerea atenţiei 
Muzica 
Imagistica 
Hipnoza 

Respiraţia profundă 
Relaxare 

Atingere
 
Cald 
Stimulare nervoas
electric
(SNET)

* Cald şi rece nu trebuie utilizat la sugar datorită riscului de 
rănire. 
 
 
Prezentare de caz: terapia nemedicamentoasă 
 
Băiat în vârstă de 3 ani cu leucemie acută limfoblastică, 
necesită tratament intravenos cu vincristine. Înainte copilul a 
plâns şi trebuia ţinut imobilizat când începea tratametul 
intravenos cu vincristin; acum el smiorcăie şi se agaţă de 
mamă. Mama este anxioasă dar cooperantă. Îi explică 
copilului pe înţelesul ce se va întâmpla şi ce va simţi. În sala 
de aşteptare primeşte  nişte soluţie de săpun şi un tub pentru 
suflat bule. Mama îi arată cum se fac bulele. Băiatul se bucură 
de aceasta şi se joacă în timp ce linia intravenoasă este 
pregătită. Apoi mama şi copilul intră în sala de tratament iar 
copilul continuă să sufle bulele în timp ce se pregăteşte locul 
injecţiei şi se montează garoul. El preferă să stea în braţele 
mamei în timpul procedurii şi este încurajat cu cuvintele 
"suflatul alungă durerea" când acul este inserat. Mama şi toată 
echipa medicală îl laudă pentru curajul lui. Când el oboseşte 
cu suflatul bulelor, mama îi citeşte povestea preferată. 
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Sfaturi pentru tratamentul analgezic 
medicamentos 
 
 
Abordările nemedicamentoase - fizice şi psihologice - 
prezentate mai sus, toate ţintesc cauzele durerii şi trebuie să 
fie parte integrantă intervenţiilor destinate controlului durerii 
în cancerul copilului. Cu toate acestea, abordarea optimă a 
controlului durerii include tratamentul medicamentos cu 
medicamente analgezice, considerat de obicei element 
fundamental al tratamentului. Utilizarea corectă a 
medicamentelor analgezice va atenua durerea la cei mai mulţi 
copii şi se bazează pe următoarele patru concepte cheie: 
� "după scară analgezică"  
� "după ceas" 
� "pe cale potrivită" 
� "individualizat" 

 
"După scară analgezică" 
 
O abordare în trei trepte a analgeziei, descrisă ca o "scară" 
analgezică, ilustrată în fig.2, şi-a demonstrat eficacitatea de 
nenumărate ori. Durerea este clasificată în uşoară, moderată şi 
severă iar alegerea analgezică este ajustată în consecinţă. 
Abordarea în trepte are în vedere medicamentele care sunt 
disponibile în cele mai multe ţări şi se bazează pe medici şi 
profesionişti de sănătate, informaţi cum să utilizeze optim un 
număr limitat de medicamente. Paracetamolul, codeina şi 
morfina sunt analgezicele recomandate pentru durerea 
canceroasă la copii, alternativ ele pot fi substituite dacă nu 
sunt disponibile sau nu sunt bine tolerate. Recomandările 
privind dozajul apar  în secţiunea Medicamente specifice 

pentru ameliorarea durerii. 
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Utilizarea secvenţială a medicamentelor analgezice are în 
vedere nivelul durerii şi primul pas în controlul durerii uşoare 
este un analgezic neopioid. Paracetamolul este medicamentul 
de elecţie la copiii care pot lua medicaţie orală. Dacă durerea 
persistă, pentru durerea uşoară spre moderată trebuie, 
administrat un opioid; codeina este medicamentul preferat 
pentru acest scop. Copilul poate continua să primească 
paracetamol - sau un antiinflamator nesteroidian (AINS) dacă 
este adecvat - pentru analgezia suplimentară. Când opioidul 
pentru durere uşoară spre moderată, combinată cu un 
neopioid, nu atenuează durerea, aceştia trebuie substituiţi cu 
un opioid pentru durere moderată spre severă; din nou, 
paracetamolul (sau AINS) trebuie continuat. Medicamentul de 
elecţie în acest caz este morfina. Medicamentele adjuvante pot 
fi administrate în caz de indicaţii speciale. 
 Nu trebuie să ezităm să urcăm spre gradul următor al scării 
analgezice dacă controlul durerii este moderat, dar numai un 
singur medicament din aceeaşi grupă trebuie utilizat în acelaşi 
timp. Dacă un medicament (de ex.codeina) ) nu mai este 
eficace, trebuie prescris un medicament care în mod categoric 
este mai puternic (de ex.morfina), decât o alternativă cu 
eficacitate similară. Dacă utilizăm un opioid pentru durere 
moderată spre severă, doza acestuia poate fi crescută până ce 
durerea se atenuează sau apar semne de toxicitate; în acel 
moment trebuie înlocuit cu un drog alternativ, din aceeaşi 
categorie. 
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Fig.2 Scara analgezică în trei trepte. 

 

  
 
 
 
"După ceas" 
 
Medicaţia trebuie administrată după un program regulat, de 
exemplu "după ceas", decât bazată pe pro re nata (prn) sau la 
cerere, dacă, episoadele dureroase sunt cu adevărat 
intermitente şi imprevizibile. În cazul administrării 
analgezicelor pe bază de p.r.n., copiii trebuie să aibe 
experienţa durerii înainte de a obţine medicaţia; ei se pot teme 
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că durerea nu poate fi controlată şi devin mai anxioşi. Mai 
mult, dozele necesare prevenirii recurenţei durerii sunt mai 
mici decât cele necesare tratării durerilor episodice. De aceea, 
copiii trebuie să primească analgezice la intervale regulate, cu 
doze adiţionale de "salvare" pentru durerea intermitentă şi 
importantă. Intervalul dozelor trebuie determinat în funcţie de 
severitatea durerii şi durata acţiunii medicamentului în cauză. 
 
"Pe cale adecvată"  
 
Medicamentul trebuie administrat copilului pe calea cea mai 
simplă, cea mai eficace şi cea mai puţin dureroasă. 
Analgezicele de obicei sunt administrate oral sub formă de 
tablete sau elixir. Administrarea intravenoasă, subcutanată şi 
intradermică poate fi corespunzătoare. Avantajele şi 
dezavantajele diferitelor căi de administrare sunt prezentate în 
tabelul 4. 
 
În general, injecţiile intramusculare nu trebuie utilizate dacă 
nu sunt absolut necesare; ele sunt dureroase şi astfel sperie 
copiii, care la rândul lor pot răspunde prin reducerea solicitării 
analgezicelor sau prin negarea durerii. Administrarea 
intrarectală este neplăcută pentru mulţi copii dar este 
preferabilă administrării intramusculare. Dacă injecţiile sunt 
necesare, o mixtură de 2,5 % lidocaină şi 2,5% prilocaină, sub 
formă de cremă (sau altă formă topică a  lidocainei), 
contribuie la reducerea durerii cauzată de ace (27). 
 
Analgezia controlată de pacient (ACP) este o nouă abordare a 
administrării intravenoase sau subcutanate a medicamentelor; 
se permite copiilor în vârstă de peste 7 ani să apese un buton 
pentru a-şi administra ei înşişi dozele de analgezice de 
"salvare" pentru durerea importantă. Se administrează o doză 
prestabilită, printr-o linie de perfuzie, cu ajutorul unei pompe 
automate. Pentru siguranţă există o perioadă de închidere 
temporară după fiecare doză, astfel încât nu se poate 
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administrata o nouă doză înainte ca timpul specificat să se 
scurgă. ACP poate fi utilizată singură sau concomitentă cu 
perfuzie continuă (9,28).  
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Tabel 4 
Căile de administrare a medicamentelor: avantaje şi dezavantaje 

Oral Transdermal Intravenos Subcutanat Intramuscular Rectal 
� Nedureros 
� Preferat de 

copil 

� Nedureros 
� Limitat la 

fentanyl:contraindic
at la pacient"opioid-
naive" 

� Neindicat 
pentru tratamentul 
durerii acute 

� Neindicat 
pentru durerea 
crescândă 

� Poate fi 
utilizat dacă durerea 
a fost stabilizată 

� Control 
rapid al durerii 

� Uşor de 
dozat şi ajutat la 
schimbările rapide 
ale nivelelor 
durerii 

� Util pentru 
bolus intermitent 
şi perfuzie 
continuă 

� Adecvat 
pentru ACP* 

� Evită 
necesitatea liniei 
iv 

� Util pentru 
administrarea la 
domiciliu 

� Util pentru 
perfuzie continuă 

� Adecvat 
pentru APC 

� Durero
s 

� Nu este 
recomandat 

� Variabi
litate largă a 
nivelului 
sanguin 
terapeutic 

� În general 
neagreat de copii 

� Variabilitate 
largă a nivelului 
sanguin terapeutic 

� Absorbţie 
variabilă 

� Poate fi 
uzilizat în caz de 
vărsături tanzitorii 
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Criteriile privind selectarea celei mai bune căi de administrare 
a analgezicului la copiii cu durere canceroasă includ 
severitatea şi tipul durerii, puterea medicamentului şi 
intervalul necesar între doze. 
 
 
"Individualizat" 
 
Dozajul medicaţiei trebuie să se bazeze pe particularităţile 
copilului: nu este o doză unică adecvată pentru toşi copiii. 
Scopul este de a selecta o doză care previne apariţia durerii 
înainte de doza următoare. Este esenţială monitorizarea 
ritmicităţii durerii copilului şi ajustarea dozelor analgezice 
pentru a o controla. Doza de opioid care atenuează durerea în 
mod efectiv variază mult între copii şi la acelaşi copil în 
diferite momente, de aceea trebuie să ne bazăm pe nivelul 
individual al durerii copilului. La unii copii, pentru a controla 
durerea, este nevoie de doze foarte mari de opioid, la intervale 
mici; aceste doze pot fi considerate drept adecvate cu condiţia 
ca efectele secundare să fie minime sau să fie stăpânite cu 
medicaţia adjuvantă. Copilul care primeşte opioide poate 
dezvolta un model de somn alterat, devine treaz în timpul 
nopţii, anxios şi plângăreţ din cauza durerii şi doarme 
intermitent în timpul zilei. În timpul nopţii trebuie 
administrate analgezice adecvate, împreună cu hipnotice sau 
antidepresive, asigurând somnul copilului pe tot parcursul 
nopţii. Pentru a atenua durerea severă, continuă, dozele de 
opioid trebuie crescute în mod constant până când obţinem 
confortul, făeă să existe efecte secundare neacceptabile, cum 
ar fi somnolenţa sau depresia respiratorie, caz în care trebuie 
încercat un opioid alternativ. Toleranţa  încrucişată 
incomplectă dintre diferiţi opioizi înseamnă că un alt opioid 
va fi eficace la doza mai scăzută şi cu efecte secundare 
minime. 
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Medicamente speciale pentru asistenţa 
durerii. 
 
 
Analgezice ne-opioide 
 
Analgezicele ne-opioide sunt utilizate pentru atenuarea durerii 
uşoare sau, în combinaţie cu opioide, pentru controlul durerii 
moderate şi severe (29). Toate au efecte analgezice, 
antipiretice şi - exceptând paracetamolul - antiinflamatorii. 
Paracetamolul este medicamentul de elecţie pentru rata 
terapeutică foarte înaltă la copii. Doza recomandată este de 
10-15 mg/kg p.o la fiecare 4-6 ore. Spre deosebire de acidul 
acetilsalicilic (aspirina) paracetamolul nu are efecte secundare 
gastrointestinale sau hematologice şi nu se asociază cu 
sindromul Reye. Mai mult, nou-născuţii şi copiii mici 
tolerează paracetamolul fără dificultate. Utilizarea acidului 
acetilsalicilic ori  a altui AINS este mult mai restrânsă la 
copiii decât la adulţii cu neoplazii datorită efectelor potenţiale 
de sângerare; aceasta reprezintă un interes major, copilul cu 
cancer are adesea trombocitopenie importantă. Totuşi, AINS 
sunt utile la copilul cu metastaze osoase, cu condiţia ca 
numărul de trombocite să fie adecvat, dar ele trebuie utilizate 
cu precauţie la nou-născuţi. Ibuprofenul (10 mg/kg p.o, la 6-8 
ore) constituie un exemplu fiind inclus şi pe Lista 
Mmedicamentelor Esenţiale al OMS1. Alternativele cuprind 
naproxen (5 mg/kg p.o, la 8-12 ore) şi tolmetin (5-10 mg/kg 
p.o la 6-8 ore). Întrucât toate aceste medicamente pot produce 
gastrită, ele trebuie administrate în timpul meselor. Coline 
trisalicilat de magneziu (10-15 mg/kg p.o., la 8-12 ore) 
produce gastrită relativ uşoară, dar împărtăşeşete cu aspirina  
dezavantajul asocierii cu sindromul Reye. 
 
Crescând doza analgezicelor ne-opioide peste nivelul 
terapeutic recomandat (tabel 5) se produce un efect de 
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"plafon", în care există o analgezie adiţională modestă, dar 
efecte secundare şi reacţii toxice semnificative crescute. Dacă 
un ne-opioid cu sau fără medicaţie adjuvantă, nu mai produce 
atenuarea adecvată a durerii uşoare spre moderată, trebuie 
adăugat un opioid pentru durere uşoară spre  moderată. Dacă 
durerea este severă, trebuie adăugat un opioid pentru durere 
moderată spre severă. 
 
Tabel 5 
Medicamente ne-opioide pentru extenuarea durerii 
canceroase la copil. 
Medicament Dozaj Remarci 
Paracetamol 
 
 
 
 
Ibuprofen 
 
 
 
 
 
 
Naproxen  

10-15 mg/kg p.o. la 4-
6 ore 
 
 
 
5-10 mg/kg p.o la 6-8 
ore 
 
 
 
 
 
5 mg/kg p.o. la 8-12 
ore 

Nu are efecte 
secundare 
gastrointestinale sau 
hematologice, dar 
lipseşte activitatea 
antiinflamatoare 
Activitate 
antiinflamatoare dar 
poate avea efecte 
secundare 
gastrointestinale şi 
hematologice 
Activitate 
antiinflamatorie, dar 
poate avea efectele 
secundare 
gastrointestinale şi 
hematologice 
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Analgezice opioide pentru durere uşoară spre 
moderată. 
 
Codeina este opioidul de elecţie pentru durere uşoară spre 
moderată. Doza de start recomandată este de 0,5-1,0 mg/kg 
p.o. la 3-4 ore pentru copiii în vârstă de peste 6 luni. La fel ca 
opioidele mai puternice, doza de start al codeinei la copiii în 
vârstă de sub 6 luni poate fi între un sfert sau o treime 
(mg/kg) din doza copiilor mai mari. În mod obişnuit, codeina 
este administrată în combinaţie cu ne-opioide (de obicei 
paracetamolul). Administrarea parenterală nu este 
recomandată. Dacă nu se obţine atenuarea durerii la doza 
recomandată, codeina poate fi oprită şi se administrează un 
opioid mai puternic: dozele peste nivelul recomandat pot 
creşte efectele secundare fără îmbunătăţirea importantă a 
analgeziei. Recomandările de dozaj sunt rezumate în  
tabelul 6. 
 
Opioide analgezice pentru durere moderată spre 
severă. 
 
Durerea canceroasă severă necesită analgezice opioide 
puternice. Aceste medicamente sunt simplu de administrat şi 
produce atenuarea efectivă a durerii la majoritatea copiilor (9, 
15, 16, 30). Ele pot fi administrate singure ori în combinaţie 
cu medicamente analgezice ne-opioide şi/sau medicamente 
adjuvante, în funcţie de sursa durerii; de exemplu, atenuarea 
durerii poate fi ameliorată continuând utilizarea unui AINS 
sau a paracetamolului asociat opioidului. 
 
Utilizarea sigură şi raţională a analgezicelor opioide necesită 
cunoaşterea farmacologiei clinice a acestora. Nu s-a stabilit o 
limită superioară a dozei la opioidele puternice deoarece ele 
nu au efectul de "plafon" analgezic. Doza corespunzătoare 
este aceea care produce atenuarea satisfăcătoare a durerii. 
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Pentru aceasta, copiii pot avea nevoie de doze extrem de mari, 
uneori de o mie de ori doza standard de pornire. Necesitatea  
măririi dozei pentru controlul adecvat al durerii poate rezulta 
prin extindera bolii sau prin creşterea toleranţei la 
medicament; de aceea înainte ca să se accepte toleranţa la 
medicament se vor evalua copiii pentru a se exclude 
posibilitatea progresiei bolii. Tratamentul opioid care durează 
mai mult de 7 zile va produce dependenţă psihică şi trebuie 
întrerupt numai prin reducerea progresivă a dozei pentru a 
evita simptomele de sevraj. Un regim tipic de scădere poate fi 
reducerea dozei cu 50 % pentru 2 zile, urmată de o reducere 
de 25 % tot la 2 zile până ce doza de opioid este 
echianalgezică cu o doză de morfină orală de 0,6 mg/kg/zi 
pentru un copil cu greutate sub 50 kg sau 30 mg/zi pentru un 
copil peste 50 kg. Când acest punct este atins, medicamentul 
poate fi întrerupt. 
 
Efectele secundare ale opioidelor, cum este constipaţia, 
pruritul sau sedarea, sunt obişnuite şi trebuie anticipate şi 
tratate ferm. Părinţii trebuie informaţi că poate exista o sedare 
la doza iniţială dar aceasta se ameliorează  în câteva zile. 
Dacă părinţii nu sunt pregătiţi ei se neliniştesc crezând că 
somnolenţa indică progresia bolii şi copilul va deceda.  
 
Doza iniţială de opioid trebuie redusă la copiii cu malnutriţie, 
disfuncţii hepatice sau renale, insuficienţă multi-organică sau 
la care există sedare anterioară. 
 

Analgezicele ne-opioide au efect de "plafon". 
Medicamentele opioide nu au. Doza corectă de opioid este 
doza care produce o atenuare adecvată a durerii cu un grad 

acceptabil de efecte secundare. 
 

1 Utilizarea medicamentelor esenţiale: al optulea raport al Comitetului de 
Experţi OMS. Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 1998 (WHO 
Technical Report Series, Nr.882). 
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Opioidul puternic preferat, inclus pe Lista Medicamentelor 
Esenţiale al OMS este morfina.1 Alternativele sunt 
hidromorfona, metadona şi fentanilul. Petidina nu este 
recomandată pentru utilizare cronică din cauza acumulării 
norpetidinei, un metabolit toxic.  
Recomandările privind dozajul este rezumat în tabelul 6. 
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Tabel 6 
Recomandări privind dozarea opioidelor analgezice la pacienţii fără experienţă opioidă (naïve) 

Doza echianalgezică Doză start uzuală IV sau SCb Doza start uzuală p.o. b 

Opioid Parenteral Oral Copil <50 kg Copil ≥50 kg 

Rata  

parenteral: 

oral 

Copil <50 kg Copil ≥50 kg 

Timp de 

înjumătăţir

e (ore) 

Opioide cu timp de înjumătăţire scurt       

Codeina 130 mg 200 mg N/Rc N/Rc 1:1,5 0,5-1 mg/kg 30 mg la 3-4 ore 2,5-3 

Oxicodon N/Ad 30 mg  N/Ad N/Ad N/Ad 0,2 mg/kg la  

3-4 ore 

5-10 mg la 3-4 ore 2-3 

Petidine 

N/Rc 

75 mg 

N/Rc 

300 mg 

N/Rc 

0,75 mg/kg la 

 2-4 ore 

N/Rc 

75-100 mg la 

 2-4 ore 

N/Rc 

1:4 

 

1-1,5 mg/kg la 

3-4 ore 

N/Rc 

50-75 mg mg la  

3-4 ore 

N/Rc 

3 

 

 

Morfina 10 mg 30 mg În bolus: 

0,05-0,1 mg/kg 

IV sau SC la 

2-4 ore; 

în perfuzie continuă: 

0,03 mg/kg pe oră 

5-1o mg 

 IV sau SC 

Perfuzie 

continuă 

1 mg/oră 

1:3 0,15-0,3 mg/kg 

la 4 ore 

5-10 mg la 4 ore 2,5-3 

Hidromorfon 1,5 mg 7,5 mg 0,015 mg/kg la 

2-4 ore 

1-1,5 mg 

 la 2-4 ore 

1:5 0,06 mg/kg la 

 3-4 ore 

2 mg la 3-4 ore 2-3 

Oximorfon  1 mg N/Ad 0,02 mg/kg la 

2-4 ore 

1 mg la 

2-4 ore 

N/Ad N/Ad N/Ad 1,5 

Fentanilf 100  µg N/Ad 0,5-2  µg/kg pe oră în 25-75  µg la N/Ad N/Ad N/Ad 3 
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Doza echianalgezică Doză start uzuală IV sau SCb Doza start uzuală p.o. b 

Opioid Parenteral Oral Copil <50 kg Copil ≥50 kg 

Rata  

parenteral: 

oral 

Copil <50 kg Copil ≥50 kg 

Timp de 

înjumătăţir

e (ore) 

doză unică perfuzie continuă o oră 

Opioide cu timp de 

înjumătăţire lung 

Morfina cu eliberare 

controlată 

 

 

 

N/Ad 

 

 

 

 

N/Ad 

 

 

 

N/Ad 

 

 

 

N/Ad 

 

 

 

N/Ad 

 

 

 

0,6 mg/kg la 8 ore 

sau o,9 mg/kg la 12 

ore 

 

 

 

30-60 mg la 12 ore 

 

Metadonag 10 mg 20 mg 0,1 mg/kg 

IV sau SC la 

4-8 ore 

5-10 mg  

IV sau SC la 

4-8 ore 

1:2 0,2 mg/kg 

la 4-8 ore 

5-10 mg la 

4-8 ore 

12-50 

a Doza echianalgezică se bazează pe studiile cu o singură doză, la adult 
b Doza start uzuală: este doza standard utilizată obişnuit şi nu totodeauna bazată pe principiile ratei (de 
ex.doza start de hidromorfon poate fi 2 mg în ciuda ratei parenteral : oral de 1:5) Pentru copiii sub 6 ani 
doza start poate fi un sfert sau o treime din doza propusă şi se monitorizează efectul 
c N/R = nerecomandat 
d N/A = neaplicabil 
e Petidina nu este recomandată pentru utilizare clinică din cauza timpului lung de înjumătăţire şi 
posibilitatea acumulării unui metabolit toxic. 
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f Perfuzia continuă cu 100  µg/oră este echianalgezică cu perfuzia de morfină de 2,5 mg/oră 
g Metadona poate produce iritaţii când este utilizat SC. Când utilizăm metadona, este nevoie de grijă atât 
la iniţierea terapiei cât şi la creşterea dozei, datorită timpului de înjumătăţire deosebit de îndelungat (vezi 
capitolul)    
 
Notă: 
1.Pentru toate medicamentele pentru care se face distincţie între copii < 50 kg şi cei ≥ 50 kg, dozele 
trebuie calculate în mg/kg pentru copiii < 50 kg iar copiilor ≥ 50 kg se administrează "doza uzuală a 
adultului". 
2.Când se face o schimbare spre opioide cu timp de înjumătăţire scurt, la un pacient opioid tolerant, noul medicament trebuie 
administrat la 50 % din doza echianalgezică (datorită toleranţei încrucişate incomplete) iar efectul se monitorizează. 
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Morfina 
 
Morfina este medicamentul de elecţie pentru controlul durerii 
severe la cei mai mulţi copii (31-33) şi reprezintă standardul 
de comparaţie prin care proprietăţile analgezice ale altor 
medicamente sunt măsurate. Doza start recomandată este de 
0,15-0,3 mg/kg p.o, la 4 ore, tatonat individual până ce 
durerea se atenuează. Sunt disponibile preparate orale de 
morfină-sulfat şi morfină-hidroclorid. Soluţiile apoase sunt 
amare, astfel încât copiii preferă medicamentul amestecat cu 
un sirop cu gust plăcut. Soluţia de morfină trebuie păstrată în 
sticlă întunecată, ferită de lumină şi într-un loc rece; este 
nevoie de un conservant antimicrobian, mai ales în 
anotimpurile calde.  
 
Farmacokinetica morfinei la copiii mici diferă faţă de cea a 
copilului mai mare; în consecinţă, doza iniţială de opioid (în 
mg/kg) la copiii sub vârsta de 6 luni trebuie să fie între un 
sfert şi o treime din doza iniţială a copilului mai mare. 
Opioidele trebuie administrate copiilor într-o ambianţă unde 
supravegherea continuă şi intervenţia imediată se poate face 
în caz de depresie respiratorie întârziată, apărută cu efect 
secundar. 
 
Dacă administrarea orală nu este posibilă, perfuzia 
intravenoasă (IV) sau subcutanată (SC) începută cu 0,03 
mg/kg/oră este eficace în producerea unui efect analgezic 
constant. Alternativ, pot fi administrate doze intermitente de 
0,05-0,1 mg/kg la 2-4 ore printr-o linie de cateter permanent 
SC sau IV. În timpul administrării îndelungate, doza orală a 
morfinei (în mg/kg) poate fi aproximativ de trei ori doza 
parenterală. Dacă se anticipează o durere prelungită, sunt 
valoroase preperatele de morfină orală cu eliberare controlată. 
Acestea pot fi date la interval de 8-12 ore şi deoarece sunt 
necesare doze zilnice mai puţine, copilul poate să doarmă fără 
întrerupere. Puterea tabletelor variază de la 10 la 200 mg dar 
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nu sunt disponibile în toate ţările. Trebuie reţinut că 
proprietăţile de eliberare controlată sunt anihilate prin 
zdrobirea tabletelor. Totuşi în unele ţări sunt disponibile 
"picături" sau "mărgele" cu eliberare cotrolată; aceste forme 
nu-şi pierd proprietăţile lor de eliberare controlată când 
capsulele în care sunt conţinute, sunt închise. Doza start 
recomandată este de 0,6 mg/kg la 8 ore sau 0,9 mg/kg la 12 
ore. Efectul acestor preparate este dificil de tatonat decât la 
morfina obişnuită. Pentru a tatona dozajul corect, morfina 
orală obişnuită se administrează la 4 ore iar doza trebuie 
tatonată în aşa fel încât să obţinem controlul durerii pe tot 
parcursul unei perioade de 24 ore. Atunci poate fi introdus 
preparatul cu eliberare controlată; se administrează 100 % din 
doza morfinei orale pe 24 ore, care atenuează efectiv durerea, 
fie 3 în doze la 8 ore, fie 2 doze la 12 ore interval. 
 
Consideraţii privind dozarea obişnuită a morfinei la copil sunt 
rezumate în următoarele exemplificări de cazuri: 
    

Prezentare de caz: tatonarea intravenoasă iniţială a 
morfinei şi conversia orală. 

 
 Un băiat de 2 ani, cântărind 12 kg prezintă durere 
severă. 

� Tatonarea iniţială intravenoasă a morfinei: 
- Doza start a morfinei: 0,1 mg/kg x 12 =1,2 mg 
- Reevaluarea după 30 minute 
- Dacă copilul rămâne cu durerea şi nu este sedat, 
se repetă doza de 1,2 mg 
- Dacă copilul rămâne cu durerea dar puţin sedat, 
se administrează  încă 25-50 %  
  din doza start (0,3-0,6 mg) 
- Copilul este acum liniştit 

 
� Perfuzia continuă cu morfina: 
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- Doza start a perfuziei cu morfina (0,03 
mg/kg/oră) x 12 kg = 0,36 mg/oră 
(adică aproximativ 0,4 mg/oră). Din oră în oră se 
administrează doze de salvare pentru durerea 
importantă, 50 - 200 % din doza perfuziei orare, 
ex. 0,2 - 0,8 mg. 
- Evaluare la o oră. Copilul rămâne liniştit. 
- Reevaluare după 4 ore. Copilul are dureri 
moderate; el este retras şi plânge neaşteptat. 

 
� Tatonare: 

-Se administrează bolus de salvare. Dacă au loc  
dureri importante repetate, se creşte doza de 
perfuzie cu 25 % (0,25 x 0,36 = 0,09 mg) adică se 
creşte la 0,36  + 0,09 = 0,45 mg/oră. Continuă să 
primească dozele de salvare. 

 
- Ca alternativă, se continuă cu doze de salvare pe 24 
ore, apoi se creşte perfuzia cu cantitatea de morfină 
administrată în dozele de salvare. De exemplu, dacă s-
au administrat şase doze de salvare a 0,5 mg, creştem 
rata perfuziei orare (6 x 0,5 mg/24 ore) = 0,12 mg; 
astfel, rata nouă de perfuzie devine 0,36 + 0,12  = 
aproximativ 0,48 mg/oră. 
 
 
 
- Ca alternativă, poate primi o doză subcutanată la 4 ore, 
împreună cu dozele orare de salvare. 

 
� Conversia orală: 

- Dimineaţa următoare copilul rămâne liniştit şi se 
scoală să se joace. Se calculează doza intravenoasă 
totală pe 24 ore (24 x 0,48 = 11,5 mg). Întrucât rata 
oral/parenteral este de 3/1, doza orală echivalentă este 
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de 3 x 11,5 =34,5 mg ). Se continuă cu morfina orală la 
4 ore cu o doză de 6 mg (35 mg/6 = aproximativ 6 mg). 
 
- Ca alternativă, dacă preparatele cu eliberare 
controlată (35 mg/2 sau 35 mg/3) sunt disponibile, se 
dă 15 mg la 12 ore sau 12 mg la 8 ore. 
 
-Pentru durerea importantă se dă o doză de morfină cu 
eliberare imediată, în 5-10 % din doza de opioid pe 24 
ore a copilului (0,1 x 35 = 3,5 mg, aproximativ 4 mg), 
în complectare la dozele obişnuite programate. 

 
 
Prezentarea de caz: managementul durerii importante din 
timpul nopţii  
 
 
Un băiat în vârstă de 8 ani cu durere cronică este liniştit la 
domiciliu, la  doza orală stabilă  de 30 mg la 4 ore. El ia doza 
de la ora 22 şi se culcă; la ora 3 se trezeşte cu durere şi 
primeşte o altă doză orală de morfină. 
 
 
� Se schimbă schema de dozare pentru a obţine un somn 

fără durere al copilului. Se creşte doza la culcare (ora 22) cu 
50 %, adică primeşte 45 mg morfină. 
 
 
� Ca alternativă, se schimbă forma de dozare cu morfină 

cu eliberare controlată. De la 30 mg administrat la 4 ore, 
totalizând  180 mg zilnic, se schimbă la 90 mg morfină cu 
eliberare controlată la 12 ore sau 60 mg la 8 ore. Se continuă 
administrarea dozelor de salvare. 
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� Ca alternativă, copilul este trezit la ora 2 pentru a-i 
administra o doză orală de 30 mg. 
 
Prezentare de caz: depresie respiratorie şi somnolenţă 
datorită elixirului de morfină orală. 
 
Fetiţă în vârstă de 1 an, cu greutate de 10 kg, are dureri 
retroperitoneale moderate spre severe, cauzate de un 
neuroblastom metastatic diagnosticat recent; ea este agitată şi 
dificil controlată. Rata respiraţiei este de 35/minut. 
 
� Se indică un opioid puternic, pentru durere moderată 

spre severă, luat oral sau parenteral. Pentru atenuarea rapidă a 
durerii, în scopul tatonării, se preferă morfina cu administrare 
intravenoasă 0,1 mg/kg dar s-a optat pentru calea orală (care 
permite tratamentul la domiciliu). Raportul oral/ parenteral 
este de 3/1, de aceea s-a administrat o doză orală de 0,3 mg/kg 
x 10 kg =3 mg la ora 6, repetat tot la 4 ore. 
� La ora 7 copilul nu are dureri. 
� La ora 18, după trei doze, copilul devine (şi rămâne) 

somnolent; respiraţia este superficială iar rata respiraţiei 
10/minut. 
� Copilul este stimulat imediat şi se administrează oxigen. 

Se controlează saturaţia de oxigen, dacă facilităţile sunt 
disponibile. Se continuă monitorizarea atentă. 
� La ora 22 se renunţă la doza următoare de morfină, 

copilului devine mai treaz şi activ, cu respiraţia mai profundă, 
are rata normală a respiraţiei, saturaţia de oxigen  > 95 %. 
� Se reduc dozele ulterioare de morfină cu 50 %, adică 

primeşte 1,5 mg la 4 ore. 
� Cu administrarea continuă a morfinei în această copilul 

rămâne liniştit dar treaz. 
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Hidromorfona 
Hidromorfona este similară cu morfina în ceea ce priveşte 
farmacokinetica, eficacitatea şi toxicitatea, dar este de 
aproximativ şase ori mai puternică în administrarea orală. Este 
disponibilă în administrarea orală, rectală şi parenterală, iar 
raportul oral: parenteral este de 5:1. Elixirul oral poate fi mai 
plăcut pentru copii decât morfina elixir. Hidromorfa este 
disponibil, deasemenea, într-o formulă concentrată (10 mg/ml 
sau în unele ţări 50 mg/ml) adecvată pentru perfuzie SC, când 
este necesară o doză mare într-un volum mic. Când morfina 
este contraindicată sau produce efectele secundare 
neacceptabile, hidromorfa este un opioid alternativ util.  
 
 
Metadona  
Metadona este un analgezic opioid sintetic, cu activitate 
lungă, care este recomandată copiilor care nu tolerează 
morfina sau hidromorfona din cauza efectelor secundare (de 
ex.vertij, sedare). Timpul de înjumătăţire prelungit al 
metadonei necesită ajustări extrem de prudente ale dozei 
pentru a obţine controlul durerii. Se recomandă o doză orală 
start de 0,2 mg/kg, dar intervalele eficiente ale dozelor se pot 
distanţa de la 4 la 12 ore (vezi prezentarea de caz de mai jos). 
Cu toate că în primele zile copilul poate să prezinte o toleranţă 
bună la metadonă, acumularea medicamentului se produce 
încet, ducând la semne de supradozare în cursul zilelor 
următoare. Astfel, cum alte opioide sunt administrate după 
ceas, metadona trebuie iniţial administrată la 4 ore, la nevoie. 
Copiii care primesc metadona trebuie monitorizaţi cu atenţie 
timp de mai multe zile după ce medicamentul este introdus şi 
ori de câte ori doza este crescută. După 24-48 ore, când 
necesarul copilului este bine stabilit, poate fi iniţiată o dozare 
cu program non-stop. Dacă apare somnolenţa sau respiraţie 
superficială, metadona trebuie suspendată până când copilul 
devine treaz iar respiraţia se normalizează; după aceea 
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administrarea metadonei poate fi redusă cu 50 % din doza 
anterioară sau administrată la intervale mai mari.. 
 
Este preferabilă calea de administrare orală; dacă totuşi este 
necesară administrarea parenterală, durerea va fi controlată la 
cei mai mulţi copii cu aproximativ 50 % din doza orală. 
Copiii care sunt debilitaţi sever  sau care au disfuncţii 
hepatice sau renale semnificative, pot primi iniţial doze mai 
reduse, care pot fi crecute la nevoie. Ca la morfină, doza poate 
fi crescută la nivelul necesar atenuării durerii, cu condiţia ca 
bolnavul să nu prezinte efecte secundare care limitează doza. 
 
Metadona şi alte opioide cu acţiune lungă trebuie folosite cu 
deosebită precauţie la copiii cu schimbări rapide ale stării 
clinice sau cu tulburări metabolice care pot afecta brusc 
clearance-ul medicamentului şi pot intensifica efectele 
secundare. În cele mai multe circumstanţe trebuie utilizate 
medicamente cu timp de înjumătăţire mai scurt. 
 
Prezentare de caz: dozarea metadonei (elixir oral) 
   
Fetiţă în vârstă de 2 ani, cu greutate de 14 kg, cu tumoră 
extinsă, are dureri severe. Hidromorfa orală fusese oprită 
deoarece ea a prezentat efecte secundare inacceptabile 
(anterior ea a avut şi morfina). Fregvenţa respiraţiei de bază 
este de 32/minute.  
 
� Prima doză de metadonă, 0,2 mg/kg x 14 =2,8 mg, se 

administrează oral la ora 7: 
- După o oră, durerea copilului fusese atenuată. 
- La ora 11 copilul are durere moderată. Se repetă 
doza de 2,8 mg obţinându-se o analgezie bună. 

� Doza recomandată: 
- Metadona trebuie administrată la nevoie în 
primele 2-3 zile; doza de menţinere şi intervalul 
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între doze trebuie calculat în conformitate cu 
ultima necesitate. 
- Pentru acest copil, doza trebuie continuată cu 2,8 
mg la 6-8 ore, cu educare sistematică. 

� Clinicianul continuă să administreze fetiţei doza 
recomandată de metadona, dar omite să aprecieze în mod 
continuu starea ei. Copilul rămâne în condiţie stabilă 2 zile 
dar devine foarte somnolent în a treia zi, cu respiraţie 
superficială, cu o frecvenţă de 10/minut: 

- Se suspendă metadona până ce copilul se 
trezeşte uşor şi respiraţia se îmbunătăţeşte. 
 - Ulterior, se reduce doza la 50 % (adică la 1,4 
mg) sau se prelungeşte intervalul între doze la 8-
12 ore. 

 
Fentanilul 
Fentanilul este un opioid sintetic, are acţiune mai scurtă decât 
morfina când este administrat într-un singur bolus. Poate fi 
utilizat pentru a atenua durerea severă produsă de proceduri 
invazive scurte, şi în perfuzie, pentru durerea continuă. Doza 
IV pentru proceduri scurte este de 1-2 µg/kg 5 minute înaintea 
procedurii. Pentru perfuzie, doza start recomandată este de 1-
2 µg/kg pe oră. Fentanilul produce o eliberare histaminică mai 
scăzută decât morfina, astfel încât este util şi pentru durere şi 
copilul cu prurit sever, rezistent la tratamentul cu 
antihistaminice. Administrarea rapidă a >3 µg/kg poate 
produce rigiditatea pereţilor toracelui cu dificultate 
ventilatorie severă. Această complicaţie este reversibilă la 
antagonistul opioid nalaxone. Sufentanilul şi alfentanilul, 
analogi ai fentanilului prin durata scurtă a acţiunii, pot fi utile, 
în mod particular pentru controlul durerilor din timpul 
procedurilor invazive scurte. 
Fentanilul este disponibil, de asemenea, sub formă de 
plasture, pentru absorbţia transdermală. În această formă nu 
este util, pentru durere acută şi nu este indicat la pacienţii 
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opioid rezistenţi sau în situaţii unde doza pentru atenuarea 
eficace a durerii este încă tatonată. Timpul de la aplicare până 
la efectul maxim este de aproximativ 12-16 ore, iar 
medicamentul are un timp de înjumătăţire de 21 ore. 
Plasturele de fentanil este utilizat pentru tratamentul durerii 
cronice la copilul în vârstă de peste 12 ani şi peste 50 kg 
greutate. 
 

Tratamentul efectelor secundare ale 
opioidelor  
Toate medicamentele opioide produc efecte secundare 
similare. Aceste probleme sunt bine-cunoscute şi trebuie 
anticipate şi tratate ori de câte ori copiii primesc opioide, în 
aşa fel încât controlul durerii să nu fie însoţit de efecte 
secundare nedorite. Copiii  nu relatează toate efectele 
secundare (ex.constipaţia, distrofia, pruritul); ei trebuie 
interogaţi prin întrebări ţintite despre aceste probleme. Unele 
efecte secundare - greţurile, vărsăturile şi somnolenţa de 
exemplu - se pot rezolva în prima săptămână a iniţierii 
terapiei, dar altele vor necesita o terapie activă. Dacă efectele 
secundare persistă, în ciuda intervenţiei corespunzătoare, se 
încearcă un alt opioid al cărui efecte secundare pot fi mai bine 
tolerate. În gneral, există o toleranţă încrucişată incompletă a 
opioidelor, astfel încât la înlocuirea unui opioid cu altul noul 
medicament trebuie început cu 50 % din doza echianalgezică 
şi tatonat până la stabilirea dozei eficiente. 
 
Constipaţia 
 
Constipaţia este un efect secundar aşteptat al administrării 
opioidelor şi nu se soluţionează spontan. Poate fi evitată 
printr-o dietă corespunzătoare (creşterea lichidelor şi 
volumului) şi prin administrarea zilnică a sedativelor, cum 
este docusate, combinat cu un stimulent, cum este senna. 
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Greţurile şi/sau vărsăturile. 
 
Când un opioid este cauza greţurilor şi/sau a vărsăturilor se 
vor administra antiemetice ca metoclopramid (0,1-0,2 mg/kg 
IV sau oral, la 6 ore, până la maxim 15 mg pe doză) sau o 
fenotiazină ca  proclorperazina (0,1-0,2 mg/kg IV sau oral la 6 
ore, până la maximum 10 mg pe doză. Într-un număr redus de 
cazuri aceste droguri pot produce efecte secundare 
extrapiramidale, cum este distonia. Distonia poate fi tratată cu 
un antihistaminic, administrat parenteral pentru efectul rapid, 
Difenhidramina (0,5-1 mg/kg IV sau oral, până la maximum 
50 mg pe doză) este adecvată. Antihistaminicele ca 
difenhidramina sau hidroxizina pot fi utilizate, ca antiemetice 
în doză de 0,5-1 mg/kg oral sau IV (lent şi printr-o linie de 
perfuzie centrală pentru hidroxizina) la 4-6 ore până la 
maximum 50 mg pe doză. 
 
Pruritul 
 
Antihistaminicele de tipul difenhidraminei şi hidroxizinei sunt 
specifice în tratamentul pruritului determinat de opioide. De 
asemenea, poate fi utilă schimbarea opioidului la fentanil sau 
oximorfona; aceste medicamente produc eliberare scăzută de 
histamină şi efecte secundare mai puţine sau reduse. 
 
Depresia respiratorie 
 
Când are loc depresia respiratorie, tratamentul trebuie să aibă 
în vedere starea de sănătate specială a copilului şi scopul 
terapiei. De exemplu, dacă copilul este în faza terminală,  
compromiterea respiraţiei face parte din procesul 
tanatogenetic, iar încercările de tratament nu totdeauna sunt 
binevenite, dacă acestea vor intensifica sau vor prelungi 
suferinţa. 
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Dacă depresia respiratorie este moderată, metodele simple 
sunt deseori eficiente. Acestea includ stimularea copilului, 
reamintind lui sau ei să respire şi suspendarea dozei următoare 
a opioidului. Doza ulterioră de opioid trebuie redusă cu 50 % 
apoi tatonată, pentru a menţine atenuarea durerii fără depresie 
respiratorie. 
 
 
Anihilarea farmacologică cu un antagonist rar este necesară. 
Totuşi, pentru depresia respiratorie severă trebuie menţinut 
suportul căilor respiratorii, se asigură  supliment de oxigen şi 
se administrează naloxon până la anihilarea depresiei 
respiratorii fără compromiterea analgeziei. Naloxonul se 
administrează cu prudenţă (aport general de 0,5-2 µg/kg sau 
20 µg IV la 1-2 minute). Cu cât toleranţa copilului la opioide 
este mai mare, cu atât  mai mare este sensibilitatea lui faţă de 
efectul naloxonului existând riscul unei  detrese profunde 
cauzată de simptomele de sevraj. Astfel, la pacientul care 
tolerează opioidul  naloxonul trebuie titrat în cantităţi foarte 
mici pentru a evita precipitarea sevrejului care este extrem de 
periculos. După începerea tratamentului cu naloxon, copiii 
trebuie monitorizaţi continuu pentru că efectele opioidelor se 
menţin mai mult decât cele ale antagonistului - timpul de 
înjumătăţire a naloxonului este mult mai scurt decât cel al 
opioidelor.   
 
Confuzia şi/sau halucinaţia 
 
Copilul cu cancer prezintă multe efecte secundare care conduc 
la manifestări ale sistemului nervos central. O anamneză 
atentă poate evidenţia dacă halucinaţia sau confuzia au relaţie 
evidentă cu opioidul; acesta din urmă trebuie schimbat sau se 
adaugă un neuroleptic cum este haloperidolul (0,01-0,1 mg/kg 
oral sau IV, la 8 ore, maximum 30 mg pe zi). Neurolepticele 
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trebuie utilizate cu precauţie datorită efectelor secundare 
extrapiramidale potenţiale. 
 
Mioclonia 
 
Mioclonia este o mişcare bruscă de contracţie involuntară a 
extremităţilor, capului sau trunchiului, care este considerată 
"benignă" dacă survine în timpul somnului. Dacă mioclonia 
este prezentă în timpul stării de veghe sau este severă se  
poate administra un benzodiazepin (de ex. Clonazepam, de la 
0,01 mg/kg oral la 12 ore până la maximum 0,5 mg pe doză) 
sau se poate schimba opioidul. 
 
Somnolenţa 
 
Dacă somnolenţa nu se rezolvă într-o săptămână de la 
începerea opioidului sau dacă copilul şi/sau familia o găsesc 
deranjantă, se poate  administra un psihostimulent cum este 
dexamfetamina sau metilfenidatul (0,1 mg/kg/zi, dimineaţa 
sau la prânz ca să nu se interfereze cu somnul de noapte). 
Doza poate fi crescută cu 0,05-0,1 mg/kg până la maximum 
0,5 mg pe zi. 
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Dependenţa şi toleranţa la opioide 
 
 
Teama de ceea ce este în general cunoscut, dependenţa de 
opioid, este una din principalele motive pentru care copiii cu 
durere canceroasă severă nu primesc analgezia adecvată. 
Această teamă a fost mult exagerată. "Dependenţa" are loc 
atunci când indivizii sunt implicaţi în mod exagerat în 
obţinerea şi utilizarea unui drog, în primul rând pentru efectul 
euforic. Aceasta nu constituie o problemă la copiii cu cancer 
care primesc opioide pentru controlul durerii. 
 
 
Cu toate acestea, dependenţa fizică şi toleranţa sunt fenomene 
fiziologice şi au loc la toţi cei care folosesc opioide în mod 
cronic. Dependenţa fiziologică (fizică) apare când organismul 
devine obişnuit cu un anumit nivel al drogului şi de aceea 
reclamă drogul în mod continuu. Dacă opioidul este retras 
brusc, copilul prezintă iritabilitate, anxietate, insomnie, 
transpiraţie, rinoree, greţuri, vărsături, crampe abdominale şi 
diaree. Dacă opioidele nu sunt necesare timp îndelungat,   
simptomele de sevraj, la copiii care aveau terapia opioidă mai 
mult decât o săptămână, pot fi evitate prin reducerea  treptată 
a dozelor.  
 
 
Toleranţa la opioide apare după administrări repetate; există o 
adaptare treptată la un anumit nivel de drog iar pentru a obţine 
un grad asemănător de atenuare a durerii sunt necesare doze 
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progresiv crescânde. Cu toate că pacienţii cu dureri 
canceroase, datorită toleranţei, pot necesita doze de opioid 
crescute şi  frecvente, ei trebuie să primească dozele necesare 
pentru atenuarea durerii.  
Totuşi, ori de câte ori sunt necesare doze crescute de opioid 
pentru calmarea durerii anterior controlată, copiii trebuie 
evaluaţi cu prudenţă pentru a se aprecia dacă boala a avansat, 
întrucât durera poate fi primul semn al progresiei bolii.  
 
Părinţii sunt anxioşi în legătură cu utilizarea opioidului la 
copii,  mai ales dacă necesită doze crescute. De aceea este 
esenţial ca personalul de îngrijire să asigure familia că 
dependenţa şi toleranţa la opioide sunt fenomene normale şi 
nu înseamnă că pacientul a devenit "dependent". Copiii şi 
adolescenţii pot manifesta un "comportament de căutare de 
drog", a pretinde frecvent opioidul, a cere doze crescute sau a 
"se uita la ceas". Acest model comportamental de "pseudo-
dependenţă" este adesea observat când asistenţa durerii este 
suboptimală şi în general se rezolvă o dată ce problema este 
abordată în mod ferm iar medicaţia asigură o calmare 
satisfăcătoare. 
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Terapia adjuvantă 
 
 
Numeroase medicamente pot atenua simptomele din cancer. 
Aşa-zise "medicamente adjuvante" să contribuie la atenuarea 
durerii prin reducerea anxietăţii, minimalizând efectele 
adverse ale analgezicelor primare, sau crescând analgezia în 
mod direct. Spre deosebire de analgezicele opioide sau ne-
opioide, utilizarea medicamentelor adjuvante pentru controlul 
durerii şi atenuarea simptomelor la copii se fundamentează pe 
anumite rezultate şi experienţe anecdotice. Medicamentele 
adjuvante nu trebuie prescrise de rutină: rolul lor în asistarea 
durerii canceroase se bazează pe necesităţile fiecărui copil. 
Evaluarea continuă a indicaţiilor şi eficacităţii 
medicamentelor adjuvante ar putea ghida utilizarea lor acută 
sau cronică în copilărie. Tabelul 7, redă în rezumat grupele 
majore de medicamente adjuvante, care sunt discutate mai 
detaliat în secţiunea următoare. 
 
Antidepresivele 
 
Amtidepresivele triciclice pot atenua durerea precum şi 
depresia. Sunt medicamente preferate pentru a diminua 
durerea neuropatică (durerea arzătoare, repetată din leziunea 
sau inflamaţia nervului, cum este neuropatia indusă de 
vincristin, invazia tumorală, rezecţie de nerv). Antidepresivele 
triciclice îmbunătăţesc, de asemenea somnul şi pot mări 
analgezia opioidelor. Se recomandă la culcare, o doză orală 
iniţială de 0,2-0,5 mg/kg de amitriptilin, cu doza start de 25 
mg, crescând cu 25 % tot la 2-3 zile până la nivele 
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antidepresive. De obicei, somnul se ameliorează imediat iar 
durerea scade în 3-5 zile, cu toate că efectul analgezic complet 
nu este evident cel puţin 2 săptămâni. Dozele foarte mici sau 
foarte mari se asociază cu o analgezie inadecvată. Efectele 
secundare obişnuite incluzând fenomene anticolinergice  ca 
uscăciunea gurii şi somnolenţa, pot fi reduse prin tatonarea 
prudentă a dozei: alternativ, poate fi înlocuit cu un triciclic cu 
activitate anticolinergică redusă, ca desipramin sau 
nortriptilin. Alternativele includ doxepin şi imipramin. Dacă 
antidepresivele nu reuşesc să atenueze durerea de 
deaferentare, se poate administra un medicament 
anticonvulsivant. Antidepresivele triciclice trebuie 
administrate cu precauţie la copiii cu risc crescut pentru 
disfuncţie cardiacă (ex.după administrare de doxorubicin). 
Este indicată o electrocardiogramă iniţială care trebuie 
repetată pe măsură ce doza este crescută. Evidenţierea unui 
interval Q-T prelungit sau bloc cardiac, constituie o 
contraindicaţie pentru antidepresivele triciclice sau poate fi 
dovada toxicităţii triciclicelor. 
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Tabel 7 
 
Medicamente adjuvante 

Categoria de 
medicament 

Medicament, dozaj Indicaţii Comentarii 

Antidepresive Amitriptilin: 0,2-0,5 mg/kg oral crescând 
cu 25 % la 2-3 zile până la doze 
antidepresive (300 mg/zi). 
Alternative: doxepin, 
imipramin,nortriptilin. 

Durerea neuropatică 
(ex.indusă de 
vincristin, iradiere, 
plexopatie, invazie 
tumorală); insomnie. 

De obicei, produce somn şi 
atenuarea durerii în 2-3 zile. 
Efectele secundare anticolinergice 
sunt limitative de doză. A se 
utiliza cu precauţie la copiii cu 
risc crescut pentru disfuncţia 
cardiacă. 

Anticonvulsivante Carbamazepin: 2 mg/kg oral, la 12 ore. 
Fenitoin: 25-5 mg/kg oral, la 12 ore. 
Clonazepama: 0,01 mg/kg oral, la 12 ore. 

Durerea neuropatică, în 
special durerea 
săgetătoare şi ascuţită 

Monitorizare pentru reacţii 
hematologice, hepatice şi 
alergice. Efecte secundare: ataxia, 
tulburări gastrointestinale, 
dezorientare, somnolenţă. 

Neuroleptice Clorpromazin: 0,5 mg/kg oral sau IV la 6-8 
ore. 
Haloperidol: 0,01-0,1 mg/kg oral sau IV la 
8 ore. 

Greţuri, confuzie, 
psihoză, agitaţie acută. 
Creşterea analgeziei 
opioide. 

A ţine cont de utilizarea 
simultană a antihistaminelor 
(ex.difenhidramin) pentru a evita 
reacţia distonică legată de doze 
mari şi tratament prelungit. 
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Categoria de 
medicament 

Medicament, dozaj Indicaţii Comentarii 

Sedative, 
hipnotice, 
anxiolitice. 

Diazepan:0,05-0,1 mg/kg oral la 4-6 ore. 
Lorazepam: 0,02-0,04 mg/kg oral sau IV la 
4-6 ore. 
Midazolam: 0,05 mg/kg IV, cu 5 minute 
înaintea procedurii sau 0,3-0,5 mg/kg oral 
cu 30-40 minute înaintea procedurii. 

Anxietate acută, spasm 
muscular. Premedicaţie 
pentru proceduri 
dureroase. 

Efectul sedativ poate limita 
utilizarea opioidelor. Alte efecte 
secundare includ depresia şi 
dependenţa la utilizare prelungită. 

Antihistaminice Hidroxizin:0,5-1 mg/kg la 4-6 ore 
Difenhidramin:0,5-1 mg/kg la 4-6 ore 
 

Prurit idus de opioide, 
anxietate, greţuri. 

Efectele secundare sedative pot fi 
utile 

Corticosteroizi Predinson, prednisolon şi doxametazon. 
Dozarea depinde de situaţia clinică 

Cefalee prin 
hipertensiune 
intracraniană, 
compresie spinală sau 
de nerv, metastaze 
extinse. 

Efectele secundare includ: edem, 
simptome dispeptice, sângerare 
gastrointestinală ocazională. 

Psihostimulente a,b Dexamfetamin, metilfenidat:0,1 mg/kg 
oral, de două ori pe zi, se creşte la 0,5 
mg/kg dacă este necesar. 

Somnolenţă indusă de 
opioide, potenţarea 
analgeziei opioide. 

Efectele secundare includ agitaţia, 
tulburări de somn şi anorexia. 
Administrând doza  a doua după 
amiază devreme se evită 
tulburările de somn. 

a Nu este inclus pe Lista Medicamentelor Esenţiale OMS 
b Substanţă supusă controlului, a utiliza numai de către personal medical instruit corespunzător. 



 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
Anticonvulsivantele 
 
Anticonvulsivantele, în special carbamazepinul, fenitoinul şi 
clonazepamul, pot atenua durerea neuropatică, în special 
durerea săgetătoare şi ascuţită. Dozele sunt crescute treptat 
până ce nivelul plasmatic atinge zona terapeutică pentru 
controlul crizelor, sau până ce efectele secundare 
(dezorientare, somnolenţă, ataxie, tulburări gastrointestinale) 
devin inacceptabile. Doza iniţială de carbamazepin la copii 
este de 2 mg/kg oral, la 12 ore cu un maxim iniţial de 100 mg 
pe doză, care poate fi crescută treptat la 10-20 mg/kg pe zi (în 
2-3 doze). Efectele secundare pot fi reduse prin tatonarea 
lentă a dozelor crecânde şi monitorizarea nivelului 
medicamentului. Nivelul plasmatic terapeutic pentru 
atenuarea eficace a durerii nu a fost studiat la copii. Copiii 
trebuie monitorizaţi regulat pentru reacţiile hematologice, 
hepatice sau alergice. Dacă efectul terapeutic dorit nu este 
obţinut cu un medicament, poate fi substituit cu altul. Totuşi, 
trebuie să se acorde timp suficient pentru tatonarea dozelor 
care calmează durerea; nivelele plasmatice stabile sunt atinse 
în aproximativ 1-2 săptămâni. 
 
 
Pancitopenia este efectul secundar major, ameninţător de viaţă 
a carbamazepinei şi poate fi exacerbat prin chimioterapia 
concomitentă. Acest medicament trebuie utilizat cu precauţie 
extremă la copiii cu funcţia măduvei osoase compromise şi la 
cei care primesc chimioterapie imunosupresivă. 
 
 
Fenitoina este un anticonvulsivant alternativ; o doză iniţială 
de 15 mg/kg trebuie urmată de o doză de menţinere de 2,5-5 
mg/kg oral la 12 ore, până la maximum 250-300 mg/zi. Dacă 
utilizăm clonazepam, doza iniţială este de 0,01 mg/kg, la 12 
ore, cu creşterea treptată cu 10-25 % la 2-3 zile până la 
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maximum de 0,1-0,2 mg/kg pe zi. Copiii trebuie monitorizaţi 
atent deoarece clonazepamul are un efect marcat hipnotic şi 
poate produce depresie respiratorie şi probleme 
comportamentale. 
 
 
Neurolepticele 
 
Neurolepticele - în special fenotiazinele şi butirofenonele - 
sunt utilizate pentru atenuarea greţurilor şi vărsăturilor şi 
pentru tratamentul psihozelor şi agitaţiei acute la copii. 
Efectele secundare includ somnolenţa, hipotensiunea, vederea 
estompată, uscăciunea gurii, tahicardia şi (rareori) retenţia de 
urină şi constipaţia. Cu toate că reacţiile extrapiramidale - în 
particular crizele oculogire - sunt neobişnuite în timpul 
utilizării fenotiazinei, acestea sunt de temut; de aceea, 
medicamentul trebuie utilizat cu precauţie. Se recomandă o 
doză iniţială orală de clorpromazin (0,5 mg/kg până la doza 
maximă de 25 mg) la 6-8 ore. Efectul sedativ al 
neurolepticelor poate limita doza unor opioide concomitente, 
care poate fi tolerată. 
 
 
Antiemeticele 
 
Ondansetronul este un agent antiemetic nou, foarte util în 
greţurile şi vărsăturile induse de chimioterapie. Doza este de 
0,15 mg/kg IV la 4 ore sau prin perfuzie continuă 0,45 mg/kg 
pe zi după un bol iniţial de 0,15 mg/kg, cu doză maximă de 32 
mg/zi. 
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Sedative, hipnotice şi anxiolitice 
 
Benzodiazepinele au un număr important de indicaţii pentru 
copiii cu cancer. Diazepanul şi lorazepanul sunt recomandate 
pentru diminuarea pe termen scurt a anxietăţii acute şi a 
spasmului muscular, în timp ce midazolamul este adesea 
folosit la premedicaţia copilului pentru procedurile dureroase. 
Totuşi, benzodiazepinele produc sedare şi de aceea pot limita 
doza de opioid care poate fi luat concomitent. Doza 
recomandată de diazepamca anxiolitic şi relaxant muscular 
este de 0,05-0,1 mg/kg oral până la maximum de doza iniţială 
de 5 mg la 4-6 ore, cu creştere treptată, dacă este necesară. 
Necesarul de Lorazepam este de 0,02-0,04 mg/kg oral sau IV, 
cu o doză maximă iniţială de 4 mg la 4-6 ore. Efectele 
secundare includ sedarea şi depresia iar după utilizare 
prelungită poate dezvolta dependenţă. Diazepamul trebuie 
utilizat cu precauţie la nou-născuţi. Doza de midazolam este 
de 0,05 mg/kg IV cu 5 minute înaintea procedurilor dureroase, 
care poate fi repetată de două ori. Cu toate că midazolamul 
este disponibil numai ca soluţie pentru administrare 
parenterală, aceasta poate fi administrată oral dacă soluţia este 
amestecată cun un sirop aromat. Doza orală este de 0,3-0,5 
mg/kg, cu doză maximă iniţială de 15 mg, cu 30-45 minute 
înainte de procedură. 
 
 
Antihistaminicele 
 
Antihistaminicele sunt utile în mod deosebit în atenuarea 
pruritului indus de opioide. Hidroxizina, care are proprietăţi 
anxiolitice, antihistaminice şi antiemetice, este 
antihistaminicul de ales, în mod particular la copilul cu greţuri 
şi vărsături. Doza recomandată este de 0,5 mg/kg oral sau IV 
lent, printr-o linie centrală, cu o doză maximă iniţială de 50 
mg la 4 ore. Efectul secundar cel mai comun este sedarea şi 
uscăciunea gurii, cu agitaţie ocazională. Antihistaminicul 
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alternativ este Difenhidramina, care poate fi utilizată în 
aceeaşi doză. 
 
Corticosteroizii 
 
Costicosteroizii sunt utile în atenuarea durerii prin inflamaţie 
asociată cu compresiunea nervului, cefalee produsă de 
hipertensiune intracraniană sau durerea din metastazele 
osoase. Prednisonul, prednisolonul şi dexametazona sunt 
corticosteroizi utilizaţi curent; dozajul depinde de situaţia 
clinică. Timpul planificat pentru utilizarea continuă a 
steroidului trebuie apreciat prudent când se intenţionează 
utilizarea steroidului ca un medicament adjuvant. Efectele 
secundare includ edemele, simptomele dispeptice şi 
sângerarea gastrointestinală ocazională. Efectele secundare 
gastrointestinale pot fi accentuate dacă corticoizii sunt utilizaţi 
în combinaţie cu AINS. Se poate dezvolta, de asemenea 
hipertensiune, miopatie proximală, agitaţie, hiperglicemie, 
psihoză şi infecţia oportunistă. Modificări ale dispoziţiei şi 
câştigul în greutate pot fi profund tulburătoare pentru copii şi 
tineri. După utilizarea prelungită a cortocosteroizilor poate 
avea loc supresia   
Iar întreruperea acestor medicamente necesită o scădere 
treptată a dozelor. 
 
Psihostimulentele 
 
Dexamfetamina şi metilfenidatul sunt utilizate ocazional 
pentru reducerea somnolenţei persistente la copil şi a sedării 
importante induse de opioide. Aceste psihostimulente pot, de 
asemenea, să crească efectul analgezic al medicamentelor 
opioide. Doza start este de 0,1 mg/kg de doză ori pe zi, 
dimineaţa şi la prânz, care poate fi crescută cu 0,05-0,1 mg/kg 
până la maximum de 0,5 mg/kg de două ori pe zi, la nevoie. 
Efectele secundare includ agitaţia, tulburările de somn şi 
anorexia. Aceste medicament sunt de obicei, substanţe supuse 
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controlului, iar folosirea lor trebuie restrânsă la personalul 
medical instruit corespunzător.  
 
În evaluarea necesarului de psihostimulente, trebuie excluse 
alte cauze de sedare; somnolenţa persistentă la pacienţii care 
primesc medicamente opioide deseori au alte cauze, ca 
utilizarea concomitentă a unui alt medicament deprimant al 
sistemului nervos central, starea metabolică anormală sau 
debilitatea extremă. 
 
 
Abordări anestezice şi neurochirurgicale.  
 
Există un rol limitat pentru abordări anestezice şi 
neurochirurgicale în asistenţa durerii copilului cu cancer. 
Administrarea epidurală sau intratecală a opioidelor şi 
anestezia locală pot fi utile la copiii care nu obţin o atenuare 
adecvată a durerii cu ajutorul opioidelor orale sau parenterale, 
combinate cu adjuvante şi la cei la care calmarea durerii este 
corespunzătoare dar efectele secundare sunt intolerabile. 
Accesul permanent pe calea spinală elimină necesitatea 
repetării puncţiilor cu ac, dar aceasta este o tehnică 
specializată care trebuie efectuată de anesteziolog pediatru 
experimentat. Sedarea profundă sau anestezia generală pot fi 
utilizate pentru calmarea durerii în timpul procedurilor 
invazive. În situaţii rare, utilizarea prelungită a anesteziei 
poate fi indicată pentru asistarea durerii şi tulburărilor 
funcţionale la copilul muribund; cu toate că această abordare 
poate fi luată în considerare numai după utilizarea agresivă a 
opioidelor şi a medicamentelor adjuvante şi când abordările 
localizate sau neurochirurgicale nu sunt fezabile sau sunt 
inacceptabile de copil sau familie.  
 
Blocajele periferice sau spinale (epidurale şi intratecale) sunt 
rareori utilizate la copiii cu cancer datorită naturii 
malignităţilor în copilărie, care sunt adesea extinse, rapid 
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progresive sau metabolice în SNC. Atenuarea durerii prin 
injecţie locală anestezică este de obicei de scurtă durată şi de 
aceea deseori este necesară repetarea injecţiilor sau perfuzia 
continuă. Cu toate că au indicaţii rare la copii,  
Tehnicile neurochirurgicale (cardotomia) prin care căile 
nervoase sunt distruse pentru a reduce durerea, pot produce o 
atenuare bună a durerii localizate, a durerii 
asociate cu tumora, refractară la alte tipuri de tratament 
analgezic. În contact cu cardotomia deschisă, abordarea 
percutană necesită un copil cooperant. În cazurile bine 
selectate, procedurile neurochirurgicale spinale decompresive 
pot produce atenuarea durerii severe datorită compresiunii 
măduvei spinării. Alegerea asistenţei chirurgicale sau 
neurochirurgicale trebuie să se bazeze pe aprecierea riscului şi 
beneficiului individual şi asociat.  
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Durerea cauzată de proceduri 
 
 
Pentru copiii care primesc tratament curativ, durerea cauzată 
de procedurile de diagnostic şi de terapie este de cele mai 
multe ori mai neplăcută decât cea cauzată de cancer. 
Abordările agresive faţă de controlul durerii cauzate de 
procedură sunt deosebit de importante pentru că copiii cu 
cancer vor necesita în viitor repetarea acestor proceduri. 
Procedurile care se efectuează fără controlul adecvat al durerii 
pot cauza anxietate la copil, care creşte în mod semnificativ 
intensitatea durerii procedurilor următoare, alterează relaţia cu 
cei care oferă îngrijire medicală şi diminuează complianţa faţă 
de sfatul medical. 
 
Principii generale 
 
Profilaxia procedurilor faţă de durere implică atât abordări 
farmacologice cât şi nefarmacologice (16). Abordările 
specifice folosite trebuie adaptate individual pentru fiecare 
copil, faţă de procedura specifică, şi faţă de necesităţile şi 
preferinţele copilului şi familiei lui. 
 
Copiii trebuie să fie pregătiţi în mod adecvat faţă de toate 
procedurile invazive şi de diagnostic, de la prelevarea sîngelui 
din deget până la aspiratul medular şi tehnicile de imagistică 
radiologică. Ei trebuie să ştie cum va decurge procedura, 
trebuie să fie pregătiţi pentru  aspecte,  miros şi zgomote 
deosebite. Este posibil şi adecvat din punct de vedere cultural 
ca părinţii să fie prezenţi în timpul procedurilor pentru a oferi 
confort copiilor. Lor nu li se va cere ca să forţeze copilul 
pentru procedură. Procedurile trebuie să aibă loc în camere de 
tratament  cu destinaţie specială şi nu în camera copilului care 
trebuie să rămână pe cît posibil refugiul de evenimente 
dureroase. Trebuie să fie asigurată competenţa persoanelor 
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care efectuează procedura; copilul conştient cu cancer nu va fi 
tratat de o persoană fără experienţă care învaţă cum să 
efectueze anumite proceduri. 
 
Deseori este necesar tratamentul agresiv farmacologic al 
copilului în timpul când acesta prezintă durere legată de 
procedură, pentru a preveni ciclurile de durere care rezultă 
când procedura trebuie repetată. 
 
 
Abordările comportamentale pot să fie adoptate după ce 
procedurile de diagnostic iniţiale sunt terminate. Dacă sunt 
folosiţi agenţi farmacologici care produc sedarea conştienţei, 
copilul trebuie observat cu grijă de o persoană a cărei singură 
responsabilitate este de a monitoriza respiraţia şi nivelul de 
conştienţă; când este posibil se va folosi puls oximetria. Va fi 
prezentă şi o persoană experimentată în controlul tulburărilor 
cardio-respiratorii cu echipament de resuscitare şi medicaţie 
adecvată. 
 
 
Abordări terapeutice  
 
Procedurile produc durere de intensitate variabilă la copii 
diferiţi. Tratând durerea este important să se realizeze că atât 
durerea şi anxietatea pot apare şi cfă ambele componente 
neplăcute trebuie vizate. Abordările privind controlul durerii 
sunt discutate în paragrafele următoare şi sumarizate în 
tabelul de la pagina 57,58. 
 
Agenţi farmacologici  
 
Anestezie locală 
Pentru procedurile care implică puncţii venoase, anestezicele 
locale sunt binevenite.  
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• mixtură eutectică de anestezice locale (2,5 % lidocaină 
şi 2,5 % prilocaină) oferă anestezie locală a tegumentului 
intact dacă se aplică sub un bandaj ocluziv pentru 
minimum o oră. Aplicarea maximă este de 4 ore. Această 
metodă reduce în mod semnificativ durerea cauzată de 
puncţia lombară, canularea venoasă şi injecţiile 
subcutanate a unor agenţi ca de exemplu R-asparaginasa şi 
GCSF (factorii de stimulare a coloniilor granulocitare). 
Preparatele topice de lidocaină sunt de asemenea 
adecvate. 

 
• Lidocaina poate fi injectată sub derm printr-un ac mic 
sau sub presiune cu spray. Dacă se foloseşte acul se va 
face o veziculă subcutan, prin avansarea progresivă a 
acului. Se poate reduce arsura provocată de administrarea 
locală în mod semnificativ prin taponarea lidocainei cu 
soluţie standard de sodiu bicarbonat (1 mol/litru = 
1mEq/ml) în proporţie de 9 părţi lidocaină şi o parte 
bicarbonat de sodiu. 

 
Sedative şi hipnotice 

• Sedativele şi hipnoticele oferă anxioliză şi sedare dar 
nu furnizează analgezie şi de aceea nu vor fi folosite în 
absenţa analgezicelor pentru procedurile dureroase.  

 
• Cloral hidrat, 50-100 mg/kg, oral până la maximum 2 
g, este medicamentul de elecţie pentru procedurile 
dureroase în care copilul trebuie să coopereze, ca de 
exemplu scanările (computer tomograf şi rezonanţă 
magnetică). 

 
• Pentobarbitalul, 1-2 mg/kg ca bolus intravenos, până 
la doza maximă unică de 100 mg cu titrarea atentă a 
efectului, este medicaţia de elecţie care oferă sedaţie 
copilului care nu a răspuns bine la cloralhidrat, este mai 
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mare, sau este întârziat sub aspectul dezvoltării. Va fi 
administrat numai de persoane competente în resuscitare 
într-o încăpere dotată cu aparatură  
necesară restabilirii funcţiilor vitale. 
 
• Benzodiazepinele, includ diazepamul şi nidazolamul, 
pot fi folosite împreună cu un opioid pentru a  oferi 
calmare în timpul procedurilor care 
cauzează durere moderată spre severă (exemplu, aspiraţii 
de de măduvă). Aceşti agenţi vor fi folosiţi în camere de 
resuscitare din cauza riscului crescut de depresie 
respiratorie la administrarea concomitentă cu opioid. 
Flumazenilul poate fi folosit pentru a restabili depresia 
respiratorie sau sedarea terminată de supradozajul 
benzodiazepinelor. Doza iniţială de flumazenil, 
recomandată este de 0,2 mg în bolus intravenos, repetată 
de maximum 4 ori dacă nu există răspuns într-un minut. 
Dacă există un rpspuns iniţial dar cu reapariţia sedării 
după 20 minute, doza poate fi repetată din nou. 

 
• Diazepamul poate fi folosit oral în doză de 0,01 – 0,05 
mg/kg dar acţionează pe termen lung şi necesită 
observaţie continuă după ce procedura s-a terminat, cînd 
se administrează intravenos cauzează arsură şi scleroză 
locală, dar aceasta poate fi redusă prin administrare în 
soluţie diluată, încet printr-o venă largă. 

 
• Midazolam, 0,2 – 0,5 mg/kg oral, maximum 15 mg 
maximum 15 mg, 30,45 minute înainte de procedură, 0,05 
mg/kg intravenos 5 minute înainte de procedură şi repetat 
de 2 ori dacă este necesar, este medicamentul de elecţie 
pentru procedurile care cauzează durere scurtă şi intensă şi 
se foloseşte în asociaţie cu un opioid. Are o acţiune scurtă 
şi soluţia poate fi administrată intravenos şi titrată  în 
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funcţie de efect sau oral prin amestecul soluţiei cu un 
sirop bun la gust. 

 
Opioide 
Pentru proceduri, opioidele administrate intravenos, oral, 
intranazal şi transmucoasă sunt cele mai adecvate. De cele 
mai multe ori opioidele sunt asociate benzodiazepinelor 
pentru a produce sedarea conştiinţei pentru procedurile care 
cauzează durere moderată spre severă. Este nevoie de 
medicamente şi echipamente ca şi de persoană competentă în 
monitorizare şi resuscitare. Cele mai folosite medicamente 
din această categorie sunt:  
 

• Morfina, administrată în 0,1 mg/kg IV, 5-10 minute 
înainte de procedură sau 0,3 mg/kg oral cu o oră înainte de 
procedură. 

 
• Fentanilul, 0,5 – 2 µg/kg administrată cu 5-10 minute 
înainte de procedură. 

 
Administrarea combinată a opioidelor cu benzodiazepinele 
trebuie evaluată pentru eficacitate şi pentru orice efect advers 
potenţial în punctul lor culminant de acţiune pentru a se 
putea ghida titrarea următoare. 
 
Anestezicele generale 
Agenţii inhalaţi şi intravenoşi utilizaţi pentru a induce 
anestezia generală pot fi adecvaţi pentru amendarea durerii 
severe cauzată de anumite proceduri. Ketamina, oxidul 
mitros şi propofolul sunt utilizaţi în acest scop. Concentraţiile 
subanestezice de Ketamină pot fi folosite pentru a ameliora 
durerea legată de procedură, în special la copilul cu cancer 
care necesită anestezice repetate fregvent. Aceşti agenţi vor fi 
folosiţi de anestezişti care au experienţă în resuscitare. 
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Folosirea anestezicelor locale în timpul procedurii lor pot 
reduce disconfortul şi durerea de mai târziu.  
 
 
Abordări nefarmacologice 
 
Abordările defarmacologice sunt o parte integrală şi 
importantă a controlului adecvat al procedurilor, dar nu vor fi 
folosite ca substitute ale analgeziei farmacologice adecvate la 
copiii care vor fi supuşi unor proceduri cauzatoare de durere 
severă. Abordările cognitive şi comportamentale care au 
relevanţă particulară faţă de durerea indusă de proceduri 
include: 

• implicarea parentală 
 

• tehnicile de autocontrol 
 

• distracţia 
 

• imageria vizuală/hipnoza 
 
Abordările fizice faţă de durerea cauzată de proceduri 
include: 
 

• atingerea 
 

• aplicarea de rece 
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Algoritme pentru controlul durerii în timpul 

procedurilor 
 

1. Proceduri dureroase, exemplu:computer tomograf, 
Rezonanţă magnetică 
 
• Pregătire individualizată. 
• Cloralhidrat, o oră înainte de procedură, când 
sedarea este necesară. 
• Pentobarbital, când cloralhidratul este insuficient (la 
un copil mai mare sau retardat în dezvoltare, sau datorită 
unei reacţie de idiosincrazie) şi când facilităţile de 
monitorizare sunt adecvate. 

2. Proceduri care cauzează durere moderată, de 
exemplu  
Înţepături în deget, canulare venoasă, venopuncţie. 

 
� Pregătire individualizată. 
� Prezenţă parentală. 
� Gruparea procedurilor astfel încât repetiţia – de 

exemplu: înţepătura din deget – să nu fie necesară. 
� Anestezice locale:  

- anestezice topice 
- lidocaină tamponată. 

 
� Tehnici comportamentale, ca suflarea de baloane sau 

party de  
        suflători, distraţie. 

 
3. Proceduri care cauzează durere moderată, de 

exemplu: 
puncţia lombară.  

� Pregătire individualizată. 
� Anestezice locale: 
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- anestezice topice 
- lidocaină tamponată. 

       Tehnici comportamentale ca distracţie, hipnoza. 
    .   Benzodiazepine ( la copii selecţionaţi). 
 
4. Proceduri cauzatoare de dureri moderate spre 

severe, de     exemplu aspiraţia de măduvă, biopsia 
medulară. 

 
� Pregătire individualizată şi prezenţă parentală. 
� Anestezice locale: 

- anestezice topice 
- lidocaină tamponată. 
 

.    Orice regim medicamentos care produce sedarea 
conştienţei se  
     se va face într-un loc cu facilităţi de monitorizare. 
Exemplele  
     includ următoare: 

- Dacă accesul venos este stabilit: 
midazolam  cu fentanil intravenos sau 
morfină 5 minute înainte 
de procedură. 

- Dacă nu există acces venos : midazolam 
oral cu morfină sau diazepam oral cu 
chetamină intramusculară sau anestezie 
generală. 
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Asistenţă spirituală 
 
 
Părinţii necesită putere personală considerabilă pentru a 
înţelege diagnosticul de cancer la copilul lor, pentru a face 
faţă tratamentelor şi pentru a sprijini copilul. Credinţa 
spirituală individuală le va oferi această putere interioară şi 
asistenţa spirituală trebuie privită ca o componentă importantă 
a îngrijirii cancerului. Asistenţa spirituală poate fi cea mai 
consistentă şi importantă sursă de confort pentru copii şi 
familiile lor. Imediat după diagnostic, fără a fi intrusivi 
cadrele medicale trebuie să fie conştiente de credinţele 
spirituale ale familiei. Acest lucru va oferi o imagine 
valoroasă a acţiunilor şi cuvintelor care trtebuie folosite în 
cursul tratamentuluji copilului şi în privinţa unor atitudini 
particulare care trebuiesc respectate. Părinţii şi copiii trebuie 
să fie în stare să aleagă cu-i să vorbească şi cu cine să-şi 
împărtăţească experienţa în loc de a li se impune cineva. 
Asistenţa spirituală adevărată nu trebuie să fie judecată ci 
respectată şi va ajuta copilul şi familia să-şi găsească pacea 
sufletească. 
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Preocupări etice în controlul durerii. 
 
 
 
 
Asistenţa copilului care moare 
 
Moartea tragică şi prematură a unui copil nu poate fi prevenită 
întotdeauna dar o asistentă competentă şi compasionată poate 
uşura durerea şi suferinţa copilului (35,36). Copiii deseori ştiu 
când ei mor, chiar dacă aceasta nu a fost discutată cu ei; ei 
trebuie să primească asistenţă suportivă şi paliativă adecvată 
incluzând controlul adecvat al durerii (37). Înţelegerea 
copilului despre moarte variază în funcţie de vârsta dezvoltării 
(38). Chiar copiii mici pot recunoaşte cuvântul “moarte” deşi, 
înţelegerea lor este limitată şi cea mai mare teamă a lor este 
cea de despărţire; ei au nevoie de reasigurări şi consitenţă. 
Copiii între 3 şi 6 ani pot înţelege că sunt foarte bolnavi şi nu 
se fac mai bine. Copiii mai mari pot să înţeleagă că sunt pe 
moarte şi deseori sunt capabili să discute acest lucru deschis, 
deşi ei pot să aleagă să nu discute sau să-şi împărtăşească 
sentimentele unei persoane apropiate de încredere. 
Adolescenţii sunt foarte conştienţi de implicaţiile 
diagnosticului, de eşecul diferitelor tratamente şi de finalitatea 
morţii. 
 
Cadrele medicale trebuie să stabilească încredere printr-o 
sinceritate consistentă în discuţiile cu părinţii şi copiii, în 
particular răspunzând tuturor întrebărilor despre moarte şi 
despre a muri. Pentru că boala poate fi incurabilă, necesităţile 
fizice şi emoţionale ale copilului par să fie mai mari. Copilul 
şi familia lui trebuie să decidă dacă ultimele vor fi petrecute în 
spital, acasă sau în hospice.Asistenţa medicală de acasă sau 
din hospice va trebui să urmărească acelaşi plan terapeutic ca 
în spital dar în care părinţii au responsabilitatea primordială. 
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Părinţii necesită ghidare detailată pentru a le reduce 
îngrijorarea şi pentru a le permite să se concentreze asupra 
îmbogăţirii şi participării în ultimele momente ale vieţii 
copilului. Publicarea cărţii Asistenţa copilului pe moarte 
furnizează o referinţă generală bună (39). 
 
Tratamentul bolii şi a traumei secundare trebuie să includă un 
effort susţinut pentru a ameliora durerea şi trebuie să fie 
desemnat prevenirii oricărei suferinţe evitabile. Acest lucru 
este adevărat mai ales în îngrijirea copiilor pentru că ei sunt 
vulnerabili; ei nu pot acţiona ca avocaţii lor însăşi şi de aceea 
depind de adulţi. Cele două principii etice din asistenţa clinică 
sunt de a face bine (“beneficence”) şi de a minimaliza 
vătămarea (“nonmaleficence”). În practică aceasta înseamnă 
de a avea în vedere echilibrul dintre beneficii şi povara 
tratamentelor cancerului pentru copil şi familie. Aceste 
principii au ca fundament respectul pentru copil – dreptul 
copilului de a alege şi necesitatea de a fi protejat. 
 
Natura agresiv crescândă a tratamentelor cancerului implică 
terapii şi proceduri cu potenţial de a cauza suferinţă şi durere 
considerabilă. Cadrele medicale şi instituţiile trebuie să 
sprijine tratamentul uman şi competent al durerii şi suferinţei, 
în special la copilul care moare. Cadrele medicale trebuie să 
fie şi avocaţi pentru copii. Chiar dacă familia crede că, copilul 
trebuie să suporte durere severă, cei care asigură sănătatea 
trebuie să ofere ameliorare adecvată a durerii – dacă este 
necesar chiar prin implicarea autorităţilor desemnate 
legislative sau administrative. 
 
Eutanasia şi suicidul asistat de medic 
 
Eutanasia medicală este intervenţia intenţională, activă a unui 
cadru medical pentru a sfârşi viaţa, bazată pe credinţa că este 
mai bine să sfârşeşti viaţa unei suferinţe intolerabile. 
Întreruperea unui tratament inutil, povara care depăşeşte 
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beneficiul pacientului, nu este eutanasie. Oferind analgezie 
adecvată unui copil, nu este acelaşi lucru cu terminarea 
intenţionată a vieţii lui, chiar dacă în situaţii nedorite doze 
adecvate pentru durere pot să scurteze viaţa. Dacă condiţia 
clinică a unui copil se schimbă, astfel încât tratamentele 
considerate odată ca necesare devin inutile, întreruperea 
acestor tratamente nu este eutanasie. 
 
Suicidul asistat de medic este oferirea mijloacelor, în acest 
caz copilului şi familiei, pentru a sfârşi viaţa, cu înţelegerea 
explicită şi mutuală că aceste mijloace sunt folosite pentru 
acest scop. Totuşi pentru că este puţin probabil ca pacineţii 
copii să caute în mod activ moartea dacă primesc asistenţă 
paliativă şi analgezică adecvată, OMS crede că este prematur 
să se prezinte în această publicaţie tema complexă a eutanasiei 
şi a suicidului asistat de medic pentru copilul cu cancer. 
 
 
 
Justeţe în folosirea resurselor limitate 
 
Majoritatea resurselor medicale din lume, incluzînd cele 
pentru ameliorarea durerii şi a suferinţei, sunt disponibile 
numai unei minorităţi de copii. Chiar în ţările dezvoltate, cele 
mai multe resurse sunt direcţionate, terapiei curative decăt 
celei de medicină paliativă. Folosirea agresivă de agenţi 
chemoterapeutici scumpi, radioterapie sau chirurgie când 
acestea nu pot oferi vindecare sau paliere, reprezintă o risipă 
de resurse. În multe ţări o proporţie considerabilă de resurse 
disponibile terapiilor curative pot fi utilizate cu efecte mai 
bune dacă se redirecţionează către programe de asistenţă 
paliativă sau control al durerii. 
 
Eforturile colaborative deja iniţiate de OMS şi organizaţii 
umanitare variate se vor dezvolta pentru a promova 
colaborarea dintre centrele din ţările dezvoltate şi ţările în curs 
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de dezvoltare având ca ţel asigurarea unui tratament optim al 
durerii şi suferinţei copilului cu cancer. 
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Educaţie profesională 
 
În ciuda progresului enorm privind cunoştinţele ameliorării 
durerii din cancer la copii, rămân încă în clinica practică 
provocări serioase. Există un gol mare între ceea ce se 
cunoaşte şi ceea ce se practică. Cadrelor medicale le lipseşte 
informaţia la zi despre sistemele durerii, metodele de 
determinarea durerii şi măsurile efective de ameliorare a 
durerii în cancer. Prioritatea cea mai mare este acum ca în 
viitorul imediat să se aplice în practică cunoştinţele existente 
privind ameliorarea durerii în cancerul copilului. 
 
În prezent curicula cadrelor de învăţământ medical (medicină, 
nursing, psihologie) include puţine informaţii despre 
sistemele senzoriale care mediază durerea, despre factorii care 
accentuează durerea, despre trigherii care activează sistemele 
inhibitorii interne ale durerii, sau despre terapiile 
medicamentoase şi nemedicamentoase care sunt disponibile 
pentru copii. Ghidul pentru controlul durerii din cancer 
furnizat de această publicaţie este  oferit şi va disponibil în 
scop educaţional atât în ţările dezvoltate cât şi în ţările în curs 
de dezvoltare, împreună cu informaţiile despre natura 
determinarea, tratamentul durerii cancerului la copil. 
Scopurile programelor educaţionale din acest domeniu pot fi: 

• diseminarea unui trunchi comun conţinând 
liniliile directoare 
esenţiale pentru ameliorarea durerii cancerului la 
copii cu materiale suplimentar furnizat pentru a 
satisface necesităţile grupurilor profesionale 
individuale. 
 
• furnizarea de programe de perfecţionare pentru 
cadrele medicale  împreună  cu comitete de 
certificare profesională existente şi cu facultăţi 
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ale universităţilor, colegii şi şcoli de 
perfecţionare. 

 
Aceste scopuri pot fi atinse prin încurajarea şi ajutorul oferit 
societăţilor interesate în educaţie profesională (de exemplu: 
grupuri de interes special pentru copii ai IASP), asociaţiile 
medicale şi de nursing, naţionale şi internaţionale, societăţile 
de cancer şi fundaţiile care sprijină şi încurajează schimbările 
educaţionale. Asemenea institutii ajută la distribuirea 
materialelor de perfecţionare adecvate despre controlul durerii 
din cancer prin sistemele educaţionale de sănătate existente.  
 
În sfârşit publicul trebuie să fie reasigurat că durerea din 
cancerul copilului trebuie controlată şi că nu este nevoie ca 
pacientul să sufere prelungit cu durere severă. Terapia 
medicamentoasă stă la baza controlului durerii dar trebuie să 
fie controlată cu abordări cognitive, fizice şi 
comportamentale, asemenea celor descrise în această 
publicaţie. 
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Educaţie publică 
 
 
Opinia publică poate face propagandă pentru asistenţa 
comprehensivă şi umană pentru la care copilul cu cancer are 
drept. Pentru aceasta publicul trebuie să fie conştient de 
următoarele: 
 • copilul cu cancer suferă deseori de durere 
 
 • ghidurile practice pentru amendarea durerii la copil 
recomandă atît 
             terapiile medicamentoase cât şi terapiile 
nemedicamentoase. 
 
 • medicaţia opioidă este sigură şi eficientă la copii, 
când se foloseşte  
             adecvat pentru controlul durerii. 
 
 • administratea adecvată a medicaţiei opioide nu 
conduce la abuz 
             şi dependenţă, aşa cum se presupune ân mod popular. 
 
 • metodele simple şi practice nemedicamentoase de 
control al durerii  
             trebuie combinate cu terapiile nemedicamentoase 
pentru a obţine  
             amendarea efectivă a durerii copilului cu cancer.   
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Consideraţii legislative şi politice 
 
Sistemele care controlează distribuţia şi prescripţia de 
medicamente opioide au fost stabilite înainte ca valoarea 
opioidelor administrate oral în controlul durerii din cancer să 
fie recunoscute. Aceste sisteme s-au dezvoltat pentru a 
preveni abuzul de opioide, nu pentru a inhiba folosirea lor în 
ameliorarea durerii din cancer. Cititorul este îndrumat la 
partea a 2-a Disponibilitatea de opioide, a companiei care 
publică controlul durerii din cancer.  
 
Angajamentul puternic care să asigure disponibilitatea 
medicaţiei neopioide şi opioide şi a agenţilor anestezici, şi că 
legislaţia care guvernează conduita profesională a cadrelor 
medicale nu inhibă tratamentul adecvat al durerii cancerului la 
copii, este esenţială. O politică naţională care oferă 
introducerea fazelor, programelor care controlează durerea 
cancerului la copil, începând din centrele majore de cancer şi 
care să se extindă inclusiv la nivelul spitalelor din provincie şi 
centrele de sănătate comunitare, trebuie să fie stabilit. Aceasta 
va facilita dezvoltarea unui sistem naţional coordonat şi 
structurat pentru educarea cadrelor medicale în controlul 
durerii şi a altor simptome obişnuite din cancer. Se va asigura 
şi disponibilitatea medicaţiei necesare, în particular al 
analgezicelor opioide cât şi continurarea asistenţei suportive şi 
paliative pentru toţi copiii cu cancer. 
 
Implementarea pas cu pas a unor asemenea programe trebuie 
monitorizată continuu şi evaluată. Implementarea cu succes 
va conduce la: 
 
 • adoptarea unei politici oficiale de control al durerii 
 
 • metode consistente de determinare a durerii 
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 • disponibilitatea consistentă şi folosirea de medicaţie 
adecvată  
    opioidă şi neopioidă, şi adjuvante 
 
 • folosirea decvată a terapiilor nemedicamentoase 
 
 • programe educaţionale pentru cadrele medicale 
despre amendarea 
   durerii prin cancer şi asistenţă paliativă. 
 
 
 
Atingerea acestor obiective va reflecta gradul de succes în 
implementarea naţională a programului, dar ultimul indicator 
al succesului va fi disponibilitatea şi aplicarea asistenţei 
controlului durerii şi de asistenţă paliativă pentru pacienţii cu 
cancer din comunităţile rurale şi clinici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

Aspecte organizaţionale 
 
 
Resursele medicale disponibile în diferite ţări variază enorm, 
şi recomandările făcute acolo pentru organizarea programelor 
de control al durerii canceroase trebuie modificate în acord. 
Implementarea cu succes al programului necesită un număr 
suficient de cadre medicale şi rezerve adecvate de 
medicamente şi echipament; depinde de asemenea într-o 
măsură suficientă de voinţa politică care să susţină aceste 
cerinţe.  
 
Principiile orientative pentru stabilirea unei politici naţionale 
privind ameliorarea cancerului la copil sunt: 
 
 • durerea produsă de cancer la copii este o problemă 
serioasă  
             şi la ora actuală este inadecvat evaluată şi tratată 
 
 • durerea copilului trebuie determinată  
 
 • factorii de mediu şi cei umani care contribuie la 
durere pot fi 
             determinaţi şi modificaţi 
 
 • terapia medicamentoasă în special cea care foloseşte 
             opioide pentru a ameliora durerea severă este 
primordială  
             în tratament 
 
 • terapiile fizice, cognitive, comportamentale şi 
suportive trebuie  
   folosite pentru a complementa terapia 
medicamentoasă 
 



 96 

 • controlul optim al durerii reclamă o abordare 
comprehensivă faţă 
             de copilul cu cancer, pentru a controla toţi factorii 
care intensifică 
             durerea şi suferinţa. 
 
Serviciile de sănătate    
 
Cadrele medicale din orice spital şi unitate de cancer trebuie 
să includă persoane cu experienţă în controlul durerii. 
Responsabilitatea controlului durerii trebuie împărţită la toate 
disciplinele care se ocupă de asistenţa pacientului – anestezie, 
oncologie, pediatrie, psihologie şi nursing – şi personalului 
care se ocupă cu asistenţa socială şi pastorală. Membri echipei 
de asistenţă medicală vor oferi sfaturi despre asistenţă pentru 
pacienţi când aceştia sunt în spital şi vor dezvolta planuri de 
terapie adecvate pentru copiii care se întorc acasă. Un spital 
cu o unitate de cancer trebuie să fie capabilă să furnizeze tot 
tratamentul necesar pentru controlul durerii din cancer, al 
simptomelor inclusiv medicamente, radioterapie şi blocare 
specializată a nervilor regionali. 
 
 
Centrele de sănătate 
 
 Deşi ţări diferite folosesc termeni diferiţi pentru a descrie 
centrele de sănătate, toate aceste centre oferă asistenţă 
medicală esenţială în comunitate. Ele vor oferi tratament 
pentru durere când copiii cu cancer sunt trataţi acasă. 
Asistenţa spitalicească fie ambulatorie fie în spital, trebuie 
ţinută la necesar minim pentru stabilirea şi menţinerea unui 
plan de control adecvat al durerii care poate fi urmat în 
comunitate sub supraveghere profesională continuă. Cadrele 
medicale trebuie să fie instruite să evalueze copiii, să ofere 
sfat familiilor despre aspecte variate ale îngrijirii, să înţeleagă 
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principiile care stau la baza folosirii terapiilor 
medicamentoase şi nemedicamentoase ale durerii şi să ofere 
sprijin psihosocial atât pentru copii cât şi pentru familiile lor. 
 
Asistenţa în hospice şi la domiciliu  
 
Asistenţa paliativă trebuie recunoscută ca o parte integrală a 
asistenţei cancerului şi trebuie să ofere sprijin psiho-social 
familiei care este prima care oferă îngrijire copilului. Sprijinul 
adiţional este esenţial pnetru familie şi prieteni apropiaţi ai 
copilului care moare. Instituţii specializate de îngrijire la 
domiciliu, hospice, case de asistenţă respite şi unităţi de 
asistenţă paliativă în spitale există într-un număr de ţări 
dezvoltate (40,41). Dacă acestea asistă familia în îngrijirea 
copilului la domiciliu s-au oferă un domiciliu special pentru 
un copil, preocupările lor implică boala şi simptomele. 
                       
Programele de îngrijire la domiciliu care sprijină familia 
oferind asistenţă paliativă trebuie să se dezvolte în toată 
lumea. Serviciile existente de asistenţă paliativă trebuie 
exstinse ca să includă servicii specializate pentru copii şi 
cadrele medicale trebuie perfecţionate în asistenţă paliativă. 
Politica guvernelor trebuie să arate clar că serviciile de 
asistenţă paliativă sunt o parte integrală a serviciilor de 
sănătate şi trebuie să sublinieze importanţa dezvoltării celor 
mai bune metode de îngrijire a copilului cu cancer. 
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Sumarul celor mai importante propuneri 
 
Recomandări clinice 
 
1. Durerea severă la copiii cu cancer este o urgenţă medicală 
şi trebuie rezolvată în mod rapid. 

 
2. Trebuie folosită o abordare multidisciplinară acre oferă 

asistenţa paliativă comprehensivă. 
 
3. Terapiile practice cognitive, comportamentale, fizice şi 

suportive vor fi combinate cu tratamentele 
medicamentoase adecvate pentru a obţine controlul 
durerii. 

 
4. La intervale regulate pe tot parcursul terapiei durerea şi 

controlul durerii vor fi determinate. 
 
5. De câte ori este posibil se va determina cauza durerii şi se 

va iniţia tratamentul cauzei care a provocat-o. 
 
6. Durerea cauzatp de proceduri va fi tratată agresiv. 
 
7. "Scara analgezică" a OMS va fi folosită în selecţia 

medicaţiei antialgice; care este, sau trebuie să fie o 
abordare pas cu pas în controlul durerii şi în care 
severitatea durerii copilului determină tipul şi doza de 
analgezice. 

 
8. Administrarea orală de analgezice se va folosi ori de câte 

ori este posibilă. 
 
9. Concepţia greşită privind dependenţa opioidă şi abuzul de 

medicamente trebuie corectată. Teama de dependenţă la 
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pacienţii care primesc opioide pentru controlul durerii este 
o problemă care trebuie rezolvată. 

 
10. Doza adecvată de opioid este doza care controlează 

efectiv durerea. 
 
11. Dozele analgezice adecvate trebuie administrate "după 

ceas", de exemplu la interval regulat nu la cerere.  
 
12. Se va administra o doză suficientă de analgezic pentru a 

permite copiilor să doamă în timpul nopţii. 
 
13. Efectele secundare vor fi anticipate şi tratate agresiv iar 

efectele tratamentului vor fi determinate regulat. 
 
14. Cînd opioidele sunt reduse sau oprite dozele trebuie 

scăzute gradat pentru a evita reapariţia durerii sau semnele 
de abstinenţă. 

 
15. Asistenţa paliativă pentru copilul cu cancer care moare 

trebuie să fie o parte a unei abordări comprehensive care 
se adresează simptomelor fizice şi necesităţilor lui 
psihologice culturale şi spirituale. Asemenea îngrijire 
poate fi oferită în casele proprii ale copiilor dacă aceştia 
aşa doresc. 
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Recomandări administrative şi educaţionale 
 
1. Guvernele naţionale trebuie să ia în considerare instituirea 

programelor de control a durerii în cancer pentru copii pe 
baza acestor linii directoare. Alte instituţii care participă 
trebuie să includă Ministerul Sănătăţii, Controlul 
Medicamentului, Ministerul Educaţiei, instituţii cu rol 
legislativ, asociaţii naţionale ale cadrelor medicale şi ale 
organizaţiilor de cancer. Trebuie să se facă încercări 
pentru creşterea sau realocarea fondurilor privind 
implementarea controlului durerii din cancer la copii. 

 
2. Guvernele trebuie să-şi împărtăşească experienţa în 

precizarea sistemelor care controlează medicaţia pentru a 
se asigura că legislaţia desemnată în preveţia abuzului de 
droguri nu împiedică copilul cu cancer să primească 
medicaţia necesară pentru controlul durerii. 

 
3. Practicile administrative de control şi de control naţional 

privind distribuţia analgezicelor opioide orale trebuie 
revizuite şi dacă este necesar, revizuite pentru a permite 
disponibilizarea lor pentru pacienţii cu cancer. 

 
4. Guvernele trebuie să încurajeze cadrele medicale, să 

raporteze autorităţilor adecvate toate situaţiile în care 
opioidele orale nu sunt disponibile pacienţilor cu cancer 
care au nevoie de ele. 

 
5. Ghidul controlului durerii din cancer şi a asistenţei 

paliative la copil trebuie evaluat în centre de cancer 
naţikonale şi diseminate progresiv la nivel comunitar. 

 
6. Cadrele medicale, în limita nivelurilor de pregătire, vor fi 

învăţate să determine durerea în cancer şi să înţeleagă 
controlul ei. 
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7. Se va încuraja cercetarea în controlul durerii din cancer în 

raport cu necesitatea fiecărei ţări. Această cercetare va 
include evaluarea abordărilor existente despre controlul 
durerii şi despre efectele asupra modificărilor în controlul 
medicaţiei şi educaţia profesională. 

 
8. Învăţămîntul preuniversitar şi postuniversitar şi 

examinarea sistemelor de certificare pentru medici, 
asistente şi alte cadre medicale va sublinia cunoştinţele 
despre controlul durerii. 

 
9. Membrii familiilor vor fi instruiţi să ofere la domiciliu 

îngrijire copilului cu cancer prin sistemele de asistenţă a 
sănătăţii comunitare.    
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Publicaţii OMS selectate din acelaşi domeniu 
 

Preţ în franci elveţieni 
 

Alte informaţii referitoare la aceste publicaţii sau alte 
publicaţii ale OMS pot fi obţinute 

Distribution and Sales, World Health Orgazation, 

1211 Geneva 27 Switzerland 

*Preţurile pentru ţările în curs de dezvoltare reprezintă 70 % 

a celor menţionate mai sus.  
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Aproape toţi copiii cu cancer prezintă durere - ca rezultatul 
direct al bolii, ca efect secundar al tratamentelor sau a 
procedurilor clinice invazive, sau ca un aspect al stresului 
psihologic. În mai mult de 70 % din cazuri durerea va deveni 
într-un anumit stadiu, severă. Deşi, mijloacele de combatere a 
durerii sunt disponibile, atât în ţările dezvoltate cît şi în cele în 
curs de dezvoltare, folosirea lor la copii este de obicei 
limitată. Teama de dependenţa de droguri, lipsa unbor 
cunoştinţe despre percepţia copilului privind durerea şi boala, 
folosirea unor doze medicamentoase neadecvate şi eşecul 
înţelegerii valorii măsurilor suportive, nemedicamentoase, 
toate au contribuit la un control inadecvat, răspândit al durerii 
la copilul cu cancer. 
 
Din aceste motive, considerăm că literatura medicală care se 
ocupă exclusiv cu controlul durerii în cancer şi îngrijirea 
paliativă la copii este esenţială. Acest volum - este o referinţă 
la Cancer Pain Relief a OMS, este adresată cadrelor medicale 
a căror primă responsabilitate este asistenţa copiilor cu cancer. 
Se ocupă în detaliu cu administrarea medicaţiei analgezice 
adecvate şi a terapiei adjuvante pentru controlul altor 
simptome datorate cancerului sau cauzate de tratament. Totuşi 
abordarea este holistică cu controlul durerii perceput ca o 
parte a asistenţei paliative comprehensive. Necesitatea 
recunoaşterii problemelor psihologice, sociale şi spirituale ale 
copiilor de a le reduce teama şi de a le răspunde întrebărilor 
este stresant, ca şi valoarea implicării membrilor familiei în 
tratament şi sprijin. 
 
Cartea adresează teme ca educaţia cadrelor medicale, 
conştientizarea publicului privind problemele speciale ale 
copilului cu cancer şi reglementările guvernamentale privind 
distribuţia şi prescripţia analgezicelor opioide care va permite 
asigurarea că problematica ei se va extinde şi la factorii de 
decizie şi de legislaţie.   
 


