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Tratamentul durerii la 

pacienții oncologici. 

Treptele tratamentului 

antialgic



Definiţia durerii

 80% din pacienţii oncologici prezintă durere

 75% durere secundară evoluţiei bolii

 25% durere iatrogenă

 durere revelatoare (meta osoase, carcinomatoză 

peritoneală)

 legată de diagnostic

 durere tardivă, sechelară (complicaţii ale tratamentului)

 reşute, metastaze

 durere în fază terminală



Definiţia durerii

 Experienţă senzorială şi emoţională

dezagreabilă asociată unor leziuni 

tisulare reale sau potenţiale sau descrisă

în termenii unor astfel de distrucţii.
Asociaţia Internatională de Studiu a durerii din     

cadrul OMS, 1979



Definiţia durerii

 Natura complexă : componentă senzorială, afectivă, 

cognitivă, comportamentală.



• “Va pierde speranţa...”

• “Va fi deprimat(ă)...”

• “Nu va dori tratamentul...”

• “Să nu se găndească la moarte...

Sa nu-i spuneți!



Comunicare doar cu 

rudele 

 Medic               aparținători “împovărați”

pacient “ferit”

Medic “împovărat”

Pacient suspicios  



Asupra pacientului:
• Suspiciune

• Neîncredere

• Izolare în durere

• Sentimentul de a fi abandonat, neluat în seamă

Asupra aparţinătorilor:

• Dificultăţi în luarea deciziilor

• Sentimentul vinovăţiei

• Blocaje în relaţia cu pacientul

Efectele tăcerii



Asupra medicului:

• Frustrare

• Blocaj în relaţia cu pacientul 

Asupra personalului medical:

• Confuzie

• Evitarea interacţiunilor

Efectele tăcerii





Pentru a menţine o relaţie de încredere

 Pentru a reduce gradul de nesiguranţă al pacientului , 

 Pentru ca pacientul să poată lua decizii privind viitorul lui

 Pentru a evita izolarea pacientului

 Pentru a evita suferinţa pacientului dacă acesta află 

diagosticul in mod accidental

 O BUNA COMUNICARE FAVORIZEAZĂ 

COMPLIANȚA PACIENTULUI LA TRATAMENT ȘI 

CONTROLUL SIMPTOMELOR



•-

stabilirea unor relații cu pacientul, familia

culegere date privind 

Dinamica familiei

Rutina zilnică/experiența de viață

Ocupaţia/ Stabilitatea financiară

Percepţia despre sine/ Spiritualitatea 

Durerea 

Mod de apariţie, factori declanşatori, caracter   

permanent sau temporar

Frecvenţa şi durata crizelor, analgezice 

administrate, eficacitate

Topografia şi caracteristicile durerii

Impactul psiho-social, afectiv 

Culegerea datelor



Recomandările OMS

 CREDEŢI simptomele descrise de pacient

 EVALUAŢI extinderea bolii

 EXAMINAŢI complet pacientul

 CEREŢI examinări complementare

 EVALUAŢI caracteristicile durerii

 TRATAŢI DUREREA pentru a facilita investigaţiile

 REEVALUAŢI tratamentul antialgic



Metode de evaluare a 

durerii

 Evaluarea corectă a sindromului dureros 

trebuie să ţină cont de complexitatea durerii în 

general dar şi de pacient 

 Durerea este un fenomen subiectiv

 Este dificil de găsit metode obiective de 

evaluare a durerii



Metode de evaluare a 

durerii

 Metode unidimensionale

 simple

 uşor de realizat

 DAR: evaluează doar intensitatea durerii

 Metode multidimensionale

 asociază chestionare de limbaj cu proiecţia durerii 

pe siluetă 

 chestionare de anxietate-depresie

 chestionare de heteroevaluare



Evaluarea durerii : metode 

unidimensionale

1. SCALA VERBALĂ SIMPLĂ (SVS): 

 Prima scală utilizată în evaluarea durerii

 Cuprinde calificative aranjate în ordine crescătoare 

 Exemplu: durere absentă, uşoară, moderată, intensă, 

extremă

Necesită un grad de 

comprehensiune din partea 

pacientului 



Evaluarea durerii: metode 

unidimensionale

2. SCALĂ VIZUALĂ ANALOGĂ (SVA)

 Descrisă pentru prima dată în 1974 de Huskisson

 Este în prezent cea mai cunoscută şi utilizată scală de 

evaluare a durerii

 Se prezintă sub forma unei rigle de 10 mm care la una 

dintre extremităţi indică lipsa durerii iar la cealaltă 

extremitate - durerea extremă

0 10



Evaluarea durerii: metode 

unidimensionale

3. SCALĂ NUMERICĂ (SN)

 Se exprimă printr-o notă de la 1 la 10 ( sau de la 1 

la 100) pe care pacientul o alege pentru a 

caracteriza intensitatea durerii

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10



Evaluarea durerii: metode 

multidimensionale

 Proiectia durerii pe silueta

 Chestionare (Mc.Gill, QDSA : Questionnaire de 

Sainte Antoine, 1984)

 Scale de evaluare a statusului emoţional (HAD: 

Hospital Anxiety and Depression Scale)

 Scale de evaluare a impactul durerii asupra vieţii 

cotidiene

 Scala comportamentală Doloplus (persoane în 

varsta, probleme psihice)



Evaluarea durerii: metode 

multidimensionale

1. Proiecţia durerii pe siluetă

 Metodă simplă, uşor de efectuat şi repetat

 Constă în realizarea unei schiţe corporale pe care 

pacientului i se cere să marcheze zonele 

dureroase, cu culori diferite în funcţie de 

intensitatea durerii



Proiecţia durerii pe siluetă



Mecanismele durerii

 Durere nociceptivă

 leziuni tisulare

 localizată, se poate 

accentua la 

mobilizare 

 lancinantă

 ex. neurologic : 

normal

 Durere neuropatică

 compresiune / leziune 

nervoasă

 spontană: 

permanentă (arsură) 

+ accese paroxistice 

(descarcări electrice)

 provocată : alodinie,  

hiperalgezie

 ex. obiectiv: hipo-, 

anestezie. 



Evaluarea durerii: metode 

multidimensionale

2. Chestionarul lui Melzack- “scala cuvintelor”
 Elaborat în anii 70

 Cuprindea 102 calificative grupate în ordine alfabetică pentru 
descrierea durerii, regrupate ulterior în 3 clase (senzoriale, 
afective, evaluative)

 Chestionarul Saint-Antoine cuprinde 61 calificative repartizate 
în 17 subclase (9 senzoriale, 7 afective, 1 evaluativ)

 Exemple : deprimantă, enervantă, usturime, arsură, furnicături, 
descărcări electrice, obsedantă, exasperantă, epuizantă, 
înţepătoare, penetrantă, greutate, spastică, contracţie ..



Evaluarea durerii: metode 

multidimensionale

3. Scala comportamentală
 Metodă de heteroevaluare 

 Necesită o perioadă lungă de observare

 Cea mai cunoscută este scala DOLOPLUS formată din 10 
itemi: 

 5 somatici (acuze somatice, pozitie antalgica de repaus, protectia 
zonelor dureroase, mimica, somn), 

 2 itemi psiho-motori (toaleta, miscari), 

 3 item sociali (comunicare, viata sociala, tulburari de 
comportament) 

 cotate dupa nivelul de intensitate progresiv de la 0-3.

 sumarea item-urilor se obţine un scor cuprins între  0 la  30

 durerea este considerată prezentă pentru scor mai mare de 5.



Scala DOLOPLUS



Scala DOLOPLUS



Evaluarea durerii



Scara analgezica

III B: morfina s-c, i-v, ED, IT

III A : morfina orala

II B : Tramadol, Pentazocina

II A : opiacee slabe (Codeina, 

Dextropropoxifen)

I : non opiacee ( Paracetamol) + AINS

+ co-antalgice



Principiile tratamentului

 Calea orala preferata

 Ora fixa + med. “la nevoie”pt.puseele dur.

 utilizarea progresiva a palierelor OMS 

1,2,3 + co-antalgice

 intensitatea durerii dicteaza tratamentul

 reevaluare, reevaluare, reevaluare



Nivelul I

1. Dureri de intensitate mica

 paracetamol: 500mg/4ore, Dmax.=3g/zi

! Functia hepatica

 AINS: meta.osoase

Aspirina, Ibuprofen, Diclofenac, Piroxicam

inhibitori de cox-2: Celecoxib, Rofecoxib

! Functia renala, anticoagulante, antecedente

UGD



Nivelul II 

Medicament    D max    Analgezie     Observatii
                            (mg/zi )        (ore)

Codeina   240 - 360   4-6        Metab.hep.cit.p450,

       constipatie

DHC   240 - 360   3-4        Prep.retard/12ore

       Efecte sec.< Codeina

Tramal   400 - 600   4-6     !functia renala

       convulsii

Fortral   Oral 600

   s-c  360

  2-3      Ef. sec. psihomimetice

    ! NU durere cronica.



Nivelul III

Opioide

 Morfina, oxicodonă, fentanil, 

metadonă,hidromorfonă, alfentanil, 

buprenorfina

 Opioidul de elecție pentru durerea 

moderată –severă este morfina

 Preparate cu acțiune retard și rapidă



Morfina

! Nu exista doza maximala

 titratrea : morfina cu eliberare imediata, cresterea

dozei cu 30-50% pana la controlul durerii

 posibilitatea adm.interdozelor (1/6 din doza /zi)

 calea orala preferata

 s-c/i-v daca : tulburari de deglutitie, ocluzie cr.,

doze mari, constipatie imp, ef.sec.majore, CT

Echianalgezia po si s-c sau iv= intre 1/2 si

1/3



Calea transcutanată

 Fentanil transdermic/buprenorfină transdermică- la 

pacienții la care doza necesară de opioide este stabilă

 Calea transcutanată –

 asigură absorbția constantă

 Complianță crescută

 Este de 70-100 ori mai potent decât morfina

 Nu se administrează la pacienții opioid naivi

 Se administrează la pacienții cu un necesar minim de 60 mg 

/24h morfină

 Nu se administrează la pacienții cu intensitatea durerii 

variabilă

 Nu se administrează la pacienții cu durere severă



Calea transcutanată

 Debutul acțiunii este la 12 ore de la 

aplicare pe piele

 Atinge concentrația maximă la 24 ore

 Concentrația stabilă la 72-96 de ore de la 

prima aplicare



Calea transcutanată

 Aplicarea plasturelui

 Pe pielea curata, spalată cu apă și uscată

 La nivelul umăr, braț, abdomen ( zone cu 

pilozitate minimă)

 Nu se secționează niciodată !

 Notarea corectă a zilei și orei 



Durerea episodică intensă

 Prevalență largă 19-95% ( Greco et al)

 Opțiuni terapeutice ?

 Opioide sc/iv

 Sulfat de morfină cu eliberare imediată 

(bucal )- Sevredol 10mg, 20 mg

 Doza 1/6 din cantitatea de morfină pe 24 ore

 Opioide nazale – spray cu Fentanyl 

intranazal

 Fentanyl sublingual  (Lunaldin)



Managementul durerii în 

cancer. Ghidurile ESMO 

2012 

 Morfină pe cale orală cu eliberare imediată 

este adecvată pentru tratamentul episoadelor 

predictive de DP (durere la mișcare, la 

deglutiție etc..) cu 20 min înainte de acesți 

factori declanșatori

 Opioidele iv, fentanil cu adm bucală, 

sublinguală, intranazală- prezintă interval scurt 

de debut al activității ( 5 min) – ind. În 

tratamentul episoadelor de DP , combinate cu 

morfina



Morfina

Reactii adverse:
 constipatie : constanta, tratata de la debutul tt.

 Somnolenta : 2-3 zile somn de “recuperare”

 greturi/varsaturi : Metoclopramid 30 mg/zi, 

Haldol

 hiperexcitabilitate : benzodiazepina

 tulburari cognitive: Haloperidol 3pic x 3

 prurit cutanat : antihistaminic 

 retentie de urina

 depresie respiratorie



Supradozaj cu morfina

!!! Cautarea unei cauze
 aparitia insuficientei renale

 diminuarea durerii prin tt.antitumoral

specific

SIMPTOME:

 somnolenta- primul simptom

 miozis bilateral 

 diminuarea frecventei respiratorii



Tratamenul intoxicatiei cu 

morfina

Frecventa respiratorie <8/min

 oprirea opioidului

 stimularea pacientului (O2)

 Naloxon:  

 o fiola de 0,4 mg/1ml dizolvata in 10 ml NaCl sau

Glucoza 5%

 adm. i-v 1 ml tot la 2 min.pana la recuperarea

unei frecvente respiratorii de 10/min

 perf.2 inj.(250ml)timp de 3-4 ore in fct.de 

frecv.resp



Rotatia opioidelor

schimbarea opioid

Hidromorfon, Methadona, Fentanyl

schimbarea cale de adm.  

Iv, IT, PD

schimbare opioid

Ketamina

Intoleranţă

Durere 

necontrolată

Rezistanţă



Rotatia opioidelor

Medicament

Hidromorfon

   forma

 f. 2mg/ml

4h/ sc, iv

                 Observatii

    Agonist miu1, 7,5x M, solubilitate+++

    Met.hep.HM 3G ; ef.sec = morfina

Metadona
(Sintalgon)

tb.2,5mg     Recept.miu, NMDA; variatie cinetica

     individuala imp.--titrare lunga

Petidina
(Mialgin)

f.100mg/

2ml

   Act.rapida (min) ; durata scurta: 2-3ore

    Dur.viscerale,  constipatie<morfina

Ketamina  Max: 1-3

mg/kg/zi

   Anti NMDA, anestezic, analgezic,

    Ef.sec : halucinatii; Midazolam



Echivalenta opioidelor

Analgezic          coeficient             Doze echivalente

Codeina     1/10 100 mg Codeina =10 mg morfina

                                              po

Tramadol po

Tramadol iv
    1/5

    1/10

50 mgTramadol  = 10 mg morfina

                                              po

Metadona   variabil 5 mg metadona = 10 mg morfina

                                              po

Hidromorfon     7,5 2 mg HM  = 14 mg. morfina

            parenteral

Fentanil     50 50 microgr/h =120 mg morfina po

Petidina     1/10 100 mg Petidina =10 mg.morfina

                                             po



Co-analgezice

Antidepresive : potenteaza caile descendente

inhibitorii prin blocarea recapturii presinaptice a 

monoaminelor (serotonina, noradrenalina), 

Ind.:durerea neurogena comp.continua (arsura).

 antidepresive triciclice: Amitriptilina 25-150 

mg/zi,Clomipramina

 antidepresive serotoninergice : Paroxetin 20-40 mg/zi

Anticonvulsivante: blocheaza canalele de sodiu -

reduc activitatea anormala a fibrelor periferice

ind.: comp.paroxistica a dur.neurogene

(desc.electrica)

 Clonazepam 0.05 mg/kg/zi, Carbamazepina 1200 mg/zi

Gabapentin (Neurontin) 3000 mg/zi



Co-analgezice

Inbitori ai receptorilor NMDA: methadona, 

Ketamina, Amantadina

Corticoizi: scad inflamatia peritumorala

Bifosfonati

Antispastice

Kineziterapie

TENS

Radioterapie antalgica, radiofrecventa,

Cimentoplastie, neuroliza…...



 MULȚUMESC !


