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INTRODUCERE
Controlul adecvat al durerii postoperatorii ocupă un loc important în
managementul perioperator, ţinând seama şi de faptul că, dincolo de teama pentru
rezultatul final al intervenţiei chirurgicale, principala temere a pacienţilor este legată de
intensitatea durerii postoperatorii, aceasta fiind frecvent percepută ca evenimentul cel
mai neplăcut al actului chirurgical. Astfel principalul obiectiv al terapiei postoperatorii
este menţinerea calităţii vieţii şi recuperarea rapidă postoperatorie.
Durerea chirurgicală este o formă particulară de durere acută ce apare ca reacţie
la leziunea tisulară produsă de actul chirurgical, fiind expresia răspunsurilor vegetative,
psihologice şi comportamentale care determină o experienţă senzorial-emoţională
neplăcută şi nedorită. Considerată drept o componentă “fiziologică” a diferitelor stări
patologice, inclusiv a actului operator, acest tip de durere a fost mult timp ignorat, la
aceasta contribuind şi caracterul tranzitor alături de coeficientul mare de variabilitate al
incidenţei durerii postoperatorii. Efectele adverse ce pot apărea ca urmare a
tratamentului insuficient al durerii acute în perioada perioperatorie includ: complicaţii
tromboembolice sau pulmonare, timp suplimentar de staţionare în terapie sau spital,
alterarea calităţii vieţii, etc.
Leziunea tisulară chirurgicală poate provoca alterarea de lungă durată a
prelucrării centrale, medulare a informaţiei nociceptive, consecinţele posibile fiind
apariţia alodiniei şi a hiperalgeziei. În aceste condiţii se poate induce amplificarea şi
prelungirea durerii postoperatorii, acestea putând fi premize ale unei eventuale
cronicizări a acesteia.
Scopul cercetării de faţă a fost de a analiza incidenţa durerii acute postoperatorii,
şi impactului acesteia asupra prognosticului pacienţilor, de a identifica metodele de
prevenire şi de tratament a durerii acute. Am adus în discuţie atât metodele antialgice
clasice, dar şi metodele moderne, ca analgezia preemtivă şi analgezia multimodală;
Această teză de doctorat nu ar fi putut fi realizată fără sprijinul, susţinerea şi
îndrumarea continuă a Doamnei Prof. Univ. Dr. Florica Popescu, căreia doresc să-i
mulţumesc călduros. De asemenea mulţumesc doamnei Conf. Dr. Chiuţu Luminiţa,
doamnei Dr. Marinescu Sidonia şi nu în cele din urmă părinţilor mei.
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II. CERCETĂRI PERSONALE
7. STUDIUL I.
ANALIZA DURERII ACUTE POSTOPERATORII. IMPACTUL,
TRATAMENTUL ŞI CONSECINŢELE ACESTEIA PE UN LOT DE
PACIENŢI ADMIŞI POSTOPERATOR ÎN TERAPIE INTENSIVĂ
7.1. MOTIVAŢIA STUDIULUI
Din dorinţa de a îmbunăţi calitatea analgeziei, de a anticipa şi elimina nivelele
inaceptabile de durere, studiul prezent analizează intensitatea durerii acute
postoperatorii, consecinţele precum şi impactul tratamentului analgezic pe un lot de
pacienţi, admişi postoperator în terapie intensivă.
7.2. MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a cuprins un număr de 245 de pacienţi cu intervenţii chirurgicale
elective sub anestezie generală, clasificaţi ASA I, II, III, şi s-a desfăsurat pe parcursul
primelor 3 zile postoperatorii, considerând ziua intervenţiei chirurgicale ca fiind ziua 0.
În seara dinaintea intervenţiei chirurgicale pacienţii au fost instruiţi în utilizarea
scalei vizuale analoge (VAS) pentru durere de 100 mm: 0 = fără durere, 100 = durere
maximă insuportabilă.
Pe parcursul staţionării în Terapie Intensivă s-a consemnat la o oră, respectiv 3,
12 ore postoperator intensitatea durerii, scorul VAS, atât în condiţii statice cât şi
dinamice. Pentru următoarele 3 zile postoperator, s-a utilizat scorul mediu VAS pentru
ziua respectivă. În coformitate cu protocoalele deja existente, în cazul intervenţiilor
chirurgicale minore şi medii s-a utilizat ca medicaţie antialgică o asociere de
paracetamol injectabil (1g/100 ml soluţie perfuzabilă la 8 ore) şi antiinflamatorii
nesteroidiene (diclofenac solutie injectabilă 0,75 mg/250 ml i.v. la 12 ore). În cazul
intervenţiilor chirurgicale majore la medicaţia antialgică mai sus menţionată s-a adăugat
tramadol 50 mg i.v. la 6 ore.
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Am considerat VAS < 40 mm ca fiind un nivel aceptat de durere, VAS între 4070 a fost considerat a fi o durere de intensitare medie, iar o valoare peste 70 mm a
cuantificat o durere severă. Un scor VAS mai mare de 40 în repaus, respectiv 50 la efort
a impus utilizarea medicaţiei analgetice de rezervă, respectiv utilizarea de opioide.
7.4. REZULTATE
Pacienţii tineri şi femeile au avut un prag de durere mai scăzut, respectiv un
scor VAS mai mare atât în repaus cât şi la efortul de tuse. Nu am găsit o corelaţie
semnificativă statistic între scorul ASA şi scorul VAS pentru lotul de pacienţi studiat,
scorul VAS fiind însă influenţat de durata intervenţiei chirurgicale.

VAS 70 – 100, VAS 41 - 70
VAS 20– 40, VAS < 20

VAS în
repaus
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90%
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Figura 1. Distribuţia durerii statice, scorul VAS postoperator
În ZpoI, 56% din pacienţi incluşi în studiu, au acuzat în repaus o durere
moderată, respectiv 29% au acuzat o durere severă. Aceste valori au scăzut treptat, astfel
încât în ziua a 3-a postoperator durerea de intensitate moderată era prezentă la 37% din
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subiecţi, iar durerea severă la 15%. Cel mai mare nivel al scorului VAS în repaus şi la
efort s-a înregistrat la 12 ore postoperator pentru toţi pacienţii incluşi în studiu.
Dacă la pacienţii cu un nivel anticipat de durere mediu am constatat o reducere
semnificativă a scorului VAS static de la 35,3% în Zpo0 la 17,64% în Zpo3, nu acelaşi
lucru se poate afirma pentru pacienţii cu intervenţii chirurgicale majore, la care scorul
VAS static se menţine la valori ridicate (53,84% în Zpo0 vs 33,33% în Zpo3).
Durata operaţiei se corelează semnificativ statistic cu scorul VAS, astfel în Zpo0
53,05% din pacienţii ce au suferit intervenţii chirurgicale ce au depăşit 2 ore, vor avea
un scor mai mare de 70, faţă de doar 20,78% din pacienţii cu intervenţii de durată mai
mică.
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Valoare medie a VAS Zpo 0-3

50
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40
33%
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Figura 2. Scorul VAS static/dinamic, exprimat ca medie pe întreaga perioadă inclusă în
studiu, corelat cu nivelul anticipat de durere
A existat o bună corelare între nivelul anticipat de durere şi scorul VAS static.
Astfel 41,19% din pacienţii cu operaţii majore şi 33 % dintre cei cu operaţii de amploare
medie au prezentat un scor VAS static, exprimat ca medie pe întreaga perioadă inclusă
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în studiu, mai mare de 40 mm, faţă de doar 18% din cei cu intervenţii chirurgicale
minore. (Figura 6)
Cel mai mare scor VAS static l-au prezentat în ZpoI pacienţii cu intervenţii
chirurgicale la nivel abdominal / gastrointestinal, (65% durere moderată şi 32% severă),
cu o sădere semnificatvă a VAS către ZpoI –II. Intervenţiile chirurgicale ortopedice
(proteză de sold, de genunchi, cura herniilor de disc lombo-sacrate) s-au asociat în prima
zi postoperator, cu un scor VAS static mai mic decât intervenţiile chirurgicale
gastrointestinale, (65% vs 58%), dar spre deosebire de acestea din urmă, nivelul durerii
s-a menţinut la valori ridicate şi în zilele 2 respectiv 3 postoperator.
Pe lângă durerea asociată intervenţiei chirurgicale 48,7% din totalul pacienţilor
au acuzat durere intensă scor VAS > 40 mm, asociată unor gesturi medicale invazive.
Cele mai frecvent incriminate proceduri au fost: puncţia arterială, montarea de cateter
venos central, schimbarea pansamentelor şi suprimarea tuburilor de dren.
Tabelul 1. Frecvenţa unor proceduri şi incidenţa durerii induse de acestea la
pacienţii în postoperator
MANEVRE ŞI
PROCEDURI
CHIRURGICALE
AUXILIARE

% DIN PACIENŢI
CE AU
BENEFICIAT DE
PROCEDURĂ

PUNCŢII VENOASEMONTARE CATETER
PERIFERIC
PUNCŢII ARTERIALE
CATETERIZARE
VEZICĂ URINARĂ
MONTARE SONDĂ
NAZO-GASTRICĂ
MONTARE CATETER
VENOS CENTRAL
SCHIMBARE
PANSAMENT/
TOALETĂ PLAGĂ
OPERATORIE
SUPRIMARE TUBURI
DE DREN

100%

51%

23%

58%
88%

68%
22%

72%
14%

43%

19%

11%

17%

58%

76%

92%

51%

44%

38%

57%

49%

% PACIENŢILOR CE AU ACUZAT
DURERE LA EFECTUAREA
PROCEDURII
VAS < 40 mm
VAS > 40 mm
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7.5. DISCUŢIA REZULTATELOR
Studiul prezent a arătat că în pofida unui tratament analgetic de fond, în prima
zi postoperator, 56% din pacienţi prezintă în repaus o durere moderată, 29% prezentând
durere severă. Aceste valori sunt mai ridicate decât cele publicate de Sevensson în 2000,
respectiv Sommer şi colaboratorii în 2008. Cercetarea efectuată de acesta din urmă a
inclus un număr de 1490 de subiecţi ce au suferit diverse intervenţii chirurgicale,
procentul pacienţilor cu durere medie respectiv intensă în prima zi postoperator fiind de
doar 43%. O explicaţie se găseşte în faptul ca în studiul nostru, pentru a avea o mai bună
omogenitate, am exclus pacienţii ce au suferit operaţii sub anestezie loco-regională.
Am constatat că a existat o corelaţie strânsă între clasificarea intevenţiilor
chirurgicale în funcţie de nivelul anticipat de durere şi scorul VAS static şi dinamic,
acest lucru fiind conform datelor din literatura de specialitate. Astfel dacă la pacienţii cu
un nivel anticipat de durere mediu am constatat o reducere semnificativă a scorului VAS
static de la 35,3% în Zpo0 la 17,64% în Zpo3, nu acelaşi lucru se poate afirma pentru
pacienţii cu intervenţii chirurgicale majore, la care scorul VAS static s-a menţinut la
valori ridicate (33,33%) şi în Zpo3.
Cel mai mare scor VAS static l-au prezentat în prima zi postoperator pacienţii
cu intervenţii chirurgicale la nivel abdominal / gastrointestinal, (65% durere moderată şi
32% severă). Intervenţiile chirurgicale ortopedice s-au asociat în prima zi postoperator,
cu un scor VAS static mai mic, 58%, dar spre deosebire de intervenţiile chirurgicale
gastrointestinale, la care am constatat o scădere progresivă a valorii VAS pe măsură ce
ne îndepărtăm de momentul operator, nivelul durerii s-a menţinut la valori ridicate şi în
zilele 2 respectiv 3 postoperator.Cel mai mare nivel al scorului VAS în repaus şi la efort
s-a înregistrat la 12 ore postoperator pentru toţi pacienţii incluşi în studiu.
În toate situaţiile scorul VAS static a fost mai mic decât VAS dinamic, cu o
singură excepţie intervenţiile ortopedice desfăşurate la nivelul membrelor inferioare, la
care am constatat o reducere cu 3% a scorului VAS la efort. O explicaţie ar consta în
inhibiţia căilor segmentare activatoare ale transmiterii senzaţiei dureroase în timpul
efortului de tuse.
La nivelul lotului inclus în studiu, pacienţii tineri şi femeile au avut o un prag
de durere mai scăzut, respectiv un scor VAS mai mare atât în repaus cât si la efortul de
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tuse. Datele din literatură sunt contradictorii în această privinţă, existând cercetări care
confirmă cele constatate de noi, dar şi cercetări precum cele publicate de Couceiro în
2009 în Revista Brasileira de Anestesiologia în care nu s-a gasit nici o diferenţă a
scorului VAS în funcţie de sex şi vârsta pacienţilor.
Nu am gasit o corelaţie semnificativă statistic între scorul ASA şi scorul VAS
pentru lotul de pacienţi studiat, scorul VAS fiind însă influenţat de durata intervenţiei
chirurgicale. Aceasta din urmă se corelează semnificativ statistic cu scorul VAS, astfel
în Zpo0 53,05% din pacienţii ce au suferit intervenţii chirurgicale ce au depăşit 2 ore, vor
avea un scor mai mare de 70, faţă de doar 20,78% din pacienţii cu intervenţii de durată
mai mică.
Pacienţii cu un scor VAS > 70 mm au prezentat în proporţie de 34,21% efecte
adverse asociate consumului de opioizi spre deosebire de pacienţii cu un scor VAS
mediu sau moderat.
Durerea indusă de gesturile medicale diagnostice sau terapeutice, este rareori
luată în consideraţie iar, studiile referitoare la incidenţa acesteia sunt extrem de puţine.
În studiul nostru manevrele invazive efectuate asupra pacientului s-au soldat cu durere
medie spre intensă, scor VAS > 40 mm, în 48,7% din cazuri. Aceste valori se corelează
cu datele publicate în 2008 de Coutaux A. şi colaboratorii. În studiul lor efectuat pe 680
de pacienţi incidenţa durerii induse de catre personalul medical fiind de 56%. Date
asemănătoare au fost raportate şi de Nebbak J.(2008) în Bull Cancer, respectiv 64% din
pacienţi acuzând durere asociată gesturilor medicale. Această valoare semnificativ mai
mare are ca explicaţie faptul ca, spre deosebire de pacienţii incluşi în studiul nostru cu
un tratament antinociceptiv de fond, doar 80% din pacienţi analizaţi Nebbak J şi
colaboratorii primeau tratament analgetic.
Cercetarea prezentă arată că în pofida existenţei unei terapii antinociceptive
susţinute, există un număr semnificativ de pacienţi ce acuză durere moderată şi intensă
la gesturi medicale invazive, şi ar trebuie să fie luată în consideraţie administrarea
suplimentară de analgetice înainte de efectuarea oricăror manevre medicale cu potenţial
dureros.
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7.6. CONCLUZII
7.6.1. În ciuda creşterii la nivel mondial al interesului pentru un management
corect al durerii, şi în ciuda încercării de implementare a unor protocoale de tratament
antialgic, durerea acută postoperatorie continuă să fie prezentă într-un procent ridicat
în secţiile de terapie intensivă.
7.6.2. Medicaţia antialgică postoperatorie utilizată a fost corelată cu nivelul
anticipat de durere, şi s-au respectat treptele de asociere a medicamentelor stabilite de
scala de analgezie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
7.6.3. Studiul nostru a arătat că în pofida unui tratament analgetic de fond, în
prima zi postoperator, 56% din pacienţi prezintă în repaus o durere moderată, şi 29%
prezintă durere severă.
7.6.4. Cel mai mare nivel al scorului VAS în repaus şi la efort s-a înregistrat la
12 ore postoperator pentru toţi pacienţii incluşi în studiu.
7.6.5. Am constatat că a existat o corelaţie strânsă între clasificarea
intevenţiilor chirurgicale în funcţie de nivelul anticipat de durere şi scorul VAS static şi
dinamic.
7.6.6. Cel mai mare scor VAS static l-au prezentat în prima zi postoperator
pacienţii cu intervenţii chirurgicale la nivel abdominal / gastrointestinal.
7.6.7. În toate situaţiile scorul VAS static a fost mai mic decât VAS dinamic, cu
o singură excepţie intervenţiile ortopedice desfăşurate la nivelul membrelor inferioare.
7.6.8. Pacienţii tineri şi femeile au avut o un prag de durere mai scăzut,
respectiv un scor VAS mai mare atât în repaus cât si la efortul de tuse.
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7.6.9. Nu am gasit o corelaţie semnificativă statistic între scorul ASA şi scorul
VAS pentru lotul de pacienţi studiat, scorul VAS fiind însă influenţat de durata
intervenţiei chirurgicale.
7.6.10. Pacienţilor supuşi intervenţilor chirurgicale majore, au prezentat un
consum ridicat de morfină, ca analgetic de rezervă imediat perioperator, consum ce se
menţine la valori ridicate şi în următoarele 48 de ore.
7.6.12. Pacienţii cu un scor VAS > 70 mm au prezentat în proporţie de 34,21%
efecte adverse asociate consumului de opioizi spre deosebire de pacienţii cu un scor
VAS mediu sau moderat care au avut un consum redus de opioide.
7.6.13. Analgezia postoperatorie programată nu are nici o influenţă asupra
durerii induse de manevrele medicale invazive diagnostice sau terapeutice, stimularea
nociceptivă suplimentară necesitând aministrarea anticipată de analgetice.
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8. STUDIUL II.
CERCETĂRI PRIVIND IMPORTANŢA
ANALGEZIEI POSTOPERATORII
ÎN CHIRURGIA DE O ZI
8.1. MOTIVAŢIA STUDIULUI
Un tratament inadecvat al durerii acute are un impact nefavorabil asupra
evoluţiei pacientului în postoperator şi prelungeşte perioada de spitalizare prin: limitarea
efortul respirator şi mobilizării pacientului, prin creşterea riscului de apariţie a
pneumoniei, emboliei pulmonare şi trombozei venoase profunde, etc. Felul în care
durerea influenţează în mod direct evoluţia pacientului este însă uneori greu de
cuantificat pentru că o serie din efectele adverse induse de stimulii nociceptivi pot fi
puse şi pe seama unor co-morbidităţi asociate.
Din acest motiv în studiul prezent am ales să analizăm impactul durerii
postoperatorii în chirurgia de o zi. Pentru acest tip de chirurgie sunt eligibili doar
subiecţii fără afecţiuni coexistente clasificaţi ASA I şi II.

8.2. MATERIAL ŞI METODĂ
Au fost luaţi în studiu un număr de 44 de pacienţi, cu vârste cuprinse între 12 şi
29 de ani, de ambele sexe, (raportul femei/bărbaţi fiind de 1:1,74), clasificaţi ASA I şi II,
programaţi pentru chirurgie amigdaliană electivă. Studiul s-a desfăşurat pe un interval de
6 luni.
Toţi pacienţii au fost internaţi în spital în ziua intervenţiei chirurgicale şi au fost
instruiţi cum să utilizeze scala analog vizuală (visual analogue scale - VAS). Durata
spitalizării a fost de 24 de ore postoperator, ulterior toţi pacienţii fiind externaţi. Aportul
de alimente solide a fost suprimat cu 6 ore înainte de intervenţie, iar aportul de lichide
clare cu 3 ore înainte de intervenţie. Aceiaşi schemă de anesteziei generale a fost
aplicată tuturor pacienţilor.
Medicaţia analgetică utilizată postoperator a fost reprezentază de AINS cu
protecţie gastrică :
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- lotul A alcătuit din 17 pacienţi au primit diclofenac - în primele 24 de ore 75
mg iv, ulterior 50 mg la 8 ore, respectiv 50 mg la 12 ore dacă pacientul a avut < 50 kg,
- lotul B format din 15 au primit parecoxib (dynastat), iniţial 40 de mg iv,
ulterior 20 mg iv la interval de 6 ore,
- lotul C, respectv 12 pacienţi au primit paracetamol injectabil 15 mg/kgc la 8
ore.
Analgeticul de rezervă, la un scor VAS > 70 a fost reprezentat de petidină
15 mg, repetat la 30 de minute dacă nu s-a obţinut efectul analgetic dorit (VAS < 40).
La 19 pacienţi s-a administrat intraoperator, la cererea medicului chirurg, în
funcţie de gradul de edem local, dexametazonă 4 mg iv (0,3 mg /kgc pentru pacienţii sub
50 kg).
Postoperator, toţi pacienţii au fost monitorizaţi 24 de ore, urmărindu-se:
prezenţa sau absenţa durerii (scorul VAS a fost determinat la fiecare 2 ore atât în condiţii
statice cât şi dinamice, respectiv în timpul efortului de tuse), identificarea cauzei durerii
şi intensităţii acesteia, rapiditatea reluării aportului lichidian şi alimentar, consumul total
de medicaţie analgetică, efectele adverse induse de medicaţie.
8.4. REZULTATE
Nu au existat diferenţe semnificative între cele trei loturi incluse în studiu din
punct de vedere a caracteristicilor demografice în ceea ce priveşte vârsta, durata medie a
intervenţiei şi indicele de masă corporală. Pacienţii de sex feminin au fost majoritari în
toate cele trei grupuri, dar doar în grupul C această diferenţă a fost semnificativă statistic
( p<0,01).
În primele 24 de ore postoperator 58% din subiecţi au avut în repaus un scor
VAS > de 40, în ciuda terapiei analgetice utilizate. 28,57 % din pacienţi au necesitat
administrarea suplimentară de petidină.
Scorul VAS static mediu, în perioada imediat următoare intervenţiei
chirurgicale, primele 2 ore, a prezentat valori reduse în toate cele trei loturi, secundar
efectelor antialgice oferite de medicaţia anestezică restantă.
Lotul pacienţilor cu parecoxib au avut un scor VAS static mediu mai mic,
comparativ cu grupul pacienţilor cu diclofenac, respectiv paracetamol. Această diferenţă
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a fost semnificativă în primele 20 de ore, după acest interval nu au mai existat diferenţe
importante în ceea ce priveşte scorul VAS, apreciat în repaus, între cele trei loturi.
Nu au existat diferenţe semnificative ale scorului VAS static între pacienţii care
au primit diclofenac sau paracetamol.
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Figura 3. Scorul VAS static mediu în funcţie de medicaţia analgetică administrată
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Figura 4. Scorul VAS static mediu în funcţie de medicaţia analgetică administrată
Lotul pacienţilor cu parecoxib a prezentat un scor VAS mai mic şi în condiţii
dinamice, în timpul efortului de tuse, în comparaţie cu loturile de pacienţi ce au primit
diclofenac, respectiv paracetamol.
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Figura 5. Modificarea scorului VAS static mediu prin asocierea de dexametazonă
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Figura 6. Modificarea scorului VAS dinamic mediu prin asocierea de dexametazonă
Pacienţii la care s-a asociat terapiei analgetice clasice şi dexametazona au avut
scoruri de durere mai mici atât în repaus cât şi la efortul de tuse.
Consumul de petidină ca analgetic de rezervă, a fost mai mare 44±10,2 mg la
pacienţii din lotul C faţă de doar 32±8,6 în lotul B.
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Figura 7. Consumul de petidină ca analgetic de rezervă
La toţi pacienţii cel mai mare nivel de durere s-a înregistrat la 2 ore
postoperator, respectiv 66,37% din pacienţii au avut un scorul VAS > de 40, indiferent
de medicaţia analgetică utilizată. La 24 de ore procentul pacienţilor cu VAS mai mare de
40 a continuat să fie ridicat, respectiv 42%.
A existat o discrepanţă semnificativă între scorul VAS relatat de pacienţi şi
scorului VAS apreciat de către personalul medical. Aceasta diferenţă a fost semnificatvă
mai ales pentru valori VAS mai mari de 80 de mm, 11,36% vs 4,54%.
90,47 % din pacienţi au considerat plaga operatorie ca fiind principala cauză a
durerii,

9,52 % au menţionat ca principală sursă a durerii procedurile invazive şi

manevrele de nursing. 25% din pacienţii care au primit AINS au prezentat fenomene de
gastrită în ciuda protecţiei gastrice.
Durerea intensă a avut în un impact direct asupra evolutiei postoperatorii, prin
întârzierea reluării hidratării, respective aportului alimentar per os.
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Tabelul 2. Reluarea hidratării per os. în fucţie de scorul VAS pentru primele 24
de ore.
SCORUL VAS

4 ore

6 ore

8 ore

12 ore

24 ore

VAS = (40-70)

37,5%

62,5%

87,5%

100%

100%

VAS= (71- 80)

14,28%

42,85%

71,42%

85,71%

100%

VAS> 80

-

16,66%

16,66%

33,3%

83,3%

Tabelul 3. Reluarea alimentării per os. în fucţie de scorul VAS pentru primele
24 de ore.
SCORUL VAS

6 ore

8 ore

12 ore

24 ore

VAS= (40-70)

37,5%

57,14%

87;5%

87,5%

VAS= (71- 80)

42,85%

52;6%

65,71%

71,42%

VAS> 80

-

-

16.6%

16,6%

Dacă pacienţii cu un scor VAS sub 40 mm au putut să consume lichide la 4 ore
postoperator în proporţie de 37,5 % ca la 6 ore aceast procent să crească la 62,5 %,
pacienţii cu durere intensă s-au putut hidrata începând cu 6 ore postoperator în proporţie
de doar 16,66%.
Reluarea alimentării solide a fost posibilă în cazul subiecţilor cu scor VAS
peste 80 mm doar la 12 ore de la intervenţie, faţă de pacienţii ce au acuzat o durere mică
spre medie la care intervalul scurs până la reluarea aportului de solide a fost în medie de
doar 6 ore.
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8.5. DISCUŢIA REZULTATELOR
Tratamentul durerii postoperatorii este un element important în managementul
bolnavului postoperator, cu impact profund asupra evoluţiei şi vindecării la această
categorie de pacienţi. În cazul tonsilectomiei durerea este una din principalele
complicaţii postoperatorii cu impact direct asupra reluării aportului alimentar per os.
În ciuda unui tratamentul antialgic uzual corect condus, conform ghidurilor în
vigoare, scorul VAS rămâne foarte mare. În studiul nostru la 2 ore postoperator 66,37%
din pacienţii au avut un scorul VAS > de 40, indiferent de medicaţia analgetică utilizată.
La 24 de ore procentul pacienţilor cu VAS mai mare de 40 mm a continuat să fie ridicat,
respectiv 48,25%. Procentul pacienţilor din studiul nostru ce au acuzat durere intensă în
prima zi postoperator este mai mare decât cel publicat de Husband AD în 1996,
respectiv Toma 1996, o explicaţie fiind legată de faptul ca în cercetările acestora din
urmă s-a utilizat infitrarea cu xilină pentru decoloarea planurilor în vederea efectuări
tonsilectomiei.
Datele din literatură în ceea ce priveşte eficacitatea AINS, comparativ cu
acetaminofen în managementul durerii postoperatorii acute sunt contradictorii, astfel
datele publicate de Hyllested M şi colaboratorii (2002) sunt în concordanţă cu datele
obţinute din studiul prezent, respectv că nu există diferenţe semnificative ale scorului
VAS între pacienţii care au primit diclofenac, respectiv paracetamol. Unii cercetători au
raportat însă, o eficacitate similară a acetaminofen şi AINS neselective (de exemplu,
ketotoprofen sau diclofenac).
Lotul pacienţilor cu parecoxib au avut însă, un scor VAS mediu mai mic,
comparativ cu grupul pacienţilor cu diclofenac, respectiv paracetamol. Această diferenţă
a fost semnificativă în primele 20 de ore, după acest interval nu au mai existat diferenţe
importante în ceea ce priveste scorul VAS între cele trei loturi.
Acestă constatare a fost făcută în 2002 şi de Issioui T., ce a sugerat că
inhibitorilor COX-2 pot fi mai eficiente decât acetaminofen în prevenirea durerii după
intervenţia chirurgicală ORL.
Deşi dexametazona nu a făcut iniţial obiectul acestei cercetări, am constatat
reducerea scorurilor de durere atât în repaus cât şi la efortul de tuse la pacienţii ce au
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primit glucocorticoid. Acesta s-a administrat intraoperator, la 43,18% din pacienţi, la
cererea medicului chirurg, în funcţie de gradul de edem local.
Beneficiul evident adus de asocierea la tratamentul analgetic de dexametazonă
se explică prin acţiunea sa antiinflamatorie marcată, superioară celei produse de
antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) ce interesează toate fazele procesului inflamator.
Se constată de asemenea o discrepanţă importantă între calitatea analgeziei
apreciată de pacient şi de personalul medical, acest lucru având drept consecinţă
întârzere în administrarea / subdozarea analegeticului de rezervă.
Proporţia efectelor adverse legate de consumul de AINS a coincis cu datele
publicate in literatura de specialitate, 25% din pacienţii care au primit AINS au prezentat
fenomene de gastrită în ciuda protecţiei gastrice.
90,47 % din pacienţi au considerat plaga operatorie ca fiind principala cauză a
durerii şi doar 9,52 % au menţionat ca principală sursă a durerii procedurile invazive şi
manevrele de nursing.
Tonsilectomia deşi este în general o interveniţie chirurgicală sigură, se asociază
cu o serie de complicaţii postoperatorii: durere intensă, risc mare de sângerare şi vomă,
deshidratare, tulburări de fonaţie. În cazul tonsilectomiei analgezia adecvată este extrem
de importantă, durerea fiind principalul factor ce influienţează reabiltarea postoperatorie
(durata spitalizării, rapiditatea reluării alimentatiei orale) a acestor pacienţi.
Durerea intensă a avut, în acest studiu, un impact direct asupra evolutiei
postoperatorii, prin întârzierea reluării hidratării, respective aportului alimentar per os.
Dacă pacienţii cu un scor VAS sub 40 mm au putut să consume lichide la 4 ore
postoperator în proporţie de 37,5 % ca la 6 ore aceast procent să crească la 62,5 %,
pacienţii cu durere intensă s-au putut hidrata începând cu 6 ore postoperator în proporţie
de doar 16,66%.
Reluarea alimentării solide a fost posibilă în cazul subiecţilor cu scor VAS
peste 80 mm doar la 12 ore de la intervenţie, faţă de pacienţii ce au acuzat o durere mică
spre medie la care intervalul scurs până la reluarea aportului de solide a fost în medie de
doar 6 ore.
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8.6. CONCLUZII

Din studiul efectuat privind importanţa analgeziei postoperatorii în chirurgia de
o zi se desprin următoarele concluzii:
8.6.1. Deşi tonsilectomia este o intervenţie chirurgicală fără risc vital şi fără un
impact sistemic deosebit, pretabilă la chirurgia de o zi, durerea postoperatorie şi
disconfortul cauzat de aceasta este mare. Pacienţii ce sunt supuşi acestui tip de
intervenţie sunt în general tineri, fără co-morbidităţi, ASA I sau II. Astfel în situaţia dată
durerea este principalul element ce înfluenţează evoluţia postoperatorie.
8.6.2. Tratamentul durerii postoperatorii este un element important în
managementul postoperator al pacientului supus tonsilectomiei cu impact profund
asupra evoluţiei şi vindecării.
8.6.3. În ciuda unui tratamentul analgetic uzual corect condus, conform
ghidurilor în vigoare, scorul VAS rămâne foarte mare. Astfel la 4 ore postoperator
86,37% din pacienţii au avut un scorul VAS > de 40, indiferent de medicaţia analgetică
utilizată. La 24 de ore procentul pacienţilor cu VAS mai mare de 40 mm a continuat să
fie ridicat, respectiv 62%.
8.6.4. Un procent de 90,47 % din pacienţi au considerat plaga operatorie ca
fiind principala cauză a durerii şi doar 9,52 % au menţionat ca principală sursă a
durerii procedurile invazive şi manevrele de nursing.
8.6.5. Nu am găsit diferenţe semnificative ale scorului VAS între pacienţii care
au primit diclofenac, respectiv paracetamol.
8.6.6. Lotul pacienţilor cu parecoxib au avut însă, un scor VAS mediu mai mic,
comparativ cu grupul pacienţilor cu diclofenac, respectiv paracetamol. Această
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diferenţă a fost semnificativă în primele 20 de ore, după acest interval nu au mai existat
diferenţe importante în ceea ce priveste scorul VAS între cele trei loturi.
8.6.7. Am constatat reducerea scorurilor de durere atât în repaus cât şi la
efortul de tuse la pacienţii ce au primit glucocorticoid.
8.6.8. Din lotul de pacienţi care au primit AINS 25% au prezentat fenomene
clinice de gastrită în ciuda protecţiei gastrice.
8.6.9. Se constată de asemenea o discrepanţă importantă între calitatea
analgeziei apreciată de pacient şi de personalul medical, cest lucru având drept
consecinţă întârziere în administrarea / subdozarea analegeticului de rezervă.
8.6.10. Durerea intensă a avut, în acest studiu, un impact direct asupra
evoluţiei postoperatorii, prin întârzierea reluării hidratării, respective aportului
alimentar per os. Pacienţii cu durere intensă s-au putut hidrata începând cu 6 ore
postoperator în proporţie de doar 16,66%, faţă de 62,5 % din pacienţii cu un scor VAS
sub 40.
8.6.11. În secţiile de terapie intensivă ameliorarea analgeziei este extrem de
importantă, la această categorie de pacienţi tratarea corectă a sindroamelor dureroase
răspunde nu numai dezideratului fundamental al medicinii, de ameliorare a suferinţei,
dar facilitează şi managementul corect şi complex al pacientului.
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9. STUDIUL III
ANALIZA EFICIENŢEI ADMINISTRĂRII EPIDURALE
PREEMTIVE DE ROPIVACAINĂ ÎN REDUCEREA DURERII
POSTOPERATORII ŞI SCĂDEREA NECESARUL DE
ANALGEZICE

9.1. MOTIVAŢIA STUDIULUI
Durerea asociată leziunii tisulare, o dată iniţiată, va lansa o cascadă de
modificări în sistemul somatosenzorial şi va creşte capacitatea de reacţie a ambelor căi
de transmitere a durerii atât periferice cât şi centrale. Este de preferat, mai degrabă, a
preveni consecinţele neurofiziologice şi biochimice ale impulsurilor nociceptive la
nivelul CNS, decât a începe tratamentul după ce acestă cascadă de modificări este
iniţiată. Analgezie preemptivă se bazează pe următorul concept: prin blocarea căilor
neuronale înainte sau în timpul realizării unei injurii, putem reduce sau chiar elimina
hiperexcitabilitate acestor căi neuronale.
9.2. MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu prospectiv, randomizat, pe 46 femei programate pentru
intervenţii chirurgicale majore în sfera abdominala pentru a testa ipoteza că iniţierea
preoperatorie a administrării epidurale de ropivacaina poate reduce perceptia durerii
post-operatorii şi necesarul de analgezice, dată fiind constatarea din primul studiu că
intervenţiile din zona abdominală se însoţesc de dureri postoperatorii mai intense, iar
pragul durerii la femeie este mai scăzut.
Cu o zi înainte de o intervenţie chirurgicală, pacienţii au primit instrucţiuni
despre modalitatea de utilizare a scalei analog vizuală (VAS), care consă o dintr-o linie
nemarcată de 100 mm, 0 mm reprezintă nici o durere şi 100 mm, reprezentând cea mai
puternică durere imaginată de către pacient.
În ziua intervenţiei chirurgicale, s-a introdus cateterul epidural, cu pacienta în
poziţie şezândă. S-a efectuat iniţial o anestezie locală prin infiltrarea tegumentul cu 3-5
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ml lidocaina 1%, ulterior s-a introdus un ac Tuohy de 18-G la T7 / 8 cu ajutorul tehnicii
de pierderea a rezistenţei. S-a injectat, dupa o aspirare negativă o doză de testare de 4 ml
de lidocaina 2%, cu 1 / 100, 000 de epinefrină.
Înainte de iniţierea anesteziei generale, pacientele au fost împărţite în mod
aleatoriu în două grupuri egale, primul grup a primit epidural un bolus de 10 ml NaCl
0,9% şi al II grup un bolus de 10 ml bolus de ropivacaina 7,5 mg / ml.
Tehnica anesteziei generale a fost identică în cele două loturi incluse în studiu
După încheierea intervenţiei chirurgicale (sutura tegumentului) pacientele din ambele
grupuri au primit o perfuzie continuă epidurala de 14 ml / oră de ropivacaina 2 mg / ml,
timp de cel puţin 48 de ore.
Ulterior pacientele au fost transferate în unitatea de terapie intensivă (ATI)
pentru monitorizare atentă în următoarele 48 de ore postoperator. Pe parcursul intregii
perioade postoperatorii pacienţii au primit ca analgetic de rezervă morfină 0,15 mg / kg
sc în cazul în care durerea la repaus a fost > 40 mm pe VAS.
Scorul VAS de durere, doza totală administrată de morfina au fost evaluate la
admiterea la ATI şi apoi la 2, 4, 6, 12, 24 si 48 de ore dupa operatie. Scorurile durerii
prin utilizarea scalei vizuale analoge (VAS) (0-100) au fost evaluate la repaus şi
dinamic, în timpul efortului de tuse.

9.4. REZULTATE
Toate pacientele au suferit intervenţii chirurgicale standardizate (incizie
longitudinală abdominală sterno-pubiană, rezecţia radicală a ovarelor, uterului şi a
ganglionilor limfatici inghinali). Caracteristicile demografice ale pacienţilor, cum ar fi
vârsta, înălţimea, greutatea şi scorul ASA, au fost comparabile între cele două grupuri.
Un pacientă a fost exclusă din analizele statistice, ca urmare a scoaterii accidentale a
cateterului. Doza cumulată intraoperatorie de fentanil a fost semnificativ mai mare în
grupa I, comparativ cu grupa II.
Nivelul superior şi inferior al blocului senzorial nu a fost diferit între cele două
grupui pe întreaga perioadă analizată. Scorurile de durere VAS la repaus au fost
echivalente în cele două grupuri, dar pacienţii din grupa I au experimentat o durere mai
mare in timpul tusei şi la mobilizare la 6 şi 8 ore după admiterea în UTI.
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Figura 8. Valoarea scorului VAS în repaus
Am găsit un efect analgezic semnificativ crescut la 8 şi 12 ore după operaţie, în
grupa II, consumul cumulative de morfină fiind semnificativ mai mic (p <0,01).

25

Consumul de
morfină (mg)

Lotul I
Lotul II

20
15
10
5
0
0-4 hr

4-8 hr

8-12 hr

Figura 9. Consumul cumulativ de morfină
Timpul până la utilizarea primului bolus de morfină a fost mai scurt în grupa I
(p<0,01), de cât în grupa II. Consumul de morfină cumulativ (mg) pe 12 ore a fost
semnificativ statistic (p <0,1), mai mic în grupa II (14,7 ± 6) vs grupa I (23,7 ± 4), dar
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doza totală de morfină administrată pe 48 de ore nu au fost semnificativ diferită între
grupuri.
Efectele secundare şi complicaţiile asociate cu anestezia epidurală au fost
minime. Un bloc motor eficace (scala Bromage > 1, imposibilitatea de a

ridica

genunchiul contra forţei gravitaţionale) a fost observată la un singur pacient din ambele
grupuri. În grulul II o pacientă a prezentat disfuncţii motorii (Bromage gradul 2) ce au
fost prezente la 48 ore după începerea perfuziei epidurale cu ropivacaină şi care nu au
mai fost detectabile ulterior după încetarea perfuziei epidurale. Nici un semn de iritaţie
radiculară nu a fost constatat la pacientele incluse în studiu, acestea din urmă fiind
reevaluate după 20 de zile.
9.5. DISCUŢIA REZULTATELOR
Rezultatele studiului arată că blocarea, respectiv atenuarea

impulsurilor

nociceptive, înainte de incizie, cu ropivacaină epidural, a redus cerinţele de
intraoperatorii de fentanil iv şi a consumul de morfină postoperator. Doza mare de
opiacee intraoperator în grupa I a compensat, probabil, lipsa aplicării blocajului epidural.
Deşi amploarea acestui efect a fost modestă, administrarea pre-chirurgicală de
ropivacaina epidural a redus durerea, în perioada postoperatorie precoce şi a fost
asociată cu o reducere semnificativă pe termen scurt, a consumului de morfină la 8 şi 12
ore postoperator. De asemenea, arată că analgezia peridurală preemtivă a fost clinic utilă
în prelungirea timpului pâna la utilizarea primei doze de analgezic.
Observaţie noastra sustine rezultatele studiilor anterioare, că instituirea
preopertor a analgeziei epidurale e utilă în gestionarea durerii acute postoperatorii.
Impactul administrării intraoperatorii de ropivacaină ca metodă de împiedicare
a cronicizării durerii acute nu a fost evaluată în studiul nostru.
În absenţa efectului neuroprotector al anesteziei epidurale, sensibilizare centrală
este declanşată de stimulii nociceptivi chirurgicali şi menţinută de eliberarea în perioada
postoperatorie de mediatori ai inflamaţiei de la nivelul plăgii operatorii. În orele ce
urmează unei intervenţi chirurgicale, stimularea a căilor senzitive de transmitere la nivel
medular a durerii este amplificată. Acest fapt duce la scăderea pragului nociceptiv şi la
creşterea necesarului de morfină.
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9.6. CONCLUZII
În urma analizei eficienţei administrării epidurale preemtive de ropivacaină în
reducerea durerii postoperatorii şi scăderea necesarului de opiode se desprind următoarele
concluzii:

9.6.1. Blocarea, respectiv atenuarea

impulsurilor nociceptive înainte de

incizie, cu ropivacaină epidural, a redus cerinţele de intraoperatorii de fentanil şi
aconsumul de morfină postoperator.
9.6.2. Administrarea preoperatorie epidurală de ropivacaină a redus
intensitatea durereri, în perioada postoperatorie precoce şi a fost asociată cu o
reducere semnificativă pe termen scurt a consumului de morfină la 8 şi 12 ore
postoperator, cu reducerea efectelor adverse pe care eventual le-ar fi produs opiaceul
(vărsături, deprimare respiratorie).
9.6.3. Analgezia peridurală preemtivă a fost clinic utilă în prelungirea timpului
până la utilizarea primei doze de analgezic de rezervă.
9.6.4. Durerea asociată leziunii tisulare, o dată iniţiată, va lansa o cascadă de
modificări în sistemul somatosenzorial şi va creşte capacitatea de reacţie a ambelor căi
de transmitere a durerii atât periferice cât şi centrale. Este de preferat mai degrabă a
preveni consecinţele neurofiziologice şi biochimice ale impulsurilor nociceptive la
nivelul CNS, decât începerea tratamentul după ce acestă cascadă de modificări este
iniţiată.
9.6.5. Efectele adverse ale administrării epidurale preemtive a ropivacainei au
fost reduse, constatându-se doar un procent de 4,34% care au prezentat tulburări
motorii.
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10. STUDIUL IV
CERCETĂRI ASUPRA EFICIENŢEI ANESTEZIEI
MULTIMODALE PRIN INFILTRAREA MARGINILOR PLĂGII
OPERATORII CU LEVOBUPIVACAINĂ

10.1. MOTIVAŢIA STUDIULUI
În prezent se acceptă faptul că durerea postoperatorie, nu are doar o
componentă predominent nociceptivă, ci o etiopatogenie multifactorială, implicând şi
elemente de sensibilizare a sistemului nervos al nocicepţiei, fapt care se traduce prin
hiperalgezie şi alodinie. Această sensibilizare recunoaşte ca mecanism atât traumatismul
tisular direct, dar poate fi vorba şi de hiperalgezia indusă de dozele mari de opioide, o
singură clasă de medicamente neputând contracara toate aceste mecanisme
Conform celor menţionate mai sus, conceptul de analgezie multimodală, pleacă
de la premiza că prin asocierea de analgetice diferite ca mecanism de acţiune, respectiv
prin asocierea de tehnici antialgice diferite, se va obţine un efect sinergic al acestora.
Scopul lucrării este de a analiza şi a evalua eficienţa administrării de substanţe
analgetice şi anestezice din clase farmacologice diferite (analgezie multimodală), în
managementul durerii acute postpoeratorii.

10.2. MATERIAL ŞI METODĂ
Am inclus în studiu un număr de 56 de pacienţi la care s-a practicat
colecistectomie laparoscopică, din care au fost create două loturi: lotul A (28 pacienţi), la
care s-a aplicat o schemă de analgezie multimodală şi lotul B (28 pacienţi), cu analgezie
iv administrată în bolusuri. Cu o zi înainte de o intervenţie chirurgicală, pacienţii au
primit instrucţiuni despre cum să utilizeze scala analog vizuală.
La toţi pacienţii lotului de studiu A, s-a aplicat o schemă de analgezie
multimodală asociind la medicaţia AINS, infiltrarea preincizională, la nivelul plasării
fiecărui trocar, de levobupivacaină 0,25%.
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Postoperator, la pacienţii din ambele loturi, analgezia s-a efectuat la cerere,
paracetamol 1 g iv, diclofenac 75 mg iv, dacă scorul VAS s-a menţinut peste 40 s-a
administrat ca antialgic de rezervă un analgetic major-opioid, respectiv petidină 15-30
mg iv, repetat la 30 de min dacă nu s-a obţinut efectul scontat.
Evaluarea intensităţii durerii postoperatorii s-a efectuat la ambele loturi atât în
repaus - static cât şi la mobilizare - dinamic, iniţial la 4 ore, apoi la 8, 12 şi 24 ore.

10.4. REZULTATE
Cele două loturi studiate au fost relativ omogene, fără diferenţe semnificative în
privinţa datelor demografice şi a tehnicii anestezice precum şi a duratei intervenţiei
chirurgicale.
La trezire am constatat, însă o mai bună stabilitate hemodinamică la lotul cu
analgezie multimodală.
VAS
LOTUL A
LOTUL B

70
60
50
40
30
20
10

4 ORE

8 ORE

12 ORE

24 ORE

Figura 10. Evoluţia VAS static în cele două loturi
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La lotul A s-a constatat o bună analgezie postoperatorie cu un scor mediu de
durere mic în condiţii de repaus la pat (static) şi la mobilizare (dinamic). În cazul lotului
B, scorul VAS static a fost de 50±15,5, respectv VAS dinamic de 65±10,5.
Reducerea semnificativă a scorului durerii s-a înregistrat la 24 ore postoperator.
În condiţii de repaus doar 7 pacienţi (12,5%) mai solicită suplimentarea analgeziei. La
mobilizare, în ambele loturi, scorurile de durere s-au menţinut mai crescute în primele
12 ore: la lotul A, VAS a fost de 41±13,5 şi respectiv 69±14 în în cazul lotului martor,
18 pacienţi solicitând administrare de analgetice majore.

10.5. DISCUŢIA REZULTATELOR
În general chirurgia laparoscopică este mai puţin algogenă de cât chirurgia
clasică, acuzele dureroase ale pacientului fiind mult reduse comparativ cu aceleaşi
operaţii realizate prin tehnica traditională. Acest lucru se explică prin: lipsa inciziilor
largi ale peretelui abdominal, prin absenta manevrelor brutale exercitate cu
depărtatoarele în timpul intervenţiei; lipseşte de asemenea tensiunea exercitată asupra
suturilor în perioada postoperatorie; prin durata scurtă a ileusului postoperator.
Intensitatea mai redusă a durerii în chirurgia laparoscopică se explică şi prin
faptul că este determinată mai puţin de manevrele chirurgicale şi mai mult de presiunea
şi de cantitatea de CO2 insuflat, precum şi de răcirea peritoneului determinată de gaz.
La lotul cu analgezie multimodală, s-a constatat reducerea scorurilor VAS atât
în condiţii de repaus, cât şi la mobilizare pe parcursul primelor 24 ore. La 4 ore
postoperator VAS static a fost de 35±10,5 şi VAS dinamic de39±12, faţă de lotul martor
B, la care la 4 ore postoperator, s-au evidenţiat valori de 50±15,5 în repaus şi de 65±10,5
la mobilizare. Reducerea semnificativă a scorului durerii s-au înregistrat în ambele loturi
după 24 ore postoperator.
La lotul A, la care s-a practicat infiltrarea princizională cu levobupivacaină,
scorul VAS mai mic s-a corelat cu mobilizarea precoce “la marginea patului”, a
pacienţilor,la 10±1,25ore postoperator, faţă de lotul martor B, la care mobilizarea a fost
posibilă doar la15±12 ore.
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10.6. CONCLUZII
10.6.1. La trezire am constatat, însă o mai bună stabilitate hemodinamică la
lotul cu analgezie multimodală, explicaţia fiind probabil nivelul mai bun de analgezie în
perioada imediat preoperatorie
10.6.2. La lotul cu analgezie multimodală, s-a constatat reducerea scorurilor
VAS atât în condiţii de repaus, cât şi la mobilizare moderat.
10.6.3. La lotul A la care s-a practicat o analgezie multimodală, absenţa
durerii a permis mobilizarea activă moderată, precoce a tuturor pacienţilor întru–un
interval de până la 10±1,25ore. Comparativ, la lotul martor B, mobilizarea activă a fost
posibilă doar la15±12 ore postoperator.
10.6.4. Timpul până la externarea din ATI şi durata spitalizării au fost mai
reduse în lotul cu analgezie multimodală, comparativ cu lotul martor.
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11. CONCLUZII GENERALE
Din studiile clinice efectuate şi expuse în teza de doctorat referitoare la
metodele farmacologice şi tehnicile de analgezie preemptivă şi postoperatorie care pot
diminua intensitatea durerii acute se desprind următoarele concluzii generale:
1. În ciuda creşterii la nivel mondial a interesului pentru un management
corect al durerii, şi în ciuda încercării de implementare a unor protocoale de
tratament antialgic, durerea acută postoperatorie continuă să fie prezentă într-un
procent ridicat în secţiile de terapie intensivă.

2. Din cercetarea asupra intensităţii dureri după intervenţiile chirurgicale s-a
constat că existat o corelaţie strânsă între clasificarea intevenţiilor chirurgicale în
funcţie de nivelul anticipat de durere şi scorul VAS static şi dinamic.

3. Cel mai mare scor VAS static l-au prezentat în prima zi postoperator
pacienţii cu intervenţii chirurgicale la nivel abdominal / gastrointestinal.

4 Pacienţii tineri şi femeile au avut un prag de durere mai scăzut, respectiv
un scor VAS mai mare atât în repaus cât şi la efortul de tuse.

5. Cercetarea noastră a arătat că în pofida unui tratament analgetic de fond,
în prima zi postoperator, 56% din pacienţi prezintă în repaus o durere moderată, şi
29% prezintă durere severă.
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6. Analgezia postoperatorie programată nu are nici o influenţă asupra durerii
induse de manevrele medicale invazive diagnostice sau terapeutice, stimularea
nociceptivă suplimentară necesitând aministrarea anticipată de analgetice.

7. În cazul tonsilectomiei durerea este una din principalele complicaţii
postoperatorii cu impact direct asupra reluării aportului alimentar per os. În ciuda
unui tratamentul analgetic uzual, conform ghidurilor în vigoare, scorul VAS rămâne
foarte mare la această categorie de pacienţi.

8. Dintre cele trei AINS (paracetamol, diclofenac şi parecoxib) folosite pentru
combaterea durerii post-tonsilectomie parecoxibul, un inhibitor COX2 selectiv, a avut
efectul analgetic cel mai bun.

9. Se constată de asemenea o discrepanţă importantă între calitatea
analgeziei apreciată de pacient şi de personalul medical, acest lucru având drept
consecinţă întârziere în administrarea / subdozarea analegeticului de rezervă.

10. Administrarea preemtivă - preoperatorie epidurală de ropivacaină a redus
intensitaea durereri, în perioada postoperatorie precoce şi a fost asociată cu o
reducere semnificativă pe termen scurt a consumului de morfină la 8 şi 12 ore
postoperator, cu reducerea efectelor adverse comune opioidelor.

11. Analgezia peridurală preemtivă a fost clinic utilă în prelungirea timpului
pâna la utilizarea primei doze de analgezic de rezervă.
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12. Durerea asociată leziunii tisulare, o dată iniţiată, va lansa o cascadă de
modificări în sistemul somatosenzorial şi va creşte capacitatea de reacţie a ambelor
cai de transmitere a durerii atât periferice cât şi centrale. Este de preferat mai degrabă
a preveni consecinţele neurofiziologice şi biochimice ale impulsurilor nociceptive la
nivelul CNS, decât începerea tratamentul după ce acestă cascadă de modificări este
iniţiată.

13. Evoluţia postoperatorie a pacienţilor cu analgezie multimodală (AINS şi
infiltrarea marginilor plăgii operatorii cu anestezic local), este evident mai bună
decât a pacienţilor cu analgezie clasică, determinând reducerea complicaţiilor
postoperatori.
17. În secţiile de terapie intensivă ameliorarea analgeziei este extrem de
importantă, la această categorie de pacienţi tratarea corectă a sindroamelor dureroase
răspunde nu numai dezideratului fundamental al medicinii, de ameliorare a
suferinţei, dar facilitează şi managementul corect şi complex al pacientului.

18. Se impune şi la noi realizarea unui compartiment de combatere a durerii,
inclusiv a durerii postoperatorii, cu utilizarea medicamentelor mai vechi sau mai noi
prin metode terapeutice moderne care să permită o analgezie continuă şi nu
ondulatorie.
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