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Buletinul de Farmacovigilenţă apare trimestrial şi 
constituie un material informativ şi educaţional în 
domeniul farmacovigilenţei. Prin aceasta dorim 
să venim în sprijinul profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii, având ca scop final utilizarea raţională a 
medicamentelor în interesul sănătăţii pacienţilor.

Buletinul de Farmacovigilenţă poate fi accesat 
on-line la www.cim.umfcluj.ro

Centrul de Cercetări privind Informarea asupra 
Medicamentului are ca obiectiv principal 
„promovarea utilizării raționale a medicamentelor 
prin furnizarea informației despre medicament, 
informație științifică, obiectivă, actualizată, 
procesată și evaluată corect”.

Acest obiectiv este realizat prin:

• Publicarea și diseminarea de informații din do-
meniul  medicamentului în rândul profesioniștilor 
din  domeniul sănătății și/sau a pacienților;

• Elaborarea de răspunsuri la întrebările legate de 
medicamente, adresate de către profesioniștii din 
domeniul sănătății, folosind o bază de date și o 
sursă de referință de înaltă calitate;

• Inițierea și desfășurarea de programe 
educaționale și de cercetare în domeniul 
farmacovigilenței.
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Comitetul de Farmacovigilenţă pentru Evaluarea 
Riscului recomandă restricţionarea indicaţiilor 
agoniştilor beta-adrenergici cu acţiune rapidă 
pentru indicaţiile obstetricale

 Comitetul de Farmacovigilenţă pentru 

Evaluarea Riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee, PRAC)  recomandă ca medicamentele beta-

adrenomimetice cu acţiune rapidă să nu mai fie utilizate 

în formă orală sau ca supozitoare pentru indicaţiile 

obstetricale (suprimarea travaliului prematur sau 

reducerea intensităţii contracţiilor din travaliu). Agoniştii 

beta-adrenergici în formă injectabilă pot fi utilizaţi în 

continuare pe perioade scurte (mai puţin de 48h) în 

anumite situaţii.

Agoniştii beta-adrenergici cu acţiune rapidă utilizaţi 

ca tocolitice au fost autorizaţi prin procedură 

descentralizată în câteva ţări membre ale Uniunii 

Europene. Reprezentanţii cei mai utilizaţi sunt: 

fenoterolul, hexoprenalina, isoxsuprina, ritodrina, 

salbutamolul şi terbutalina. Aceşti reprezentanţi sunt 

condiţionaţi sub formă de comprimate, soluţii orale, 

soluţii injectabile sau supozitoare. Ei acţionează rapid, 

efectul lor instalându-se în mai puţin de 5 minute, efect 

care poate dura câteva ore. 

Îngrijorările asupra siguranţei beta-adrenomimetice 

cu acţine de scurtă durată au fost legate de efectele 

cardiovasculare ale acestora, în contextul utilizării lor 

pentru o perioadă mai lungă de 48h. Efectele adverse 

cardiovasculare îmbracă o gamă largă de manifestări, de 

la artimii ușoare cum ar fi tahicardia, până la evenimente 

grave cum ar fi edemul pulmonar.

 Dat fiind riscul cardiovascular şi datele limitate 

care să susţină beneficiile ca tocolitice ale formelor orale 

sau rectale de beta-adrenomimetice cu acţiune rapidă, 

PRAC a concluzionat că riscurile depăşesc beneficiile 

pentru indicaţii obstetricale şi a recomandat oprirea 

utilizării lor pentru aceste indicaţii. Recomandarea PRAC 

va fi analizată de către Grupul de Coordonare pentru 

Recunoaştere Mutuală şi Proceduri Descentralizate 

– pentru produse de uz uman (CMDh). Dacă CMDh  

va adopta decizia prin consens, aceasta va fi direct 

implementată de către statele membre UE acolo unde 

medicamentele au fost autorizate, însă dacă decizia va fi 

adoptată prin vot majoritar, aceasta va fi trimisă Comisiei 

Europene pentru adoptarea deciziei unanim de către 

toate statele UE.

Referinţe :

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_

library/Referrals_document/Short-acting_betaagonists/

Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_

Assessment_Committee/WC500148669.pdf 

                                                Asistent Univ. Drd. Cristina Pop
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Noi recomandări pentru minimizarea riscului 
cardiovascular la utilizarea diclofenacului

 Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea 

riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee  

PRAC) din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului 

(European Medicines Agency = EMA) a finalizat 

evaluarea diclofenacului, începută în Octombrie 2012 la 

sesizarea Marii Britanii. PRAC a concluzionat că efectele 

diclofenacului asupra inimii și a circulației, atunci când 

este administrat sistemic (capsule, comprimate sau forme 

injectabile), sunt similare cu cele ale inhibitorilor selectivi 

ai ciclooxigenazei(COX-2). Acest lucru este valabil mai 

ales atunci când diclofenacul este utilizat în doză mare 

(150 mg zilnic) și pentru tratamentul pe termen lung. 

Beneficiile diclofenacului continuă să depășească riscurile, 

dar PRAC a recomandat ca măsurile de precauție existente 

pentru inhibitori selectivi ai COX-2, necesare pentru a 

reduce la minimum riscurile de evenimente arteriale 

tromboembolice, să se aplice și pentru diclofenac1.

Eficacitatea diclofenacului este bine stabilită. Cu toate 

acestea, datele din studii efectuate în 2005, 2006 și 

2012 au sugerat un risc relativ crescut de evenimente 

tromboembolice, care a fost, uneori, mai mare decât 

pentru alte AINS prescrise frecvent, și, în unele cazuri, la 

fel de mare sau mai mare decât riscul observat pentru 

anumiți inhibitori COX-2. Limitările acestor studii au făcut 

însă greu de cuantificat riscul la acea vreme. La momentul 

revizuirii inițiate de PRAC în octombrie 2012, cu scopul 

de a evalua raportul beneficiu-risc, au fost disponibile noi 

date din studii caz-control și cohortă, inclusiv o analiză 

post-hoc a datelor din MEDAL (programul Multinational 

Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)2 și o 

meta-analiză ce a inclus 600 de studii clinice (Coxib and 

traditional NSAID Trialists Collaboration)3. Meta-analiza 

a demonstrat că, în comparație cu placebo, riscul de 

evenimente vasculare majore a fost crescut cu aproximativ 

o treime pentru un inhibitor de COX-2 ( RR = 1,37, 95% 

[CI] 1.14-1.66, p = 0,0009) sau pentru diclofenac (RR = 

1.41, 95% [CI] 1.12-1.78, p = 0,0036), în principal din 

cauza unei creșteri a evenimentelor coronariene majore 

(coxibi: 1.76, 1.31 - 2.37, p = 0,0001, diclofenac: 1.70, 

1.19 - 2.41, p = 0.0032). În general, în comparație cu 

placebo, alocarea pacienților la diclofenac sau la un coxib 

a cauzat aproximativ trei evenimente vasculare majore 

suplimentare la 1000 de participanți pe an, dintre care 

un eveniment a dus la deces. La pacienții cu risc crescut, 

aproximativ șapte sau opt mai mulți pacienți prezintă 

riscul de a avea un eveniment vascular important, dintre 

care două evenimente ar fi fatale. Deși este probabil ca 

acest risc să fie dependent de doză, PRAC a considerat 

că riscul trombotic cardiovascular nu poate fi exclus nici 

pentru doze scăzute de diclofenac, mai ales la pacienții cu 

comorbidități pre-existente.

În concluzie:

• Studiile clinice și datele epidemiologice indică în mod 

invariabil spre un risc crescut de evenimente trombotice 

arteriale (infarct miocardic sau accident vascular cerebral), 

asociate cu utilizarea de diclofenac, în special la doze mari 

(150 mg zilnic) și în tratamentul pe termen lung.

• Utilizarea de diclofenac este contraindicată la pacienții 

cu insuficiență cardiacă congestivă (clasa NYHA II-IV), 

boală cardiacă ischemică, boală arterială periferică sau boli 

cerebrovasculare.

• Pacienții cu factori de risc importanți (hipertensiune 

arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie 

tratați cu diclofenac numai după o evaluare atentă.

• Deoarece riscurile cardiovasculare pot crește odată cu 

doza și durata expunerii, cea mai scurtă durată și cea mai 

mică doză zilnică eficace posibilă trebuie să fie utilizată. 

• Având în vedere cele de mai sus, tratamentul tuturor 

pacienților care primesc diclofenac trebuie să fie 

reevaluat1.

Referințe:
1. EMA/380947/2013. New safety advice for diclofenac – CMDh 
endorses PRAC recommendation
2. Krum H, Swergold G, Gammaitoni A, et al. Blood pressure 
and cardiovascular outcomes in patients taking nonsteroidal 
antiinflammatory drugs. Cardiovasc Ther. 2012;30(6):342-50.
3. Coxib and traditional NSAIDs Trialists Collaboration. Vascular 
and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-
inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data 
from randomised trials. Lancet. 2013;382(9894):769 – 79

CS III Dr. Andreea Farcaș
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PRAC  confirmă  că  beneficiul contraceptivelor 
orale combinate depășește riscul apariției 
reacțiilor adverse

 Reevaluarea contraceptivelor orale combinate (COC) 

de către Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 

(PRAC) a fost inițiată în Februarie 2013 la cererea Franței, 

conform articolului 31 al Directivei 2001/83/EC. PRAC a 

reevaluat riscul de tromboembolism venos (TEV) asociat 

COC și a concluzionat că beneficiul COC de a preveni sarcini 

nedorite depășește acest risc. În acest sens a elaborat 

recomandări care vor fi transmise Comitetului pentru 

Medicamente de Uz Uman (CHMP).

 Rezultatele acestei reevaluări arată că nu există 

motive pentru întreruperea utilizării COC în cazul femeilor 

care nu au prezentat complicații. Cunoașterea riscului 

de TEV și a a semnelor asociate (durere sau inflamare a 

membrelor inferioare, dispnee subită, respirație accelerată 

sau tuse, durere de piept și de față, slăbiciune sau amorțeală 

a membrelor) de către femeile care utilizează COC, și 

atenția sporită a medicilor prescriptori este importantă. 

La prescrierea COC medicii trebuie să ia în considerare 

prezența următorilor factori de risc: fumatul, obezitatea, 

vârsta înaintată, existența migrenelor, istoric familial de TEV 

și nașterea unui copil înainte cu câteva săptămâni.

Această reevaluare a confirmat că riscul de TEV este scăzut la 

utilizarea COC, și că există mici diferențe între COC în această 

privință în funcție de tipul de progesteron conținut, astfel: 

• Cel mai mic risc este asociat COC care conțin 

levonorgestrel, norgestimat și noretisteronă. Riscul estimat 

pentru COC care conțin aceste progestative este de 5-7 

cazuri/10.000 femei care le utilizează/an.

• Riscul de TEV s-a estimat a fi mai ridicat în cazul COC cu 

etonogestrel și norelgestromin (6-12 cazuri/10.000/an).

• COC care conțin gestoden, desogestrel sau drospirenonă 

au un risc de TEV estimat la 9-12 cazuri/10.000/an.

• Pentru COC care conțin clormadinonă, dienogest sau 

nomegestrol nu există suficiente date disponibile pentru a 

compara riscul de TEV cu al celorlalte COC. Pentru acestea 

există studii în desfășurare sau planificate pentru a obține 

date suplimentare.

• Pentru femeile care nu utilizează COC și nu sunt însărcinate 

riscul de TEV este de 2 cazuri/10.000/an.

A fost evaluat și riscul de apariție a tromboembolismului 

arterial, care s-a dovedit a fi foarte scăzut, neexistând 

diferențe între diferitele tipuri de progestativ.

Informațiile asupra produselor vor fi actualizate (inclusiv 

prospectul medicamentelor) pentru a ajuta femeile în 

alegerea formei de contracepție împreună cu personalul 

medical.

Referințe:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/

human/referrals/Combined_hormonal_contraceptives/human_

referral_prac_000016.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 

                                                           Farm.Dr.Camelia Bucșa

Riscul de sângerare asociat terapiei cu 
Ginkgo Biloba

 Extractele din frunze de Ginkgo biloba L. (Fam. 

Ginkgoaceae) se utilizează în profilaxia şi terapia unor 

afecţiuni precum bolile neurodegenerative, tinitusul şi 

boala vasculară periferică. Compuşii farmacologic activi din 

frunzele de G. biloba sunt glicozidele ginkgoflavonice şi 

lactonele terpenice (ginkgolidele A, B, C şi bilobalidele) [1]. 

 Deşi terapia cu G. Biloba este în general sigură, s-a 

raportat un potenţial risc de sângerare asociat. S-a sugerat 

că la baza acestui risc ar sta interacţiuni cu factorul de 

activare plachetară (FAP în engleza PAF) şi colagenul, care 

determină o diminuare a agregării plachetare. G. biloba ar 

inhiba agregarea plachetară prin creşterea concentraţiei 

prostaciclinei (PGI2) şi oxidului nitric (NO), mediatori 

antiagreganţi plachetari produşi de endoteliu. De asemenea, 

ginkgolida B ar putea inhiba direct legarea de receptorii săi 

de la nivelul membranei plachetare. [2]. 



44 46

Astfel, s-au raportat episoade de sângerare spontană 

(epistaxis, echimoze la nivelul mâinilor şi braţelor, 

sângerare hemoroidală) după 6 luni de tratament 

cu 75 mg/zi G. biloba (extract standardizat în 27% 

glicoflavonoide şi 10% lactone terpenice). Pe lângă G. 

Biloba, tratamentul includea doar un supliment vitaminic. 

La încetarea administrării G. Biloba, cu continuarea 

administrării vitaminelor, episoadele

de sângerare s-au oprit [2]. Totodată, au fost descrise 

fenomene hemoragice la administrarea concomitentă 

a G. Biloba cu medicamente care exercită acţiune 

anticoagulantă. A fost raportat un caz de hemoragie 

cerebrală în urma iniţierii terapiei cu G. Biloba la un 

pacient aflat de 5 ani sub terapie cu warfarină. De 

asemenea, s-a raportat hemoragie spontană la nivelul 

ochiului drept după două săptămâni de la debutul terapiei 

cu G. Biloba (80 mg/zi), la un pacient aflat de 3 ani sub 

tratament cu aspirină (325 mg/zi). În ambele cazuri, 

sângerarea a încetat la întreruperea administrării G. Biloba. 

Un alt posibil caz de interacţiune G. Biloba - medicament a 

fost considerat cel al unui pacient care urma de peste 2 ani 

un tratament cu G. Biloba (40 mg/zi) şi care la o lună după 

debutul administrării de ibuprofen (600 mg/zi) a suferit o 

hemoragie cerebrală urmată de comă şi deces [3]. 

În contextul riscului de sângerare asociat terapiei cu 

G. Biloba, se recomandă precauţie la administrarea 

concomitentă cu aspirină, antiinflamatoare nesteroidiene 

şi anticoagulante. În acelaşi sens, ASA (American Society 

of Anesthesiologists) recomandă întreruperea 

administrării G. biloba cu 2-3 săptămâni înaintea unei 

intervenţii chirurgicale. 

Referinţe 
Colalto C. Pharmacol Res 2010; 62:207-227.
Bent S et al. J Gen Intern Med 2005; 20:657-661.
Chavez ML et al. Life Sci 2006; 78:2146-2157.
Diamond BJ, Bailey MR. Psychiatr Clin N Am 2013; 36:73-83.

Riscul de hemoragie la utilizarea medicamentelor 
anticoagulante orale noi

Medicamentele anticoagulante orale noi includ apixaban 

(Eliquis®), dabigatran etexilat (Pradaxa®) şi rivaroxaban 

(Xarelto®). Medicamentul dabigatran acţionează prin 

inhibarea directă a trombinei, iar apixaban şi rivaroxaban 

prin inhibarea factorului Xa al coagulării. În România, 

medicamentul apixaban este indicat pentru prevenirea 

evenimentelor tromboembolice venoase la pacienţii 

adulţi care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale 

de artroplastie a şoldului sau genunchiului şi pentru 

prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei 

sistemice la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-

valvulară cu unul sau mai mulţi factori de risc (accident 

vascular cerebral, accident ischemic tranzitor în 

antecedente; vârstă ≥75ani; hipertensiune arterială; 

diabet zaharat; insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa 

NYHA ≥II)). Medicamentul dabigatran se utilizează pentru 

prevenţia primară a evenimentelor tromboembolice 

venoase la pacienţii adulţi care au suferit o intervenţie 

chirurgicală de înlocuire completă a genunchiului. 

Medicamentul rivaroxaban este indicat pentru prevenirea 

evenimentelor aterotrombotice la pacienţii adulţi 

după un sindrom coronarian acut cu valori crescute ale 

biomarkerilor cardiaci. Spre deosebire de antivitaminele K, 

aceste medicamente prezintă avantajul de a nu necesita 

monitorizarea de rutină a eficacităţii anticoagulante în 

timpul tratamentului. Însă păstrează riscul de evenimente 

hemoragice semnificative, chiar fatale, mai ales la 

pacienţii cu factori de risc, iar în prezent nu există pe piaţă 

antidoturi specifice pentru aceste medicamente. 

Pentru a reduce la minim riscul de hemoragie se 

recomandă respectarea dozelor, contraindicaţiilor, 

atenţionărilor şi precauţiilor speciale pentru utilizare 

pentru fiecare medicament în parte.

Următoarele contraindicaţii sunt valabile în prezent pentru 

toate cele trei anticoagulante orale noi :

- Hemoragie activă semnificativă clinic

- Leziune sau afecţiune cu risc hemoragic major (ulceraţie  

gastro-intestinală, neoplasme cu risc hemoragic, trauma-

tisme cerebrale sau spinale recente, intervenţie 

Asist. Dr. Anamaria Cozma, Prof. Dr. Doina Miere
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chirurgicală recentă la nivel cerebral, spinal sau ocular, 

hemoragie intracraniana recentă, varice esofagiene, 

malformaţii arterio-venoase, anevrism vascular, anomalii 

vasculare intraspinale sau intracerebrale majore)

- Tratament concomitent cu alte medicamente 

anticoagulante: heparină nefracţionată, heparine cu 

greutate moleculară mică (enoxaparină, dalteparină etc.), 

anticoagulante orale (acenocumarol) cu excepţia cazului 

în care se schimbă tratamentul la sau de la tratamentul cu 

anticoagulantul oral nou sau în cazul în care se utilizează 

heparină nefracţionată în doze necesare menţinerii unui 

cateter central deschis, venos sau arterial.

 Atenţie deosebită trebuie acordată în cazul 

prescrierii acestor medicamente unor pacienţi cu 

alte afecţiuni, ce urmează proceduri sau tratamente 

(antiinflamatoare nesteroidiene, antiagregante 

plachetare) ce pot creşte riscul de hemoragie majoră. 

De asemenea, funcţia renală trebuie monitorizată. 

Insuficienţa renală poate reprezenta o contraindicaţie 

sau un motiv pentru care trebuie oprit tratamentul 

cu anticoagulante orale noi sau trebuie scăzute 

dozele acestora; recomandările diferă pentru cele trei 

medicamente.

Referinţe :
1. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale. Comunicări directe către profesioniştii din domeniul 
sănătătii. Comunicare directa catre profesionistii din domeniul 
sanatatii privind asocierea administrarii Eliquis (apixaban), 
Pradaxa (dabigatran etexilat) si Xarelto (rivaroxaban) cu riscul de 
aparitie a sangerarii. [online] Septembrie 2013 [citat 20 Noiembrie 
2013]. Articol disponibil la adresa: http://www.anm.ro/anmdm/
med_farmaco_comunicari.html
2. Drug safety update. New oral anticoagulants apixaban 
(Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®) and rivaroxaban (Xarelto®): risk 
of serious haemorrhage: clarified contraindications apply to all 
three medicines. [online] 2013 October [cited 2013 November 
20]. Available from: http://www.mhra.gov.uk/home/groups/dsu/
documents/publication/con322740.pdf 

Asist. Univ. Drd. Irina Cazacu

Clopidogrelul – 
asociat cu apariţia hemofiliei dobândite

 Clopidogrelul este un antiagregant plachetar 

care acționează prin  blocarea ireversibilă a receptorului 

P2Y12, pentru adenosin-difosfat (ADP). Clopidogrelul este 

indicat pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice 

în caz de accident vascular cerebral ischemic,arteriopatie 

obliterantă dovedită, infarct miocardic acut fără 

supradenivelare de segment ST și angină instabilă.  

De asemenea, clopidogrelul este indicat în asociere 

cu acidul acetilsalicilic în  infarctul miocardic acut cu 

supradenivelare de segment ST, dar și pentru prevenirea 

accidentelor aterotrombotice şi tromboembolice la 

pacienţii cu fibrilaţie atrială, care nu pot fi trataţi cu o 

antivitamină K.

 De la punerea pe piaţă a clopidogrelului, în rândul 

pacienţilor trataţi cu această substanţă medicamentoasă 

au fost raportate 11 cazuri de hemofilie A dobândită şi 

a unui caz de hemofilie B dobândită. Pacienții au avut 

vârste cuprinse între 65-81 de ani, iar perioada până la 

debut (momentul raportării) a fost cuprinsă între câteva 

zile şi 4 luni de la iniţierea terapiei.  Au existat 2 cazuri în 

care viaţa a fost pusă în pericol, însă niciun caz nu a avut 

evoluţie letală. La 5 dintre cei 8 pacienţi pentru care au 

existat informaţii referitoare la evoluţia stării de sănătate, 

reacţia adversă raportată s-a atenuat, după întreruperea 

administrării clopidogrelului şi aplicarea unui tratament 

corectiv. Dat fiind numărul foarte mic de raportări de 

apariţie a hemofiliei dobândite în contextul unei utilizări 

pe scară foarte mare (peste 153 milioane de pacienţi la 

nivel mondial), se consideră că raportul beneficiu/risc al 

clopidogrelului rămâne nemodificat pentru indicaţiile 

terapeutice aprobate. Aceste informații au determinat 

completarea rezumatului caracteristicilor produsului, cu 

următoarea atenționare: S-au raportat cazuri de apariţie 

a hemofiliei dobândite după utilizarea de clopidogrel. 

În cazurile de prelungire izolată, confirmată, a timpului 

de tromboplastină parţial activat (aPTT), cu sau fără 

sângerare, trebuie avută în vedere hemofilia dobândită. 

Pacienţii cu diagnostic confirmat de hemofilie dobândită 

trebuie luaţi în evidenţă şi trataţi de către specialişti, iar 

administrarea clopidogrelului trebuie întreruptă. 
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Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea 
riscului recomandă restricţionarea utilizării 
codeinei ca şi analgezic la copii

 Codeina face parte din clasa opioidelor, fiind 

autorizată pentru acţiunea analgezică şi antitusivă, atât la 

copii, cât şi la adulţi. Medicamentul este utilizat fie singur, 

fie în diverse combinaţii pentru a trata tusea sau durerea. 

Efectul analgezic este al codeinei, morfina se formează ca 

metabolit și poate avea acțiuni asemanatoare codeinei, 

responsabil de metabolizare fiind citocromul CYP2D6. 

Este cunoscut faptul că unii pacienţi metabolizează mult 

mai repede codeina în organism, aceştia fiind numiţi 

metabolizatori ultra-rapizi. Din această cauză, nivelele 

de morfină din sânge, în cazul acestor pacienţi, sunt 

foarte mari, ceea ce poate duce la toxicitate, manifestată  

în special prin deprimare respiratorie.Comitetul de 

farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului, din cadrul 

Agenţiei Europene a Medicamentului a recomandat o 

serie de măsuri de siguranţă (destinate profesioniştilor 

din domeniul sănătăţii şi aparţinătorilor sau pacienţilor) în 

ceea ce priveşte utilizarea la copii a medicamentelor care 

conţin codeină. Aceste măsuri vin ca urmare a raportării 

mai multor reacţii adverse grave (unele ducând la deces) 

apărute la copii, în urma utilizării codeinei ca şi analgezic 

după îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor sau a 

polipilor nazali (pacienţii sufereau de apnee obstructivă în 

somn), indiferent dacă pacienţii erau sau nu metabolizatori 

ultra-rapizi ai codeinei. 

 Recomandări pentru profesioniştii din domeniul 

sănătăţii şi aparţinători/pacienţi:

• Medicamentele pe bază de codeină vor fi folosite 

pentru a trata durerea moderată de tip acut la copiii 

sub 12 ani, doar după ce utilizarea altor analgezice 

(paracetamol, ibuprofen) se dovedeşte a fi ineficientă; 

această recomandare vine ca urmare a riscului de apariţie a 

deprimării respiratorii asociate utilizării codeinei

• Codeina ar trebui utilizată în doze minime terapeutice 

pentru o perioadă de timp cât mai scurtă; se recomandă o 

doză maximă zilnică de 240 mg la copiii cu vârste cuprinse 

între 12 şi 18 ani, doză care se administrează fracţionat, la 

interval de minim 6 ore

• Atunci când se prescriu medicamente care conţin 

codeină, ar trebui să se prescrie cantitatea minimă 

necesară pe o perioadă cât mai scurtă de timp

• Codeina este contraindicată pacienţilor sub 18 ani care 

suferă de apnee obstructivă în somn şi cărora li s-au 

îndepărtat chirurgical amigdalele sau polipii nazali, aceştia 

fiind susceptibili pentru probleme repiratorii; profesioniştii 

din domeniul sănătăţii ar trebui să prescrie un alt analgezic 

în aceste cazuri

• Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) ar trebui să 

conţină avertizări referitoare la interdicţia utilizării codeinei 

ca şi analgezic la copiii care suferă de afecţiuni respiratorii 

• Este necesară adăugarea unor informaţii generale 

destinate profesioniştilor din domeniul sănătăţii, dar şi 

pacienţilor şi aparţinătorilor acestora, informaţii despre 

riscul apariţiei efectelor adverse  şi cum să recunoască mai 

uşor simptomele 

• În cazul în care se observă apariţia stării de confuzie, 

somnolenţei neobişnuite, dificultăţii în respirare sau o 

respiraţie zgomotoasă la copiii care primesc tratament an-

algezic cu codeină, administrarea acesteia ar trebui oprită 

imediat şi ar trebui consultat medicul în cel mai scurt timp 

posibil.

• De asemenea, se recomandă ca utilizarea codeinei să fie 

interzisă la pacienţii care sunt cunoscuţi a fi metabolizatori 

ultra-rapizi sau în cazul mamelor care alăptează.
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Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului

• Vă stă la dispoziție cu informații obiective despre medicamente pe adresa de e-mail cim@umfcluj.ro sau la 
rubrica  “Adresează o întrebare” de pe site-ul CCIM www.cim.umfcluj.ro

• Încurajează raportarea de reacții adverse la rubrica “Raportează un efect advers” pe site-ul CCIM 
www.cim.umfcluj.ro
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Link-uri utile

Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.anm.ro
Ministerul Sănătăţii www.ms.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului www.ema.europa.eu
European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance www encepp.eu
International Society of Pharmacovigilance (ISoP) www.isoponline.org
International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE) www.pharmacoepi.org
Food and Drug Administration  www.fda.gov

Manifestări științifi ce viitoare:
•3-4 Aprilie 2014 - ISOP mid-year training course, Zagreb

•5-8 Aprilie 2014 ISPE Mid-Year Meeting, Rotterdam

•9-11 Aprilie 2014 - 4th Bordeaux Pharmacoepi Festival, Bordeaux


