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Utilizarea IBUPROFENULUI în febră,
durere şi inflamaţie la copii
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REZUMAT
Ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa derivaţilor de acid propionic, utilizat astăzi pe
scară largă atât la adulţi, cât şi la copii, pentru tratamentul durerii, febrei şi inflamaţiei de diverse etiologii. Studii
clinice randomizate, controlate activ sau cu placebo, susţin eficacitatea ibuprofenului, administrat ca monoterapie sau în asocieri, în doză unică sau doze repetate, în aceste stări patologice. Datele de siguranţă publicate în
literatură arată faptul că ibuprofenul este unul dintre cele mai utilizate AINS – pe de o parte datorită eficacităţii,
iar pe de altă parte datorită profilului redus de reacţii adverse.
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Introducere
Ibuprofenul este cel mai utilizat medicament din
clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene pentru tratamentul inflamaţiei, febrei şi al durerii uşoare sau
moderate, având un profil de siguranţă crescut. Mecanismul principal prin care reduce febra, inflamaţia şi durererea la copii constă în scăderea sintezei
de prostaglandine proinflamatoare la nivel central
şi periferic.
Eficacitatea ibuprofenului ca analgezic şi
antipiretic la copii
Eficacitatea ibuprofenului a fost evaluată comparativ cu alte medicamente antipiretice: paracetamol, noraminofenazonă, ketoprofen, la copii febrili
(cu febră cauzată de infecţii virale sau bacteriene).
În aceste studii, pacienţii pediatrici au primit o scală largă de doze de ibuprofen: 4-5-10-15 mg/kg
corp/doză, în funcţie de vârsta acestora. Rezultatele
studiilor clinice au arătat că ibuprofenul este eficient în reducerea febrei, durerii şi inflamaţiei, cu un
debut mai rapid al efectului şi cu menţinerea acestuia timp de 6 ore. Alte studii au evaluat regimuri
de tratament prin alternarea administrării de ibuprofen şi paracetamol comparativ cu monoterapia.

Rezultatele acestora sunt controversate, unele susţinând o eficacitate superioară pentru terapia alternantă, iar altele infirmând acest lucru. Alte studii
efectuate la copii au subliniat reducerea incidenţei
reacţiilor adverse date de vaccinare prin administrarea profilactică a ibuprofenului (12,20) în doze
de 10-15 mg/kg/doză. În tabelul 1 sunt redate câteva dintre studiile comparative de de eficacitate, mai
recente, ale ibuprofenului la copii.
Cea mai recentă citare din literatură este o metaanaliză publicată de Poddighe et al. (2018) (28) în
Pediatric Emergency, care are un titlu sugestiv:
„Ibuprofenul în controlul durerii la copii – nouă valoare pentru o moleculă veche“. Autorii şi-au propus să discute dovezile actuale, publicate în bazele
de date PubMed şi Medline în perioada 1985-2017,
privind utilizarea ibuprofenului în condiţii clinice
specific diferite şi să realizeze o comparaţie cu paracetamolul şi/sau codeina conform studiilor disponibile. S-au avut în vedere următoarele indicaţii
pediatrice: dureri de gât, dureri de urechi, dureri
dentare, dureri de cap, dureri musculo-scheletice
posttraumatice şi dureri postoperatorii.
Pentru durerea de gât au fost selectate două studii dublu-orb randomizate placebo-controlate
(SDORC) (3,32), care au comparat eficacitatea ibu-
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TABELUL 1. Studii clinice de eficacitate ale ibuprofenului pentru tratarea durerii, febrei şi inflamaţiei la copii
Referinţa
Perrot şi colab.,
2004 (26)

Obiectivul studiului
Investigarea eficacităţii şi siguranţei
ibuprofenului la copii (186) febrili comparativ
cu paracetamolul

Goldman şi colab.,
2004 (9)

Compararea efectului antipiretic şi a siguranţei
administrării ibuprofenului şi paracetamolului
la copii febrili.

Hay şi colab., 2009
(11)

Compararea eficacităţii antipiretice a
paracetamolului (15 mg/kg; 4 doze/24 ore) şi
ibuprofenului (10 mg/kg; 3 doze/24 ore) la copii
febrili (≥37,8°C; <40°C).
Paul şi colab., 2010 Studiu comparativ de eficacitate pentru
(25)
evaluarea efectului antipiretic la copii
cu 3 regimuri de tratament: ibuprofen
în monoterapie, ibuprofen combinat cu
paracetamol, ibuprofen urmat de paracetamol
(perioada de observare 6 ore).
Sarell şi colab.,
Compararea eficacităţii antipiretice în cazul
2006 (30)
administrării ibuprofenului (5 mg/kg la 8 ore)
şi paracetamolului (12,5 mg/kg la 6 ore) ca
monoterapie sau ca terapie alternantă (ambele
medicamente) la copii cu vârsta cuprinsă între
6-36 luni.
Magni şi colab.,
Compararea eficacităţii şi siguranţei
2011 (18)
ibuprofenului şi noraminofenazonei la copii (80)
febrili cu vârsta cuprinsă între 6 luni-8 ani.
Wong şi colab.
Compararea eficacităţii monoterapiei cu
2014 (36)
ibuprofen sau paracetamol cu un regim în
care cele două medicamente se administrează
alternativ.

profenului cu placebo şi paracetamol şi care au
concluzionat că ambele medicamente au fost la fel
de eficace. Concluzii similare au reieşit dintr-o meta-analiză mai recentă (27) asupra siguranţei şi eficacităţii ibuprofenului şi paracetamolului atât la
copii, cât şi la adulţi.
Ambele medicamente sunt recomandate în câteva ghiduri pentru acest tip de durere fără a se decide încă o abordare unitară sub forma terapiei combinate. În cazuri selectate, cu componentă exudativă
majoră şi/sau adenopatie locală, inclusiv în faringita cu streptococ din grupul A, ibuprofenul este preferat datorită proprietăţilor sale antiinflamatorii (5).
Pentru otalgie s-a luat în considerare studiul publicat de Bertin şi colab. (1991) (3), care a inclus
219 copii (cu vârsta cuprinsă între 1 şi 6 ani) cu
otită medie, trataţi cu ibuprofen timp de 48 de ore.
Eficacitatea celor două substanţe active a fost comparabilă.
O evaluare sistematică a literaturii recente (33)
privind eficacitatea paracetamolului şi antiinflamatoarelor nesteroidiene, inclusiv ibuprofenul, în tratamentul otitei medii a concluzionat echivalenţa

Concluzii
La copii, dozele unice de ibuprofen (4-10 mg/kg) și
paracetamol (7-15 mg/kg) au avut o eficacitate şi siguranţă
similară pentru ameliorarea durerii moderat-severe.
Ibuprofenul (5-10 mg/kg) a fost mai eficace ca antipiretic faţă
de paracetamol (10-15 mg/kg) la 2, 4 și 6 ore după tratament.
Au fost analizate publicaţii din bazele de date MEDLINE (19662003) şi EMBASE (1988-2003). Ibuprofenul a fost semnificativ
mai eficient decât paracetamolul în reducerea febrei după o
singură doză, cu menţinerea efectului 6 ore posttratament.
Ibuprofenul a fost mai eficient şi mai rapid în reducerea febrei
la copii, comparativ cu paracetamolul.

Eficacitatea a fost mai mare în cazul utilizării schemelor de
tratament cu asocieri între ibuprofen şi paracetamol.

Tratamentul alternant cu paracetamol 12,5 mg/kg şi ibuprofen
5 mg/kg administrate la 4 ore s-a dovedit mai eficient în
reducerea febrei comparativ cu monoterapia.

O doză unică de ibuprofen a avut o eficacitate antipiretică
superioară noraminofenazonei.
Ibuprofenul şi paracetamolul administrate ca monoterapie
au redus la fel de eficient febra comparativ cu schema de
administrare alternativă.

terapeutică a ambelor medicamente la 24 şi 48 ore,
fără diferenţe în ceea ce priveşte profilul de reacţii
adverse. Mai mult decât atât, nu s-a documentat superioritatea combinaţiei ibuprofen-paracetamol faţă
de monoterapie.
Pentru durerea dentară (dată de carii sau după
proceduri stomatologice), ibuprofenul s-a dovedit a
fi mai eficient faţă de paracetamol (1). De subliniat
este un studiu pediatric efectuat pe copii cu vârsta
cuprinsă între 5 şi 12 ani, cu dureri dentare, în care
ibuprofenul a controlat durerea la fel de eficient ca
şi asocierea paracetamol-codeină (23). Un alt studiu pediatric, efectuat la copii cu vârsta cuprinsă
între 12 şi 16 ani supuşi unor proceduri stomatologice, a comparat ibuprofenul şi paracetamolul în
durerea dentară la copii. Acest studiu a arătat că o
doză de ibuprofen de 400 mg administrată înaintea
intervenţiei şi una identică la 6 ore după aceasta a
asigurat o reducere a durerii mai mare decât schema similară cu 1.000 mg de paracetamol (6).
Pentru faza acută a durerii de cap în copilărie,
paracetamolul şi ibuprofenul sunt cele mai folosite
(13,31). Mai multe studii clinice au demonstrat efi-
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cacitatea ibuprofenului în reducerea cefaleei în 2
ore postadministrare (3,8). Doar câteva studii au
comparat ibuprofenul (10 mg/kg) cu alte medicamente. Dintre acestea, studiul condus de Hämäläinen şi colab. (1997) (10) a comparat eficacitatea
ibuprofenului cu placebo şi cu paracetamolul (15
mg/kg), concluzionând că eficacitatea ibuprofenului a fost mai mare comparativ cu paracetamolul.
Pentru durerea musculo-scheletică posttraumatică, ibuprofenul s-a dovedit de asemenea foarte
util (15). Cea mai recentă evaluare sistematică (16)
a literaturii a selectat 8 studii clinice controlate,
randomizate (SDORC), în care au fost înrolaţi
1.169 de copii (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani).
Această evaluare a arătat că ibuprofenul este un analgezic mai intens comparativ cu paracetamolul sau
codeina, fiind echivalent cu asocierea dintre cele
două substanţe active şi cu mai puţine efecte adverse. Un studiu publicat de Clark şi colab. (2007) (6)
privind tratarea durerii acute din trauma musculoscheletică la copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă
între 6 şi 17 ani), în care s-au administrat doze unice de paracetamol (15 mg/kg), ibuprofen (10 mg/
kg) şi codeină (1 mg/kg), a arătat o mai mare îmbunătăţire a scorului durerii după administrarea ibuprofenului faţă de celelalte două medicamente. Alt
studiu clinic (7), efectuat pe 336 de copii cu afectare musculo-scheletică şi fracturi ale membrelor, a
subliniat o reducere echivalentă a durerii pentru
ibuprofen şi pentru asocierea paracetamol-codeină,
dar cu mai multe reacţii adverse în cazul asocierii
celor două substanţe active. În 2014, Poonai şi colab. (29) au comparat acţiunea analgezică a morfinei şi ibuprofenului la 134 copii cu fracturi necomplicate de membre, concluzionându-se că
eficacitatea analgezică a fost comparabilă.
Pentru durerea postchirurgicală se porneşte de
la constatarea că 40-60% dintre cazurile de sindroame dureroase după intervenţii la copii sunt
subtratate din cauza dificultăţii estimării intensităţii
durerii la nou-născut şi copilul mic, reticenţei în
faţa potenţialelor reacţii adverse, precum şi numărului mic de analgezice aprobate pentru uz pediatric (4).
Siguranţa ibuprofenului în administrarea la copii
Pentru ibuprofen, unul dintre cele mai studiate
AINS la această categorie de subpopulaţie, a fost
identificat cel mai mare profil de siguranţă şi eficacitate (14,27). În lumina recentelor limitări privind
folosirea opioidelor impuse de EMEA (2015) şi
FDA (2017), reconsiderarea diferitelor analgezice
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include, în mod clar avantajos, ibuprofenul. În
2003, Kokki (30) a evaluat eficacitatea ibuprofenului în prevenirea durerii după intervenţii minore
pentru hernii, fimoze, hidrocel şi hipospadias prin
randomizarea a 81 copii (cu vârsta cuprinsă între 1
şi 4 ani) care au primit ibuprofen rectal sau placebo
în timpul anesteziei. Ibuprofenul a redus semnificativ durerea în primele ore după proceduri şi, de asemenea, a redus consumul de morfină (rezultate similare au fost obţinute şi de Stewart şi colab., 2012)
(35). Dacă studii mai vechi (34) au comparat eficacitatea ibuprofenului cu asocierea paracetamol/codeină, avantajând asocierea în privinţa riscului redus de sângerare; cercetări retrospective recente
(2,8,17,21) au confirmat eficacitatea analgezică a
ibuprofenului la copii în durerea postchirurgicală şi
au infirmat creşterea riscului de sângerare.
Alte trei studii prospective la pacienţi pediatrici
au evaluat siguranţa şi eficacitatea ibuprofenului în
durerea postamigdalectomie la:
• Copii cu vârsta de 6-14 ani trataţi cu ibuprofen
(24 mg/kg/zi), paracetamol (48 mg/kg/zi) sau
asocierea alternantă a celor două medicamente
timp de 48 ore după intervenţie (22). Studiul
a demonstrat echivalenţa analgezică a celor
trei regimuri de tratament.
• Copii amigdalectomizaţi cu vârsta cuprinsă
între 6 şi 17 ani trataţi cu ibuprofen iv (10
mg/kg) sau placebo (24). Studiul clinic a
constatat o reducere semnificativă a utilizării
fentanilului fără risc de complicaţii, inclusiv
de sângerare post chirurgicală.
• Copii în vârstă de 1-10 ani cu necesitate de
amigdalectomie şi/sau adenoidectomie care
au primit ibuprofen sau asocierea paracetamol/morfină (29). Rezultatele studiului au
arătat o eficacitate analgezică similară, cu
avantajul lipsei deprimării respiratorii induse
de morfină, în cazul utilizării ibuprofenului.
Alte cercetări recente au poziţionat utilizarea
ibuprofenului ca opţiune validă de reducere a utilizării opioidelor în tratarea durerii după asemenea
intervenţii (19,34).
Într-un studiu prospectiv, placebo controlat, randomizat, dublu-orb, pentru a compara eficacitatea
administrării profilactice a ibuprofenului, paracetamolului sau placebo pentru reducerea durerii postextracţie dentară la copii (45 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani), rezultatele au evidenţiat o
eficacitate superioară pentru ibuprofen, la care s-au
înregistrat scoruri mai mici ale durerii (p < 0,05)
comparativ cu paracetamolul.
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Concluzii
Ibuprofenul este un inhibitor neselectiv al COX1
şi COX2 si este utilizat la copii pe scară largă, în
tratamentul febrei şi durerii de diferite etiologii. Li-

teratura de specialitate conţine date vaste care susţin siguranţa şi eficacitatea ibuprofenului administrat ca medicament OTC.
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