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Monitoramento para
análise e
acompanhamento dos
resultados:

Percentual de conformidade do tratamento da DOR de acordo com o Protocolo Clínico
instituído

Medicamentos
necessários:

Vide item 9 deste protocolo – Quadros.

Esquema de
administração:

De acordo com manual de medicamentos injetáveis e por via oral da Santa Casa BH.
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Materiais necessários: Prescrição médica; Materiais e medicamentos necessários.

Registros: Evolução clínica; Anotações de enfermagem; Prescrição médica; Prontuário Médico; Registro
dos documentos de prontuário no sistema eletrônico vigente.

Interconsultas: Interconsulta com a clínica da Dor quando:
● Quando houver dificuldade para controle de dor crônica ou dor aguda não

pós-operatória.
● Na presença de efeitos adversos incontroláveis, associados à analgesia.
● Nos casos de suspeita de adicção a opióides.
● Para pacientes que necessitem avaliação de tratamento intervencionista (quadro 8).

Exames: Exames clínicos aplicando as escalas de dor informadas neste protocolo.

Periodicidade dos
retornos:

Descrever qual a periodicidade da solicitação dos retornos para o paciente com essa patologia nos
ambulatórios.

Ex: No Ambulatório Clínico de Obesidade o paciente retornará à consulta com o médico de 03 em
03 meses, salvo exceções relacionadas às demandas das patologias associadas à obesidade.

Critérios de alta: Encerramento do Protocolo Clínico de Dor:

● Dor aguda, incluindo a dor pós-operatória: o tratamento é considerado eficaz quando
houver regressão da intensidade da dor (moderada ou intensa para leve ou ausente).

● Dor crônica: o tratamento é considerado eficaz com a melhora da intensidade da dor,
possibilitando realização de atividades diárias compatíveis com a capacidade funcional
do paciente.

● Paciente na SRPA: quando não houver relato de dor após 01 hora de avaliação.



Sumário

1 - Introdução

2 - Objetivos

3 – Benefícios Esperados

4 – Metodologia

5 - Recomendações

6- Descrição das atividades Multidisciplinares

7- Declaração de Conflito de Interesse

8- Fluxogramas

9- Quadros

10- Referências

11- Anexos/Apêndices

https://docs.google.com/document/d/1-tkyJtT4xjFrpFYoYjz3A4aHgHqjdMFQ/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1-tkyJtT4xjFrpFYoYjz3A4aHgHqjdMFQ/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1-tkyJtT4xjFrpFYoYjz3A4aHgHqjdMFQ/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1-tkyJtT4xjFrpFYoYjz3A4aHgHqjdMFQ/edit#heading=h.tyjcwt


1. Introdução

Dor é “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com atual ou

potencial dano de tecido ou descrita em termos de tal dano” (International Association for

the Study of Pain - IASP). A dor é considerada um 5° sinal vital, tendo em vista suas

complexas reações fisiológicas e manifestações autossômicas e psicológicas. A dor pode ser

aguda ou crônica:

▪ Dor aguda: resultado da estimulação nociceptiva (inflamação) ou de lesões diretas

(lesões mecânicas). Em sua maioria é causada por ferimento como, por exemplo, o

trauma, ou estado patológico agudo, durando somente enquanto persistir a lesão do

tecido (< 03 meses). Atua em defesa do organismo. 

▪ Dor crônica: é patológica, causada por lesão do tecido nervoso. Caracteriza-se por

duração maior que 03 meses, desprovida de qualquer valor biológico, podendo ser

considerada uma doença por si só. Trata-se de condição bastante prevalente, atingindo

em torno de 30% da população. Apresenta grande impacto negativo na qualidade de

vida, com isolamento social, distúrbios de humor, distúrbios do sono e perdas funcionais. 

2. Objetivos

▪ Orientar os profissionais para avaliar e acompanhar a evolução da dor.

▪ Padronizar o tratamento da dor, visando uniformização de condutas e tornando a dor no

mínimo suportável, facilitando a recuperação do paciente.

▪ Controle mínimo da dor refratária, enquanto aguarda avaliação da clínica de dor.

3. Benefícios esperados
▪ Melhora do controle da dor aguda ou crônica, para pacientes clínicos ou cirúrgicos.

▪ Redução dos efeitos indesejáveis decorrentes da dor.

▪ Redução da ocorrência de lembranças desagradáveis relacionadas à dor.

▪ Melhora da qualidade da assistência.

4. Metodologia

Para criação deste protocolo foi realizado busca e seleção de sumários, incluindo diretrizes nacionais e

internacionais, que abordassem o diagnóstico e manejo da dor.

Foi priorizada a seleção de documentos de organizações amplamente respeitadas, com metodologia

explícita e preferencialmente daqueles com publicação ou atualização mais recente.



As recomendações destes sumários foram analisadas e comparadas, sendo posteriormente traduzidas

para recomendações locais, baseadas na realidade do Hospital São Lucas.

5. Recomendações

5.1. Tarefas Críticas

▪ Confirmar identificação do paciente conforme PRS NUC SEG PAC- protocolo de

Identificação do Paciente em Atendimento no HSL com prescrição médica;

▪ Utilizar EPI´s conforme PRS SESMT 011 Manual de Biossegurança GSC;

▪ Higienizar as mãos conforme PRS SCIH 001- Higienização das mãos.

▪ Avaliar efetivamente a intensidade dor do paciente.

▪ Indicar estratégias para controle álgico, incluindo prescrição adequada.

▪ Reavaliar a dor de maneira efetiva e criteriosa;

▪ Registrar a avaliação da dor e as condutas em prontuário eletrônico.

▪ Cobrir as lacunas referentes ao ensino da dor, na formação dos profissionais de saúde.

5.2. Escalas para avaliação da Intensidade da Dor

1. Escala Visual Numérica (EVN)

▪ Uso em crianças com idade acima de dez anos, adultos alfabetizados e sem déficit

cognitivo.

▪ Questionar o paciente sobre a intensidade da dor, em uma escala de 0 a 10,

considerando 0 como nenhuma dor e 10 como a maior dor imaginável.

Figura 1: Escala visual numérica para avaliação da dor.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sem dor Dor leve Dor moderada Dor intensa



2. Escala Visual Analógica (EVA)

▪ Uso em crianças com idade acima de oito anos e adultos que apresentem

dificuldade para compreender ou verbalizar, inviabilizando o uso da escala EVN.

▪ Apresentar ao paciente uma régua colorida para que ele aponte a intensidade da

dor, sendo considerada a extremidade esquerda como nenhuma dor e a

extremidade direita como a maior dor imaginável.

Figura 2: Escala visual analógica para avaliação da dor.

3. Escala de Faces (Wong-Baker):

▪ Uso em crianças com idade de dois a dez anos e pacientes com analfabetismo

funcional, déficit cognitivo ou dificuldade para compreender ou verbalizar.

▪ Apresentar ao paciente a escala de faces e solicitar que ele aponte qual das faces

representa sua dor naquele momento. Considerar a pontuação indicada 0 -1 como

dor leve, 2-3 como dor moderada e 4-5 como dor intensa.

Figura 3: Escala de faces de Wong-Baker para avaliação da dor.

4. Escala Comportamental de Dor

▪ Uso em pacientes sob sedação leve (intubados ou não) e pacientes com déficit

cognitivo ou dificuldade para manter contato externo.

▪ Avalia-se o comportamento do paciente conforme itens da escala, definindo-se a

pontuação (Tabela 1). Considerar menos de três pontos como ausência de dor,

quatro a seis pontos como dor leve, sete a oito pontos como dor moderada e nove

a doze pontos como dor intensa.



Tabela 1: Parâmetros de avaliação da Escala Comportamental da Dor

Expressão Facial

Relaxada 01
Parcialente Tensa 02
Totalmente Tensa 03
Faceis de dor 04

Membros Superiores

Sem movimento 01
Com flexão facial 02
Com flexão total e flexão dos dedos 03
Com retratação permanente: totalmente
contraído

04

Adaptação à Ventilação
Mecânica

Tolera movimentos 01
Tosse com movimentos 02
Briga com o ventilador 03
Incapaz de Controlar a Ventilação Mecânica 04

Quadro 1: Classificação da dor de acordo com a aplicação da Escala
Comportamental

03 Sem dor 4-6 Dor Leve

7-8 Dor moderada 12 Dor Insuportável

5.3. Avaliação e Classificação da Dor

▪ Investigar: início (insidioso, súbito, gradual), local, irradiação, periodicidade, tipo

(pulsátil, latejante, queimação, pontadas, cólica), duração, fatores desencadeantes e de

melhora, intensidade, alterações associadas.

▪ Realizar exame físico: inspeção, palpação, exame neurológico sumário (estado mental,

equilíbrio, força, sensibilidade e pares cranianos), exame do aparelho locomotor e amplitude

dos movimentos.

▪ Classificar a dor conforme os seguintes critérios:

o Duração: aguda ou crônica.

o Frequência: contínua, episódica (intermitente), incidental (induzida por movimentação)

ou em crises de escape (aumento temporário na intensidade acima do nível basal de

dor).

o Fisiopatologia: nociceptiva (somática ou visceral; profunda ou superficial), neuropática

(central ou periférica) e psicogênica. A dor miofascial é considerada, por exemplo, uma

dor nociceptiva somática profunda (Anexos, quadro 2).



Figura 4: Critérios de avaliação e caracterização da dor.

5.5.3. Avaliação da Dor nos pacientes do Pós-operatório

No Hospital São Lucas, os pacientes cirúrgicos que são direcionados para a Sala de Recuperação

Pós-Anestésica (SRPA) são avaliados e reavaliados a cada 15 minutos quanto aos sinais vitais, dentre eles

a Dor. Essa avaliação é realizada na primeira hora a cada 15 minutos e posteriormente a cada 30

minutos.

A dor controlada é um dos critérios de alta na SRPA.

5.5. Seleção de analgésicos

5.5.1. Princípios básicos para seleção de analgésicos, conforme critérios da OMS:

▪ Via adequada de administração

▪ Horário fixo

▪ Seguindo a escada analgésica

▪ O tratamento deve ser individualizado, considerando inclusive a gravidade e o tipo da dor.

▪ Características do fármaco: eficácia, perfil farmacocinético, efeitos adversos, número de doses,

interações, potencial de abuso.

Figura 5: Escada analgésica modificada, para tratamento de dor aguda.



5.5.2. Princípios gerais para prescrição de opióides

● Prescrição em horários fixos e não “a critério médico”.

● Avaliação sistemática da dor incorporada à rotina diária (escalas de dor).

● Prescrição de um opióide em horário fixo e outro de resgate (50% da dose habitual).

● Orientar o paciente a solicitar o resgate e a enfermagem a administrar, se solicitado.

● A dose de resgate com morfina deve estar disponível a cada 4h e deve ser calculada em

50% da dose habitual ou 10 a 15% da dose total consumida em 24h.

● Não prescrever três ou mais opióides simultaneamente.

● Considerar o manejo dos efeitos colaterais dos opióides. Pelo risco de constipação

intestinal, iniciar laxativos concomitantemente.

● Metadona e fentanil são alternativas seguras na presença de disfunção renal, contudo

não são dialisáveis. Já a morfina depende de excreção renal e é dialisável.

● Para dor leve-moderada:

o Preferir o tramadol: dose máxima de 400 mg/dia (efeito teto).

o Evitar a codeína (metabolização incerta e metabólitos tóxicos).

o Não intercalar esses dois opióides.

● Para dor moderada a intensa:

o Morfina é o fármaco de primeira escolha, na dose inicial de 0,1 mg/kg EV ou 0,3

mg/kg VO (intervalo mínimo de 4/4h).



o Optar pela via oral sempre que possível e evitar prescrever subdoses como 2 mg de

morfina EV de 8/8 h para paciente adulto.

o Reajuste na dose de morfina pode ser feito a cada 24h, com incrementos de 30 a 50%

para dor moderada e 50 a 100% para dor intensa.

o Em crianças e idosos reduzir a dose em 25 a 50%.

o Considerar metadona como segunda linha. Manter resgate com morfina durante

ajuste de dose da metadona (24 a 72 horas para reajuste de dose).

5.5.3     Rotação de opioides

● Realizada quando a morfina administrada em doses e intervalos corretos resultar em

controle álgico inadequado ou efeitos colaterais significativos.

● Iniciar a rotação com cerca de 15 a 50% da dose de outro opióide equipotente à morfina,

sendo o paciente virgem de tratamento com opióide ou não  (quadros 4 e 5).

● Rotação com fentanil:

o Via EV: bolus de 1 a 2mcg/kg lentamente (3 a 5 minutos) e infusão contínua de

1mcg/kg/h, se necessário.

o Transdérmico (não padronizado na instituição): taxa de conversão de formulação de

12,5mcg/h para cada 45mg de morfina VO.

5.5.4    Uso racional de opióides

● Uso indiscriminado resulta em altas taxas de adição e óbitos.

● Em pacientes com dor crônica não oncológica optar por opióides de curta duração. Em

casos agudizados administrar a menor dose efetiva.

● Os opióides de alta potência devem ser reservados na dor pós-operatória, no contexto da

medicina paliativa, em paciente internado na UTI, em queimados e na dor oncológica.

● Pacientes em uso crônico serão dependentes físicos, mas poucos se tornarão adictos.

● Conduta nos pacientes adictos:

o Utilizar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade como forma de contrato.

o Realizar rotação para outro tipo de opioide evitando abstinência e facilitando

posterior desmame gradual.

o O tratamento deve ser interdisciplinar e incluir Psiquiatria e Psicologia.

5.5.5.     Controle de dor pós-operatória

▪ Os AINES estão indicados, porém seu uso é limitado pelos efeitos adversos.



▪ Os opióides estão indicados por várias vias, sendo a via oral uma boa opção para

continuidade após a alta.

▪ Bloqueios regionais e analgesia peridural contínua são boas opções.

5.5.6. Efeitos colaterais dos opióides

▪ Os principais efeitos colaterais dos opióides são náuseas, constipação e alteração da

cognição. Embora temida, a depressão respiratória é incomum nas doses

apropriadas. Outros efeitos incomuns são disforia, delírio, mioclonia, convulsões,

prurido, urticária e retenção urinária (Tratamento – ver quadro 06).

5.5.7. Avaliação da eficácia do tratamento da dor

▪ Dor aguda, incluindo a dor pós-operatória: o tratamento é considerado eficaz quando

houver regressão da intensidade da dor (moderada ou intensa para leve ou ausente).

▪ Dor crônica: o tratamento é considerado eficaz com a melhora da intensidade da dor,

possibilitando realização de atividades diárias compatíveis com a capacidade funcional

do paciente.

5.5.8. Quando solicitar Interconsultas com a Clínica da Dor

▪ Quando houver dificuldade para controle de dor crônica ou dor aguda não

pós-operatória.

▪ Na presença de efeitos adversos incontroláveis, associados à analgesia.

▪ Nos casos de suspeita de adicção a opióides.

▪ Para pacientes que necessitem avaliação de tratamento intervencionista (quadro

8).

5.6. Uso de adjuvantes

▪ Os adjuvantes podem ser indicados nas seguintes situações:

Necessidade de neuromoduladores, transtornos psiquiátricos como ansiedade, efeito

poupador de opioide desejado, etiologia de dor miofascial.

▪ Os principais adjuvantes utilizados bem como as suas dosagens estão discriminados no

quadro 5.



6. Descrição das atividades multidisciplinares

O tratamento da dor requer cuidado multidisciplinar, com a participação efetiva de diversos

profissionais. A associação Internacional para Estudo da Dor (IASP) preconiza o currículo mínimo

dos profissionais de saúde para tratamento efetivo no manejo da dor.

6.1. Médico

● Reconhecer os medicamentos contra a dor como um campo necessário na prática clínica para

condições agudas e persistentes de dor;

● Entender de ciências básicas e componentes de processamento da dor, tais como anatomia,

fisiologia, neurobiologia e farmacologia da dor;

● Identificar as condições clínica de diversas síndromes de dor aguda e persistente;

● Reconhecer os aspectos multidimensionais da experiência de dor e sua gestão;

● Conhecer as opções de analgésicos apropriadas para pacientes de acordo com a condição

médica individual, a disponibilidade de drogas, relação risco benefício, custo-eficácia, a

cultura, estado mental e evidência de eficácia;

● Reconhecer a interação efetiva com equipes multiprofissionais envolvidas na prática no

manejo da dor;

● Praticar a medicina da dor de acordo com os princípios éticos.

6.2. Enfermagem

● Aplicar o conhecimento de anatomia, fisiologia, farmacologia, psicologia e sociologia para a

avaliação e gestão de pacientes com dor.

● Distinguir entre diferentes tipos de dor: aguda, recorrente e dor persistente (crônica) em

termos de mecanismos, avaliação e gestão e compreender as consequências de dor não

tratada.

● Envolver-se em planejamento de avaliação da dor e cuidados baseados em evidências, que

envolve componentes sensorial, cognitivo, afetivo, comportamental, sociais, culturais,

espirituais.

● Identificar barreiras dos profissionais, sistema, pacientes, familiares e comunidade para a

avaliação da dor e manejo efetivo.

● Reconhecer os indivíduos que estão em risco de subtratamento da dor (por exemplo, os

indivíduos que são incapazes de dor auto relato, recém-nascidos e, com comprometimento

cognitivo).



● Usar ferramentas de avaliação de dor válidas e confiáveis que sejam adequadas às

necessidades de cada paciente e as exigências da situação de cuidado.

● Administrar analgésicos prescritos e avaliar seus efeitos sobre a dor e função dos pacientes.

● Prevenir e controlar efeitos adversos mais comuns associados com o tratamento da dor.

● Descrever as diferenças entre dependência física, dependência psicológica (vício), tolerância

e pseudo vídeo.

● Identificar e fornecer uma série de medidas de conforto físico e psicológico básico (por

exemplo, o posicionamento, informação, distração) para diminuir a dor dos pacientes.

● Fornecer pacientes e familiares com informações sobre uma variedade de intervenções no

manejo da dor.

● Garantir a manutenção de registos precisos e comunicação com os pacientes, cuidadores

familiares e membros da equipe Interprofissional.

● Praticar em conformidade com um código de ética que reconhece os direitos humanos, a

diversidade e a exigência de "não fazer mal".

6.3. Farmacêutico

● Conhecer sobre neurofisiologia no que se refere à transmissão sensorial da dor.

● Saber sobre a patogênese da dor, incluindo hiperalgesia, sensibilização periférica e

sensibilização central.

● Identificar as síndromes de dor (por exemplo, aguda, subaguda e crônica, nociceptiva,

neuropática, inflamatória, central, ou mista).

● Assegurar a compreensão atual e suficiente da farmacologia não-opióide, adjuvantes

analgésicos opióides em um nível para fornecer instruções para o paciente e outros membros

da equipe de saúde.

6.4. Fisioterapia

● Aplicar os conhecimentos das ciências básicas para a avaliação e tratamento de pacientes

com dor.

● Promover a saúde e bem-estar através da prevenção da dor e incapacidade.

● Avaliar os aspectos biológicos e psicossociais que contribuem para a dor física, disfunção e

incapacidade usando válido e confiável avaliação ferramentas.

● Desenvolver um programa de tratamento de fisioterapia com base em evidências em

colaboração com o cliente / paciente, dirigida a modificar a dor, promovendo a cicatrização



do tecido, melhorando a função e reduzir a deficiência

● Implementar um tratamento que inclui educação ativa, abordagens tais como: reeducação do

movimento, abordagens comportamentais e exercício (incluindo movimentos) assim como,

abordagens passivas, tais como terapia manual, e aplicação de eletrofísica como agentes

relevantes

● Demonstrar na prática estratégias práticas baseadas em evidências para a tomada de decisão

clínica.

6.5. Psicologia

● Ter uma visão geral da natureza multidimensional da dor a partir de perspectivas da ciência

clínica. Considerar as dimensões psico-afetivas, sócio-culturais, motivacionais, interpessoais e

intervenientes na clínica da dor. Inserir o conceito de “Dor Total” para melhor compreensão

das manifestações subjetivas dos sintomas álgicos.

● Introduzir a avaliação da dor e adotar estratégias de medição compatíveis com a clínica

psicológica, assim como ferramentas para desenvolvimento de pesquisas.

● Atentar para a atuação de fatores psicogênicos na etiologia e manifestação da dor. Como

registros mnemônicos, variáveis atentivas, cognição, motivação, fase biográfica, condições

emocionais e relacionais. Fatores que podem modular a dor em diferentes contextos clínicos

e experimentais.

● Compreender as terapias psicológicas e tratamentos de uma perspectiva baseada em

evidências. Aplicação clínica de estratégias de enfrentamento e comportamentais, que

favoreçam o processo de elaboração.

● Sensibilizar a equipe em relação à função que pode a dor ocupar tanto para o paciente

quanto para a família como um todo. Ressaltando, sempre que necessário, a singularidade de

cada sujeito com a dor.

7. Declaração de conflito de interesses

Os autores deste protocolo declaram não possuir conflitos de interesses de ordem pessoal,

comercial, acadêmica, política ou financeira.



8. Fluxograma

Fluxograma 1: Avaliação e reavaliação da dor do Paciente Clínico pela equipe de enfermagem.



Fluxograma 2: Avaliação e reavaliação da dor do Paciente Pós-operatório na SRPA pela

equipe de enfermagem.



Fluxograma 3: Tratamento Farmacológico da Dor e acionamento da clínica da dor.



9. Quadros

Quadro 2: Orientações para o tratamento da dor de acordo com o perfil clínico do paciente.

PERFIL ORIENTAÇÃO

Em início de tratamento
e/ou virgens de opioides

Ajustar a dose dando preferência a medicações de liberação imediata para
titulação e posteriormente, passar para medicações de longa duração,
com doses suplementares de fármaco de liberação imediata, para quando
ocorrerem episódios incidentais de dor (“breakthough pain”). Aumentar a
dose conforme necessário para alívio da dor, com opioides de liberação
imediata como resgate quando necessário.

Pacientes com dor
incidental (Breakthough

pain)

Sempre que possível, utilizar mesmo princípio ativo para medicações de
horário e de resgate, mas no caso de não haver disponível no mercado o
mesmo princípio ativo pode-se utilizar outros. Dar preferência para
opioides de ação rápida para resgate da dor incidental.

Pacientes já em uso de
opioides

Verificar qual opioide e a sua dose. Se mantiver dor apesar do opioide,
ajustar a dose segundo a meia-vida e a potência do fármaco. Levando-se
em conta a tolerância cruzada incompleta, quando for realizado rodízio, a
dose diária total deve ser reduzida em 25 a 50%, dependendo das
circunstâncias clínicas.

Pacientes idosos

Deve-se considerar o início do tratamento com doses mais baixas e ir
titulando gradativamente, dando atenção aos eventos adversos e
interações medicamentosas. Por ser uma população poli-medicada
protocolos utilizando medicamentos com menor número de doses diárias
podem auxiliar na adesão ao tratamento. 4,5

Pacientes com dor
neuropática

As terapias multimodais utilizando opioides e adjuvantes costumam ser
mais eficazes, pois os índices de respostas esperados para tratamento
isolado, monoterapia, em geral não ultrapassam 50%. Entre os adjuvantes
estão os anticonvulsivantes, antidepressivos, anti-inflamatórios não
esteroides, os corticoides e os anestésicos locais. Esses fármacos são
componentes fundamentais tratamentos multimodais necessários para o
controle da dor

Quadro 3: Guia para prescrição de analgésicos não opióides.

CLASSE NOME DOSE

DOSE
MÁXIM

A
DIÁRIA

ORIENTAÇÕES

Não Opioide Dipirona
500mg a 1g

– 4 a 6
vezes/dia.

> 15
anos:
4 – 6g

Gestantes: Contraindicado no último trimestre de
gravidez.
Idosos: considerar a possibilidade das funções
hepática e renal estarem prejudicadas.
Agranulocitose induzida pela dipirona, embora seja
uma reação muito rara, pode ser grave e até fatal.
Neutropenia: febre, calafrios, dor de garganta,
ulceração na cavidade oral, interromper
imediatamente o uso da medicação.

Não Opioide Paracetamol

325 a 1000
mg VO

de 8/8 a
6/6h

4 g

Medicação com risco de hepatotoxicidade quando
combinada. Em pacientes com doença hepática
deve ser usado com cautela.
Recomenda-se a interrupção da medicação em
doses acima de 350mg quando combinado com
outras drogas.



Não
Opioide

AINE
Ácido

acetilsalicílico

(100 mg)

500mg a 1g
VO a cada 4

a 8 h
4g

Contraindicado no último trimestre de gravidez, em
outros estágios deve ser prescrito com cautela.
O seu uso pode ser associado com aumento do
risco de sangramento; dor abdominal, azia, náusea,
vômito; hemorragia gastrintestinal oculta.

Não
Opioide

AINE
Diclofenaco

potássico

50 mg VO a
cada 12 ou 8

h
200mg

Atentar para possíveis reações adversas: náuseas,
epigastralgia, ulceração, hemorragia, insuficiência
renal aguda, nefrite intersticial,   antiagregação
plaquetária, hemorragia, ou reações de
hipersensibilidade.

Não
Opioide

AINE
Ibuprofeno

( 50mg/ml –
solução oral)

200 a
400mg VO a
cada 06 ou 8

h

1200mg

Contraindicado para menores de 12 anos.
Recomenda-se cautela no uso em idosos, em
especial aqueles com mais de 70 anos.
Não deve ser prescrito a indivíduos com doença
ulcerosa péptica ativa ou sangramento
gastrintestinal.
Gestantes: Contraindicado no último trimestre de
gravidez.

Não
Opioide

AINE
Naproxeno

(Não Padrão*)

200 a
400mg VO

8/8 ou
12/12h

1500mg

Contraindicado em pacientes com sangramento
ativo ou antecedente de sangramento
gastrintestinal ou perfuração relacionado a uso
anterior de AINEs; doença ativa ou antecedente de
úlcera péptica recorrente/hemorragia.
Contraindicado em pacientes com insuficiência
cardíaca grave.

Não
Opioide

AINE
Nimesulida

(Não Padrão*)

50 a 100mg
VO 12/12h

ou 2,5mg/kg
200mg

Aconselha-se administrar nimesulida gotas após as
refeições.
Contraindicações: pacientes com afecções no trato
gastrintestinal, com distúrbios graves de
coagulação, insuficiência cardíaca, mau
funcionamento dos rins, insuficiência hepática,
mulheres grávidas ou em fase de amamentação.

Não
Opioide

AINE

Cetoprofeno

(100mg pó
liofilizado - EV)

100mg VO
12/12 h

300mg

Idosos: aconselhável reduzir a dose inicial e manter
o tratamento na dose mínima eficaz.
Contraindicado nos casos: pacientes com úlcera
péptica/hemorrágica, com histórico  de
sangramento ou perfuração gastrintestinal,
relacionada ao uso de AINES; insuficiência cardíaca
severa, hepática e/ou renal.
Deve-se ter cautela em pacientes que fazem uso
concomitante de corticosteroides orais,
anticoagulantes como a varfarina, inibidores
seletivos da receptação de serotonina ou agentes
antiplaquetários como o ácido acetilsalicílico.

Nota: * Caso o paciente utilize a medicação em casa, prescrever a medicação com a observação “Medicamento do
Paciente”



Quadro 4: Descrição dos tipos de dor conforme fisiopatologia

TIPO DE DOR
ORIGEM

ESTÍMULO
LOCALIZAÇÃO

CARACTERÍSTIC
A

DOR REFERERIDA \
IRRADIADA

EXEMPLOS

Nociceptiva
superficial
somática

Nociceptores
em pele,
mucosas, etc.
Estímulo
evidente.

Bem
localizada.

Usualmente em
pontada

Nenhuma

Abscesso, ferida
pós-operatória,
queimadura
superficial.

Nociceptiva
profunda
somática

Nociceptores
em ossos,
tecido
conjuntivo,
juntas.
Estímulo
evidente.

Usualmente
bem
localizado.

Geralmente
latejante.

Pode se sobrepor à
pele, mas sem
disfunção sensorial.

Dor óssea de
metástase,
fraturas, isquemia
vasoclusiva,
estiramento
muscular (dor
miofascial)

Nociceptiva
visceral

Nociceptoress
em órgãos
internos como
fígado,
pâncreas,
pleura e
peritônio

Mal
localizada,
difusa,
palpação
sobre local
pode
desencadear
dor somática
também.

Geralmente
vaga, maçante,
aperto, pressão,
cólica,
espasmódica,
frequentemente
acompanhada
de náusea,
vomito e
diaforese.

Em alguns casos,
referida na pele
suprida pelas
mesmas raízes
nervosas que
suprem o órgão
afetado, dor visceral
pode irradiar, mas
sem associação com
trajeto específico de
nervo.
Sem associação com
disfunção nervosa.

Transtorno no
trato
fastrointestinal,
distensão,
metástase em
vísceras, pleura,
pneumonia, tb.

Neuropática

Gerada em
vários sítios, e
nem sempre
dependente de
estímulo.

Dor difusa mal
localizada em
área
específica de
disfunção
sensória de
distribuição
anatômica de
nervo.

Difícil de
descrever,
pacientes
podem recorrer
à expressões não
usuais, além de
queimação,
picada, crises de
choque. Pode
ser persistente
ou intermitente.

Percebida ao longo
do território de
inervação do nervo
acometido.
Pode haver
irradiação anormal.
Dor associada com
disfunção sensória
(disestesia,hipoeste-
sia, alodínia,
hiperestesia).

Neuropatia central
por AVC, tumor,
trauma,
neuropatia espinal
por trauma, tumor,
neuropatia
periférica por
neoplasia, lesões
sistêmicas
(diabetes)
infecções (ex; HIV,
zooster),
quimioterapia (ex;
vincristina), dor
membro fantasma,
compressões
vasculares,
neuropatia
trigeminal, etc.



Quadro 5: Uso de adjuvantes no tratamento da dor.

CLASSE NOME DOSE ORIENTAÇÕES

Antidepressivos

tricíclicos

Amitriptilina
12,5 a

100mg/dia

Iniciar com doses mínimas (12.5 a 25 mg) 1xdia.
Aumentar 12.5 a 25mg a cada 3 dias, observar tolerabilidade.
Reações adversas comuns: boca seca, sedação, hipotensão.
Podem ser necessárias 2 a 4 semanas para analgesia
adequada.

Nortriptilina

(Não Padrão*)

25 a
150mg/dia

Iniciar com 10 a 25mg VO ao deitar;
Aumentar gradativamente, conforme necessidade, até no
máximo 150 mg.
Reações adversas: sedação, secura na boca, retenção
urinária, prisão de ventre, hipotensão ortostática.

Antidepressivos
duais (atípicos)

Duloxetina

(Não Padrão*)

60 a
120

mg/dia

Pode-se considerar uma dosagem inicial mais baixa para
pacientes cuja tolerabilidade é uma preocupação.
Reações adversas comuns: náuseas, secura na boca, prisão
de ventre, insônia.

Venlafaxina

(Não Padrão*)

75 a
375mg/dia

Iniciar com 37,5mg VO 2xdia.
Aumentar gradativamente até o máximo de 375 mg/dia
Não há recomendação específica para ajuste de dose da
venlafaxina de acordo com a idade do paciente.
Reações adversas comuns: fadiga, palpitações, hipertensão,
constipação, náusea, vômito, boca seca. Deve-se monitorar o
paciente e observar quanto à piora clínica e risco de suicídio.

Anticonvulsivan-
tes

Pregabalina

(Não Padrão*)

150 a
600mg/dia

Para dor neuropática, dose inicial recomendada é de 75mg, 2
x dia. Para fibromialgia, a dose recomendada é de 300 a
450mg/dia.
Reações adversas comuns: aumento de apetite, tontura,
sonolência, tremores, dificuldade de memória, visão turva,
dor lombar.

Gabapentina

( 300mg)

900 a
2400mg/di

a

O tratamento deve ser iniciado titulando-se a dose. O ajuste
da dose é recomendado a pacientes com comprometimento
de função renal. Para tratamento da dor neuropática,
recomenda-se titular a dose nos três primeiros dias: 300mg
(1º dia - noite), 600mg (2ºdia, divididos em duas doses–
manhã e noite) e 900mg (3º dia, divididos em 3 doses –
manhã, tarde e noite).
Reações adversas: fadiga, constipação, edema periférico,
ganho de peso, ataxia, boca seca, sonolência.

Carbamazepina
300 a

1200mg/di
a

Dosagem média para adultos é de 200mg de 2 a 4 vezes ao
dia. A concentração plasmática em estado de equilíbrio é
alcançada de 1 a 2 semanas após início do tratamento.
Idosos: carbamazepina é pouco tolerada, especialmente em
idosos. Nestes pacientes, a dose inicial recomendada é de
100mg duas vezes por dia, e deve-se titular lentamente até
obter alívio da dor.
Reações adversas comuns: leucopenia, edema, aumento de
peso, ataxia, sonolência, boca seca, urticária.

RELAXANTES
MUSCULARES

Ciclobenzaprina

(Não Padrão*)

5 a
10mg/dia

O cloridrato de ciclobenzaprina é relacionado estruturalmente
com os antidepressivos tricíclicos (p. ex. amitriptilina e
imipramina). Quando as doses administradas forem maiores
do que as recomendadas, podem ocorrer sérias reações no
SNC. Crise hiperpirética, convulsões severas e morte podem
ocorrer em pacientes que recebem antidepressivos tricíclicos
concomitante ao tratamento.



Baclofeno

(10mg.)

15mg/dia,
dividida

em
2 a 4
doses

Em certos pacientes sensíveis ao medicamento, é
aconselhável iniciar com dose diária mais baixa (5 ou 10mg) e
elevá-la de maneira mais gradual. As reações adversas
ocorrem principalmente no início do tratamento (por ex.:
sedação, sonolência).

ANESTÉSICOS
TÓPICOS

Lidocaína

(Spray: 10mg/jato);

(Solução 2% - 20 ml
e 5 ml)

Emplastros
a 5%

Indicado para o tratamento da dor neuropática associada à
infecção anterior por herpes zoster (neuralgia pós-herpética,
NPH).
A área dolorida deve ser coberta com o emplastro uma vez
por dia por até 12 horas, dentro de um período de 24 horas.
Dose máxima recomendada (3 emplastros por até 12 horas).
Não há dados de segurança disponíveis para uso em crianças,
nem em pacientes com comprometimento renal ou hepático.
O emplastro não deve ser aplicado na pele inflamada ou
lesionada, como com lesões ativas de herpes zoster,
dermatites atópicas ou feridas. As reações adversas mais
comuns são: reações no local de administração incluindo
eritema, erupção cutânea, prurido, queimação, dermatites,
eritema ou vesícula no local da aplicação, dermatites, irritação
na pele e prurido.

Nota: * Caso o paciente utilize a medicação em casa, prescrever a medicação com a observação “Medicamento do
Paciente”

Quadro 6: Tratamento de efeitos colaterais no tratamento da dor

EFEITO
COLATERAL

FREQUÊNCIA OBSERVAÇÕES TRATAMENTO

Náuseas Comum

A tolerância ocorre
geralmente dentro
de poucos dias a 1

semana.

São bem controladas com antiemético antidopaminérgico. Ex.:
- ondansetrona: 4 a 8mg VO/IV/SC/VHD a cada 8h.
Ação mais específica caso o paciente realize
radioterapia ou quimioterapia (Evitar uso associado com
Tramadol)
- haloperidol: Primeira escolha se obstrução intestinal. 1,5 -
5mg VO 2 a 3 vezes/dia ou 20 gotas de manhã ou ao deitar ou
0,5 - 2mg IV/SC/VHD a cada 8hs.
- metoclopramida: Não utilizar em pacientes com obstrução
intestinal. A metoclopramida potencializa a depressão do SNC
causada pela morfina. O efeito da metoclopramida sobre a
motilidade gástrica é reduzido pela morfina. 40 -120mg/dia a
cada 6 a 8h.

Constipação Comum
Não se desenvolve

tolerância

Deve-se iniciar tratamento para constipação concomitante
com início do opioide. Usar laxativo osmótico (lactulose ou
polietilenoglicol); segunda opção, laxativos estimulantes
(senna, bisacodil ou picossulfato); terceira opção, combinação
das opções anteriores. Evitar o uso de fibras.

Alterações
cognitivas

(ex. Déficit de
memória,

desorientação,
perturbação da

linguagem)

Comum

A tolerância ocorre
geralmente dentro
de poucos dias a 1

semana.

Podem responder a estimulantes como metilfenidato ou
modafinila.

Disforia /
Delírio

Pouco comum -

Podem ser controlados pela rotação de opioides, pela redução
da dose de oipiode mediante o acréscimo de um agente
adjuvante, ou pelo acréscimo de um agente psicoativo para
tratar o delírio.



Mioclonia /
Convulsões

Pouco comum
Indicam

neurotoxicidade

Os opióides devem sofrer rotação, possivelmente para
opioides sem metabólitos ativos ou tóxicos que necessitem de
depuração renal.

Prurido /
urticária

Pouco comum

Os opioides podem
causar diretamente
a desgranulação dos

mastócitos,
independentemente

de IgE, resultando
em prurido

e urticária

A rotação de opioides e anti-histamínicos podem ser úteis
nesse contexto.

Retenção
urinária

Pouco comum -
Pode ser tratada com um cateter e com tentativas de rotação
dos opioides.

Depressão
respiratória

Muito rara
A tolerância ocorre

rapidamente

Observada, inicialmente, com redução de frequência
respiratória, sonolência.
Em caso de superdosagem de opioide (suspeita ou
comprovada): aplicar 0,4 a 2mg de naloxona EV.
Se não conseguir o nível desejado de reação ou melhora nas
funções respiratórias, deve-se repetir a dose com 2 ou 3
minutos de intervalo.

Quadro 7: Definição dos termos.

● Adicção: Doença neurobiológica crônica, primária, com fatores genéticos, psicossociais e

ambientais que influenciam seu desenvolvimento e suas manifestações, sendo

caracterizada por comportamentos que incluem um ou mais dos seguintes itens:

incapacidade de controlar o uso do fármaco; uso compulsivo; uso continuado apesar das

lesões; desejo intenso.

● Tolerância: Estado de adaptação que diminuem nos efeitos do fármaco. Quando há

tolerância é necessário aumentar a dose do opioide para controle da dor.

● Pseudotolerância: Necessidade de aumento da dose ocasionada pela progressão da

doença, ou aumento da atividade do paciente, ou surgimento de nova doença. Ou ainda

necessidade de aumento da dose imposta por interação medicamentosa.

● Dependência física: Estado de adaptação manifestada por síndrome de abstinência com

redução rápida da dose ou administração de antagonista.

● Pseudovício: Conflito entre equipe de saúde e paciente gerado pela falta de confiança

diante da demanda exagerada de analgésicos opioides ou advindo da prescrição

excessivamente parcimoniosa, gerando dor mal controlada e preconceitos.



Quadro 8: Tratamentos intervencionistas.

Infiltração de pontos gatilho: dor miofascial;

Infiltração articular: dores articulares;

Bloqueios nervosos: envolvem a injeção de um medicamento próximo a um nervo para forne

analgesia ou anestesia;

Bloqueios neurolíticos: produz analgesia destruindo as vias neurais aferentes ou estrutu

simpáticas envolvidas na transmissão da dor. Podem ser realizados bloqueios neurolíticos somátic

e simpáticos. A destruição neural pode ser alcançada com cirurgia, frio (crioterapia) ou ca

(coagulação térmica por radiofrequência) ou injeção de um agente neurolítico (ex. solução sal

hipertônica, glicerina, fenol ou álcool);

Bloqueios nervosos somáticos: Injeções em bolus ou infusões contínuas peridurais ou perineurais

anestésicos locais podem ser realizadas para interromper a entrada aferente de áreas específicas

corpo;

Simpatectomias: A dor visceral do câncer reflete a entrada aferente que viaja com nerv

autonômicos. Bloqueios nervosos simpáticos interrompem essas fibras aferentes. O bloqu

simultâneo de eferentes simpáticos também pode contribuir para os efeitos positivos des

bloqueios, mas os mecanismos pelos quais isso pode ocorrer são incertos;

As técnicas implantáveis neuroaxiais incluem a neuroestimulação medular, infusão de analgésicos

cateter epidural ou intratecal (totalmente implantável ou percutâneo) e bomba intratecal de infus

de fármacos;

Cateter em nervo periférico

Cateter peridural

Quadro 9: Equipotência entre morfina e metadona.

Morfina Metadona

30 a 90mg/24h 4:1

90 a 300mg/24h 8:1

> 300mg/24h 12:1



Quadro 10: Equipotência aproximada entre morfina e outros opioides:

OPIOIDE DOSE ORAL
DOSE

PARENTERAL
INTERVALO

ENTRE DOSES
Morfina 10mg 3mg 4h

Codeína +
Paracetamol

120mg 80mg 6h

Tramadol 70mg 100mg 6h
Metadona 3mg 2mg 8, 12 à 24h
Oxicodona

(Não Padrão*)
5mg - 12h

Nota: * Caso o paciente utilize a medicação em casa, prescrever a medicação com a observação “Medicamento do
Paciente”
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