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1.INTRODUÇÃO 

1.1. Nota prévia 

O Núcleo de Advocacy (NA) é órgão não estatutário e responde diretamente à Diretoria do 

Instituto Oncoguia. Está sob sua liderança o planejamento, coordenação e execução de todas as 

iniciativas de Advocacy desenvolvidas pela organização. 

 

O NA tem como propósito diagnosticar e investigar problemas enfrentados pelas pessoas que 

vivem e/ou convivem com o câncer, propor soluções sustentáveis e responsáveis, e, através de meios 

legais e éticos, desenvolver ações políticas, estrategicamente planejadas, para sensibilizar e 

influenciar os tomadores de decisão a promoverem as transformações necessárias. 

 

As iniciativas desenvolvidas pelo NA se originam, via de regra, a partir de uma prévia 

investigação das políticas de saúde relacionadas ao tema e dos principais obstáculos que dificultam o 

efetivo atendimento das necessidades do paciente ou o aprimoramento de políticas públicas direta ou 

indiretamente relacionadas à atenção oncológica. 

 

É justamente nesse contexto que se insere a presente investigação. 

 

1.2. Objetivo da investigação 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dor atinge de 60% a 80% das pessoas 

com câncer. Desse grupo, de 25% a 30% das pessoas sentem dor já na fase de diagnóstico, e de 70% 

a 90% em fases mais avançadas da doença1. A dor relacionada ao câncer, também denominada de 

dor oncológica tem diversas causas e pode ser provocada não apenas pela doença em si, mas também 

como resultado do tratamento e complicações resultantes de intervenções realizadas. 

 

 Infelizmente o assunto é pouco abordado e está envolto de preconceitos, sendo que a dor, 

muitas vezes, é negligenciada pelo paciente e não tratada adequadamente pelo médico. Estima-se que 

uma das principais barreiras no tratamento da dor é a falta de informação de qualidade e acessível aos 

pacientes, que muitas vezes enfrentam mudanças enormes em suas atividades diárias em decorrência 

da dor não tratada adequadamente. 
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 Rangel O, Telles C. Tratamento da dor oncológica em cuidados paliativos. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto. 2012;11(2):32-37 



 

 

 Existe também outro agravante com relação a dor, que tange o âmbito das políticas públicas: 

o paciente com câncer precisa enfrentar diversas barreiras para ter acesso ao tratamento adequado da 

dor no sistema público de saúde do país. 

 

 Com o intuito de identificar as principais barreiras que impedem que o paciente com câncer 

do Sistema Único de Saúde (SUS) trate sua dor oportunamente, o Instituto Oncoguia iniciou esta 

investigação de Advocacy que cujo resultado poderá subsidiar futuras iniciativas de advocacy 

destinadas a melhorias nas políticas públicas para o tratamento da dor oncológica no SUS. 

 

Este estudo tem a intenção de compreender o cenário das políticas públicas relacionadas ao 

tratamento da dor oncológica no SUS, identificando os desafios predominantes que o paciente SUS 

enfrenta para ter acesso aos cuidados terapêuticos. Para tanto, pretende-se com a presente 

investigação: 

● Contextualizar a dor oncológica no Brasil; 

● Compreender conceitos técnicos; 

● Apresentar as principais normas vigente sobre o tema; 

● Identificar posicionamentos de diferentes atores envolvidos com o tema; e 

● Consolidar as principais barreiras passíveis de serem enfrentadas por meio de 

iniciativas de advocacy. 

2. A DOR 

2.1. Breve histórico sobre dor 

 

A dor sempre esteve presente na história da humanidade, na idade antiga acreditava-se que 

ela era causada por espíritos e demônios e o tratamento para este mal era a realização de rituais 

mágicos, o uso de amuletos e simpatias para afugentar as entidades que causavam a dor naquele 

corpo 2 . No entanto, existiam povos antigos que já se utilizavam de plantas com propriedades 

analgésicas como o uso da papoula no tratamento da dor pelos egípcios ou mesmo a folha da coca 

pelos povos pré-colombianos. Os chineses no desenvolvimento de sua medicina criaram a acupuntura 

para tratamento da dor por meio do estímulo dos pontos doloridos com pedras pontiagudas. 
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 BOURKE, JOANNA. The Story of Pain – From Prayer to Painkillers. Canadá: Editora OUP OXFORD, 2014. 



 

Foi na Grécia antiga, com o “pai da medicina” Hipócrates, que iniciaram as primeiras 

hipóteses de que a dor era resultado de um desequilíbrio entre as partes do corpo, resultado dos 

primeiros estudos do corpo humano. Mais tarde, na Roma Antiga o filósofo e médico Galeno 

entendeu que a dor tinha um papel de proteger os seres vivos, pois funcionava como um sinal de 

alerta de que existiam alterações nos órgãos internos do indivíduo. 

 

Durante a Idade média, com o predomínio do cristianismo na sociedade, a dor era vista como 

uma forma de provação divina que deveria ser suportada. Foi somente a partir da Renascença que o 

desenvolvimento dos estudos da anatomia e fisiologia permitiram a concepção do conhecimento das 

estruturas corporais relacionadas a dor, como nervos, coluna espinhal e cérebro.   

 

No decorrer do período do Iluminismo houve progressos no entendimento do corpo humano, 

foi neste período que começou a ideia da desvinculação do coração como o órgão sensorial 

responsável pelo recebimento dos estímulos da dor (e dos sentimentos) e começaram a entender que 

o cérebro era o principal componente do mecanismo sensorial3. 

 

O século XIX trouxe grandes avanços na medicina, sobretudo no tratamento da dor. O 

isolamento da Morfina, substância derivada do ópio, e a invenção da agulha hipodérmica fizeram 

com que a dor fosse amplamente tratada, sobretudo durante as grandes guerras com a injeção da 

substância dentro do corpo do paciente. Além disso, foi neste período que o éter começou a ser 

utilizado como anestésico durante cirurgias e procedimentos médicos.   

 

Novas técnicas, substâncias e drogas derivadas do ópio e da cocaína começaram a ser 

desenvolvidas no início do século XX4, principalmente por não apresentarem os efeitos negativos dos 

elementos originais, sendo amplamente testadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Após as 

Grandes Guerras, a dor crônica, até então pouco explorada, começou a ser estudada, resultado de uma 

grande quantidade de soldados que apresentavam dor crônica devido a traumas e amputamentos em 

campos de batalha. 
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 BOURKE, JOANNA. The Story of Pain – From Prayer to Painkillers. Canadá: Editora OUP OXFORD, 2014. 

4
 DUARTE, Danilo Freire. Uma breve história do ópio e dos opióides. Rev. Bras. Anestesiol.,  Campinas ,  v. 55, n. 1, p. 135-146,  Feb.  2005. 



 

Com o aumento do número de estudos e pesquisadores sobre os efeitos da dor, na década de 

1970, começaram a surgir as primeiras fundações destinadas à pesquisa em dor com a  American Pain 

Society e a International Association for Study of Pain, duas das principais sociedades relacionadas 

a dor atualmente. 

 

Atualmente existem em andamento diversos estudos cujo objetivo é elucidar os mecanismos 

da dor e desenvolver tratamentos mais efetivos com menores efeitos adversos ao paciente. Existem 

muitos campos que estão sendo explorados por médicos, farmacêuticos e pesquisadores como a dor 

relacionada a doenças psicológicas e dores oncológicas.   

 

2.2. Tipos de dor 

A dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual 

real ou potencial5 . A dor tem a função de alertar o indivíduo de que há alguma desordem no 

organismo, promovendo o reconhecimento de objetos ou situações que possam causar lesões ao corpo 

humano. 

 

A dor pode ser dividida em aguda ou crônica tendo as seguintes características:  

 

a) Dor Aguda – é aquela de início recente (dias ou poucos meses), tendo a duração inferior a 30 dias, 

geralmente relacionada à inflamação (traumatismos ou cirurgias) e que cessa com a cicatrização dos 

tecidos. Ela é o sintoma da doença, o que significa que, ao ser identificada e removida, cessará a dor. 

 

b) Dor Crônica – é a dor que tem duração superior a 30 dias e não cessou após o término do processo 

de cicatrização, ou aquela que persiste por meses. A dor crônica não tem valor biológico, nem sempre 

encontram-se doenças ou sinais visíveis que a justifiquem; os pacientes podem ter histórico de 

inúmeros tratamentos, além de apresentarem morbidades associadas como depressão, ansiedade e 

alterações do sono. Nesses casos, pode ser considerada como uma doença em si. A dor crônica pode 

dar origem à alterações fisiológicas e emocionais como distúrbios do sono, incapacidade física, 

depressão e ansiedade, além de problemas sociais como conflitos familiares, dependência financeira 

e assistência pessoal. 
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1083, de 02 de outubro de 2012. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Dor Crônica. Disponível em:  

<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-dor-cronica-2012.pdf> Acesso em: abril, 2017. 



 

 

Além de aguda e crônica a dor é também classificada segundo seu mecanismo fisiopatológico, 

catalogada em  três tipos: a) dor de predomínio nociceptivo, b) dor de predomínio neuropático e c) 

dor mista.  

 

a) Dor nociceptiva: A dor de predomínio nociceptivo ocorre por ativação fisiológica de receptores 

de dor e está relacionada à lesão de tecidos ósseos, musculares ou ligamentares e, geralmente, 

responde bem ao tratamento sintomático com analgésicos ou antiinflamatórios não esteroides 

conhecidos pela sigla AINES. 

 

b) Dor neuropática: é a dor iniciada por lesão ou disfunção do sistema nervoso, sendo mais bem 

compreendida como resultado da ativação anormal da via da dor ou nociceptiva. Contrariamente à 

dor nociceptiva, a dor neuropática responde pobremente aos analgésicos usuais (paracetamol, 

dipirona, AINES, opióides fracos). 

 c) Dor mista: O tipo de dor mais frequente na prática clínica é a mista. Um exemplo de dor 

mista é a dor oncológica, casos em que não há somente compressão de nervos e raízes (gerando dor 

neuropática), mas também de ossos, facetas, articulações e ligamentos (estruturas 

musculoesqueléticas), gerando a dor nociceptiva.   

 

2.3. Escalas de dor 

 Não existem exames clínicos para diagnosticar ou mensurar o tipo e intensidade da dor. Para 

isso, os médicos utilizam testes aplicados por meio de questionários aos pacientes para diagnosticar 

a intensidade da dor e tipo.  

 

São elas: a Escala Visual Analógica (EVA) e a Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms 

and Signs – LANSS, respectivamente.  

 

 a) A Escala Visual Analógica (EVA) ainda é o melhor parâmetro de avaliação da intensidade 

da dor. Nesta avaliação, solicita-se ao paciente que assinale a intensidade de seus sintomas em uma 

escala de 0 a 10, correspondendo o zero (0) a ausência de dor e o dez (10) a pior dor imaginável. 

 



 

b) Já o Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs – LANSS é um instrumento 

capaz de distinguir com boa confiabilidade o tipo da dor podendo ser de predomínio nociceptivo, 

neuropático ou misto, já existindo validação para o português do Brasil. A escala vai de zero (0) a 

vinte e quatro (24) pontos e consta de duas seções: uma que explora os aspectos qualitativos e outra 

os aspectos sensitivos da dor. 

 

 A escala EVA e a LANSS são usualmente aplicadas uma semana após o início do tratamento 

e antes da troca do medicamento. 

 

2.4. Classificação internacional das doenças 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um sistema de classificação de 

doenças6  com o objetivo de permitir a coleta, análise, interpretação e comparação de dados de 

mortalidade e morbidade em diferentes países e regiões e em diferentes momentos. O sistema foi 

denominado de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, mas é frequentemente referido pela sigla CID. 

 

 Na prática, o CID tornou-se o padrão internacional de classificação de diagnóstico 

epidemiológico para gestores de saúde no mundo. Ele prevê uma ampla variedade de sinais, sintomas, 

exames anormais, reclamações e as circunstâncias sociais que podem ficar no lugar de um 

diagnóstico, em registros relacionados com a saúde. 

 

A dor recebeu como códigos de classificação pelo CID: 

 

● R52.0 - Dor aguda 

● R52.1 - Dor crônica intratável 

● R52.2 - Outras dores crônicas 

● R52.9 - Dor, inespecífica  - Dor generalizada  

2.5. Os profissionais que cuidam da dor 

Não há uma especialidade, regulada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Médica 

do Brasil (AMB), própria para o cuidado com a dor. As especialidades mais comuns dedicadas para 
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 WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Disponível em < 

http://www.who.int/classifications/icd/en/> Acesso em abril, 2017. 



 

o tratamento da dor são médicos especializados em anestesiologia e neurologia com atuação na área 

da dor. A normativa que estabelece as especialidades médicas é a Resolução CFM nº 2149/20167. 

Observa-se, contudo, que participam das clínicas especializadas em dor de forma efetiva uma equipe 

interdisciplinar, composta por clínicos, anestesiologistas, acupunturistas, ortopedistas, 

fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos. Ainda, as especialidades dos neurologistas e neurocirurgiões 

são atuantes na área. 

 

2.6. Dados epidemiológicos 

No Brasil não existem dados epidemiológicos oficiais sobre dor crônica, fato este confirmado 

pelo Instituto Oncoguia por meio de questionamento apresentado ao Ministério da Saúde por meio 

da Lei de Acesso à Informação (LAI)8 . Nesse sentido, o Ministério reconheceu não dispor de 

indicadores epidemiológicos nacionais relacionados à dor crônica e esclareceu que as únicas 

informações disponíveis que poderiam se relacionar ao tratamento da dor crônica são os registros dos 

procedimentos de tratamento de pacientes sob cuidados prolongados constantes da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS9. Contudo, por não haver relação direta e obrigatória 

entre o procedimento e o tratamento da dor, a análise desses dados não permitiria a construção de 

dados e informações confiáveis. 

 

De acordo com dados publicados no Atlas do Câncer10  e em publicações da Sociedade 

Brasileira de Estudo da Dor11, temos algumas importantes estatísticas mundiais sobre o tratamento 

da dor: 

 

● Os opioides são medicamentos essenciais, mas o acesso a eles é altamente restrito na maior 

parte dos países de baixa e média renda, e 85% da população mundial consome apenas 7% 

dos opióides. 

                                                 
7
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2.149/2016. Homologa a Portaria CME nº 02/2016, que aprova a relação de 

especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades. D.O.U 03 de agosto de 2016, Seção I p.99.  
8

 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 

37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Dísponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em abril de 2017. 
9
 Ministério da Saúde. Dados epidemiológicos sobre a dor crônica no Brasil. Pedido de Lei de Acesso a Informação. Novembro de 2016. (Anexo I) 

10
 JEMAL A, VINEIS P, BRAY F, TORRE L, FORMAN D (Eds). The Cancer Atlas. Second Ed. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2014. 

Disponível em <www. cancer.org/canceratlas> Acesso em abril de 2017. 
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 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA ESTUDO DA DOR. Porque a Dor é uma questão também de Saúde Pública!. Disponível em 

<http://www.sbed.org.br/materias.php?cd_secao=74> Acesso. Abril de 2017. 



 

 

● Não há exemplo de maior destaque do que da disparidade global no acesso aos cuidados de 

saúde do que o alívio da dor no câncer. 

 

● Dor crônica acomete 1 entre 5 adultos; aumenta com a idade; atinge mais mulheres, em 

trabalhos extenuantes ou naqueles com menores níveis de escolaridade. 

 

● Cerca de 1/3 dos pacientes oncológicos curados apresentaram dor crônica. 

 

● Aproximadamente 80% das pessoas com câncer avançado apresentam dor moderada a 

intensa. 

 

● Apesar da morfina ser o tratamento mais efetivo para a dor intensa — é segura, efetiva, 

abundante, barata e fácil de usar — restrições legais e regulatórias, equívocos culturais sobre 

a dor, formação inadequada dos profissionais de saúde, mau funcionamento do mercado, 

sistemas de saúde de modo geral precários e preocupação com o vício e o abuso de opióides 

criam um conjunto de barreiras que força milhões de pessoas a conviver e morrer com uma 

dor que poderia ser tratada. 

 

● A África Subsaariana e o Sul da Ásia respondem por 73% das mortes com dor não tratada. 

 

● A América do Sul responde por 4% das mortes com dor não tratada. 

 

● Mais de 2,7 milhões de pessoas morrem sentindo dor a cada ano devido à falta de acesso a 

tratamentos para a dor. 

 

● 60% da necessidade não atendida de alívio à dor encontra-se em apenas 10 países: Rússia, 

China, Nigéria, Índia, Indonésia, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia, 

Tanzânia, Zimbábue.   

 



 

 Pesquisa realizada pelo Instituto Oncoguia12 com pacientes oncológicos (n = 420), aponta que 

85% dos pacientes sentem dores de intensidade média a forte, sendo que apenas 17,1% receberam 

opióides fortes no seu tratamento. Aponta também que 55% dos pacientes não falam sobre sua dor 

aos médicos oncologistas, pois acreditam que a dor faz parte do tratamento. Além disso, 80% dos 

respondentes dizem que a dor afeta no trabalho, sendo um importante fator responsável por 

afastamentos previdenciários. 

3. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A Lei 12.732/201213, apesar de ser mais conhecida por estabelecer o prazo máximo de 60 dias 

para o início do primeiro tratamento contra o câncer no SUS - razão pela qual é chamada 

popularmente de "Lei dos 60 dias" -, criou uma base jurídica dedicada ao tratamento da dor 

oncológica.  

 

Segundo o §2º, do art. 2º, "os pacientes acometidos por manifestações dolorosas 

consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às 

prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos".  

 

Sob o enfoque legal, portanto, é inquestionável o direito do paciente com câncer de ter acesso 

prioritário e gratuito ao tratamento medicamentoso da dor.  

Já no cenário regulatório, é importante dar destaque às seguintes normas, apresentadas em 

ordem cronológica: 

 

RDC-ANVISA nº 202, de 18/07/200214 - Determina que a Notificação de Receita "A" não será exigida 

para dispensação de medicamentos à base das substâncias morfina, medatona e codeína, ou de seus 

sais, a pacientes em tratamento ambulatorial, cadastrados no Programa Nacional de Assistência à 

Dor e Cuidados Paliativos, do Sistema Único de Saúde e dá outras providências.  

● Objetiva ampliar o acesso aos medicamentos para dor e ao mesmo tempo racionalizar o 

controle dessas substâncias dentro do país, de modo a garantir a segurança da população. 

                                                 
12

 INSTITUTO ONCOGUIA. Impacto da dor na vida do paciente com Câncer. 2015. Disponível em: 

<http://www.oncoguia.org.br/mobile/conteudo/projeto-sobre-dor-oncologica/9765/1093/> Acesso em abril de 2017. Anexo II 
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 BRASIL. LEI Nº 12.732, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e 

estabelece prazo para seu início. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm> Acesso abril de 2017. 
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 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO - RDC n.º 202, de 18 de julho de 2002. Determina que a Notificação de 

Receita "A" não será exigida para dispensação de medicamentos à base das substâncias morfina, medatona e codeína, ou de seus sais, a pacientes em 

tratamento ambulatorial, cadastrados no Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, do Sistema Único de Saúde e dá outras 

providências. Brasília, julho de 2002. 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/Suvisa/doc/DOC000000000026318.PDF


 

● O uso de opiáceos deverá observar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Uso de 

Opiáceos para o Alívio da Dor Crônica publicado pelo Ministério da Saúde, sendo que a 

quantidade prescrita dos medicamentos objeto desta Resolução ficará limitada àquela definida 

no referido Protocolo.  

● A dispensação de opioide poderá ocorrer em farmácias das Secretarias Estaduais de Saúde ou, 

a critério do gestor estadual, em unidades dispensadoras.  

● São consideradas unidades dispensadoras os hospitais habilitados no Sistema Único de Saúde 

(SUS) como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou 

Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, ou como Centro de 

Referência em Tratamento da Dor Crônica, todos devidamente cadastrados como tal pela 

Secretaria de Atenção à Saúde em conformidade com as respectivas normas de 

credenciamento e habilitação do Ministério da Saúde, e ainda as Comissões de Assistência 

Farmacêutica das Secretarias Estaduais de Saúde.  

● A dispensação de opioide se fará mediante Receita de Controle Especial em duas vias 

(ANEXO XVII da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998), ficando a "1a via retida 

na Unidade Dispensadora, para fins de controle", e a "2a via devolvida ao paciente com o 

respectivo carimbo que identifique a dispensação". A quantidade de opioide dispensada para 

cada paciente em tratamento ambulatorial deverá ser suficiente para a manutenção do referido 

tratamento por um período máximo de 30 dias. As unidades dispensadoras ficam obrigadas a 

cumprir as exigências de escrituração e guarda.  

 

Portaria MS/GM nº 1319, de 23/07/200215 - Cria, no âmbito do Sistema Único de Saúde, os Centros 

de Referência em Tratamento da Dor Crônica. 

● Define e estabelece os critérios de cadastramento dos Centro de Referência em Tratamento da 

Dor - hospitais cadastrados pela Secretaria de Assistência à Saúde como Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia de Tipo I, II ou III e ainda aqueles hospitais gerais que, 

devidamente cadastrados como tal, disponham de ambulatório para tratamento da dor crônica 

e de condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos específicos e 

adequados para a prestação de assistência aos portadores de dor crônica de forma integral e 

                                                 
15

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS nº 1.319 de 23 de julho de 2002. Cria, no âmbito do sus, os centros de referência em tratamento da dor 

crônica. Brasília: julho de 2002. 
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integrada e tenham capacidade de se constituir em referência para a rede assistencial do estado 

na área de tratamento da dor crônica.  

 

PORTARIA MS/SAS nº 1083, de 02/10/201216 - Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

da Dor Crônica (PCDT) 

● O Protocolo contém o conceito geral da dor crônica, critérios de diagnóstico, critérios de 

inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de 

caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios 

na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos 

correspondentes. 

 

Portaria MS/GM 874/1317 - Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

● A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo a redução da 

mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a 

incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, 

tratamento oportuno e cuidados paliativos. 

● Fazem parte do cuidado integral a prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento 

e os cuidados paliativos, que devem ser oferecidos de forma oportuna, permitindo a 

continuidade do cuidado. 

● Componente Atenção Domiciliar: (a) realizar o cuidado paliativo de acordo com as linhas de 

cuidado locais, compartilhando e apoiando o cuidado com as equipes de atenção básica e 

articulando com os pontos de atenção especializados de cuidado da pessoa com câncer; (b) 

atingir o maior nível de controle dos sintomas, com ênfase no controle da dor; (c) 

instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar. 
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● Componente Atenção Especializada: (a)  oferecer serviços de cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, incluindo-se a hormonioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e 

de internação, a depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso; (b) ofertar e 

orientar tecnicamente os cuidados paliativos com assistência ambulatorial, internação e 

assistência domiciliar, incluindo o controle da dor e o fornecimento de opiáceos, pelo próprio 

hospital ou articulados e organizados na rede de atenção à saúde a que se integra. 

● Os cuidados paliativos são definidos como o conjunto de ações interdisciplinares, associado 

ao tratamento oncológico, promovido por uma equipe de profissionais da saúde voltado para 

o alívio do sofrimento físico, emocional, espiritual e psicossocial de doentes com prognóstico 

reservado, acometidos por neoplasias malignas em estágio irreversível, que se dão em forma 

de assistência ambulatorial (incluindo fornecimento de opiáceos), internação por 

intercorrência (incluindo procedimentos de controle da dor), internações de longa 

permanência e assistência domiciliar. Segundo o PNPCC, os hospitais habilitados em alta 

complexidade em oncologia devem garantir cuidados paliativos prestados na própria unidade 

ou poderão, de forma integrada com a rede de atenção à saúde (RAS), ser desenvolvidos por 

outros estabelecimentos da RAS. 

 

Portaria MS/GM 876/1318 - Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, 

que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

● Os pacientes sem indicação das terapêuticas anti-tumorais (cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia) terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor 

crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 

 

Portaria MS/GM 140/1419 - Redefine os critérios e parâmetros para organização, planejamento, 

monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 
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especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos 

humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

● Para ser habilitado como CACON, o estabelecimento de saúde deverá: (a) atender os 

requisitos para atenção especializada em oncologia; (b) inclui-se na prestação de atenção 

especializada em oncologia, consultas e exames para acompanhamento, diagnóstico 

diferencial e definitivo de câncer e tratamento por cirurgia, radioterapia, oncologia clínica e 

cuidados paliativos relativamente a todos os tipos de câncer, incluindo os hematológicos, não 

obrigatoriamente os da criança e adolescente. 

● Os estabelecimentos de saúde habilitados como CACON ou UNACON deverão compor a 

Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de atenção, 

observando os princípios, as diretrizes e as competências descritas na Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer, no que se refere aos diagnósticos diferencial e definitivo de 

câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos. 

● A oferta e a orientação técnica quanto aos cuidados paliativos, incluindo o controle da dor e 

o fornecimento de opiáceos, poderão ser disponibilizadas pelo estabelecimento habilitado 

como CACON, UNACON ou articuladas e organizadas na rede de atenção à saúde a que se 

integra. 

4. PROTOCOLOS E DIRETRIZES DO SUS PARA TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA 

 De acordo com a Portaria nº 1083/201220, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas da Dor Crônica (PCDT), o processo de diagnóstico da dor no SUS é feito com base nas 

respostas do paciente por meio do preenchimento do formulário da escala LANSS, que determinará 

se a dor é neuropática, nociceptiva ou mista, e varia de 0 a 24 pontos. Abaixo, a concepção dos pontos 

para atribuição do tipo de dor: 

 

● Dor nociceptiva: pontuação até 08 pontos. 

● Dor neuropática: pontuação acima de 16 pontos. 

● Dor mista: Pontuação entre 08 e 16 pontos. 
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De acordo com o PCDT, como critério de inclusão, verifica-se que somente serão incluídos 

no protocolo os pacientes com dor de intensidade superior a 4 na escala EVA (dor relevante) e com 

duração superior a 30 dias (dor crônica). Também devem ser apresentados os escores da escala de 

dor LANSS para definição do tipo. Para uso de opioides, os pacientes deverão ser refratários aos 

demais fármacos, conforme escalonamento definido no PCDT. 

 

Já como critério de exclusão, serão excluídos do PCDT os pacientes que apresentarem 

intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação ao uso dos medicamentos nele preconizados. 

 

Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes ao Protocolo; a duração 

e a monitorização do tratamento; bem como a verificação periódica das doses prescritas; e 

dispensadas e a adequação de uso dos medicamentos. Pacientes com dor crônica devem ser 

primariamente avaliados em serviços especializados em dor crônica ou cuidados paliativos para seu 

adequado diagnóstico, planejamento terapêutico e acompanhamento. 

 

É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal dos potenciais riscos, 

benefícios e efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamentos preconizados no Protocolo. O 

TER (Termo de Esclarecimento e Responsabilidade) é obrigatório ao se prescrever medicamento do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

 

Os principais objetivos do tratamento da dor e benefícios esperados são (a) o alívio da dor 

(reduzir pelo menos 50% do escore de dor na EVA) e (b) a melhora da qualidade de vida do paciente. 

 

Ainda de acordo com o PCDT da dor crônica, elaborado pelo Ministério da Saúde, o 

tratamento da dor pode ser realizado com: (a) antidepressivos; (b) relaxantes musculares (somente 

em curtos períodos de tempo - desaconselhado no uso crônico); (c) tratamentos não medicamentosos 

(atividades físicas, terapia cognitiva comportamental, massagem, fisioterapia e terapia com calor 

local). 

 

O tempo de tratamento varia de acordo com a necessidade de cada paciente. A ausência de 

efeito analgésico nas doses máximas toleradas ou a presença de efeitos colaterais incontroláveis são 

critérios para interrupção do tratamento. Em alguns casos de doença benigna, há possibilidade de 



 

suspensão total ou temporária do opioide após analgesia satisfatória, ou mesmo a cura da doença de 

base. 

 

O tratamento medicamentoso das dores nociceptiva e mista pode ser feito com analgésicos, 

anti-inflamatórios, fármacos adjuvantes e opióides (fracos e fortes), submetidos submetidas a tabela 

de Degraus da Escada Analgésica da OMS. 

 

Degrau 1 - Para pacientes que não estão sob tratamento analgésico e com dor leve a moderada. Inicia-

se com drogas analgésicas e antiinflamatórias. A baixa potência associada a efeitos colaterais limitam 

sua eficácia.  

 

Degrau 2 - Para pacientes com dor moderada a despeito do uso de AINE deve ser adicionado ao 

tratamento, opióides fracos como tramadol e codeína. Alguns autores preconizam o uso precoce do 

degrau 2 para pacientes com dor moderada e sem tratamento prévio.  

 

Degrau 3 - Deve ser reservado para os pacientes que não obtiveram controle da dor com opioides 

fracos e AINE. Nesse degrau substitui-se os opióides fracos por opióides fortes, como morfina, 

metadona, oxicodona e fentanil. É importante lembrar que não existe limite de dosagem para os 

opioides fortes, e a dose considerada máxima é aquela que consegue o melhor equilíbrio entre 

analgesia e efeitos colaterais. 

 

 Já o tratamento medicamentoso da dor neuropática é tratado a princípio com antidepressivos. 

Caso o paciente não responda é incluído em seu tratamento antiepiléticos. Caso não exista resposta é 

incluído gabapetina e morfina. Sequência: 

 

● Antidepressivos tricíclicos  

● Antidepressivos tricíclicos + antiepilépticos tradicionais  

● Antidepressivos tricíclicos + gabapentina  

● Antidepressivos tricíclicos + gabapentina + morfina  

 

 Os pacientes com dor crônica frequentemente sofrem de depressão e esta condição deve ser 

prontamente tratada. 



 

 

FÁRMACOS PARA DOR PREVISTOS NO PCDT 

 

• Ácido acetilsalicílico: comprimido de 500 mg 

• Dipirona: comprimido de 500 mg; solução oral de 500mg/mL 

• Paracetamol: comprimido de 500 mg; solução oral de 200 mg/mL 

• Ibuprofeno: comprimidos de 200 e 300 mg; solução oral de 50 mg/mL 

• Amitriptilina: comprimidos de 25 e 75 mg 

• Nortriptilina: cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg 

• Clomipramina: comprimidos de 10 e 25 mg 

• Fenitoína: comprimido de 100 mg; suspensão oral de 20 mg/mL 

• Carbamazepina: comprimidos de 200 e 400 mg; suspensão oral de 20 mg/mL 

• Gabapentina: cápsulas de 300 e 400 mg 

• Ácido valproico: cápsulas ou comprimidos de 250 mg; comprimidos de 500 mg; solução oral ou 

xarope de 50 mg/mL 

• Codeína: solução oral de 3 mg/mL frasco com 120 mL; ampola de 30 mg/mL com 2 mL; 

comprimidos de 30 e 60 mg 

• Morfina: ampolas de 10 mg/mL com 1 mL; solução oral de 10 mg/mL frasco com 60 mL; 

comprimidos de 10 e 30 mg; cápsulas de liberação controlada de 30, 60 e 100 mg 

• Metadona: comprimidos de 5 e 10 mg; ampola de 10 mg/mL com 1 mL 

 

O PCDT é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos 

procedimentos correspondentes, notadamente quanto ao acesso a medicamentos previstos na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).  

 

5. PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE DOR 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA DOR (SBED) 

 

A SBED tem como missão promover com excelência e ética o estudo da dor, atuando com 

pioneirismo, compartilhando conhecimentos com outras especialidades, associando ensino e pesquisa 



 

clínica, valorizando a participação multiprofissional e multidisciplinar na assistência humanizada, 

visando a prevenção e o bem-estar com qualidade de vida. Tem como visão, manter e ampliar o nível 

da nossa sociedade, trazendo reconhecimento nacional e internacional. A SBED conta com 

associações e sociedades Regionais e as  Ligas da Dor tratar pacientes com dor, constituído por 

médicos e profissionais de saúde de várias relacionados ao estudo da dor, além dos Centros de Dor, 

que é um serviço da SBED que visa especialidades. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUIDADOS PALIATIVOS (ABCP) 

 

A ABCP foi fundada em São Paulo, em outubro de 1997. Os principais objetivos da ABCP 

são: proporcionar a vinculação científica e profissional entre a equipe de saúde que estuda e pratica 

as disciplinas ligadas aos cuidados nas enfermidades crônico-evolutivas, em fase avançada e na 

terminalidade; aperfeiçoar a qualidade de atenção aos enfermos; fomentar as pesquisas no campo dos 

cuidados paliativos por meio de congressos, seminários, conferências, visando elevar o nível técnico 

científico de todos os profissionais de saúde; desenvolver, assessorar e prestar assistência técnica 

sobre conteúdo, programas curriculares e acadêmicos de educação na área de saúde; estudar e discutir 

problemas éticos e suas implicações na prática dos cuidados paliativos; e promover o bem-estar da 

comunidade, preservando a melhoria da qualidade de vida dos enfermos, nos diversos níveis de saúde. 

 

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP) 

 

A idéia de fundar a ANCP surgiu em 2004 durante o Congresso Internacional de Cuidados 

Paliativos & Dor realizado pelo INCA e sediado no Rio de Janeiro, que contou com aproximadamente 

500 participantes. No evento, um grupo de profissionais discutiu a possibilidade e fez a proposta de 

criação da ANCP, que foi aceita por unanimidade pelos presentes. Foi formada então uma comissão 

para redação do estatuto e organização da reunião que levou à fundação da entidade.  

 

6. BARREIRAS AO TRATAMENTO 

A falta de dados epidemiológicos para a dor dificulta, inclusive, a identificação precisa de 

barreiras para estabelecimento de políticas públicas efetivas em favor do paciente. 

 

http://www.sbed.org.br/materias.php?cd_secao=50&codant=&friurl=_-Regionais-_
http://www.sbed.org.br/materias.php?cd_secao=40&codant=&friurl=_-Ligas-da-Dor-_
http://www.sbed.org.br/materias.php?cd_secao=41&codant=&friurl=_-Centros-de-Dor-_


 

Por essa razão, foi necessário buscar as barreiras existentes para o tratamento da dor por meio 

da perspectiva do público que diretamente atua na área.  

6.1. Barreiras identificadas pela International Association for the Study of Pain (2009) 

No ano de 2009, o IASP (International Association for the Study of Pain) publicou as 

principais barreiras no tratamento da dor oncológica21.  

 

De acordo com a publicação, existe uma ampla escala de terapias da dor, e a evidência mostra 

que 85-90% da dor do câncer podem ser controladas usando as diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde. Apesar disso, somente 50% do controle da dor é obtido nos pacientes com câncer. As barreiras 

que interferem no tratamento adequado da dor foram classificadas como problemas relacionados com 

profissionais de saúde, com pacientes, e com o sistema de saúde. Abaixo o posicionamento na íntegra. 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A avaliação pobre da dor e o conhecimento inadequado por parte dos clínicos têm sido identificados 

como barreiras principais ao tratamento da dor do câncer. Os médicos e as enfermeiras tomam as 

decisões que vão exercer um papel preponderante no tratamento da dor do câncer, e as melhorias 

na avaliação da dor de seus pacientes podem levar à prescrição analgésica adequada e ao melhor 

tratamento da dor. Ansiedade sobre legislação de drogas controladas, preocupações sobre os 

efeitos secundários dos analgésicos, e o medo de que os pacientes se tornem viciados ou tolerantes 

aos analgésicos têm sido igualmente identificados. Uma necessidade de melhor treinamento no 

tratamento da dor do câncer em todos os níveis de educação profissional é, portanto, indicada. Se 

aos médicos e enfermeiras fossem pedida avaliação da dor tanto como dos sinais vitais, a dor teria 

a atenção que merece.  

 

PROBLEMAS RELACIONADOS COM OS PACIENTES 

 

Os pacientes podem deixar de queixar-se da dor porque querem ser um “bom” paciente, ou evitam 

desviar a atenção do médico do tratamento da doença primária. Podem pensar que a dor seja uma 

parte inevitável do câncer, ou podem não querer reconhecer que sua doença está progredindo. 

Muitos pacientes igualmente temem que o controle precoce da dor impossibilite o controle da dor 

tardia na doença por causa das preocupações (compartilhadas pelos médicos) de que eles se tornem 

tolerantes às medicações contra a dor. Os pacientes são frequentemente relutantes em tomar a 
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medicação contra a dor, e alguns temem viciar-se ou serem percebidos como tais (este medo pode 

ser mais pronunciado na minoria dos pacientes). As preocupações sobre efeitos secundários 

incontroláveis podem conduzir a pouca aderência ao regime analgésico prescrito. 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS COM O SISTEMA DE SAÚDE 

 

Um sistema legal estrito que monitora de perto as práticas de prescrição dos médicos contribui para 

o subtratamento da dor do câncer. A legislação restritiva de drogas controladas e os problemas da 

disponibilidade de tratamento podem constituir barreiras aos cuidados dos pacientes. Uma 

avaliação de médicos de Wisconsin evidenciou que, devido às preocupações de escrutínio legal, a 

maioria reduz a dose da droga ou a quantidade de comprimidos prescritos, limita o número de 

suprimento, ou escolhe uma droga em uma programação mais leve. Baixa prioridade é dada ao 

tratamento da dor do câncer no sistema de saúde e no currículo do treinamento de profissionais de 

saúde. Os principais livros texto médicos ou de enfermagem devotam somente algumas páginas às 

diretrizes atuais do controle da dor e sintoma. As questões de política da saúde relativas à dor, 

incluindo o custo, acesso aos cuidados, perspectivas reguladoras, e questões legais e éticas têm sido 

negligenciados igualmente. Embora a Organização Mundial da Saúde tenha um impacto imenso na 

mudança de políticas de alívio da dor do câncer, ainda hoje, em muitas partes do mundo, mesmo os 

analgésicos simples não estão disponíveis para a dor do câncer, só restando a morfina. O 

tratamento mais apropriado não pode ser reembolsado ou pode ser demasiado caro para pacientes 

e suas famílias em muitos países. A evidência disponível sugere que a falta de cobertura e de 

políticas desiguais de reembolso por cuidados de saúde, incluindo prescrição de drogas,  

equipamento médico, e serviços profissionais, iniba o acesso ao tratamento da dor aguda e do 

câncer para milhões de pessoas, em particular os pobres, idosos, e as minorias. É essencial 

identificar a gravidade das barreiras ao tratamento eficaz da dor do câncer em cada país e 

determinar as prioridades para eliminá-las a fim melhorar a conduta da dor do câncer para todos 

que precisem.  

 

6.2. Barreiras identificadas pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (2011) 

 No Brasil, no ano de 2011, reuniram-se em São Paulo um grupo de médicos e profissionais 

da área da saúde, todos experientes na área de dor, sob a liderança da Sociedade Brasileira para o 

Estudo da Dor – SBED, com o objetivo principal de estudar, revisar, discutir e, se possível, delinear 

as diretrizes para o uso de opióides, tanto no tratamento da dor aguda como da crônica. Participaram 

também desta reunião representantes das Associações Médicas de Anestesiologia, Cuidados 

Paliativos, Oncologia e Ortopedia. 

 



 

 Como principais barreiras, foram identificadas22: (a) a falta de profissionais em saúde com 

formação adequada; (b) a opiofobia e (c) a indisponibilidade de medicamentos no sistema de saúde.  

 

Foi ainda levantado o problema dos medicamentos opióides serem utilizados em doses 

insuficientes para obtenção de analgesia satisfatória ou serem iniciados tardiamente, além da 

necessidade de uma discussão profunda em nosso país, à luz de nossa realidade socioeconômica, de 

nossa legislação, de nossas políticas de saúde pública e das nossas enormes diferenças regionais. 

 

Como metas para o enfrentamento direto das barreiras encontradas, ficou estabelecido: 

 

● Elaborar recomendações para uso de opióides no controle da dor aguda e crônica. 

● Elaborar um guia prático para ser utilizado por especialistas e não-especialistas em dor 

no controle da dor aguda e crônica. 

● Divulgar as evidências disponíveis em relação a indicação dos opióides em idosos, 

crianças, emergência, pós-operatório, lactação, gestação, pacientes com câncer, dores 

neuropáticas e musculoesqueléticas. 

● Disseminar recomendações práticas para uso de opióides nas diferentes situações 

clínicas e populações. 

● Desmistificar a visão da dependência /adição e demais eventos adversos dos opióides 

como barreiras ao tratamento efetivo da dor com opióides. 

● Estimular a pesquisa e o conhecimento na área de dor, especificamente relacionada à 

segurança e efetividade dos opióides. 

● Fornecer subsídios para que os pacientes com dor que tenham indicação de uso de 

opioides sejam adequadamente tratados. 

  

6.3. Entrevista com a Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz (2017) 

 Para validar, atualizar e/ou complementar as percepções acima apresentadas sobre as barreiras 

para a garantia do acesso ao tratamento da dor oncológica, o Instituto Oncoguia entrevistou a Dra. 

                                                 
22
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Maria Del Pilar Estevez Diz, uma das maiores especialistas brasileiras na assistência do paciente com 

câncer em especial no manejo do controle da dor.  

 A entrevista, cuja íntegra segue abaixo, foi realizada por e-mail em 10/02/2017.  

 

Existem barreiras no SUS para o tratamento adequado da dor oncológica? Se sim, quais? 

O tratamento adequado da dor oncológica depende de diversos fatores, simplificando: 

reconhecimento e diagnóstico correto, acesso à medicação, equipe multidisciplinar para o tratamento 

– particularmente de casos mais complexos e educação do paciente para aceitar o diagnóstico e 

tratamento. As barreiras existem em todos os momentos: necessário treinamento das equipes 

médicas e multidisciplinares para o reconhecimento de dor oncológica e diagnóstico apropriado da 

síndrome dolorosa, ausência em diversos serviços da equipe multidisciplinar (neurologia, algologia, 

anestesia e profissionais de reabilitação, dentre outros), carteira de medicamentos disponíveis no 

SUS muito restrita e necessidade de educação do paciente para reconhecer e valorizar a sua dor e 

aderir aos tratamentos propostos. 

 

Quais são as principais barreiras enfrentadas pelos médicos em relação às questões estruturais 

para controle da dor no SUS?  

Pouca diversidade de medicamentos disponíveis, poucos pontos de dispensação dos medicamentos, 

dificuldade de encaminhamento para especialistas quando necessário, particularmente para 

procedimentos, pouca disponibilidade de tratamentos não farmacológicos. 

 

O médico do SUS tem a liberdade para prescrever medicamentos que não constam do PCDT 

da dor crônica, do Ministério da Saúde? 

O médico do SUS deve seguir a padronização proposta pelo Ministério da Saúde. 

 

Existem divergências entre a linha de cuidados para o controle da dor prevista no PCDT do 

Ministério da Saúde e o que deveria ser praticado pela comunidade médica segundo as 

melhores evidências científicas? 

A discussão do tratamento baseado em evidências e sua aplicação na prática médica deve ser uma 

constante e é necessário aplicar a melhor evidência no cuidado do paciente. Entretanto, também é 

necessário o desenvolvimento de protocolos e linhas de cuidado que sejam disponíveis a todos os 

pacientes que necessitem e sejam sustentáveis do ponto de vista econômico. Divergências sempre 

vão existir e a discussão dessas divergências com profissionais da área é o caminho para alcançar 

um protocolo que atenda às necessidades dos pacientes. 

 

Qual a sua opinião sobre o PCDT da dor do Ministério da Saúde?  Ele atende às necessidades 

dos pacientes? Existe a necessidade do PCDT ser atualizado ou os tratamentos dele serem 

ampliados? 



 

Seria interessante uma revisão do protocolo com algoritmos claros de diagnóstico e tratamento e 

verificar a possibilidade de inclusão de opiáceos fortes, inclusive com outras apresentações. 

 

Dentro do Sistema Único de Saúde, quais as principais barreiras para adesão do paciente ao 

tratamento? E as barreiras durante o tratamento? 

Para adesão: toxicidades, preconceito com opiáceos, dificuldade de acesso ao sistema que faz com 

que o ajuste de dose seja mais lento que o ideal e com isso o paciente muitas vezes “não acredita” 

no tratamento por não ter sido ajustada a dose ou acha “muito tóxico” pela demora no manejo dos 

efeitos adversos. 

Durante o tratamento: além dos descritos acima, a pouca disponibilidade de drogas dificulta ajustes 

e rotações que poderiam evitar doses muito altas ou efeitos colaterais indesejados. 

 

Quais as dificuldades para mensurar e quantificar a dor do paciente? Como que se dá a 

aplicação das escalas EVA e LANSS (momentos de aplicabilidade dos testes/periodicidade) no 

SUS?  

A escala EVA é bastante intuitiva, de fácil aplicabilidade, depende mais de conscientização da 

importância do diagnóstico de dor e mensuração da intensidade, considero aplicável em todos os 

atendimentos médicos, pela equipe médica e não médica. A escala LANSS demanda mais tempo, é 

de aplicação médica e depende de treinamento. Acredito ser apropriada para serviços especializados 

em dor e de difícil aplicação rotineiramente, em todas as consultas, em serviços de oncologia geral, 

por exemplo. 

  

7. ANÁLISE DO NÚCLEO DE ADVOCACY 

A falta de dados epidemiológicos oficiais torna muito difícil não só a demonstração 

sistemática dos impactos que a dor oncológica causa no paciente, no sistema de saúde e nos demais 

setores da sociedade, mas também a idealização de políticas públicas efetivas para manejo da dor.  

 

Apesar disso, algumas barreiras parecem ser consenso entre usuários, profissionais e gestores 

de saúde - conforme apresentado acima - e podem contribuir para o aprimoramento das políticas 

públicas destinadas ao controle da dor oncológica no SUS. Eis as principais: 

 

1. Baixa qualificação de médicos e profissionais de saúde no que se refere ao manejo da 

dor oncológica; 

2. “Opiofobia” por parte dos prescritores e órgãos regulatórios, ou seja, receio exagerado 

e infundado a respeito da utilização de opióides. A “opiofobia” é normalmente causada 



 

pelo temor do vício, da dependência física e da tolerância, associados ao receio da 

ocorrência de efeitos adversos decorrentes da terapia com opióides; 

3. "Cardápio" bastante restrito de medicamentos para manejo da dor (e de efeitos 

adversos) nos protocolos do Ministério da Saúde. 

4. Burocracia regulatória para prescrição de opióides; 

5. Pouca disponibilidade de tratamentos não farmacológicos, em especial, de equipe 

multidisciplinar.  

6. Necessidade de educação/conscientização do paciente para reconhecer e valorizar a 

sua dor, reportar ao médico e aderir aos tratamentos propostos. 

 

 Cada uma dessas barreiras comporta o desenvolvimento de iniciativas de advocacy 

específicas e dedicadas, algumas com maior potencial de impacto a partir de propostas de 

aprimoramentos em políticas públicas institucionalizadas por meio de normas legais ou infralegais (a 

exemplo da possibilidade de se atualizar o PCDT da Dor Crônica ou a norma que define regras 

regulatórias para prescrição de opióides e correlatos); outras cujo impacto depende da prévia adoção 

de medidas de fomento à qualificação profissional, conscientização de pacientes e estruturação da 

rede de atenção à saúde. 
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