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No Brasil, a dor crônica tem uma prevalência de cerca de 40%, configurando um 

problema de saúde pública. Ainda, dados do Instituto Nacional do Câncer 

mostram que 60% dos pacientes tem o diagnóstico do câncer com doença 

avançada, gerando um sofrimento maior e permeado pela dor, que os 

acompanha até o final da vida. Diante disto, há uma necessidade de atualizar o 

PCDT, que é obsoleto, não centrado nas necessidades totais dos pacientes e 

não atende a inúmeras demandas. 

Ao ler o novo PCDT, observa-se que o mesmo não teve atualização em relação 

ao tratamento farmacológico proposto em 2012, trazendo apenas uma 

ampliação de naproxeno para dor em osteoartrite de joelho e quadril 

exclusivamente.  

No item 7.2, nega as solicitações de várias medicações. É exatamente aqui que 

esse PCDT pode ser renovado e trazer mais possibilidades de alívio da dor.  

Como deixar que codeína seja o único opioide fraco disponível no SUS, se vários 

pacientes podem ter polimorfismos genéticos descritos em inúmeras 

recomendações internacionais?  

Como não disponibilizar o tramadol como fármaco de segunda ou terceira linha 

para pacientes com dor neuropática ou para câncer quando há um componente 

neuropático ou intolerância à codeína?   

Como desconsiderar a eficácia da lidocaína no tratamento de dor neuropática 

localizada quando há alodinia, especialmente em pacientes com câncer ou 

imunodeprimidos?  

Como desconsiderar o uso de duloxetina ou pregabalina para o tratamento da 

fibromialgia, que são fármacos aprovados pelo FDA americano e amplamente 

usados no Brasil?  

Como deixar com antidepressivos tricíclicos esta carga de tratamento, uma vez 

que sabemos dos seus inúmeros efeitos adversos e sua ausência de uso 

rotineiro em vários países?  



Como não aprovar um opioide por uma via alternativa como a transdérmica para 

pacientes impossibilitados de deglutir? 

Diante deste contexto, solicitamos que estas questões sejam reavaliadas, 

amplamente discutidas e que o prazo desta consulta seja postergado.  


