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• Conceito de dor

• Porque a dor precisa e pode ser sempre cuidada?

• Mas, porque estou com dor?

• Aspectos que interferem no aumento da dor

• Como a dor deve ser tratada

• Diferentes tipos de remédios

• Tratamento medicamentoso e não medicamentoso

• Papel do paciente na adesão ao tratamento

• Importância da relação com o médico

• Mitos com relação à dor e aos opióides
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Mas, o que é 
dor?

• A dor é uma experiência sensorial e emocional
desagradável, associada ao dano tecidual real ou 
potencial, ou descrita em termos de tais danos

IASP – International Association for the Study of Pain
https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=92184

https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=9218


Mas, o que é 
dor?

• A dor é uma experiência angustiante associada a 
uma lesão tecidual atual ou potencial com 
componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e
sociais
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Mas, o que é 
dor?

• Subjetivo – a intensidade é determinada pelo indivíduo

• Desagradável, angustiante

• Nem sempre identificamos a lesão

• Componentes variados compõem a percepção de dor: 

• Sensoriais

• Emocionais

• Cognitivos

• Sociais 
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Por que a dor precisa ser 
cuidada?
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Dor em pacientes com câncer.
Muito mais comum do que imaginamos.

• Doença avançada ou 
terminal

66%

• Em tratamento55%

• Curados 33%

van den Beuken-van Everdingen MH, et al. J Pain Symptom Mange, 2016
Everdingen et al. Annals of Oncology 2007

Ventafridda et al, 1987

Deandrea et al, 2008

1900ral
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1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

leve moderada/severa

diagnóstico doença avançada
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Câncer no mundo – casos novos e mortes

Bray F, et al. CA: A cancer Journal for Clinicians 2018;68;394-424
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Câncer no mundo – casos novos e mortes
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18,1 milhão casos novos em 2018 (17 mi excluindo pele não melanoma)

9,6 milhão mortes em 2018 (9,5 mi excluindo pele não melanoma)

Bray F, et al. CA: A cancer Journal for Clinicians 2018;68;394-424



MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2018. MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2017 

MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2015

Seeber et al 1982 

Câncer no Brasil, casos novos e mortes.*

Homens Mulheres Total 

Casos novos
300.140

214.970**

282.450

202.040**

582.190

417.010**

Mortes 107.470 90.228 197.698

**exceto pele não melanoma

estimativa de dor

70% - 87%
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Impacto do diagnóstico de câncer na população mundial

2012 2030

Casos novos 14,1 mi 21,7 mi

Mortes 8,2 mi 13 mi

Pessoas vivas com 

câncer

32,6 mi 52,2 mi

MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2018. MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2017 

MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2015

Bray F, et al. CA: A cancer Journal for Clinicians 2018;68;394-424 
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Sintoma mais frequente em pacientes com câncer 

Dor
•Fadiga

•Constipação 

•Dispneia

•Nauseas

•Vômitos

•Delirium

•Depressão

80 - 90%
•75 - 90%

•70%

•60%

•50 - 60%

•30%

•30 - 90%

•40 - 60%
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Consequência da dor em pacientes com câncer

Sofrimento 
psicológico

Desesperança

Medo

Depressão

Ansiedade
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Consequência da dor em pacientes com câncer

Sofrimento 
psicológico

Desesperança

Medo

Depressão

Ansiedade

Piora da dor
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Objetivo do tratamento da dor

• Alívio suficiente para 
permitir uma 
qualidade de vida 
aceitável
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Fainsinger, R. L. et al. J Clin Oncol; 27:585-590 2009

Controle da dor: o tempo depende da intensidade 
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Fainsinger, R. L. et al. J Clin Oncol; 27:585-590 2009

Quanto mais cedo o controle for iniciado, mais rápido será alcançado

Controle da dor: o tempo depende da intensidade 
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É preciso ser perseverante para alcançar o controle da dor



Relacionadas ao tumor

Infiltração direta

Metástases à distância 

Obstrução de víscera oca

Distensão da cápsula de órgão sólido

Síndromes para neoplásicas

Relacionadas ao tratamento do câncer

Pós operatório

Pós quimioterapia / hormonioterapia / inibidores de TK / imunoterapia

Pós irradiação

Não relacionada ao câncer ou ao seu tratamento

Osteoartrite, úlcera péptica, etc.

Relacionada a doença cônica

Obstipação, trombose venosa profunda, úlceras de decúbito

Adaptado de Seeber et al, 1992

2003 by Ministry of Health, Singapore

Causas de dor em pacientes com câncer
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Tipos de dor em pacientes com câncer

Tipo Mecanismo Neural Exemplo 

Nociceptiva 
Visceral 

Estimulação dos receptores de dor em 

terminações nervosas normais

Estiramento de 

cápsula hepática

Somática Metástases ósseas

Neuropática

Compressão de 

nervos
Estimulação do nervi nervorum

Dor ciática por 

compressão de raiz 

nervosa em L4, L5 ou 

S1

Lesão de nervos

Periférica
Redução de limiar de dor de nervos 

sensitivos (deaferentação)

Infiltração ou 

destruição do plexo 

braquial pelo tumor

Central Lesão do SNC
Compressão cordão 

espinhal pelo tumor

Mista Lesão central e periférica

Sensibilização central 

devido a dor 

neuropática periférica 

mantida

Mantida pelo 

sistema simpático

Disfunção do sistema simpático Dor regional crônica 

após fratura ou 

trauma
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Aguda
De curta duração, geralmente associada ao tratamento ou mudanças na 
doença

Crônica Dor persistente, secundária ao tratamento ou à doença

Neuropática 
Aguda, em queimação, formigamento, geralmente associada a outros sintomas 
na área afetada

Nociceptiva 
Somática: surda, fácil localização (por exemplo dor óssea) 

Visceral: localização mais difícil, pode ser referida

Irruptiva Exacerbações de instalação rápida e curta duração

Incidental Exacerbação relacionada a atividade específica

Portency et al, 2005

Portency RK 2001

American Medical Association 2003

Síndromes dolorosas em pacientes com câncer
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Avaliação da dor 

Caracterize a fisiopatologia

Determine a intensidade

Determine o impacto na 
funcionalidade

Identifique os fatores que podem 
influenciar na resposta à analgesia

Woof et al. Lancet 1999

Woof et al. Anesthesiology 2001
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Dor no paciente oncológico

Causas

• Doença 

• Quimioterapia

• Hormonioterapia 

• Agentes Moleculares

• Imunoterapia 

• Radioterapia

• Cirurgia

Tratamento farmacológico

• Analgésicos comuns

• Opióides

• Antidepressivos

• Anticonvulsivantes

• Bisfosfonatos

• Medicina Nuclear

• Bloqueios neurais
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Intensidade da dor e tratamento

WHO
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Regras 

• Por boca

• Segundo a intensidade 

• Por horário

• Individualizada

• Atenção para os detalhes 
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Medicamentos disponíveis e essenciais

Tipo Classe Exemplos 

Não opioides

Paracetamol Paracetamol

Anti-inflamatórios não esteroidais Ibuprofeno, AAS

Analgésicos Dipirona 

Opioides 

Fracos Codeína 
Tramadol 

Fortes Morfina 
Hidromorfona 
Oxicodona
Fentanil 
Metadona
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Tipo Classe Exemplos 

Adjuvantes 

Esteroides Dexametasona 
Metilprednisolona 
Prednisolona 

Antidepressivos Amitriptilina 
Venlafaxina 

Anticonvulsivantes Carbamazepina
Gabapentina 
Pregabalina  

Bifosfonatos Ácido zoledrônico

Medicamentos disponíveis e essenciais
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Estratégias não medicamentosas

• Radioterapia

• Radioisótopos 

• Acupuntura 

• Biofeedback 

• Distração 

• Suporte emocional 

• Hipnose 

• Relaxamento 

• Estimulação

• Música

• Etc... 

Suporte psicosocial é um componente essencial do tratamento da 
dor
Suporte espiritual adequado às crenças dos paciente e sua família 
deve ser dado
Ansiedade e depressão devem ser tratadas

Sem estes cuidados, a dor pode se tornar intratável

28



Como alcançar o tratamento adequado?

Paciente 

• Informa todos os sintomas

• Atento aos detalhes

• Aderente

• Colaborativo

• Sincero

• Participativo 

Médico 

• Escuta atenta

• Investiga sintomas

• Define a síndrome

• Discute e inicia o tratamento

• Reavalia, reavalia, reavalia 

• Ajusta doses

• Orienta tratamentos complementares
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Médico e paciente

Dupla inseparável

Relação franca

Relação de profundo respeito 
mútuo

Relação de confiança

Parceria com amigos e familiares 

30



Mitos 

• A dor é necessária e inevitável

• Os opioides não são efetivos pela via oral, só injetável

• Se a dor não cede rapidamente, precisa trocar a medicação

• Todos os opioides são iguais

• O paciente desenvolve resistência aos opioides sempre

• Os opioides sempre causam parada ou depressão respiratória

• O uso de opioides encurta a vida

• A morfina e os opioides fortes são o último recurso, para casos 
terminais

• Os opioides sempre viciam
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Conclusões

• Síndromes dolorosas estão presentes em todas as fases do tratamento do 
paciente com câncer, inclusive nos sobreviventes;

• podem ser consequência da doença ou de seu tratamento; 

• treinamento para o diagnóstico e tratamento é necessário;

• a parceria entre médico, paciente e família, é essencial para o sucesso do 
tratamento;

• a avaliação cuidadosa da indicação do tratamento e o acompanhamento 
constante aumentam a eficiência do tratamento e reduzem complicações;

• o controle de dor é possível, além de um direito do paciente com câncer.
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• Todos têm o direito a saúde mental e física, os governos têm a 
obrigação de caminhar para “a criação de condições que garantam a 
todos atenção médica para todas as doenças” 

• Isto inclui os cuidados paliativos e o tratamento adequado da dor. 
Acordos internacionais estabelecem que “o uso medicinal de 
narcóticos (opioides) para o controle da dor é indispensável para o 
alívio da dor e sofrimento e devem estar disponíveis para esses fins”

• Cuidados paliativos e alívio da dor caracterizam um serviço de saúde 
essencial, e integram os Cuidados Universais de Saúde

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966 (entry into force 1976). New York (NY): United Nations; 1966

United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961, as amended by the 1972 protocol. New York (NY): United Nations; 1972 (https://www.unodc.org/pdf/ convention_1961_en.pdf, accessed 24 September 2018).

Resolution WHA67.19. Strengthening of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course. Sixty-seventh World Health Assembly, 9–14 May 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://apps.who.int/ 

medicinedocs/en/d/Js21454ar/, accessed 24 September 2018)
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Obrigada pela atenção

maria.pilardiz@gmail.com
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