
No contexto atual, em que a Pessoa como sujeito único e irrepetível tem 
cedido espaço à Pessoa como objeto, é essencial e necessário fazer-se uma 
re�exão sobre o conceito de humanização em cuidados paliativos, onde o 
respeito pelo princípio de autonomia é fulcral na tomada de decisões focadas 
no cuidar.

Nesta obra, com uma abordagem integradora de várias áreas do saber, são 
desenvolvidos aspetos importantes para a necessária humanização do cuida-
do, como o controlo de sintomas, o sofrimento social e a pessoa doente em 
todas as suas dimensões, lançando desa�os aos novos paradigmas da relação 
das equipas de cuidados paliativos com cada Pessoa.

Este livro destina-se às equipas de cuidados nas diferentes áreas envolvidas, 
estudantes, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas 
e �sioterapeutas: é um manual para uma equipa multidisciplinar, inter e intradis-
ciplinar, que nos convida à humanização do cuidar.
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Prefácio

Humanização no final de vida: cuidados paliativos em resposta a uma necessidade

Cicely Saunders, fundadora do moderno movimento nomeado: hospice, disse que “a ma‑
neira como uma pessoa morre permanece na memória de quem a acompanhou”. Na nossa 
sociedade atual, falar de sofrimento e morte, ainda é um tabu. Medo, dor, incerteza, solidão 
e angústia, são alguns dos sentimentos que muitas vezes são vivenciados pelas pessoas que 
enfrentam uma doença crônica e avançada no final da vida, assim como também pelos seus 
familiares e amigos, que se sentem oprimidos, por uma situação que desconhecem e perante 
a qual não sabem como agir. 

Os Cuidados Paliativos, como exemplo de humanização em saúde, surgem em resposta a 
uma necessidade.

Antes do desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, os pacientes, “despejados”, eram 
enviados para casa, sem o acolhimento deste sofrimento e da sua dor. Os profissionais de 
saúde não estavam preparados, nem sabiam como lidar com estas situações. A nossa missão, 
tal e como aprendemos na nossa faculdade era curar. 

Os Cuidados Paliativos surgem para cobrir aquela necessidade, “quando não há mais nada 
a fazer”. Esta frase, que tem um grande peso emocional, é expressa por muitos colegas de pro‑
fissão, constante mente, como sendo uma sentença de morte e que deveria ser banida do nosso 
vocabulário e substituída por esta outra “sempre, até o último suspiro de vida, há muito a fazer”.

Equilibrar os incessantes avanços tecnológicos da medicina, com a modernização da 
mesma, para evitar a desumanização dos cuidados e aliada ao considerável aumento da 
expectativa de vida, e o consequente envelhecimento da população e ao aumento das doenças 
crônicas de evolução progressiva, em muitos casos acompanhadas de um alto grau de sofri‑
mento para o paciente, por extensão, da sua família e amigos, é uma das principais funções 
da medicina paliativa.

Trabalhar em cuidados paliativos requer uma perspetiva que valorize integralmente a pes‑
soa, e que considere a terminalidade como um processo biológico, ao mesmo tempo biográfi‑
co. Não considerar a morte como um fracasso, mas como um processo natural que faz parte da 
vida. Só a partir desta premissa, podemos aspirar a compreender e responder à complexidade 
do caminho que percorrem os doentes terminais.

Se compreendemos isto, podemos considerar que os cuidados paliativos são a melhor 
forma de otimizar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares frente aos problemas 
inerentes a uma doença fatal, sendo estes cuidados essenciais para a melhoria da qualidade de 
vida e bem ‑estar. Ser paciente é ser pessoas, estes cuidados reforçam a sua dignidade humana, 
pois são um serviço de saúde eficaz e centrado nas pessoas.

Conforme definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos 
são um dos pilares da atenção ao paciente com câncer e outros processos crônicos em estádios 
avançados e terminais, mas seria necessário revermos a presença, a acessibilidade e a quali‑
dade destes cuidados hoje, é uma necessidade que os cidadãos merecem.

Os Cuidados Paliativos devem ser considerados como um direito fundamental ao qual 
todas as pessoas que enfrentam doenças crónicas avançadas e/ou estão em estado terminal 
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devem ter acesso. Para responder aos desafios mencionados, é necessário desenvolver Pro‑
gramas Integrados de Cuidados Paliativos com foco na pessoa, nas suas necessidades e nas da 
sua família/cuidador, e incorporar elementos de humanização, dignidade, compaixão, direito 
à informação, empoderamento e participação. Estes programas têm como objetivo final dar 
continuidade aos cuidados, e ajudar a melhorar, tanto a experiência do paciente como a dos 
seus familiares, assim como a dos profissionais que os cuidam.

As palavras da Dra. Cicely Saunders exemplificam claramente a definição na que se de‑
vem basear os princípios da humanização dos cuidados: 

“Tu importas porque tu és tu e continuarás a importar até ao último momento da tua vida. 
Nós faremos tudo o que for possível para te ajudar a morrer em paz e, sobretudo, a VIVER 
ATÉ QUE MORRAS”.

Rafael Mota Vargas
 Especialista em Medicina Interna. Equipa de Cuidados Paliativos.

 Centro Hospitalar Universitário de Badajoz. Serviço de Saúde de Extremadura. 
Ex -Presidente da Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos (SECPAL).
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Endometriose – a Doença das Mil Faces

Introdução

O século xxi veio trazer -nos muitos desafios e constrangimentos no processo de humani‑
zação dos cuidados de saúde. Se é verdade que herdamos uma história marcada pelo desen‑
volvimento científico e tecnológico, também é verdade que este nem sempre trouxe uma real 
consciência da humanização dos cuidados, marcados pela relação com um tripé fundamental 
que reúne a realidade do utente -profissional -família. Sem esquecer os fins da medicina, assim 
como os fins de outras áreas do saber, devemos olhar de novo a deontologia e a virtude, neste 
renascimento do cuidar centrado na pessoa e na sua dimensão biopsicossocial e espiritual. 
Nem tudo o que é tecnicamente possível é humanamente suportável. 

No quadro dos cuidados de saúde, os cuidados paliativos têm vindo, nestes últimos anos, 
a reafirmar -se e ressurgir como nos seus primórdios, quer pela constituição de equipas espe‑
cializadas, quer pela organização da sociedade civil que aqui e ali vai promovendo projetos e 
criando dinâmicas de responsabilidade sobre este tema e sobre as pessoas que reclamam estes 
cuidados. De igual forma, a abordagem de estudos científicos e manuais de procedimentos 
tem vindo a ganhar terreno em múltiplas áreas do saber, sempre com o objetivo de conhecer 
melhor esta realidade para agir mais e melhor em conformidade com as necessidades das 
pessoas que vivem processos de cuidados paliativos. 

Neste sentido, a presente obra, que nasce de um sonho, mas também de uma necessidade 
de aprofundar o conhecimento nos cuidados paliativos, pretende ser uma expressão do quanto 
já se faz nas dimensões da intervenção e da investigação em cuidados paliativos. Assim, o 
olhar e a prática de diferentes profissionais que atuam no quadro destes cuidados validam a 
cada vez maior necessidade de um trabalho inter e multidisciplinar.

É importante ver nesta obra a necessidade do cuidado integrativo e em rede. Sem estes 
cuidados em rede, e sem esta consciência moral social da necessidade de estarmos todos im‑
plicados nos cuidados, não conseguiremos fazer frente aos novos desafios que se levantam 
perante estas situações de fim de vida. A nova estrutura social obriga -nos a ter um olhar crítico 
e proativo neste sentido. A criação das cidades compassivas e o desenvolvimento de políticas 
de saúde pública visam capacitar e consciencializar a sociedade de que todos os recursos 
são necessários para tornar este processo um processo mais humano. A ciência é também a 
convergência de diferentes perspetivas sobre uma mesma realidade. Neste sentido, é ‑nos per‑
mitido afirmar que os conteúdos desta obra, mais do que a procura de dissecação conceptual, 
traduzem já o trabalho que está a ser realizado nos cuidados paliativos. 

É -nos permitido afirmar que o caminho percorrido é um caminho que favorece os proces‑
sos de humanização na saúde e que os diferentes capítulos aqui apresentados perspetivam a 
urgente necessidade de procurar respostas que alimentem as já existentes lacunas, no senti‑
do de melhorar as condições de acolhimento e acompanhamento dos doentes e famílias que 
vivem estes processos. 

A abordagem dos diferentes autores de cada um dos capítulos permite ‑nos mergulhar 
numa realidade já existente, mas que nos pede ainda um investimento de tempo em pesquisa e 
intervenção para que cada pessoa que se sinta necessitada em procurar os cuidados paliativos 
se possa sentir, de igual forma, segura sobre o quanto estes podem oferecer. 
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O livro Humanização em Cuidados Paliativos é expressão de muitos profissionais. A obra 
acontece pela disponibilidade sincera de cada um dos autores e pela firme certeza de cada 
um acreditar que pode contribuir para melhorar a visão que o mundo e Portugal têm sobre os 
cuidados paliativos. 

Queremos pedir que o leitor entre neste espaço e neste pedaço de leitura, que é também de 
intimidade, de quem se permite conhecer um mundo que em muitas etapas da vida pensamos 
como longe de nós: o processo da finitude. Quem sabe a delicadeza com que entramos nesse 
mundo nos torne mais corresponsáveis por criar e garantir serviços humanos e humanizantes 
nos cuidados de saúde e também nos cuidados em final de vida. 

Boas leituras! 

Os Coordenadores
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Siglas e acrónimos

A

ACES Agrupamentos de Centros de Saúde
AINES anti -inflamatórios não esteroides
ALT alanina aminotransferase
AST aspartato aminotransferase

B

BFI Brief Fatigue Inventory
BZD benzodiazepinas

C

CAPC Center to Advance Palliative Care
CNCP Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos
CNECV Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida
COX enzima cicloxigenase
CP cuidados paliativos
CPP cuidados palativos pediátricos
CSP cuidados de saúde primários
CV centro do vómito

D

DCC doença crónica complexa
DVP derivação ventrículo ‑peritoneal

E

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group
ECSCP Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos
EIHSCP Equipa Intra -hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos
EIHSCP ‑P EIHSCP ‑Pediátrica
EORTC QLQ ‑C30  Quality of Life Questionnaire of the European Organisation for Research 

and Treatment of Cancer
ESAS  Edmonton Symptom Assessment Scale (Escala de Avaliação de Sintomas 

de Edmonton)
EV endovenoso
EVA Escala Visual Analógica

F

FACIT ‑F Functional Assessment of Cancer Therapy – Fatigue

G

GABA ácido gama ‑aminobutírico
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GI  gastrointestinal
GSF UK -based Gold Standard Framework

H

HSV ‑1 Herpes simplex tipo 1

I

IAHPC International Association for Hospice and Palliative Care
ICSD ‑3  International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed. (Classificação 

Internacional de Perturbações do Sono, 3ª ed.)
IMC índice de massa corporal
IN intranasal

M

MBSR  mindfulness -based stress reduction (redução de stress e desenvolvimento 
emocional baseado em mindfulness)

MF médico de família
MUST Malnutrition Universal Screening Tool

N

NREM non -rapid eye movement
NRS ‑2002  Mini Nutritional Assessment Short Form Revised, Nutrition Risk Screening 

2002
O

OMS Organização Mundial da Saúde

P

PB perímetro do braço
PC prega cutânea
PCT prega cutânea tricípite
PIC pressão intracraniana
PIG Prognostic Indicator Guide
PMB perímetro muscular do braço
PROM  Patient -reported outcome measures (medidas de resultados relatados 

pelo paciente)

Q

QT quimioterapia

R

RADPAC RADboud indicators for Palliative Care needs
REM rapid eye movement
RT radioterapia

S

SC subcutâneo
SNC sistema nervoso central
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SNS Sistema Nacional de Saúde
SPICT Supportive and Palliative Care Indicators Tool

T

TC tomografia computadorizada
TD transdérmico
TENS  transcutaneous electrical nerve stimulation (estimulação elétrica trans‑

cutânea nervosa)
TM transmucosa

U

UCP Unidade de Cuidados Paliativos

W

WHOQOL Group World Health Organization Quality of Life Assessment Group
WONCA World Organization of Family Doctors

Z

ZGQ zona gatilho dos quimiorrecetores
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Endometriose – a Doença das Mil Faces

6
C

ap
ítu

lo
Dor

Hélder Aguiar, Joana Gama Moreira, Carla Lopes da Mota

INTRODUÇÃO

A dor é um sintoma complexo, subjetivo, variável de pessoa para pessoa e que está 
dependente de vários fatores – físicos, psicológicos, sociais, espirituais – que condicionam a 
sua perceção e o seu controlo.[1 ‑3] 

Cerca de 70 ‑90% dos doentes paliativos apresentam dor em algum momento da evolução 
da sua doença.[2] Esta irá contribuir para o mal ‑estar físico, psicológico e emocional do doen‑
te, conduzindo, por vezes, a alterações do padrão do sono, perda de apetite, baixa tolerância 
ao stress e até depressão.[2,4] 

Assim, a abordagem da “dor total” é parte integral e fundamental dos cuidados paliati‑
vos, que pretendem melhorar a qualidade de vida e prevenir o sofrimento dos doentes e suas 
famílias (Figura 6.1).[1 ‑3] 
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Ansiedade, depressão  

Medo, raiva  
Solidão  

 

Dor Física  
Da doença  

Efeitos adversos tratamento  
Outras comorbilidades  

Outros sintomas  

Dor Social  
Tensão/rutura laços familiares  

Problemas financeiros  
Problemas no trabalho  

Amigos  

Dor Espiritual  
Culpa  

Arrependimento  
Sensação de vazio  

Significado  
 
 Figura 6.1  Dor total, segundo Cicely Saunders. Adaptado de Sapeta.[3] 

DIAGNÓSTICO

A dor pode estar associada à evolução da doença (por exemplo, invasão local do tumor, 
metástases), aos efeitos adversos de tratamentos (por exemplo, quimioterapia, radioterapia, 
cirurgia) ou à presença de outras comorbilidades (por exemplo, cardiovasculares, neuropatia 
diabética, fibromialgia, osteoartrose, tendinopatias, cefaleias).[1,4,5]

Para uma correta avaliação da dor, é essencial uma anamnese detalhada, com ênfase na 
sua caracterização: início e duração, localização, tipo (moinha, cólica, lancinante, entre ou‑
tros), intensidade, fatores de alívio, de agravamento e precipitantes, resposta a tratamentos 
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anteriores, sintomas acompanhantes; patologias preexistentes; hábitos alcoólicos, tabágicos 
ou abuso de substância; e a realização de exame físico completo.[2,4,5] 

A dor pode ser classificada quanto à sua evolução temporal (aguda ou crónica) ou com 
base no mecanismo subjacente (nociceptiva ou neuropática):[4 ‑6]

•	 Aguda: início bem definido, com duração de horas a semanas;
•	 Crónica: início mal definido, duração superior a três meses;
•	 Nociceptiva (associada a lesão tecidular): 
−  Somática: geralmente bem localizada, tipo moinha (por exemplo, invasão tumoral, 

metástases);
−  Visceral: mal localizada, tipo cólica (por exemplo, obstrução intestinal, hepatome‑

galia);
•	 Neuropática (associada a lesão nervosa central ou periférica):
− Disestésica: ardor, sensação anormal desagradável, alodinia; 
− Lancinante: tipo choque.

Não raras vezes existe um componente misto, nociceptivo e neuropático e, para além 
disso, a dor neuropática tem, muitas vezes, associadas disestesias e dor lancinante.[5] 

No apoio à avaliação da intensidade da dor podem ser aplicadas escalas, tais como: a 
Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (Edmonton Symptom Assessment Scale 
– ESAS), que é multidimensional e associa outros sintomas; a Escala Visual Analógica (EVA) 
ou escala numérica – correspondendo 0 à menor intensidade de dor e 10 ao seu máximo, per‑
cecionado pelo doente.[4] Esta avaliação deve ser feita regularmente, ao longo da evolução da 
doença, sempre que há mudança de padrão do sintoma e após ajuste terapêutico. 

Deve ser determinada a presença e influência de outros fatores como ansiedade, medos 
e angústias, sintomas depressivos e problemas sociais (laborais e/ou familiares), para uma 
abordagem global e apoio ao controlo dos mesmos.[5]

Os exames complementares de diagnóstico podem ser úteis e necessários na determi‑
nação da causa e orientação terapêutica, mas devem ser utilizados adequadamente, não de 
forma indiscriminada, sendo que o tratamento da dor não pode ser protelado em virtude da 
sua realização.[5,6]

TRATAMENTO 

Sendo a dor o resultado de uma equação complexa envolvendo fatores biológicos, psíquicos 
e sociais, um tratamento multifatorial será mais efetivo que qualquer tratamento isolado.[7] 

Em estudos realizados na população em geral, as intervenções não farmacológicas são, 
de forma consistente, seguras para o doente e têm o potencial de contribuírem para a redução 
da dor e melhorarem a funcionalidade, bem ‑estar psíquico e social e qualidade de vida.[8 ‑11] 
A evidência para estas intervenções, especificamente no contexto de cuidados paliativos, é mais 
escassa e, para além disso, os profissionais poderão sentir ‑se menos confiantes na prescrição 
destas intervenções que requerem formação, mais envolvimento do doente e, frequentemente, 
a intervenção de outros profissionais.[12] No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda uma combinação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas em doentes 
com doença avançada como o cancro.[13] Caberá a cada profissional conhecer e integrar as res‑
postas existentes no seu serviço ou comunidade com fatores intrínsecos ao doente, como a sua 
funcionalidade e preferência pessoal. 
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Antes de estabelecer qualquer plano de tratamento, a educação em relação à doença e a 
gestão das expectativas são aspetos cruciais. 

A educação do doente envolve informação sobre a dor crónica e a exploração dos medos, 
sentimentos e mitos em relação à sua dor. Entre os aspetos importantes a discutir com o doen‑
te englobam ‑se: o caráter crónico da dor (mesmo sem evidência de lesão naquele momento) 
e a exploração dos medos e sentimentos associados, como o receio de doença grave ou a 
resiliência em tratar a dor. Os doentes que compreendem o seu processo de dor colaboram 
mais ativamente no processo de tratamento e, de forma independente, parece ser um fator que 
influencia a própria intensidade da dor.[11,14,15]

A gestão de expectativas é, de seguida, um passo importante. A reorganização dos obje‑
tivos é um aspeto importante para a melhoria da qualidade de vida, uma vez que as pessoas 
tendem a criar expectativas pouco razoáveis, por exemplo, em relação à resposta à dor.[15] 
De facto, os tratamentos para a dor crónica, na maioria dos casos, resultam numa diminuição 
significativa da dor, na ordem dos 30%, mas não da sua eliminação.[16] Com as expectativas 
ajustadas, os doentes acabam por reconhecer as melhorias da sua qualidade de vida. 

Um aspeto final da gestão das expectativas é a informação ao utente das opções terapêu‑
ticas: não farmacológicas e farmacológicas.

TerapêuTicas não farmacológicas

Existem várias terapias não farmacológicas estudadas exaustivamente pela ciência nos 
últimos anos, através de estudos observacionais e ensaios clínicos. O problema que origina a 
dor (como cervicalgia ou lombalgia, osteoartrose, fibromialgia, cefaleia crónica) é um aspeto 
importante para a recomendação das intervenções com maior evidência. 

As sociedades científicas, como a Agency for Healthcare Research and Quality, categori‑
zam as intervenções não farmacológicas nas seguintes tipologias:

•	 Exercício físico;
•	 Programas de reabilitação;
•	 Terapias corpo ‑mente: como ioga ou tai chi;
•	  Intervenções psicológicas: como a terapia cognitivo ‑comportamental ou técnicas de 

relaxamento;
•	  Modalidades físicas: como a estimulação elétrica transcutânea nervosa (transcuta‑

neous electrical nerve stimulation – TENS), aplicação de ultrassons;
•	  Manipulação musculoesquelética: como a massagem ou a manipulação da coluna ver‑

tebral osteopática;
•	  Programas de redução de stress e desenvolvimento emocional baseado em mindfulness 

(mindfulness ‑based stress reduction – MBSR) e meditação;
•	 Acupuntura.

Exercício físico

É consensual o benefício do exercício físico para o tratamento da dor, na população geral 
e no subgrupo dos doentes com cancro,[17 ‑19] com impacto bem documentado ao nível da re‑
dução da dor, aumento da funcionalidade, bem ‑estar psicossocial e melhoria da qualidade de 
vida. Apesar de algumas dúvidas sobre a segurança e aplicabilidade em cuidados paliativos, 
uma revisão sistemática de 16 ensaios clínicos e nove estudos observacionais (para um total 
de 1088 doentes) concluiu que o exercício físico é seguro e habitualmente aplicável, com uma 
adesão entre 65 ‑89%.[20] 
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Em relação ao impacto em doentes em cuidados paliativos, a evidência é menos consis‑
tente. Um estudo observacional em 34 doentes oncológicos sintomáticos (incluindo dor), com 
média de idade de 65 anos, seguidos em cuidados paliativos, identificou melhoria, estatisti‑
camente significativa, na funcionalidade física (testes 6 ‑minute walk e timed sit ‑to ‑stand) e 
emocional, bem como na fadiga, embora não na redução da própria dor.[21] O programa con‑
sistiu em dois períodos de 50 minutos por semana, incluindo vários exercícios de resistência 
e equilíbrio em seis estações (dois minutos cada), associados a exercício aeróbio em bicicleta. 
Contudo, um ensaio clínico mais recente não identificou esses benefícios do exercício físico 
em doentes paliativos com fadiga severa mas sem dor.[22] Tendo em conta a evidência exis‑
tente, a segurança e o possível benefício, é importante que os profissionais de saúde discutam 
esta opção com o doente paliativo que apresente boa funcionalidade e sem uma fadiga severa.

Programas de reabilitação

Os programas de reabilitação dirigidos à promoção da autonomia física do doente e ges‑
tão das atividades diárias de vida podem ter um impacto positivo em múltiplas variáveis. Um 
estudo observacional realizado em 45 doentes com neoplasia avançada e com prognóstico de 
seis meses ou menos identificou melhoria na satisfação e na sobrevida dos doentes com boa 
adesão.[23]

Terapia cognitivo ‑comportamental

É a intervenção não farmacológica mais exaustivamente estudada para o controlo da 
dor, com evidência de ensaios clínicos de eficácia no controlo da dor quando comparados 
com o placebo, assim como impacto na melhoria do humor e redução de disfuncionalidade 
cognitivo ‑emocional.[24,25] 

Terapias corpo ‑mente

Estas englobam um grupo heterogéneo, incluindo o ioga, tai chi, exercícios de controlo 
motor e exercícios de relaxamento. Uma meta ‑análise de 60 estudos em doentes com dor agu‑
da e crónica identificou benefício na redução moderada da dor e na redução da dose total de 
opioide.[26] No entanto, em contexto de doença avançada a evidência é ainda muito escassa. 

Mindfulness e meditação

O mindfulness é uma técnica de treino mental, tendo por base a meditação, com impacto 
ao nível da capacidade de aceitação e gestão dos pensamentos e emoções. Uma meta ‑análise 
de ensaios clínicos identificou uma associação entre esta intervenção e a redução da dor, em‑
bora os estudos fossem de baixa qualidade.[27] Já foi também estudada no contexto de cuida‑
dos paliativos, com resultados que sugerem benefício sem quaisquer riscos para o doente.[28]

Em relação a outras intervenções, a evidência ainda não é muito consistente em relação à 
acupuntura (exceto para a lombalgia crónica), TENS ou outras modalidades físicas (quiropa‑
tia, manipulação vertebral). 

Nas recomendações das principais sociedades de dor, o exercício físico e a terapia 
cognitivo ‑comportamental são considerados os tratamentos de primeira linha, para a maioria 
das situações. Outros tratamentos, como os programas de reabilitação, terapias corpo ‑mente, 
manipulação da coluna vertebral, acupuntura e mindfulness são considerados tratamentos ad‑
juntos ou de segunda linha. 
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Integrando o perfil do doente, as suas preferências e acessibilidade, é importante reco‑
mendar pelo menos um dos tratamentos não farmacológicos disponíveis (Figura 6.2). 
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Figura 6.2  Esquema de tratamento para a dor. 

TerapêuTica farmacológica

A escada analgésica da OMS, desenvolvida em 1986[29] e revista em 1996,[30] tem for‑
necido a referência para o tratamento farmacológico da dor, contribuindo para a redução da 
inércia terapêutica.[31] 

A escada é constituída por três degraus que servem de guia para o início e intensificação 
terapêutica. As terapêuticas do primeiro degrau (dor ligeira) incluem o paracetamol e os anti‑
‑inflamatórios não esteroides (AINE). No segundo degrau (dor moderada) apresentam ‑se os 
opioides fracos como o tramadol e a codeína. Por último, no terceiro degrau (dor grave ou 
muito grave), estão os opioides fortes: tapentadol, oxicodona, hidromorfona, morfina, fentanilo 
e buprenorfina. 

Em todos os degraus os fármacos adjuvantes podem ser utilizados, como os anticonvul‑
sivantes (pregabalina e gabapentina), os antidepressivos (como a amitriptilina) ou os agentes 
serotoninérgicos. Estes fármacos, também designados de coanalgésicos, têm como indicações 
principais outros sintomas que não a dor, mas podem ser mais eficazes para alguns tipos de 
dor, como a visceral ou a neuropática, ou cobrir outros sintomas associados, como a insónia, 
a depressão, a fadiga ou a anorexia. 

Sobre a escada, há alguns aspetos adicionais a comentar e/ou considerar. Nos últimos 
anos tem sido sugerido um quarto degrau para permitir englobar os tratamentos de interven‑
ção, como infiltrações, bloqueios nervosos, analgesia intradural ou intervenções cirúrgicas. 
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Estes tratamentos mais invasivos são utilizados na prática clínica perante a falência do trata‑
mento farmacológico. Muitos autores têm questionado a evidência para a utilização dos fár‑
macos de segundo degrau. Os opioides fracos como o tramadol têm uma grande variabilidade 
interpessoal no metabolismo (o tramadol depende da enzima CYP2D6 que estará insuficiente 
em cerca de 7% dos indivíduos caucasianos), uma eficácia no tratamento da dor questionável, 
quando comparados com os do primeiro degrau e uma elevada incidência de efeitos adver‑ 
sos.[32 ‑34] Por último, em cuidados paliativos, é ainda de considerar a importância de se ter 
bom senso em relação à escalada terapêutica: perante quadros de dor moderada a grave, 
utilizar em primeira linha um fármaco de primeiro ou segundo degrau pode significar ape‑ 
nas atrasar o tratamento eficaz. Vários estudos, incluindo ensaios clínicos, têm demonstrado 
segurança no início da prescrição de opioides fortes em baixas doses, mesmo em doentes 
naïves.[35 ‑37] A Associação Europeia de Cuidados Paliativos valida que baixas doses de morfi‑
na, ou equivalente, podem ser utilizadas em doentes que nunca utilizaram opioides.[38] 

Assim, para a utilização da escada devem ser utilizados os seguintes princípios:

•	  A via de administração dos fármacos deve ser a mais cómoda e menos invasiva, 
utilizando preferencialmente a via oral ou, em alternativa, a via transdérmica (ter em 
conta que a via transdérmica depende da integridade da pele do doente e da ausência 
de edemas);

•	  A terapêutica deve ser dada “pelo relógio”, ou seja, com fármacos que permitam a 
cobertura das 24 horas diárias com a administração em horas fixas;

•	  A dor não é estanque, pelo que deve ser sempre oferecida ao doente a possibilidade 
de controlar eventuais picos de dor (dor irruptiva) com o uso de fármacos de ação 
rápida. No caso do tratamento com opioides, para calcular a dose de resgate pode 
aplicar ‑se a regra de 1/6 a 1/10 da dose total;

•	  O tratamento deve ser personalizado, tendo em conta as características do indivíduo e 
as suas preferências e deve ser reavaliado em cada oportunidade. A dose certa é a que 
alivia satisfatoriamente a dor do doente sem causar efeitos laterais;

•	  O tratamento pela escada é uma linha de orientação de bom senso, mas não deve ser 
interpretado de forma rígida, sobretudo em cuidados paliativos, devendo ‑se integrar a 
intensidade da dor para definir o ponto pelo qual se inicia o tratamento;

•	  Atenção aos detalhes. Cada prescrição deve corresponder a informação ao doente sobre 
o resultado esperado, os possíveis efeitos colaterais, instruções de contacto e quando será 
a nova reavaliação. Um guia terapêutico com informação sobre os nomes, indicações, 
dosagens e frequências de toma de todos os fármacos da dor pode evitar confusões des‑
necessárias e auxiliar a reconciliação terapêutica entre profissionais de saúde.

Paracetamol

O paracetamol é o fármaco de primeira linha no tratamento da dor ligeira ou ligeira‑
‑moderada, produzindo o seu efeito análgico provavelmente por inibir a produção de prosta‑
glandinas a nível do sistema nervoso central (SNC). Uma meta ‑análise identifica ‑o como uma 
das intervenções farmacológicas com mais elevado impacto na dor crónica em doentes com 
cancro, a par com os AINE e os opioides.[39] 

O paracetamol pode também ser utilizado em conjunto com os fármacos opioides do 
segundo e terceiro degraus. No entanto, a evidência para o seu uso nestes casos é mais 
escassa, com a maioria dos estudos a não identificar benefício adicional ou redução da dose do 
opioide com o seu uso.[40,41] O seu uso nestas situações deve ser individualizado. 
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É um fármaco seguro, a hepatotoxicidade está descrita para tomas acima de 4 g/dia, 
sobretudo para tomas únicas acima de 7,5 g. Estão descritas elevações dos parâmetros he‑
páticos (alanina aminotransferase, ALT, e aspartato aminotransferase, AST) para doses de 
4 g/dia, mas sem significado clínico:[42] 

Dose habitual 1000 mg, 3x/dia (dose máxima 4 g/dia)

Insuficiência hepática Dose máxima recomendada 2 g

Insuficiência renal Sem necessidade de ajuste de dose

Anti‑inflamatóriosnãoesteroides

São fármacos usados em cuidados paliativos, sobretudo nos doentes oncológicos em que 
se suspeite existir um componente inflamatório para a dor. A dor originada pela distensão da 
cápsula hepática e a dor óssea são outras situações em que os anti ‑inflamatórios poderão ter 
um impacto positivo. O seu efeito é conseguido pela diminuição da produção de prostaglandi‑
nas a nível central e periférico através da inibição das enzimas cicloxigenase (COX). Existem 
duas COX, a 1 e a 2. A COX ‑1 exerce atividade em tecidos que requerem as prostaglandinas 
para a sua função fisiológica (como o estômago). A COX ‑2 exerce a sua ação nos locais de 
inflamação resultando em dor e inflamação. Todos os AINES atuam em ambas as COX, mas 
há alguns com maior seletividade para as COX ‑2, como o etoricoxib e o celecoxib, e que por 
isso têm menos efeitos adversos a nível gastrointestinal. No entanto, a inibição excessiva de 
COX ‑2 pode também causar toxicidade cardiovascular, com aumento de risco de eventos. 
Dentro desta classe, o celecoxib é o que apresenta menor risco e, dentro dos não seletivos, 
alguns têm demonstrado um baixo risco como o ibuprofeno e o naproxeno. 

Os anti ‑inflamatórios mostram alguma evidência de benefício no seu uso isolado33,39 ou 
em combinação com os opioides, pelo menos a curto prazo (duas semanas). É uma terapêutica 
que pode ser utilizada, tendo em conta o risco ‑benefício e a existência de resposta terapêutica. 
Como contraindicações ao seu uso temos de considerar história de úlcera péptica ou lesão 
gastroduodenal a AINE, hemorragia ativa, uso concomitante de corticoterapia, doença cardio‑
vascular estabelecida, estados de hipercoagulabilidade ou doença renal preexistente.  

Para os casos de dor ligeira, o paracetamol e/ou um AINE são boas opções. No caso dos 
anti ‑inflamatórios, pode optar ‑se por um com baixa toxicidade a nível gastrointestinal, como 
o naproxeno 500 mg de 12/12 horas. Como alternativa, temos o ibuprofeno, a acemetacina 
ou o etodolac:

Dose habitual Naproxeno 500 mg, 2x/dia 
OU
Ibuprofeno 600 mg, 3x/dia

Insuficiência hepática Evitar, sobretudo se cirrose hepática

Insuficiência renal Contraindicado no estádio cinco, não recomendado estádios três e quatro

Opioides

Os opioides são os fármacos de primeira linha, com evidência consistente de múltiplos 
ensaios clínicos, para o tratamento da dor moderada a grave nos doentes com doença avança‑
da.[13,43,44] São eficazes para todos os tipos de dor, incluindo a dor neuropática, e para doentes 
com doenças malignas e não malignas. 
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Os opioides exercem a sua ação ao ligarem ‑se a recetores específicos, os recetores mu, 
kapa e delta, presentes de forma generalizada nos tecidos do corpo, a nível periférico e cen‑
tral. Em Portugal, estão disponíveis no mercado nove fármacos opioides: tramadol, codeína, 
tapentadol, morfina, hidromorfona, oxicodona, fentanilo, buprenorfina e metadona. A maioria 
atua como agonista dos recetores mu, exceto a buprenorfina que atua como agonista parcial 
(agonista de um recetor e antagonista de outro) e o tramadol e tapentadol que atuam de forma 
mista (agonistas mu e inibidores da recaptação de monoaminas a nível central). O tramadol 
e a codeína são considerados opioides fracos, recomendados no segundo degrau da escada 
analgésica da OMS, e os restantes opioides fortes, do terceiro degrau. Todos podem causar 
dependência. 

A morfina é o fármaco de referência da classe dos opioides fortes, tendo também a van‑
tagem de ser o mais acessível e com várias formulações e vias disponíveis. No entanto, não 
tendo provado ser superior aos outros agonistas mu em termos de segurança e eficácia, não é 
clinicamente errado usar qualquer outro em primeira linha.[45 ‑48] 

A maioria dos opioides fortes são metabolizados pelo menos parcialmente a nível hepá‑
tico, em metabolitos ativos ou inativos dependendo da molécula, originando diferentes perfis 
de segurança:

•	  O tramadol é metabolizado através de glucoronização, pelo CYP2D6 e CYP3A4 em 
metabolitos ativos que podem acumular em insuficiência hepática e renal;

•	  A codeína é um pró ‑fármaco convertida em morfina através do CYP2D6, com efeitos 
imprevisíveis na insuficiência hepática e renal;

•	  A morfina é metabolizada através de glucoronização em metabolitos ativos com efei‑
tos complexos (depressão respiratória, neurotoxicidade e tolerância) em insuficiência 
renal ou hepática; 

•	  A oxicodona pelo CYP2D6 e CYP3A4 em metabolitos ativos que podem acumular em 
doença hepática avançada ou cirrose;

•	  A hidromorfona é metabolizada através de glucoronização em metabolitos aparente‑
mente inativos, sendo mais segura do que a morfina nas insuficiências renal e hepática;

•	  O fentanilo é metabolizado pelo CYP3A4 em metabolitos inativos, sendo também 
seguro em insuficiência hepática ou renal;

•	  A buprenorfina é metabolizada em norbuprenorfina pelos CYP3A4 e CYP3A5 e 
ambas as moléculas sofrem glucoronização em metabolitos inativos, sendo também 
seguro a nível hepático ou renal. 

Início

Os opioides fortes devem ser iniciados na menor dose possível, por exemplo, morfina 
20 ‑30 mg/dia ou equivalente, a selecionar de acordo com as características do doente e os 
princípios anteriormente mencionados. 

Titulação da dose 

Até atingir a resposta clínica desejada, a dose pode ser aumentada entre 30 ‑100% da 
dose total efetuada nas 24 horas prévias ou, em alternativa, fazendo a média da dose total 
de resgate dos últimos dias. Aumentos de dose superiores a 50% devem ser monitorizados 
com precaução. O intervalo entre as titulações deve permitir a avaliação do efeito máximo da 
dose atual, ou seja, de pelo menos dois a três dias para os fármacos orais ou de três a seis dias 
para os transdérmicos. Ter em conta que a dose de um fármaco só atinge um valor estável no 



©
 L

id
el

 –
 E

di
çõ

es
 T

éc
ni

ca
s

Dor 59

indivíduo após cinco a seis vezes o valor da sua semivida, pelo que considerar o ajuste rápido 
para levar ao pronto alívio do sofrimento do doente pode originar toxicidade dias mais tarde.

Reavaliação

Sempre que se introduz ou aumenta a dose opioide em ambulatório deve ser feita uma 
reavaliação no intervalo de três dias. Essa reavaliação poderá ser presencial, se possível, no 
caso de indivíduos ou alterações de maior risco, ou através de contacto telefónico ou outro, 
nas outras situações. 

Rotação

Se um doente responde de forma insatisfatória a um opioide, uma das abordagens possí‑
veis é fazer a “rotação” para outro opioide ou via de administração, na tentativa de alcançar 
melhores resultados terapêuticos.[49,50] O primeiro passo para a rotação é calcular a dose equi‑
valente (Tabela 6.1). Existem múltiplos guias terapêuticos e aplicações que podem auxiliar no 
cálculo. De seguida, deve ser feito um ajuste adicional, reduzindo 25 ‑50% a dose do novo 
opioide. Existem várias razões para se proceder com esta regra de segurança: 

•	  Elevada variabilidade entre indivíduos na farmacodinâmica e metabolismo dos fármacos;
•	 Tolerância a efeitos colaterais diferente entre fármacos; 
•	 Variação na absorção a mudar de via de administração. 

Sugerimos a redução:

•	  Mais próxima de 50% nos seguintes casos: rotação da via transdérmica para a via oral/ 
/parentérica; doentes que fazem opioides em altas doses; doentes idosos e doentes cli‑
nicamente frágeis; 

•	  Mais próxima dos 25% nos restantes casos, na rotação de um mesmo fármaco para uma 
via de administração diferente ou no caso de ter dor muito grave;

•	  A rotação para fentanilo transdérmico dispensa a redução de dose, devendo ser utiliza‑
da a dose equianalgésica.

Opioide de resgate

A dor irruptiva é uma dor transitória aguda que ocorre em doentes com dor crónica ade‑
quadamente controlada. Deve ser oferecido ao doente um regime terapêutico que engloba a 
gestão da dor irruptiva com fármacos de ação curta. Em Portugal temos disponíveis a morfina 
de libertação rápida (Sevredol®) e, para os doentes com cancro, o fentanilo de ação rápida, 
em formulações sublinguais (Abstral® ou Vellofent®) ou transmucosal (Actiq® ou Brekanyl®, 
não representados no quadro). Estas últimas são mais rápidas a atuar que a morfina de ação 
rápida e poderão ser preferíveis em primeira linha para os doentes com cancro e dor irruptiva 
de muito rápido início ou que respondam de forma insatisfatória à morfina oral. A dose de 
resgate deverá ser 5 ‑15% no caso da morfina oral (Sevredol®) ou, no caso do fentanilo, deve 
ser iniciada sempre pela dose mais baixa da formulação comercial escolhida e depois titular 
de acordo com a resposta. 
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Tabela 6.1 – Características dos opioides disponíveis comercialmente em Portugal.

Fármaco
Formulações 
disponíveis

Dose
Fator 
conv.

Dose 
eq.

Tipo ação Uso Precauções

Morfina Oramorph®

Sevredol® 10
Sevredol® 20
MST 1®

MST 3®

MST 6®

MST 10®

10 mg
20 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg

1  ‑
 ‑
 ‑
 ‑
 ‑
 ‑
 ‑

Rápida
Rápida
Rápida
Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada

SOS
SOS 
SOS 
12/12 h
12/12 h
12/12 h
12/12 h

• Insuficiência renal: 
metabolitos inativos 
podem acumular e 
originar neuroto‑
xicidade. Evitar se 
presença simultânea 
de cirrose

• Insuficiência hepáti‑
ca: reduzir dose 50% 
em doença avançada

Tapentadol Palexia 50®

Palexia 100®

Palexia 150®

Palexia 200®

Palexia 250®

50 mg
100 mg
150 mg
200 mg
250 mg

0,4 20 mg
40 mg
60 mg
80 mg
100 mg

Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada

12/12 h
12/12 h
12/12 h
12/12 h
12/12 h

‑
‑
‑
‑
‑

Oxicodona Olbete 5®

Olbete 10®

Olbete 20®

5 mg
10 mg
20 mg

1,5 7,5 mg
15 mg
30 mg

Prolongada
Prolongada
Prolongada

12/12 h
12/12 h
12/12 h

• Insuficiência 
hepática: reduzir 
dose para ½ ou 1/3

• Contraindicada em 
doença avançada ou 
cirrose

Oxicodona + 
Naloxona

Targin 5/2,5®

Targin 10/5®

Targin 20/10®

5 mg
10 mg
20 mg

1,5 7,5 mg
15 mg
30 mg

Prolongada
Prolongada
Prolongada

12/12 h
12/12 h
12/12 h

Hidromorfona Jurnista 4®

Jurnista 8®

Jurnista 16®

Jurnista 32®

Jurnista 64®

4 mg
8 mg
16 mg
32 mg
64 mg

5 20 mg
40 mg
80 mg
160 mg
320 mg

Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada

24/24 h
24/24 h
24/24 h
24/24 h
24/24 h

• Insuficiência 
hepática: reduzir 50% 
em doença avançada

• Opção útil em 
doença hepática 
avançada, cirrose ou 
insuficiência renal

• Deve ser evitado 
na presença de 
obstrução gástrica 
ou intestinal ou em 
colostomias

Fentanilo Abstral 100®

Abstral 200®

Abstral 400®

Abstral 600®

Abstral 800®

Vellofent 133®

Vellofent 267®

Vellofent 400®

Vellofent 533®

Vellofent 800®

Durogesic 12®

Durogesic 25®

Durogesic 50®

Durogesic 75®

Durogesic® 
100®

100 µg
200 µg
400 µg
600 µg
800 µg
133 µg
267 µg
400 µg
533 µg
800 µg
12 µg
25 µg
50 µg
75 µg
100 µg

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

10 mg
20 mg
40 mg
60 mg
80 mg
13 mg
27 mg
40 mg
53 mg
80 mg
30 mg
60 mg
120 mg
180 mg
240 mg

Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada
Prolongada

SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
3/3 dias
3/3 dias
3/3 dias
3/3 dias
3/3 dias

• Insuficiência hepáti‑
ca: opção útil para 
iniciar opioide em 
doença hepática 
avançada, cirrose e 
insuficiência renal

Buprenorfina Transtec 35®

Transtec 52,5®

Transtec 70®

35 µg
52,5 µg
70 µg

2 80 mg
120 mg
160 mg

Prolongada
Prolongada
Prolongada

3/3 dias
3/3 dias
3/3 dias

‑
‑
‑



No contexto atual, em que a Pessoa como sujeito único e irrepetível tem 
cedido espaço à Pessoa como objeto, é essencial e necessário fazer-se uma 
re�exão sobre o conceito de humanização em cuidados paliativos, onde o 
respeito pelo princípio de autonomia é fulcral na tomada de decisões focadas 
no cuidar.

Nesta obra, com uma abordagem integradora de várias áreas do saber, são 
desenvolvidos aspetos importantes para a necessária humanização do cuida-
do, como o controlo de sintomas, o sofrimento social e a pessoa doente em 
todas as suas dimensões, lançando desa�os aos novos paradigmas da relação 
das equipas de cuidados paliativos com cada Pessoa.

Este livro destina-se às equipas de cuidados nas diferentes áreas envolvidas, 
estudantes, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas 
e �sioterapeutas: é um manual para uma equipa multidisciplinar, inter e intradis-
ciplinar, que nos convida à humanização do cuidar.
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