
Prevalência da dor no último ano de vida 
- 80-90% nos doentes oncológicos 
- 60-70% nos doentes não oncológicos1

Escada Analgésica da Dor recomendada pela Organização Mundial de Saúde;
Imagem adaptada de SemFyc.  La atención al paciente con Dolor Crónico no Oncológico (DCNO) en Atención 
Primaria (AP). Documento de Consenso.

NÃO OPIÓIDES 
(dor leve)
AINE
PARACETAMOL
METAMIZOL

Podem associar-se 
aos analgésicos não 
opióides

OPIÓIDES FRACOS
(dor moderada)
TRAMADOL
CODEÍNA

OPIÓIDES FORTES
(dor severa)
MORFINA
FENTANILO
OXICODONA
HIDROMORFONA
BUPRENORFINA
TAPENTADOL

Coadjuvantes
Podem ser adicionados em qualquer altura dependendo da clínica: corticosteróides, 
ansiolíticos (benzodiazepinas), anticonvulsivantes ou antidepressivos

Podem associar-se aos 
analgésicos não 
opióides mas não 
devem associar-se aos 
opióides fracos
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Questão Resposta

Como caraterizar a 
dor? 

•   Qualidade (“queimor”, “picada”, “moinha”, “aperto”)
•   Intensidade (escalas)
•   Irradiação
•   Fatores de alívio / agravamento
•   Duração 
•   Impacto no sono / atividades de vida diárias / qualidade de vida2

Que tipos de dor 
existem?

•   Nocicetiva (somática / visceral)
•   Neuropática
•   Outros tipos de dor3

Quais são os princípios 
gerais do tratamento 
da dor?

•   Para o indivíduo: individualizar o tratamento de acordo com as necessidades
•   Pelo relógio: horário regular e não apenas doses em SOS
•   Pela boca: privilegiar a via oral sempre que possível
•   Pela escada: seguir a escada analgésica da dor

  e siautiripse ,socigólocisp ,socisíf( samelborp sortuo radroba :sehlated soa oãçnetA  •
sociais), evitar atraso no início do tratamento, prescrever doses de resgate para a 
dor irruptiva. 4-5

A escada analgésica 
da dor é rígida e in-

Não. Há situações em que a escalada degrau a degrau pode ser substituída 
“pelo elevador”. Por exemplo, perante uma dor severa inicial poderá iniciar-se 
terapêutica pelo 3º degrau. Por outro lado, a dor associada a fraturas apresenta 
melhor resposta à terapêutica com AINE.4-6

Que pro�ssionais 
devem tratar a dor 
no doente em �m de 
vida?

especializadas, como as Equipas de Cuidados Paliativos, nomeadamente na gestão 
dos efeitos secundários e ajuste rápido e efetivo da dose analgésica.7

Mitos do tratamento 
da dor

•   “Está tudo na minha cabeça” (a dor como sintoma invisível) 

•   Medo de adição / dependência (sobretudo nos opióides) 
•   Crenças dos amigos e familiares8
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