
Clínica Dor do HC I

• Beatriz do Céu Nunes
• Fabíola Caó Moreno
• Grace Haber
• Jeane Juver
• Marco Antônio da Costa
• Odiléa Rangel
• Shirley Burburan
• Simone Assis



DOR NA EMERGÊNCIA

Grace HaberGrace HaberGrace HaberGrace Haber
MMMMéééédica dica dica dica AnestesiologistaAnestesiologistaAnestesiologistaAnestesiologista e e e e 
ÁÁÁÁrea Controle da Dorrea Controle da Dorrea Controle da Dorrea Controle da Dor

HC HC HC HC IIII/ INCA/ MS/ INCA/ MS/ INCA/ MS/ INCA/ MS



DOR NA EMERGÊNCIA

DADOS:

�Dor é um dos sintomas mais comuns na emergência

� 1997 /2000 = 21 mi pacientes com cancer, 11 % dor crônica

�25% dos pacientes atendidos apresentam dor aguda.

�Somente 44% destes receberam analgésicos, geralmente após longo tempo 
de espera. 

�Opiofobia X Oligoanalgesia.

�Estudo avaliando satisfação do paciente com o atendimento mostra que 85%  
obtiveram alta com score EVA maior que o que eles desejavam.

Emerg Med Clin N Am 27 (2009) 333–339
Pain Medicine 2008 Volume 9 Issue 8



Dor na Emergência

• Médicos com pouca experiência

• Falta de conhecimento

• Mitos sobre adição

• Medo de complicações após alta

Emerg Med Clin N Am 27 (2009) 179–194
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1 Enfermeira avalia a dor

3 Enfermeira comunica ao médico

4 Administração de analgésico

2 EVA 0-100 mm

Acetaminofen
Se 3 não for possível

Morfina Outros VO Outros IV

EVA

60min

EVA EVA

15min 30min

15min

Re-administração de analgésico até EVA < 30 mm

EVA = 30 mm � ALTA



Guideline BAEM

Paciente  com  escore  de  dor  7-10  =  
analgesia dentro de 20 minutos.

Paciente com escore de dor 4-6  =  
analgesia na triagem.

90%  dos  pacientes  com  dor  intensa   
reavaliação e ação 30 minutos após a 
primeira dose de analgésico.

75%  dos  pacientes com dor moderada 
reavaliação e ação 60 minutos após a 
primeira dose de analgésico. 

ANALGESIA NA EMERGÊNCIA

•Pacientes que receberam 
analgesia dentro do prazo 
desejado: 
_dor intensa 24%,
_dor moderada 18%, 

•Pacientes que 
passaram por 
reavaliação da dor
para estabelecer sua 
necessidade de analgesia: 32%. 



ANALGESIA NA EMERGÊNCIA

Lembrar que :
_Dor é um sintoma: tratar o sintoma.
_Investigar a etiologia da dor, para conduzir o 
tratamento de base.

•DOR:

�Avaliar

�Mensurar

�Classificar ( etiologia e fisiopatologia)

�Tratar



ANALGESIA NA EMERGÊNCIA
AVALIAÇÃO DA DOR

�Semiologia da dor : localização, radiação, início , curso, EVA, fat. que 
exarcebam ,drogas, outros tratamentos.

�Fat psicológicos : Cognição, somatização, stress, história de álcool e abuso 
de drogas 

� Social: rotina,apoio família, financeiro

� Cultural

� Espiritual

�Exame físico

�Exame complementar



ANALGESIA NA EMERGÊNCIA

•MENSURAÇÃO DA DOR :



ANALGESIA NA EMERGÊNCIA

•CLASSIFICAÇÃO DA DOR:

•DOR AGUDA
�Em Pediatria
�Pós- traumática
�Emergências clínicas
�Emergências cirúrgicas
�Cefaléias

•DOR CRÔNICA AGUDIZADA
�Oncológica
�Não-oncológica

 Oncologic emergencies Sai-Ching Jim Yeung,Carmen P. Escalante



Etiologia da dor
Compressão Medular

• Doença metástatica para ossos da coluna
pedículos , lâminas

• Mama, pulmão, próstata, mieloma e linfomas

• DOR: mais comum nível
torácico(70%),lombar(20%) e cervical(10%)

• Piora quando deita
• Distribuição radicular ou não
• Sintomas neurológicos são tardios

• RM ou TC
• Emergência cirúrgica



Etiologia da dor
Dor Óssea

• Dor súbita

• Comum pulmão, mama,próstata e melanoma
• Invasão do periósteo e sensilização dos nervos

nos tecidos
• Pode levar frat.patológica
• Rx simples

• Tratamento: opíoides, 
Rxt,esteróides,imobilizações, bloqueios, AINE e 
Bifosfatos



Etiologia da dor
Dor abdominal

• Infecções intraabdominais

• Obstrução intestinal

• Hemorragias

• Exames de sg e imagem



Dor abdominal
Causas

• Tu. de pâncreas
• Tu. Gástrico
• Linfomas e massas retroperitoniais
• Tu. Hepáticos
• Isquemia intestinal
• Retenção urinária
• Ascite e carcinomatose
• Víscera rota
• Constipação



Etiologia da dor
Dor fantasma

• Dor no membro amputado
• Dor no coto (palpação e percussão do 

coto)
• Pode desenvolver tolerância a medicação
• Angina Pectoris no braço esquerdo

amputado



Etiologia da dor
Dor pós mastectomia

• Afeta 5 a 10% 

• Dano n. intercostobraquial

• Dor de grande intensidade

• Alodínia

• Na emergência atentar para recidiva



ANALGESIA NA EMERGÊNCIA

•TRATAMENTO DA DOR:
�Segue o princípio da escada analgésica:  desce a escada.



Titulação opióide na Emerg

• Terapêutica limitada

• Oligoanalgesia

• Severidade da dor determina abordagem



Concentração Plasmática

VIA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA

IV 6 a 10 min

RETAL/SUBCUTÂNEA 30 min

ORAL 60 a 90 min



Avaliação
Step 1

• A dor é familiar ?

• Relacionada ao cancer?

• A dor aumentou em repouso?Dor incidental?

• Medicações e dosagens. Grau de alívio. 
Quando foi a última dose?

• Se dor severa ( > 7/10).  Step 2



Dor moderada (< 6/10)
• Usando medicações corretamente?

• Dor opióide responsiva? Nociceptiva X 
Neuropática

• Drogas adjuvantes?

• Diagnósticos que modifique o tratamento



Dor Severa(>7/10)
Step 2

• Medicações venosas ou SC em pacientes
sem acesso

• Pacientes sem uso opióide: morfina
0,1mg/kg

• Pacientes tolerantes: administrar 5% da 
dose total de opióide usada em 24 horas
convertida para morfina por via venosa



Reavaliação
Step 3

• Avaliação da dor após:

• 15min: IV
• 30 min: SC
• 60 a 90 min: oral

• Avaliar efeitos adversos



Controle da dor
Step 4

• Dor severa: dobrar a dose opióide
• Alguma resposta ( 50%) : repetir mesma

dose de opióide

Repetir Step 3 e 4 até alívio da dor ou
aparecimento de efeitos adversos
indesejáveis



Plano de alta
Step 5

• Dor sem controle: internação hospitalar

• Escolha de opióide para uso ambulatorial

• Aumento da dose de opióide



EMERGÊNCIA HCI

Paciente COM Dor ≥≥≥≥ 4
SEM medicação

Iniciar (opióide fraco) Tramadol SC
1 mg/kg/dose – avaliar em 50 min

.

COM DOR – Aumentar a dose →
2mg/kg/dose SC     Reavaliar em 50 min.

COM DOR – INICIAR OPIÓIDE FORTE
PROTOCOLO 2

SEM DOR – encaminhar para casa dose VO 
6/6 h e Ambulatório Clínica de Origem

Paciente COM DOR
COM medicação – Opióide fraco

Iniciar Opióide Forte
Protocolo 2

PROTOCOLO  INCA
PROTOCOLO 1



DOR MANTIDA após
↑ Opióide Fraco

Iniciar OPIÓIDE FORTE –
Morfina SC

0,1 mg /kg/dose 
Reavaliar em 50 min

SEM DOR COM DOR

Alta com morfina. Somar a dose 
total, x 3 dividir em 6 tomadas 

diárias (4/4 h) VO.

Repetir Morfina SC –
0,1 mg /kg /dose

atéalívio da dor ou efeitos 
colaterais intratáveis

Ex: Paciente apresentou controle álgico com 60 mg de Morfina SC. A dose oral será: 
60 x 3 = 180 : 6 = 30 mg de 4/4 h

PROTOCOLO  INCA
PROTOCOLO 2



Entrada na emergência com
DOR em uso de Opióide Forte, 

regularmente, nas doses preconizadas.

Somar a dose total de Morfina VO →→→→
dividir por  3  →→→→

Administrar 20% da dose SC.
Reavaliar após 50 min

Caso paciente permanecer com DOR →→→→
Repetir protocolo até melhora do quadro 

Melhora da DOR →→→→ SOMAR total 
administrado, multiplicar por 3 e adicionar à

dose VO diária tomada inicialmente.

Ex: Paciente chega usando 60 mg VO de Morfina sem Dor controlada→
60 : 3 = 20 x 20% = 4 mg / dose SC

PROTOCOLO  INCA
PROTOCOLO 3



CONCLUSÃO

•Analgesia é um importante indicador da qualidade do atendimento na 
Emergência

•Para reduzir o problema da oligoanalgesia, educação continuada e 
implementação de protocolos de manejo da dor.

•Após  a  implementação  de protocolos para o manejo da dor, os estudos 
mostram um aumento na administração de analgésicos de 40 a 63%. 

•Guidelines estratégicos:  estabelecem  diretrizes  para  a  qualidade  do 
atendimento – diretrizes de gestão.

•Guidelines operacionais: estabelecem o passo-a-passo a ser seguido para 
alcançar as diretrizes do guideline estratégico. 

•Adequar às necessidades/recursos de cada serviço.


