
ados da Orga-
nização Mun-
dial de Saúde 
(OMS) apon-
tam que entre 
60% e 80% 
dos pacientes 
adultos porta-
dores de cân-
cer, internados, 
sofrem de dor. 
Nos estágios in-
termediários da 

doença, as dores moderadas ou 
intensas estão presentes em 30% 
a 40% dos pacientes e, nas fases 
avançadas, em 87%. Em crianças, 
as dores estão presentes em 25% 
das consultas ambulatoriais, em 
50% das consultas hospitalares e 
em 80% dos procedimentos te-
rapêuticos e diagnósticos. 

Diante desse cenário, o maior 
desafio da oncologia é desenvol-
ver tratamentos cada vez mais 
precisos, menos invasivos e ade-

quados às especificidades de cada 
paciente. No entanto, mesmo as 
mais modernas técnicas de ra-
dioterapia ainda provocam do-
res. Para cuidar justamente desses 
sintomas é que trabalham os pro-
fissionais de departamentos es-
pecializados em dor oncológica.

Especialistas apontam três di-
ferentes classes de dor oncológi-
ca: as diretamente relacionadas à 
evolução da doença, as secundá-
rias ao tratamento (como as dores 
pós-operatória, pós-quimiotera-
pia e pós-radioterapia) e aquelas 
de aspectos psicoafetivos associa-
dos a uma doença debilitante e 
progressiva: a depressão.

Embora alguns centros onco-
lógicos brasileiros já tenham se 
tornado referência no assunto, 
de um modo geral no Brasil ain-
da impera o despreparo em lidar 
com a dor oncológica, conforme 
afirma o chefe do Centro de Dor e 
Neurocirurgia Funcional do Hos-

pital Nove de Julho, Cláudio Cor-
rêa. “Boa parte dos oncologistas 
não sabe tratar a dor no paciente 
quando ela é de alta intensidade. 
Somente em casos de dores de 
baixa e média intensidade é que 
eles fazem um cuidado aceitável 
com uso de analgésicos.” 

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, a dor asso-
ciada ao câncer é uma emergên-
cia médica mundial e estabele-
ceu normas para o tratamento, 
internacionalmente conhecidas 
e aceitas. Trata-se da farmacote-
rapia analgésica, baseada em 
uma escada de três degraus 
(veja quadro).

De acordo com o neurocirur-
gião José Oswaldo Oliveira Ju-
nior, do Grupo da Dor do Hospi-
tal do Servidor Publico Estadual, 
em São Paulo, a farmacoterapia 
analgésica só não consegue con-
trolar as dores em cerca de 5% 
dos casos. 
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fique ligado

diminuir 
na escalada para livrar o paciente da dor oncológica 

entram três níveis de analgésicos, estímulo  
do sistema nervoso central e até cirurgia

a dor

moura Leite netto

Para
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Outro método para tratar a 
dor é baseado em 
procedimentos invasivos, 
divididos em duas classes: os 
ablativos – em que é 
realizada deliberadamente 
uma lesão no sistema 
nervoso central ou periférico 
com a intenção de obter 
analgesia – e os não ablativos 
– em que o alívio da dor é 
obtido com a preservação do 
sistema nervoso. 

abaixo, algumas técnicas 
Diferentes técnicas 
neurocirúrgicas ablativas:

cordotoMia – lesão 
unilateral de regiões 
específicas da medula 
espinhal para interromper a 
chegada das informações de 
dor ao cérebro. indicada 
para dor unilateral em geral 
abaixo do mamilo, em 
pacientes terminais, dados os 
riscos de disfunção motora, 
urinária ou piora da dor.

MielotoMia – também 
consiste em lesão da medula 
espinhal, indicada para 
quadros de dor em região 
pélvica ou membros 
inferiores. Tem os mesmos 
riscos da cordotomia.

lesões estereotáXicas – 
atingem centros cerebrais de 
controle ou modulação da 
dor, reduzindo o 
componente da dor. Um 
exemplo é a talamotomia 
(para dor em cabeça, face e 
pescoço).

neUrotoMia – lesões em 
nervos, determinadas por 
cirurgia a céu aberto ou 
percutânea (através da pele, 
sem incisões). Um exemplo é 
a rizotomia percutânea do 
músculo trigêmeo por 
radiofreqüência para 
tratamento da dor em 
territórios específicos da face 
(dor trigeminal).

deGraUs da FarMacoteraPia analGÉsica

Terapias complementares
Especialistas não indicam a prática 

de terapias complementares como 
fitoterapia, moxa, mesoterapia e 
homeopatia para o tratamento para 
dor oncológica. 

“Em hipótese alguma aceito a 
acupuntura e as terapias alternati-
vas para dor oncológica. Ela é ape-
nas uma auxiliar de tratamentos 
exclusivamente contra dores mio-
faciais (dor muscular localizada 
com redução da amplitude dos mo-
vimentos, sendo mais freqüente na 
cabeça, pescoço, ombros, braços, 
pernas e região lombar)”, afirma 
Cláudio Corrêa. 

Já o médico-chefe da equipe de 
acupuntura do Centro de Dor do 

Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da USP, Hong Jin 
Pai, defende a acupuntura, entre 
todas as terapias complementares 
conhecidas, como fonte de alívio 
no tratamento para dor em pa-
cientes oncológicos. “A técnica 
ameniza dores estomacais. Alivia 
também náusea, angústia, ansie-
dade, depressão e as sensações de 
cansaço e desânimo, comuns após 
tratamento de radio e quimiotera-
pia”, afirma. Em tempo: a acupun-
tura é reconhecida como especia-
lidade médica desde 1995, pelo 
Conselho Federal de Medicina, e 
desde 1998, pela Associação Mé-
dica Brasileira.

no primeiro degrau estão 
os analgésicos comuns e 
os antiinflamatórios não-
hormonais, que devem 
ser usados no combate a 
dores de leve a moderada 
intensidade (de acordo 
com escala também 
prevista pela OmS). 
Drogas adjuvantes (que 
não têm indicação 
analgésica original, mas 
funcionam como tal) 
podem ser empregadas, 
como antidepressivos e 
protetores gástricos. 

a terapia do segundo 
degrau entra em ação 
quando a dor aumenta 
ou é persistente ao 
tratamento do primeiro 
degrau. nesses casos 
devem ser adicionados 
medicamentos opiáceos 
fracos (à base de ópio), 
como a codeína e o 
tramadol. 

Se ainda assim a dor 
persistir ou aumentar, 
chega-se ao terceiro 
degrau, com a adição, 
no lugar dos fracos, de 
opiáceos fortes (como 
morfina e metadona e, 
se o caso exigir, até a 
oxicodona, duas vezes 
mais potente que o 
sulfato de morfina), 
mantendo-se o 
esquema do primeiro 
degrau.

ProcediMentos 
invasivos
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