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Prefácio

É uma honra e um privilégio ter a grata oportunidade de ler e reler o Manual de Rotação 
de Opióides, precedendo a sua publicação. Este manual da autoria de dois reputados 
médicos dedicados desde há muito à Medicina da Dor, providos de formações com-
plementares díspares, (a Dr.ª Ana Pedro, anestesiologia e o Dr. Manuel Pedro Ribeiro da 
Silva, Medicina Geral e Familiar / Anestesiologia), é reflexo e espelho da excelência da 
capacidade científica e didática dos seus autores, da sua vasta experiência clínica, que 
permite transmitir-nos de uma forma simples, mas sistematizada, um tema complexo e 
candente, num documento que será seguramente muito útil na nossa atividade diária.
Se a prescrição de fármacos opióides, por vezes foi ou é sinónimo na comunidade 
médica, de algum receio, consequente a um menor conhecimento ou formação, em 
que o primum non nocere, seria motivo ou razão, este sentimento amplifica-se numa 
população provida de mitos ou medos alguns destes consequentes a uma cultura em 
que o estoicismo, não será alheio.

Considero que deveria ser consensual que os fármacos opióides devem ser utilizados 
em situações de dor moderada e grave, aguda ou crónica, independentemente da etio-
patogenia (oncológica ou não oncológica), da reversibilidade ou possibilidade de cura 
da lesão ou doença de base, prescritos de forma cuidada e racional por profissionais 
dotados de conhecimentos adequados e providos de formação específica, de acordo 
com normas e critérios fundamentados no estadio atual do conhecimento científico.

Em Portugal a Circular Informativa nº 09/DSCS/DP/CD/DSQC da Direção Geral de 
Saúde (DGS), de 24/03/08 constitui um marco e uma referência, com as suas orien-
tações para a introdução, titulação e monitorização dos medicamentos opióides for-
tes em dor crónica não oncológica. A comparticipação destes fármacos, prevista no 
Despacho 10 280 (Dor não oncológica) e Despacho 10 279 (dor oncológica), de 11 de 
Março de 2008, veio permitir uma maior acessibilidade aos nossos doentes. 

Atualmente em Portugal existe um número limitado de opióides, a sua prescrição é di-
minuta se compararmos com os demais países da comunidade em que estamos inse-
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ridos, o que implica termos de maximizar os nossos recursos e as estratégias terapêu-
ticas, utilizando de forma criteriosa os fármacos disponíveis nas suas apresentações de 
início de ação rápido, de libertação imediata e de ação retardada. A sua utilização deve 
corresponder a uma avaliação cuidada da algia de cada paciente. Não fará sentido 
administrar uma apresentação de libertação retardada num surto de dor intenso e de 
curta duração, como também não será uma boa prática prescrever formulações de 
ação rápida ou “ultra-rápida” para tratamento de base de uma dor contínua. 

A denominada rotação de opióides (“mudança de fármaco ou de via de administra-
ção”), razão de ser deste manual, enquadra-se numa estratégia terapêutica, por vezes 
necessária para o controlo da dor nos nossos pacientes. 

Esta “rotação de opióides” constitui para muitos de nós um “mistério”, por vezes uma 
“caixinha de surpresas” ou “quebra-cabeças”, é desmistificada pelos autores deste 
manual, que de uma forma didática, nos explicitam como proceder, chamando-nos 
à atenção, que não existem regras insofismáveis, tabelas miraculosas, em que a me-
dicina não é aritmética, em que o doente não é um número, nem a conversão de um 
fármaco produto ou consequência de um mero cálculo estatístico, em que a nossa 
atuação pode significar sobredosagem e efeitos adversos, ou agravamento de dor e 
síndroma de abstinência.

Por todos estes motivos, a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor concede o 
seu patrocínio científico, ao Manual de Rotação de Opióides, acreditando que o mes-
mo constitui um instrumento útil, para todos aqueles que com uma leitura crítica e 
atenta, poderá contribuir para um melhor tratamento da dor aos seus doentes.

Duarte Correia
Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor
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I. OPIÓIDES

A utilização de fármacos opióides gera na comunidade médica uma reação de 
medo, que traduz e por vezes amplifica um sentimento frequente na popula-
ção. Há medos racionais e medos sem fundamento.

Entre os primeiros devem referir-se o medo do desconhecido e o sentimento 
de responsabilidade profissional relacionado com um dos mais antigos e vá-
lidos princípios da medicina – primum non nocere! Este receio “cura-se” com 
o conhecimento da farmacologia dos fármacos opióides e com a experiência 
no seu manuseio, pois, outra atitude corresponderia a desistir deste grupo de 
analgésicos que é imprescindível para o tratamento da dor moderada e inten-
sa. Na prática médica, os opióides são responsáveis por muito menos efeitos 
adversos do que outros fármacos que, curiosamente, são prescritos entre nós 
sem receios, em doses generosas e prolongadas,  como é o caso dos Anti-in-
flamatórios não esteróides (AINEs) ou dos fármacos modificadores da coagu-
lação.

A necessidade de formação específica em fármacos opióides é grande no nos-
so país (o tema não é tratado nem na “pré” nem na pós-graduação ou espe-
cialidades médicas, de forma sistemática); apesar de ser idêntica à de outros 
países com padrões evoluídos de cuidados de saúde. Num inquérito recente a 
formandos em Medicina Interna nos EUA, só 20% responderam corretamen-
te a perguntas de escolha múltipla sobre analgesia opióide (três delas sobre 
rotação opióide) e, mais de 50%, não sabiam converter uma dose de Morfina 
endovenosa em Morfina oral. 1 
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A. Quando é adequado tratar a dor com fármacos opióides?

Seria longa a lista de citações que apontam peremtoriamente para a indica-
ção de analgesia com fármacos opióides. Há mais de uma década que esta 
indicação não se restringe apenas à dor oncológica ou a situações de doença 
terminal, da área dos cuidados paliativos e controlo sintomático.
Os fármacos opióides devem ser usados em situações de dor moderada 
e grave, seja aguda ou crónica, independentemente da etiopatogenia e da 
reversibilidade ou possibilidade de cura da lesão ou doença de base.
Desde 1986 a Escada analgésica da Organização Mundial de Saúde (OMS)2  
teve o mérito de desmistificar a analgesia com fármacos opióides. Elaborada no 
início para a terapêutica da dor oncológica, rapidamente os seus princípios fo-
ram adotados pelas associações científicas especializadas também no controlo 
da dor de origem não oncológica3, 4, 5, baseando-se na eficácia demonstrada 
em ensaios clínicos controlados e em revisões sistemáticas da literatura.6, 7

No nosso país a Circular Informativa nº 09/DSCS/DP/CD/DSQC da Direção 
Geral de Saúde (DGS), de 24/03/08 (sobre a utilização de medicamentos opiói-
des fortes na dor crónica não oncológica) divulgou entre todos os médicos do 
SNS, não só a indicação para o uso dos opióides, como as orientações para 
a sua introdução, titulação e monitorização em dor não oncológica. No âmbito 
dos Cuidados de Saúde Primários será também conveniente citar as recomen-
dações da Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral.8

“Não existe qualquer base científica ou ética que legitime uma abordagem mais 
conservadora no uso de opióides na terapêutica da dor crónica não oncológica 
do que na dor aguda ou na dor oncológica” 9
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B. Como e onde atuam os opióides?

O sistema endógeno opióide-receptor é o único e direto sistema biológico anal-
gésico do organismo humano – é constituído pelas endorfinas (opióides endó-
genos) e seus locais de ação (receptores). Os opióides são os únicos analgési-
cos que atuam diretamente em receptores cujo objetivo é defender-nos da dor. 
Todos os demais fármacos analgésicos tratam a dor indiretamente, interferindo 
nos mecanismos fisiológicos da dor, mas sem atuar em receptores específicos.
Os opióides são, além do mais, os únicos analgésicos isentos de toxicidade 
irreversível (excepto a Petidina que, pela sua apresentação endovenosa, não é 
utilizada em cuidados de saúde primários).

Este facto significa que a analgesia opióide é conatural, quase diríamos “eco-
lógica”, integrada no “ecossistema” de proteção contra a dor. Ao contrário do 
que acontece quando interrompemos a cascata das prostaglandinas ao utili-
zarmos um AINE, quando tratamos um doente com opióides não estamos a 
introduzir uma molécula estranha ao organismo. Estamos antes a restabelecer 
um equilíbrio opióide-receptor e respetiva analgesia, que estava perturbado de-
vido ao esgotamento dos opióides endógenos. A dor prolongada esgota estas 
endorfinas; tratar a dor com opióides restabelece uma situação de equilíbrio 
dor-analgesia pela via fisiológica.

Os receptores opióides (acoplados a G-Proteínas) encontram-se na forma ativa 
ou silenciosa ao longo de todo o sistema nervoso, sobretudo no Sistema Ner-
voso Central (SNC), mas também junto dos nociceptores periféricos e viscerais.
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Estes receptores, quando ativados, desencadeiam uma cascata de reações 
químicas a nível celular (cfr. Figura I), que tem como consequência uma hiper-
polarização pós-sináptica neuronal com o bloqueio da transmissão do estímulo 
doloroso.10

 

A densidade destes receptores opióides tem variações interpessoais e diversas 
localizações no SNC (para além das localizações periféricas). Uma descrição 
pormenorizada dos receptores opióides está fora do âmbito deste manual; 
limitamo-nos a referir alguns aspetos que são relevantes para a rotação de 
opióides.

Opióides exógenos: morfina, fentanilo, hidromorfona,
oxicodona, tapentadol, buprenorfina

Opióides endógenos:
encefalina, endorfina,
dinorfina

Canal iónico

Enzima portadora
do mensageiro

Receptor

Efeitos
farmacológicos

2º
mensageiro Proteína quinase

P

GDP

GTP

Portão

Figura I

Receptores opióides acoplados a Proteínas G
Adaptado de “Opioid Receptors” in Essentials of Pain Medicine and Regional Anesthesia, 2ª edição, de Benson 
H, Raja S, Molloy R, Liu S e Fishman S, 88. Philadelphia/Pennsylvania: Elsevier – Churchill Levingston, 2005. 
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Existem três tipos principais de receptores opióides (μ, κ e δ), e vários subtipos 
de receptores com diferente relevância analgésica, condicionados por um ex-
tenso polimorfismo genético. Estes polimorfismos são frequentes e inúmeros 
e a investigação sobre o genoma vai desvendando cada vez mais variantes: 
mais de 500 genes influenciam a dor (modelo animal e humano) e foram identi-
ficados cerca de 100 polimorfismos no gene dos receptores μ humanos, cujas 
consequências na eficácia analgésica dos opióides ainda não são completa-
mente conhecidas.11

Um conceito relacionado com os receptores opióides é o de “resposta opiói-
de”: a ação de cada opióide é determinada pela ligação aos respectivos recep-
tores e a resposta opióide é determinada pelo número de receptores relevantes 
que são ativados. Existem pelo menos sete subtipos de receptores μ, diversas 
afinidades de cada opióide por cada um deles e uma grande diversidade in-
dividual de concentrações e combinações de cada um desses subtipos de 
receptores μ, de relevância analgésica diferente.
O polimorfismo genético11 associado a variações de subtipos de receptores μ 
influencia a sensibilidade à dor, a resposta analgésica, os efeitos adversos e os 
riscos de dependência física e psicológica, associados aos fármacos opióides.

Do que se acaba de descrever resultam mais duas considerações a ter em 
conta aquando da rotação de opióides:

1. A possibilidade de o novo opióide ter afinidades específicas  
 para subtipos de receptores diferentes do fármaco anterior,  
 originando uma resposta opióide diferente, que pode ser maior ou menor,  
 tanto no que se refere à analgesia como aos efeitos adversos.
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2. A possibilidade do doente ser portador de um polimorfismo menos  
 frequente, com uma concentração peculiar de receptores opióides  
 que o  transformem num bom ou mau “respondedor” ao novo  
 opióide (num sentido diferente em que o era ao fármaco anterior).

Outros polimorfismos genéticos podem estar ligados não tanto aos receptores 
opióides mas sim a aspetos farmacocinéticos, nomeadamente à metaboliza-
ção dos fármacos e respetivos metabolitos - exemplos:

- Os metabolitos são os principais responsáveis pela ação analgésica, como é 
o caso da codeína que, para ter ação analgésica, necessita de ser convertida 
em morfina. Nas variantes genéticas em que há um deficit do CYP2D6 (10% 
da população caucasiana e 15% da população asiática), o fármaco torna-se 
inativo.12

- Os polimorfismos relacionados com a síntese das enzimas  do CYP450 (Ci-
tocromo P2D6 e P3A4 – que presidem ao metabolismo da codeína, tramadol, 
oxicodona, fentanilo e metadona) e do sistema UGT - uridina glucoronil trans-
ferase (metabolismo da morfina, tapentadol e hidromorfona) podem alterar sig-
nificativamente a eficácia de alguns destes fármacos e introduzir incertezas no 
cálculo da equianalgesia.13
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C. Quais são os efeitos secundários dos opióides e como se  
 controlam?

A ativação dos receptores opióides pode interferir em centros neurológicos que 
coordenam ou influenciam funções orgânicas, como a náusea e vómito, a re-
gulação da frequência respiratória, o esvaziamento gástrico e os movimentos 
peristálticos, as funções de esfíncteres, os processos cognitivos, a coordena-
ção neuromuscular e outros.

Na Figura II apresentam-se os principais efeitos adversos dos fármacos opiói-
des, bem como o seu principal tratamento; apenas a obstipação depende de 
receptores opióides periféricos (do tubo digestivo), o que permite atualmente 
um antagonismo farmacológico específico destes receptores (periféricos) sem 
redução da analgesia dependente dos receptores centrais.

Figura II

Principais efeitos colaterais dos opióides e seu tratamento
Adaptado de: Pain Clinical Updates (IASP) XV, 2 (April, 2007) - “Opioid Side Effects”

EFEITO COLATERAL TRATAMENTO

Náusea/Vómito Anti-eméticos, anti-colinérgicos, rotação de opióide 

Prurido Antihistamínicos, antagonistas opióides, antagonistas 
5-HT3, tratamento não farmacológico 

Sedação Descontinuar outros sedativos, rotação opióide, 
psico-estimulantes, donepezilo

Mioclonias Rotação de opióide, benzodiazepinas, relaxantes 
musculares

Delírium Rotação opióide, haloperidol, benzodiazepinas, 
anticolinesterásicos

Depressão 
Respiratória Naloxona (situações emergentes)

Obstipação Profilaxia com emolientes, laxantes e procinéticos, 
antagonistas opióides

Efeitos a 
longo prazo

Hipogonadismo: suplemento de testosterona 
ou estrogénios
Hiperalgesia aos opióides: reduzir dose de opióide?
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Os efeitos adversos a longo prazo relacionados com a interação hormonal e 
imunológica devem constituir uma preocupação clínica nos tratamentos pro-
longados e, são objecto de investigação, no sentido de identificar os fármacos 
opióides de escolha neste contexto.
Os efeitos adversos dos opióides são comuns a todos os opióides e a todos os 
indivíduos. A intensidade dos efeitos adversos é dose-dependente (sobretudo 
relacionada com a dose inicial de opióide) e indivíduo-dependente. Tal como no 
efeito analgésico há bons e maus respondedores, também nos efeitos adver-
sos há indivíduos especialmente sensíveis e outros menos “respondedores”. A 
diversidade de subtipos de receptores μ e os polimorfismos genéticos acima 
referidos estarão também relacionados com esta variabilidade individual.
Convém ter presente três aspetos na prevenção e tratamento dos efeitos ad-
versos:

1. Tolerância: com o tempo de exposição aos opióides (habitualmente após  
 72h) há tendência para uma diminuição ou desaparecimento dos efeitos  
 adversos (excepto talvez a obstipação); a tolerância desenvolve-se muito  
 mais rapidamente aos efeitos adversos do que ao efeito analgésico.

2. Prevenção: o tratamento preventivo de efeitos adversos é aconselhável  
 sobretudo no início do tratamento com opióides, enquanto não se  
 desenvolve a tolerância.

3. Titulação: ao iniciar analgésicos opióides (ou na rotação), é prudente  
 começar por doses mais baixas do que as supostamente necessárias,  
 complementando com analgesia de resgate e analgesia não opióide.  
 A dose diária fixa do fármaco opióide poderá ser elevada posteriormente,  
 se necessário.11
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A estratégia de poupança de opióides, através da analgesia combinada 
de fármacos que atuam em diferentes níveis das vias sensitivas (opióides, não 
opióides e adjuvantes), ajuda a prevenir o aparecimento de efeitos adversos a 
curto e longo prazo.

Um dos efeitos adversos mais paradoxais é a hiperalgesia induzida por 
opióides. Trata-se de uma situação de dor generalizada, por vezes difícil de 
diagnosticar, que se agrava com o aumento da dose do opióide em uso. Uma 
das estratégias terapêuticas para contornar este efeito pode ser a rotação de 
opióide. A sua causa não está totalmente esclarecida e está descrita para do-
ses altas de morfina, metadona e de remifentanilo. Há alguma evidência14 que 
esteja relacionada com alterações neuroplásticas do SNC, envolvendo facili-
tação pro-nociceptiva da via descendente, provavelmente por ativação de re-
ceptores NMDA medulares e um desequilíbrio entre a síntese e reabsorção de 
receptores  opióides, com balanço favorável à reabsorção. Do conjunto destas 
alterações resultaria um desequilíbrio da balança analgesia/hiperalgesia, favo-
rável à hiperalgesia.
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D. O que é a tolerância e a dependência física?

Tolerância é um “estado adaptativo pelo qual a exposição a um fármaco induz 
ao longo do tempo alterações que resultam numa diminuição da resposta de 
um ou mais dos efeitos desse fármaco”15

É um fenómeno conveniente no que respeita aos efeitos adversos, que na prá-
tica clínica permite subir a dose diária dos fármacos opióides até doses analgé-
sicas eficazes e por vezes elevadas, sem efeitos adversos significativos.
Pode haver também tolerância no que se refere ao efeito analgésico que, no 
entanto, é mais lenta a estabelecer-se do que a tolerância aos efeitos adversos.

A experiência de quem está no terreno no tratamento da dor com opióides é de 
que a necessidade de aumentar a dose de opióides para tratar a dor é rara e, 
quando se verifica, corresponde mais frequentemente à progressão da doença 
e do estímulo álgico do que a uma diminuição de eficácia do fármaco opióide. 
No entanto, a tolerância à analgesia pode existir e é outro aspecto a ter em 
consideração na rotação opióide.

O conceito chave denomina-se tolerância cruzada incompleta e significa que 
a tolerância que se desenvolveu para o opióide em uso não tem de existir em 
igual grau para o novo opióide; ou seja, a tolerância cruzada entre os dois opiói-
des pode ser incompleta.1, 11

Ao calcular a dose equianalgésica do novo opióide poderíamos subestimar a 
tolerância que se desenvolveu ao antigo opióide e, ao administrar estritamente 
a dose equianalgésica do novo opióide (para o qual a tolerância é incompleta), 
ocorrer uma sobredosagem/overdose analgésica e um surto de efeitos adver-
sos.
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A tolerância nada tem que ver com dependência e não se verifica apenas 
para fármacos opióides mas pode ocorrer em quase todos os psicofármacos.

Dependência física significa apenas que pode ocorrer uma síndrome de 
abstinência em caso de suspensão ou redução súbita do fármaco – o que 
corresponderia sempre a um erro de prescrição ou de adesão à terapêutica.
De facto, a síndrome de abstinência pode ocorrer em sede de rotação opióide, 
se no cálculo da dose do novo opióide ocorrer um erro grosseiro por defeito, o 
que equivaleria a uma redução súbita da terapêutica opióide.
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E. O que é a dependência psicológica?

Dependência psicológica é algo diferente e mais grave, constituindo uma 
das barreiras mais frequentes à analgesia com opióides. Consiste num com-
portamento compulsivo de busca do fármaco, sem qualquer razão relaciona-
da com a dor. Alguns autores consideram este comportamento equivalente à 
adição16. A realidade é que este tipo de comportamento é muito raro no con-
texto do tratamento da dor. No entanto deve estar na mente dos prescritores, 
definindo estratégias de monitorização dos tratamentos e de identificação de 
grupos de risco.

Mais uma vez deve voltar a ser citada, neste contexto, a Circular Informativa da 
DGS nº 09/DSCS/DP/CD/DSQC, de 24/03/08. Nela se propõem as normas 
de orientação sobre o uso de fármacos opióides em dor não oncológica, no-
meadamente no que se refere à monitorização, vigilância e prescrição destes 
fármacos, tendo também em conta os grupos de risco de abuso, mau uso, 
adição e desvio de opióides.
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F. Que opióides estão disponíveis em Portugal?

Em Portugal existe um número limitado de opióides e a sua prescrição é ver-
dadeiramente diminuta. A Figura V e VI traduzem graficamente a realidade da 
prescrição per capita de opióides em Portugal e levanta preocupações justi-
ficadas sobre o tratamento da dor no nosso país. A este propósito convém 
referir que a OMS utiliza o índice de consumo de medicamentos opióides per 
capita como um indicador da qualidade dos cuidados de saúde no âmbito da 
terapêutica da dor.

Consumo per capita de AINEs - unidades

Consumo per capita de Opióides Fortes - unidades
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Não cabe neste manual discorrer sobre as razões desta situação, que tem 
como possíveis causas fatores culturais, educacionais e económicos. Segura-
mente a situação seria ainda mais grave se não estivesse assegurada a com-
participação reforçada pelo SNS através do Despacho 10280 (Dor não onco-
lógica) e Despacho 10279 (Dor oncológica), de 11 de Março de 2008. Estes 
diplomas permitem à população o acesso, com custos aceitáveis, a fármacos 
eficazes no controlo da dor moderada e grave – o que seria inviável sem a re-
ferida comparticipação.
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Apenas citaremos as formulações de opióides utilizadas em ambulatório 
e cuidados de saúde primários. Também não nos parece útil, no âmbito 
deste manual, referir a metadona cuja utilização deve ser reservada a centros 
especializados no tratamento da dor ou da adição a opióides, assim como 
a petidina/meperidina que apenas existe em formulação para administração 
endovenosa.

Antes de abordar os fármacos opióides e suas principais características, pen-
samos que é importante distinguir as apresentações de início de ação rápido,  
de libertação imediata e de ação retardada. A sua utilização deve corresponder 
a uma averiguação cuidadosa das características cronológicas da dor de cada 
paciente. Tal como não faria sentido administrar uma apresentação de liber-
tação retardada num surto de dor intenso e de curta duração, também não 
seria boa prática administrar formulações de ação rápida ou “ultra-rápida” para 
tratamento de base de uma dor contínua.

1. Opióides de início de ação rápido: na literatura anglo-saxónica  
 denominados por vezes de “ROO” (Rapid Onset Opioids)17 – apresentações  
 de absorção sublingual ou através da mucosa oral de opióides com  
 características lipossolúveis (Fentanilo e Buprenorfina). Possuem um início  
 de ação rápido após a administração (poucos minutos) e têm um tempo  
 de ação limitado. Estão indicadas na dor irruptiva, na terapêutica de  
 resgate analgésico e em situações em que a via oral-digestiva se encontra  
 comprometida.
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2. Apresentações de libertação imediata – são administradas por via  
 oral, com início de ação ao fim de vinte a trinta minutos e duração de ação  
 de acordo com a farmacocinética (semi-vida) do fármaco (habitualmente  
 não mais de 4 a 6h). Se a dor for contínua, ao fim deste tempo de ação  
 verificar-se-á dor de “fim de dose” caso não seja administrada nova dose.  
 Nestas formulações existem o tramadol, a codeína e a morfina. 
 Não se revelam especialmente eficazes (devido ao tempo de início de  
 ação) no tratamento de surtos álgicos súbitos e inesperados (dor irruptiva  
 espontânea), embora possam ser úteis na antecipação de dor previsível –  
 dor de procedimentos ou relacionada com a mobilização.

3. Apresentações de libertação retardada:
 a. LM (libertação modificada) ou SR (slow release) – modificação da  
  forma de libertação que garante habitualmente 12h de níveis  
  sistémicos estáveis. Em Portugal o tramadol, a morfina, o tapentadol  
  e a oxicodona estão comercializados nestas apresentações.
 b. LP (libertação prolongada) – formulações com tecnologia farmacoló- 
  gica incorporada que garantem 24h de níveis de analgesia estáveis,  
  permitindo  a redução do número de administrações diárias.  
  Encontram-se comercializados em Portugal nesta forma farmacêutica  
  o tramadol e a hidromorfona.18,19

 c. Transdérmico ou TTS (Transdermal Therapeutic System) – tecnologia  
  de matriz com fármaco incorporado, de libertação contínua  
  (em microgramas / hora) durante três dias (fentanilo e buprenorfina) e  
  quatro dias (buprenorfina). 
  Esta via de administração torna-se especialmente útil quando a  
  absorção digestiva se encontra comprometida.
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No quadro seguinte apresentamos uma comparação dos opióides fortes co-
mercializados em Portugal, no que se refere a vias de administração, posologia 
e algumas características farmacocinéticas mais relevantes. O quadro foi ela-
borado tendo em conta os RCMs relativos às marcas comerciais referidas no 
final do quadro e aprovados pelo Infarmed.

MORFINA HIDROMORFONA OXICODONA TAPENTADOL FENTANILO BUPRENORFINA

Via Administração Oral Oral Oral Oral Transdérmico
Sublingual

Transdérmico
Sublingual

Nº administrações

2 a 3 x dia 
(libertação retardada)

4/4h ou 6/6h 
(libertação imediata)

1 x dia 2 x dia 2 x dia 3 x semana 
ROO: 4 a 6 x dia

2 x semana
ROO: 4 a 6 x dia

Biodisponibilidade Baixa Elevada Elevada Baixa Elevada Elevada

Ligação proteínas 
plasmáticas 30 a 35% <30% 45% 20% 80 a 85% 96% α e β globulinas

Metabolização hepática Glucoronização Glucoronização CYT P450 Glucoronização CYT P450 3A4 30% CYT P450 3A4

Metabolitos M-6-G (ativo)
M-3-G (neuroexcitatório)

H-3-G (neuroexcitatório)
H-3-Glucosido 

Dihidroisomorfina-6-G

noroxicodona, 
oximorfona

noroximorfona

N-desmetiltapentadol
Hidroxi-tapentadol 

(inativos)

Norfentanil
(inativo)

Norbuprenorfina
B-3-G Norbuprenorfina 

Glucoronido

Excreção Renal Renal Renal e fezes Renal Renal 
Hepática

Fármaco - Biliar  
Metabolitos - Biliar e Renal

Insuficiência hepática i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose

Insuficiência renal i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose ± Ajuste Dose

Adaptado de: Resumo das características dos medicamentos MST, Targin, Palexia, Durogesic, Jurnista e 
Trastec
Pergolizzi J et Al. Pain practice 2008; 8(4):287-313
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MORFINA HIDROMORFONA OXICODONA TAPENTADOL FENTANILO BUPRENORFINA

Via Administração Oral Oral Oral Oral Transdérmico
Sublingual

Transdérmico
Sublingual

Nº administrações

2 a 3 x dia 
(libertação retardada)

4/4h ou 6/6h 
(libertação imediata)

1 x dia 2 x dia 2 x dia 3 x semana 
ROO: 4 a 6 x dia

2 x semana
ROO: 4 a 6 x dia

Biodisponibilidade Baixa Elevada Elevada Baixa Elevada Elevada

Ligação proteínas 
plasmáticas 30 a 35% <30% 45% 20% 80 a 85% 96% α e β globulinas

Metabolização hepática Glucoronização Glucoronização CYT P450 Glucoronização CYT P450 3A4 30% CYT P450 3A4

Metabolitos M-6-G (ativo)
M-3-G (neuroexcitatório)

H-3-G (neuroexcitatório)
H-3-Glucosido 

Dihidroisomorfina-6-G

noroxicodona, 
oximorfona

noroximorfona

N-desmetiltapentadol
Hidroxi-tapentadol 

(inativos)

Norfentanil
(inativo)

Norbuprenorfina
B-3-G Norbuprenorfina 

Glucoronido

Excreção Renal Renal Renal e fezes Renal Renal 
Hepática

Fármaco - Biliar  
Metabolitos - Biliar e Renal

Insuficiência hepática i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose

Insuficiência renal i Dose i Dose i Dose i Dose i Dose ± Ajuste Dose
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II. ROTAÇÃO DE OPIÓIDES

A. O que é a rotação de opióides? 

Rotação opióide foi definida como a “mudança de fármaco ou de via de ad-
ministração com o objectivo de melhorar os resultados”.20 Talvez de forma mais 
pormenorizada pudéssemos afirmar que se trata da troca de um opióide por 
outro quando a analgesia é inadequada e/ou os efeitos adversos relacionados 
com o opióide são incontroláveis.

Esta estratégia tornou-se uma prática comum. Webster e Fine1 referem no seu 
artigo de revisão recente que os dados atuais sugerem uma melhoria após a 
rotação do opióide em 50 a 80% dos doentes com dor crónica mal controla-
da.21, 22 

Noutro estudo, em doentes com dor crónica não oncológica, concluiu-se que 
81% (N=86) necessitava de cinco rotações sucessivas para outro opióide de 
libertação modificada até se conseguir um nível adequado de controlo álgico 
com efeitos adversos toleráveis.23

No âmbito dos cuidados paliativos, uma revisão sistemática publicada em 2006 
(N=186) avaliou positivamente os benefícios da rotação opióide de morfina para 
um opióide alternativo.24
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B. Quais são as indicações para a rotação do opióide?

Uma estratégia de rotação do opióide pode ser necessária nas seguintes si-
tuações: 20

 1. Redução da capacidade analgésica por:
  a. Agravamento da situação subjacente em doente tratado com  
   opióides minor.
  b. Razões farmacodinâmicas – tolerância ou hiperalgesia induzida por  
   opióide.
  c. Razões farmacocinéticas:
   – Declínio da absorção do opióide 
      (ex: compromisso da via digestiva)
   – Interação com outros fármacos
   – Acumulação de metabolitos
   – Redução da “clearance”/falência renal
 
 2. Efeitos adversos incontroláveis/toxicidade
  a. Gastrointestinais (obstipação, náuseas e vómitos)
  b. Neurológicos (sedação, sonolência, alucinações, etc.)
 
 3. Outras ocorrências
  a. Doses máximas em apresentações com dois fármacos 
   (ex: paracetamol-codeína)
  b. Custos do fármaco
  c. Rotura no fornecimento do fármaco
  d. Perda de via (oral, TTS, endovenosa)
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C. Que fatores influenciam a dose que é escolhida?

Um aspeto básico da rotação de opióides é que A DOSE ÓTIMA DE UM 
OPIÓIDE SE DETERMINA POR TITULAÇÃO E NÃO POR TABELAS DE 
EQUIANALGESIA, sendo estas apenas uma ferramenta útil para definir uma 
dose inicial prudente do novo opióide.
Os aspetos fundamentais a ter em conta na definição da dose do novo fárma-
co são:

 1. Tolerância cruzada incompleta – o conceito já foi referido  
  anteriormente e aconselha a reduzir 25 a 50% a dose diária do novo  
  opióide, calculada através das tabelas de equianalgesia (ver abaixo)

 2. Diferenças farmacodinâmicas entre o opióide anterior e o novo  
  opióide:
  a. Diferentes vias de administração com limitações que interfiram na  
   biodisponibilidade (dose de fármaco que chega aos receptores).
  b. Polimorfismos genéticos que determinam diferentes tipos de  
   receptores μ com resposta diferente a cada opióide.
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 3. Diferenças farmacocinéticas entre os opióides envolvidos na  
  rotação
  a. Polimorfismos do gene MDR-1 que codifica a P-Glicoproteína  
   transportadora de opióides através da barreira Hematoencefálica;  
   variantes deste gene condicionam diferente resposta opióide a  
   fármacos diferentes e variações significativas de efeitos adversos  
   dependentes do SNC.25, 26, 27

  

  b. Possibilidade de vias de metabolização diferentes, com  
   acumulação de fármaco ou de metabolitos ativos (ex: deficit  
   de função renal); deve ter-se presente a possibilidade de  
   declínio de função renal por doença ou idade.
 
  c. Eventual polimorfismo genético que altere a metabolização  
   opióide e portanto introduza incerteza na dose equianalgésica.
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D. Mudança de via de administração

A mudança apenas de via não levanta propriamente uma questão de conver-
são e equianalgesia uma vez que se trata do mesmo opióide e apenas deve-
mos ter em conta aspetos relacionados com a eventual alteração da biodispo-
nibilidade do fármaco. Deve ser avaliado o impacto da mudança em termos de:

– Hidro-solubilidade e lipo-solubilidade que possibilitam a absorção  
 digestiva (a primeira) ou a absorção sublingual e transdérmica (a segunda).
– Absorção (seja ela digestiva, sublingual, subcutânea ou transdérmica).
– Efeito de primeira passagem (para a via digestiva)

Entre os opióides de absorção digestiva, pelas suas características hidrosso-
lúveis, contam-se a morfina, hidromorfona, oxicodona, tapentadol, codeína e 
tramadol.
O fentanilo e a buprenorfina são lipossolúveis e por esta razão oferecem uma 
boa biodisponibilidade pelas vias transdérmicas e sublingual. Não possuem 
apresentações para a via oral-digestiva.

a. Via digestiva  <—>  via endovenosa
Entre os fármacos opióides disponíveis em Portugal com apresentações para 
vias de administração diferentes, temos apenas a Morfina e o Tramadol cujo 
factor de conversão de via endovenosa para via oral é de 1 para 3 (10 mg de 
morfina endovenosa correspondem a 30 mg de morfina oral) e de 1 para 2, 
respetivamente. A efetividade da via digestiva e absorção do fármaco deve ser 
avaliada quando se opta pela via oral, a qual só é fiável se não estiver condicio-
nada (náuseas ou vómitos, oclusão ou aceleração do trânsito, colostomias no 
caso de apresentações de opióides de absorção no cólon, entre outros).
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b. Via transdérmica (TTS)  <—>  via endovenosa
A rotação de fentanilo endovenoso para transdérmico não necessita de con-
versão alguma, pois as apresentações TTS garantem uma dose sérica efetiva 
semelhante à dose correspondente endovenosa; apenas se deve ter em consi-
deração que o tempo de início de ação após colocação de patch transdérmico 
é superior a 12h. Também neste caso é preciso avaliar factores que condicio-
nam a eficiência da via: hipo ou hipertermia, edemas ou alterações circulatórias 
no local da aplicação do patch, soluções de continuidade cutânea ou outros 
factores que reduzam o contacto entre a matriz do penso e a pele (ex: pêlos 
ou sudorese).
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E. Rotação de fármacos opióides

Antes de referirmos propriamente a metodologia aconselhada para a rotação 
de opióides convém reter os seguintes aspectos:

1. Não há ensaios randomizados e controlados (RCT na sigla inglesa) que  
 apoiem a eficácia da rotação.28 Muitos dos autores mais citados e  
 experientes no tratamento da dor consideram mesmo pouco provável a  
 possibilidade de se realizarem RCT em situações de dor grave não  
 controlada.21

 No entanto, a Medicina Baseada na Evidência (cujos níveis mais elevados  
 de recomendação se baseiam nos RCT) não impede estratégias  
 clínicas baseadas noutro tipo de ensaios e na opinião de painéis  
 de especialistas. 

2. Embora em teoria todos os opióides agonistas μ tenham a mesma  
 potência analgésica, e ação dose-dependente sem teto analgésico, na  
 prática clínica:
 a. Existem variantes na resposta opióide que são dependentes de cada  
  indivíduo para cada opióide.
 b. A rotação opióide proporciona uma melhor relação entre  
  efeito analgésico e efeitos adversos em doses muitas vezes  
  mais baixas do novo opióide.21, 22, 23, 24
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3. As tabelas de equianalgesia foram elaboradas inicialmente num  
 contexto diferente do tratamento da dor crónica e, embora tenham  
 sofrido adaptações e evoluções, mantêm uma relação com os estudos 
  iniciais de equianalgesia:
 a. Foram elaboradas para a dor aguda pós-operatória em doentes sem  
  exposição prévia a opióides em estudos de “dose única” em com- 
  paração com a administração de 10 mg de morfina intramuscular.
 b. Existem várias tabelas de equianalgesia disponíveis, com valores  
  consideravelmente diferentes, o que pode conduzir a conversões  
  também diferentes.1

 
 Existem tabelas de conversão de opióides cujo conceito é diferente. 
 São habitualmente disponibilizadas pela Indústria Farmacêutica no  
 momento da divulgação de novos opióides ou de novas apresentações.  
 Neste caso as tabelas não podem ser utilizadas sem uma correta  
 compreensão das regras e sentido da conversão que é proposto.

Neste manual a rotação de opióides é sempre calculada através das relações 
de equianalgesia propostas nas respetivas tabelas e não em tabelas de 
conversão.
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F. Aspetos de ordem prática para a rotação de alguns opióides

a) Rotação de opióide administrado por via oral para Fentanilo  
 ou Buprenorfina TTS:

Quando se pretende realizar esta rotação devemos ter em consideração que 
a absorção dos opióides transdérmicos não é imediata; as concentrações sé-
ricas vão aumentando gradualmente ao longo de 24 horas após a aplicação 
inicial (ou sempre que há um incremento de dose).  

Por um lado, implica que o efeito analgésico máximo só pode ser avaliado ao 
fim de 24 horas, por outro, significa que os analgésicos prévios devem ser ad-
ministrados na mesma dose durante as primeiras 12 horas e, de acordo com a 
necessidade clínica, nas 12 horas seguintes.29, 30

Devemos também ter presente a semi-vida do opióide prévio que pode ser 
de 12h (Morfina, Tramadol, Tapentadol, Oxicodona) ou 24h (Hidromorfona e 
Tramadol). Este aspecto deve ser levado em consideração, quando se progra-
mam os intervalos de tempo entre a colocação do opióide transdérmico e a 
suspensão do opióide prévio.

Após  a aplicação inicial, se a analgesia for insuficiente, a dose de Fentanilo 
pode ser aumentada ao fim de 3 dias e a de Buprenorfina ao fim de 4 dias, 
devendo prever-se a possibilidade de ser necessária analgesia de resgate neste 
intervalo de tempo.29, 30



35

b) Rotação de fentanilo ou buprenorfina TTS para outro opióide por  
 via oral: 

Após a remoção do fentanilo TTS há uma diminuição gradual da concentração 
sérica do mesmo, sendo necessárias 17 ou mais horas para que as concentra-
ções séricas diminuam 50%. A buprenorfina TTS tem um tempo de semi-vida 
de eliminação de cerca de 30 horas.

Devemos ainda ponderar e programar a administração do novo opióide de 
acordo com o tempo previsto para o pico da sua concentração sérica. 
Por exemplo, para a hidromorfona de longa duração, após a primeira adminis-
tração, as concentrações plasmáticas  aumentam gradualmente durante 6 a 
8 horas, sendo necessárias 13 a 16h para que se atinja a concentração sérica 
máxima, aspeto a considerar quando se realiza a rotação de opióide TTS para 
aquela, de forma a que não ocorra sobredosagem ou, inversamente, agrava-
mento da dor (eventualmente com sintomas de privação), durante o período de 
sobreposição dos dois opióides.19, 29, 30

c)  Rotação entre opióides transdérmicos:

Quando se realiza a rotação entre opióides transdérmicos, porque a sua semi-
vida de eliminação e tempo para o início de ação são sobreponíveis, podemos 
remover o fármaco prévio e colocar de seguida o novo opióide.
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d) Rotação de Morfina para outros opióides:

De acordo com o que já foi abordado neste manual, a morfina possui um  me-
tabolito activo, o M-6-G, cuja potência analgésica é pelo menos duas vezes 
superior à do composto original. Em terapêuticas prolongadas com morfina há 
acumulação do metabolito, numa quantidade que é diferente para cada doen-
te, sendo maior em doentes com insuficiência renal. 

Este facto acrescenta um factor de incerteza na relação entre a dose de anal-
gésico que está a ser administrada e a analgesia obtida efetivamente, fruto da 
combinação da ação da morfina e do seu metabolito.

Quando fazemos a rotação para outro opióide, principalmente em doentes 
com doses altas, terapêutica prolongada e/ou insuficiência renal, a correta re-
lação equianalgésica é mais difícil de encontrar devido ao amplo intervalo de 
conversão, com riscos maiores de sobre ou subdosagem do novo opióide. 

Como devemos ser conservadores (ver capítulo IIID) na rotação de opióide, tor-
na-se especialmente importante o papel da analgesia de resgate, a fim de evitar 
o surgimento de dor não controlada ou mesmo sintomas de privação, quando 
a dose calculada do novo opióide se verifica insuficiente.10
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e) Rotação de Tramadol/Codeína para outros opióides:

No que concerne à codeína, a relação de conversão com a morfina (e outros 
opióides) é ampla por ser um pró-fármaco dependente para a sua ação anal-
gésica de um sistema enzimático, com grande polimorfismo genético, que a 
transforma no seu metabolito ativo: a morfina.

Nos doentes em que a dor não fica controlada com este opióide, a menos que 
façamos um estudo genético, não sabemos se esse facto se deve à falta da 
enzima necessária para a sua transformação ou se efetivamente a analgesia 
fornecida é “normal” mas insuficiente para esse mesmo doente. 

Em relação ao tramadol, para além de ser um agonista fraco dos receptores 
μ, parte da sua eficácia analgésica deve-se à ação nas vias descendentes ini-
bitórias (serotonina e noradrenalina) e não é possível quantificar ou distinguir a 
relevância que este mecanismo tem no alívio da dor de cada doente. 

Quando fazemos a rotação de Tramadol/Codeína para outros opióides é, pelos 
motivos descritos, difícil determinar a relação de conversão adequada a cada 
doente; porque devemos ser conservadores, a analgesia de resgate assume 
especial relevância.10
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G. Quais são os riscos associados à rotação de opióides?

Pelo que já foi referido, julgamos ter ficado claro que a rotação de fármacos 
opióides tem vantagens por vezes muito significativas para os doentes que de-
les necessitam para o controlo da sua dor. No entanto, não faltam também os 
alertas para os riscos associados a esta estratégia de otimização do controlo da 
dor e dos efeitos adversos. Em Setembro de 2002 a IASP, através de um dos 
seus “Pain - Clinical Updates”, chama a atenção para o facto da “rotação de 
um opióide para outro poder transformar um doente com dor de «resistente a 
opióide» em «respondedor a opióide» mas também que, se deve olhar para as 
tabelas de equivalência opióide no máximo como “linhas de orientação frágeis,  
válidas sobretudo para evitar erros grosseiros de sub ou sobredosagem” 31

Webster e Fine1, na sua revisão das práticas clínicas de rotação opióide e ris-
cos associados de toxicidade, enfatizam que os “clínicos têm «aceite» o uso 
de tabelas de conversão de opióides, as quais são inerentemente defeituosas 
quando usadas no contexto de rotação de opióides, o que pode levar a resul-
tados fatais”. De facto, nenhuma tabela de equivalência entre opióides pode 
ser utilizada acriticamente e, ao rodar um opióide por outro, deve-se sempre 
recordar a possibilidade dos principais factores de erro já aqui referidos:

 – Tolerância cruzada incompleta entre opióides 
 – Possibilidade de polimorfismos genéticos que alterem significativamente  
  a resposta a um dos opióides
 – Falência de via de administração ou de metabolização-eliminação.
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Por fim e em termos conclusivos, devemos realçar que os riscos de 
erro grosseiro no cálculo de dose podem traduzir-se, nos extremos, 
por:
 – Sobredosagem e efeitos adversos, eventualmente graves e mesmo  
  fatais.
 – Dose excessivamente baixa com agravamento de dor e, no limite,  
  síndroma de abstinência devido a redução rápida e excessiva da dose de  
  opióide.
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III. RELAÇÃO EQUIANALGÉSICA E TABELAS DE EQUIANALGESIA

A. O que é a dose equianalgésica?

A dose equianalgésica (ou equipotente) de um opióide é a dose que produz 
analgesia equivalente em relação a um composto de referência, habitualmente 
a morfina.30 Na prática, é a relação de dose em que dois opióides (em fase es-
tacionária) fornecem aproximadamente o mesmo alívio da dor.11, 33

A equianalgesia entre dois opióides não é um mero cálculo matemático, sendo 
influenciada pelo sexo, disfunções de órgão, diferenças bidirecionais na equi-
valência entre alguns opióides, interações farmacológicas e, ainda, diferenças 
inter e intra individuais na farmacocinética e farmacodinâmica.33

Ainda assim, é necessário conhecer a dose equianalgésica quando pretende-
mos substituir um opióide por outro; servirá como guia de orientação, para que 
a relação de conversão entre ambos seja simultaneamente segura (não ocorra 
uma sobredosagem) e eficaz (não haja um agravamento do quadro álgico ou 
mesmo síndroma de abstinência).32
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B. Desenvolvimento da relação equianalgésica e das tabelas de  
 equianalgesia

As primeiras tabelas de equianalgesia foram publicadas há mais de 40 anos, 
baseadas em estudos de potência relativa, que mais não é do que a relação de 
doses de opióide necessárias para a obtenção de efeitos equivalentes. As esti-
mativas de potência relativa têm não só utilidade clínica na rotação de opióides 
mas, também, na investigação comparativa dos efeitos dos diferentes opiói-
des.34

Os ensaios de potência relativa originais foram concebidos de forma a que 
cada doente recebesse uma dose baixa e uma dose elevada de um opióide do 
estudo, comparados com uma dose baixa e alta de um padrão, normalmente 
10 mg de morfina parentérica.35 Eram estudos de crossover parcial, de modo 
a que cada paciente recebesse mais do que uma das doses em estudo, mas 
não todas elas. Foram realizados em contexto de dor aguda pós-operatória em 
doentes sem exposição prévia ou mínima a opióides ou, em doentes com dor 
crónica oncológica, mas com exposição limitada a uma dose baixa de opióides 
antes do estudo.
Estes critérios pretendiam selecionar uma população em que seria pouco pro-
vável o desenvolvimento de tolerância clinicamente significativa para os efeitos 
analgésicos e não analgésicos do opióide em estudo.34

As limitações destes estudos são evidentes no contexto do tratamento pro-
longado de doentes com dor crónica, muitas vezes com doses elevadas de 
opióide. Os estudos de potência relativa também não têm em consideração 
diferenças relacionadas com idade, sexo, raça, comorbilidades (sobretudo in-
suficiência de órgão) ou medicação concomitante.35
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Atualmente as relações de doses equianalgésicas derivam de ensaios clínicos 
randomizados que compararam a eficácia de dois opióides ou, de séries de 
estudos de casos observacionais que descrevem a rotação de opióides admi-
nistrados cronicamente.36

Segundo Mercadante e Caraceni, na sua revisão sistemática,32 a dose equia-
nalgésica a utilizar na rotação de opióides depende do contexto clínico em que 
é realizada, motivo pelo qual afirmam que não pode ser feita uma recomenda-
ção generalizada dos quocientes de conversão a utilizar. 
No entanto, segundo os mesmos autores e considerando recentes estudos 
prospectivos, podemos afirmar que a relação equianalgésica entre hidromor-
fona, morfina, oxicodona e fármacos transdérmicos parece ser relativamente 
previsível, quando se utilizam doses baixas do opióide prévio.32
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C. Tabelas de equianalgesia versus tabelas de conversão de  
 analgésicos

Como foi referido anteriormente neste manual, as tabelas de equianalgesia e  
as tabelas de conversão de opióides não devem ser confundidas ou interpre-
tadas como iguais. As tabelas de conversão são habitualmente propostas pela 
indústria farmacêutica e são construídas com o objectivo da conversão para o 
novo opióide proposto. Representam relações de conversão muito conserva-
doras e, como tal, não devem ser utilizadas no sentido de conversão inverso.

Numa revisão de Shaheen33, foram avaliadas as diferentes tabelas de equianal-
gesia e conversão publicadas pelas companhias farmacêuticas sobre os seus 
próprios produtos, recomendadas por algumas sociedades científicas e que 
constavam em materiais de formação ou em sítios da internet. Este estudo 
confirmou a existência de grandes variações não só nas relações de conversão 
entre opióides como, também, na rotação de via de administração do mesmo 
opióide. Por exemplo, a relação entre morfina oral e morfina parentérica variava 
entre 2:1 até 6:1; a relação entre morfina e hidromorfona por via oral tinha uma 
variação entre 60:7,5 a 10:2,5.

O conhecimento desta realidade deve fazer-nos ter presente que há limitações 
nas tabelas de equianalgesia: servem para estimar doses seguras quando uti-
lizadas na população geral, sendo que apenas constituem um dos passos na 
decisão clínica de realizar rotação de opióides. 
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D. Como é feita a rotação?

Quando se troca um opióide por outro, a dose equianalgésica necessária é 
influenciada pelo contexto em que esta mudança é realizada, podendo haver 
vários cenários:32, 35

 • Rotação de opióide por razões de conveniência ou preferência, num  
  doente com dor controlada;
 • Rotação de opióide em doente com dor controlada mas com efeitos  
  secundários intoleráveis;
 • Rotação de opióide por dor refratária;
 • Rotação de opióide em doente com dor não controlada, na presença  
  de efeitos secundários intoleráveis.

Todos os doentes devem ser avaliados de uma forma individualizada e cuida-
dosa, tendo em consideração a idade, sexo, raça, possíveis interações farma-
cológicas e comorbilidades, averiguando ainda, quais foram as experiências 
prévias do doente com opióides em termos de eficácia e tolerabilidade.
 
Da mesma forma, deve ser considerado o contexto psico-social, via de admi-
nistração, formulação e disponibilidade do fármaco, assim como se esta mu-
dança se realiza em âmbito de internamento ou ambulatório, sendo que neste 
último caso devemos assegurar a existência de um cuidador que possa prestar 
auxílio na supervisão da rotação. 
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O doente e seus cuidadores devem estar informados de que vai ser realizada 
uma rotação de opióides e das razões da mesma. O médico responsável por 
esta alteração terapêutica deve facultar a estratégia a utilizar no controlo de 
efeitos adversos e/ou agravamento da dor, assim como contacto telefónico (ou 
outro), que permita ao doente esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Uma vez tomada a decisão de realizar a rotação, devemos começar por cal-
cular a dose diária total de opióide, não esquecendo de considerar as doses 
de resgate por 24h nos doentes medicados com opióide para a dor irruptiva. 
De seguida, com base nas tabelas de equianalgesia, calcula-se a dose diária 
total equivalente de morfina e, com base nesta, a dose total diária do novo 
opióide.
Depois de calculada a dose total diária do novo opióide, esta deve ser reduzida 
25 a 50%, considerando a situação clínica do doente, a dose e a duração do 
tratamento com o opióide prévio.
Esta redução é feita devido à variabilidade individual, à tolerância cruzada in-
completa e considerando ainda algumas situações de risco como a idade 
avançada e a  insuficiência hepática e/ou renal. 

As reduções maiores recomendam-se nos idosos, nas situações médicas de 
grande fragilidade/debilidade (doença cardio-pulmonar, hepática ou renal se-
veras), quando a dose do opióide prévio é muito alta e quando se trata de um 
doente não caucasiano (por serem mais sensíveis aos opióides). Em algumas 
destas situações pode ser necessária uma segunda redução de 15 a 30%. 
Sempre que for necessário fazer arredondamentos, estes devem ser feitos 
para a dose mais baixa. 
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A necessidade de analgesia de resgate e a consequente monitorização ade-
quada deve estar acautelada tanto em termos de efeito analgésico como de 
efeitos secundários. A dose do opióide deve ser ajustada consoante a sua 
semi-vida e período de estabilização das concentrações plasmáticas, até que 
se atinja o efeito terapêutico pretendido.11, 20, 32, 35, 36, 37

Após as considerações anteriores, podemos sistematizar a rotação de opiói-
des em seis passos:

 1º passo: Calcular a dose diária total de opióide, incluindo a dose de  
  resgate;
 2ºpasso: Com base nas tabelas de equianalgesia, converter para a dose  
  equivalente de morfina diária;
 3º passo: Determinar a dose do novo opióide através das tabelas de  
  relação equianalgésica
 4º passo: Reduzir...
  i. ... 25% da dose calculada devido a tolerância cruzada  
      incompleta entre os opióides
  ii. ... 50% da dose calculada se o doente é idoso, debilitado ou  
      se a dose do opióide prévio era muito alta.
 5º passo: Prever a necessidade de analgesia de resgate
 6º passo: Reavaliar e titular a dose até atingir o objetivo terapêutico



47

E. Analgesia de resgate

O conceito de analgesia de resgate corresponde à administração de uma dose 
suplementar de medicação “on demand”, consoante a necessidade do doente,  
e surgiu associado ao tratamento da dor irruptiva em doentes oncológicos.38

No contexto de rotação de opióides, a analgesia de resgate é utilizada para 
suplementar a analgesia basal, também numa base “on demand”, durante o 
período de titulação de dose do novo opióide. Com esta analgesia  pretende-se 
evitar o aumento da dor ou surgimento de sintomas de privação, em doentes 
cuja dose calculada na rotação, fruto das reduções que são recomendadas, se 
venha a verificar ser insuficiente e até que se possa fazer um novo aumento de 
dose do opióide de base.11

Recomenda-se que a analgesia de resgate seja feita com um opióide de início 
de ação rápido ou de libertação imediata, numa dose de 5 a 15% da dose 
total de opióide diário. É aconselhável mas não obrigatório que, sempre que 
possível, o fármaco de resgate seja a mesma substância que o analgésico de 
base.11, 35
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IV. QUADRO DE RELAÇÃO EQUIANALGÉSICA 

RELAÇÃO EQUIANALGÉSICA 

MORFINA 
ORAL

TRAMADOL ORAL 1:5 a 1:10  

HIDROMORFONA OROS ORAL  5:1

OXICODONA/NALOXONA ORAL 1,5:1 a 2:1

TAPENTADOL ORAL 1:2,5

FENTANILO TRANSDÉRMICO 100:1 a 150:1

BUPRENORFINA TRANSDÉRMICA 75:1  a 95:1

CODEÍNA ORAL 1:6 a 1:10

MORFINA ENDOVENOSA 3:1

MORFINA SUBCUTÂNEA 2:1

TRAMADOL 
ENDOVENOSO/SUBCUTÂNEO 1:3,3



49

V. TABELA DE DOSES EQUIANALGÉSICAS

TABELA DE DOSES EQUIANALGÉSICAS 

DOSE TOTAL DIÁRIA (24H)

MORFINA 
ORAL 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 300 320

HIDROMORFONA 
OROS 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 56 60 64

TRAMADOL 
ORAL * 100 200 300 400 NÃO SÃO RECOMENDADAS DOSES SUPERIORES

CODEÍNA 
ORAL * 120 180 240

DOSE MÁXIMA DE CODEÍNA É DE 240 MG 
DOSE MÁXIMA DA ASSOCIAÇÃO DE CODEÍNA COM PARACETAMOL 

É DE 180 MG/DIA

TAPENTADOL 
ORAL 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

NÃO SÃO 
RECOMENDADAS

 DOSES SUPERIORES

OXICODONA/
NALOXONA ORAL 10/5 20/10 30/15 40/20 60/30 80/40

NÃO SÃO 
RECOMENDADAS DOSES 

SUPERIORES

MORFINA 
ENDOVENOSA 7 10 13 17 20 23 27 33 40 47 53 60 67 73 80 93 100 106

MORFINA 
SUBCUTÂNEA 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 140 140 150 160

TRAMADOL 
EV/SC 66 100 132 165 198 231 264 330 330 396 NÃO SÃO RECOMENDADAS 

DOSES SUPERIORES

FENTANILO 
TRANSDÉRMICO

(3 em 3 dias)
12,5 mcg/h 25 mcg/h 50 mcg/h 75mcg/h 100 mcg/h

BUPRENORFINA 
TRANSDÉRMICA

(2 x semana)
35 mcg/h 52,5 mcg/h 70 mcg/h 105 mcg/h 140 mcg/h
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