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ROTAÇÃO
DE OPIOIDES
Por que e como fazer

Mais agilidade, segurança
e precisão na hora de medicar
seus pacientes!

Calculadora de Doses
Espaço Zodiac

No tratamento com opioides é recorrente                                             
a necessidade de realizar rodízios e converter 
os analgésicos em proporções equianalgésicas.¹

Para converter um opioide para outro, o primeiro 
passo é determinar a dose diária total do 
opioide em uso e então realizar a conversão.¹
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e a Calculadora de Doses e Opioides gratuitamente.

Calcula a conversão de
doses de opioides para
oxicodona de liberação
prolongada3

Apresenta a dose inicial
de opioides e intervalo
recomendado²
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Os pacientes devem ser avaliados cuidadosamente quanto à idade, ao sexo, 
à raça, às interações farmacológicas, comorbidades, além da resposta prévia do 
paciente ao uso anterior de opioide no que diz respeito à eficácia e tolerabilidade, 
via de administração, disponibilidade do novo opioide e se a rotação do opioide é 
realizada em paciente internado ou ambulatorial19,20,23,25.

Para calcular a dose diária total de opioide, é necessário considerar a dose do 
opioide usada pelo paciente em 24 horas, incluindo a dose do opioide de resgate 
utilizada para controlar a dor irruptiva. Com base na tabela de equianalgesia, é cal-
culada a dose diária total equivalente de morfina e, com base na dose diária total 
equivalente de morfina, é calculada a dose total diária do novo opioide, que deve 
ser reduzida em 25 a 50%, considerando o estado clínico do paciente, bem como 
a dose e a duração do tratamento com o opioide que será trocado19,20,23,25.

Essa redução é feita devido à variabilidade individual, à tolerância cruzada in-
completa e considerando ainda algumas situações de risco, como idade avançada 
e insuficiência hepática e/ou renal. Maiores reduções de dose são recomendadas 
para pacientes idosos, pacientes com doença cardiopulmonar, hepática ou renal 
graves, quando a dose do opioide que será substituído é muito alta e quando o 
paciente pode ser mais sensível ao opioide por não ser caucasiano. Se necessário 
fazer arredondamento da dose, deve ser usada a dose mais baixa19,20,23,25.

ConClusões
A rotação de opioide tem como objetivo melhorar o controle da dor ao aprimorar 

a analgesia e reduzir os efeitos adversos que ocorrem quando usadas doses altas 
de opioides por período prologado, porém, precisa ser implementada com cautela 
e uso de tabelas de conversão, as quais devem ser consideradas uma ferramenta 
útil para definir a dose inicial criteriosa do novo opioide.
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intRodução
A prescrição de opioides para o tratamento de dores crônicas oncológicas e 

não oncológicas habitualmente gera temor sem fundamento na maioria dos médi-
cos, porém, esses medicamentos são responsáveis por menos efeitos adversos do 
que outros fármacos prescritos sem receios, em doses elevadas por períodos pro-
longados, como os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou os anticoagulantes, 
por falta de formação específica, como comprova um estudo realizado nos EUA, 
em que apenas 20% de médicos recém-formados responderam corretamente às 
perguntas de escolha múltipla sobre analgesia opioide, sendo que mais da metade 
não sabia converter uma dose de morfina endovenosa em morfina oral1,2.

opioides no ContRole de doRes CRôniCas 
onCológiCas e não onCológiCas

Os opioides, antes basicamente indicados para dor oncológica ou paciente ter-
minal, atualmente têm sido usados no controle de dor moderada ou forte, aguda ou 
crônica, independentemente da etiopatogenia ou da possibilidade de cura da lesão ou 
doença de base, especialmente a partir de 1986, quando a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) introduziu a escada analgésica (Fig. 1), que, embora elaborada para o 
tratamento da dor crônica oncológica, passou a ser utilizada também no controle da 
dor aguda e crônica de qualquer etiologia, expandindo a analgesia com opioides3-6.

Como a oxicodona de liberação prolongada é um opioide forte, ela deve ser 
usada no terceiro degrau da escada analgésica, porém, por suas características 
de eficácia e seu perfil de segurança, seu uso também foi recomendado em doses 
menores ou iguais a 20 mg por dia, já no segundo degrau da escada analgésica3.

diagnosticar e tratar os efeitos colaterais. Os efeitos adversos são comuns a todos os 
opioides e a todos os indivíduos, porém, sua intensidade é dependente da dose e do 
indivíduo, ou seja, para o efeito analgésico, há bons e maus respondedores, também 
para os efeitos adversos há indivíduos mais e outros menos sensíveis, por causa dos 
vários subtipos de receptores μ e dos polimorfismos genéticos4-8.

Quando ocorre uso prolongado desse grupo de fármacos, especialmente na 
dor crônica não oncológica, é necessário que o médico prescritor tenha atenção 
aos efeitos adversos que podem ocorrer e conhecimentos adequados sobre de-
pendência química, tolerância e rotação dos opioides4-6.

toleRânCia
A tolerância é um estado adaptativo pelo qual a exposição a um opioide induz, 

ao longo do tempo, alterações que resultam em diminuição da resposta a um ou 
mais dos efeitos desse fármaco. A tolerância aos efeitos adversos é benigna na 
prática clínica, porque permite que a dose diária dos fármacos opioides seja gra-
dualmente aumentada até que sejam atingidas as doses analgésicas eficazes, por 
vezes elevadas, sem efeitos adversos significativos. O único efeito colateral que 
não é atenuado pela tolerância é a constipação intestinal, que deve ser tratada com 
dieta e medicamentos desde o início da terapêutica com os opioides1,9-11.

No entanto, também ocorre tolerância no que se refere ao efeito analgésico que, 
em geral, se manifesta mais lentamente do que a tolerância aos efeitos adversos, 
motivo pelo qual é necessário o aumento gradual e paulatino da dose à medida que 
a dor não é controlada pela dose de opioide que havia sido titulada como eficaz. 
Muitas vezes é necessário aumentar a dose já estabelecida do opioide por causa 
de aumento da intensidade do estímulo doloroso devido à progressão da doença, 
e não à diminuição de eficácia do fármaco opioide por causa da tolerância1,9-11.

A tolerância nada tem a ver com dependência e não se verifica apenas para 
os opioides, pois pode ocorrer com praticamente todos os psicofármacos. A de-
pendência física significa apenas que pode ocorrer síndrome de abstinência em 
caso de suspensão ou redução súbita do fármaco, e a dependência psicológica 
consiste no comportamento compulsivo de busca pelo opioide sem qualquer 
razão relacionada à dor1,9-12.

Entretanto, como está bem estabelecido que a tolerância à analgesia pode ocor-
rer durante o tratamento da dor com qualquer opioide, o médico deve aumentar 
gradativamente a dose diária para garantir a analgesia adequada e ter atenção à 
progressão dos efeitos adversos, que podem ser tão intensos que inviabilizam o uso 
daquele opioide. Portanto, para poder garantir analgesia adequada para o paciente, 
o médico deve ter sempre em mente a necessidade de fazer a rotação do opioide12.

Rotação opioide
Rotação opioide é a mudança de fármaco ou de via de administração com 

o objetivo de melhorar os resultados, ou seja, é a troca de um opioide por outro 
quando a analgesia é inadequada e/ou os efeitos colaterais relacionados ao opioide 
são incontroláveis11,13-18.

Na prática, a rotação de opioide implica em mudar de um opioide para outro 
com o objetivo de controlar melhor a dor ou reduzir a disfunção cognitiva, as aluci-
nações, o delírio, as mioclonias, as náuseas e vômitos, a constipação e a hipoten-
são ortostática, os quais são os principais efeitos adversos que ocorrem quando 
são usadas doses altas de opioides por período prologado19,20.

As principais indicações para a rotação do opioide são a redução da capacida-
de analgésica pelo agravamento da situação subjacente em paciente tratado com 
opioides fracos, desenvolvimento de tolerância ou hiperalgesia induzida por opioide, 

diminuição da absorção do opioide, interação com outros fármacos, acumulação de 
metabólitos, redução da função renal, preço ou falta do fornecimento do opioide16.

RisCos assoCiados à Rotação de opioides
Geralmente a rotação de opioides tem vantagens significativas para o controle da 

dor dos pacientes com dor crônica, no entanto, é necessário estar alerta para os riscos 
associados a esta estratégia, uma vez que podem ocorrer erros grosseiros de sub 
ou sobredosagem quando é realizada a conversão de um opioide para outro, pois a 
sobredosagem pode desencadear efeitos adversos eventualmente graves e mesmo 
fatais, por outro lado, a dose baixa em excesso vai agravar a dor, podendo até desen-
cadear síndrome de abstinência devido à redução rápida da dose de opioide21.

Nenhuma tabela de equivalência entre opioides deve ser utilizada sem avaliação cui-
dadosa e sistemática do paciente ao mudar de um opioide por outro, tendo sempre em 
mente que pode haver tolerância cruzada incompleta entre opioides, possibilidade de 
polimorfismos genéticos que podem alterar significativamente a resposta a um dos opioi-
des e também falência de via de administração, de metabolização ou de eliminação1,21.

dose equianalgésiCa
A dose equianalgésica ou equipotente de um opioide é a dose que produz anal-

gesia equivalente em relação ao composto de referência, que geralmente é a morfina, 
permitindo obter uma relação de dose de modo que os dois opioides proporcionem 
aproximadamente o mesmo alívio da dor. A dose equianalgésica que deve ser utilizada 
na rotação de opioides precisa levar em consideração o contexto clínico, não podendo 
ser feita sem conhecimento adequado dos quocientes de conversão utilizados22,23.

A equianalgesia entre dois fármacos opioides não pode ser considerada um 
simples cálculo matemático, porque varia de acordo com o sexo, as disfunções 
dos diversos órgãos, a presença de interações farmacológicas, as diferenças indi-
viduais da farmacocinética e farmacodinâmica22.

CálCulo da dose do novo opioide
Uma diretriz fundamental a ser respeitada na rotação de opioides é que a dose 

ótima do opioide para cada paciente é determinada por titulação, sendo que as ta-
belas de equianalgesia ou de conversão (Tabela 1) devem ser consideradas apenas 
como ferramenta útil para definir uma dose inicial criteriosa do novo opioide22,23.
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Conversão de fentanil transdérmico para comprimidos de cloridrato de oxicodo-
na de liberação prolongada: 18 horas após a eliminação do adesivo transdérmico 
de fentanil, pode-se iniciar o tratamento com cloridrato de oxicodona. Cada 25 
mcg de fentanil transdérmico corresponde a 10 mg de cloridrato de oxicodona de 
liberação prolongada24.

A mudança da via de administração para um mesmo opioide, embora não seja con-
siderada exatamente uma conversão de opioide, deve levar em consideração a equianal-
gesia, pois pode ocorrer eventual alteração da biodisponibilidade do fármaco, em termos 
de hidro e lipossolubilidade, que possibilitam a absorção no trato gastrointestinal ou a ab-
sorção sublingual e transdérmica, evitando ou não o efeito de primeira passagem19,23,25.

A dose do opioide que será usado em substituição ao opioide em uso deve ser 
calculada considerando a tolerância cruzada incompleta, sendo mais seguro redu-
zir em 25 a 50% a dose diária do novo opioide calculada por meio das tabelas de 
equianalgesia ou de conversão19, 20,25.

Outro fator que deve ser respeitado são as diferenças farmacodinâmicas entre o 
opioide em uso e o novo opioide, especialmente fatores que possam interferir na bio-
disponibilidade, isto é, na quantidade do fármaco que chega aos receptores, e também 
dos polimorfismos genéticos responsáveis por resposta diferente a cada opioide19,23,25.

O uso de opioides potentes para tratamento da dor crônica oncológica ou não é 
recomendado desde que feita a prescrição cuidadosa pelo profissional e o uso respon-
sável pelo paciente, para otimizar a relação entre benefício e efeitos colaterais, e deve 
seguir os seguintes princípios: preferência pela via oral, doses adequadas em intervalos 
fixos, seguir a escada analgésica, uso de forma individualizada, titular a dose, prevenir, 

Figura 1. Escada analgésica da OMS3.
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Dor forte
AINEs + Adjuvantes + 

Oxicodona, Mor�na, Metadona

Dor moderada
AINEs + Adjuvantes + 

Tramadol, Codeína, Oxicodona

Dor leve
AINEs + Adjuvantes

Dor
aguda

Intensidade
da dor

Dor
crônica

Intensidade
da dor

Mg/dia de opioide fator = Mg/dia da oxicodona oral

Opioide
Oxicodona
Codeína

Metadona
Fentanil 

Opioide oral anterior
1

0,15
0,5
1,5

veja abaixo

Opioide parenteral
-
-

1,5
3

veja abaixo

**Fentanil T TS - Dose conservadora de 10 mg/12 horas de oxicodona de liberação prolongada para cada 25 µg/hora de adesivo.

Tabela 1. Fatores de multiplicação para fazer a conversão da dose diária
de opioide na dose diária de oxicodona oral24.


