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o pronto atendimento, quais as opções de analgesia para idosos 
com contraindicações aos AINEs?

R: Nos EUA, o paracetamol é considerado um dos analgé-
sicos com melhor perfil de segurança para idosos nos 

serviços de emergência, devido ao menor risco de efeitos gas-
trintestinais, renais e cardiovasculares em relação aos AINEs. 
Contudo, deve ser usado com cautela em pacientes com com-

prometimento hepático, pelo risco de hepatotoxicidade16,17.
O tramadol é uma opção para indivíduos com dor moderada 
que não podem usar AINEs. Além disso, os opioides são reco-
mendados para o tratamento de dor moderada a intensa pela 
American Geriatrics Society16,17.
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o pronto atendimento, qual a importância do diagnóstico do tipo 
de dor para se escolher a medicação?

R: O diagnóstico preciso do tipo de dor é essencial para 
a escolha terapêutica, visto que cada tipo de dor tem 

tratamento específico18,19.
No pronto atendimento, normalmente se atende dores agudas 
que apresentam boa resposta com o uso dos AINEs. Contudo, há 
pacientes com dores crônicas que procuram analgesia na emer-
gência e, nestes casos, os AINEs não costumam ser eficazes19.
Em comparação com as dores nociceptivas, as dores neu-
ropáticas apresentam maior intensidade e necessitam de 

quantidade maior de analgésicos. O tramadol é considerado 
a segunda linha de tratamento para dor neuropática e deve 
ser indicado dentro do conceito de tratamento multimodal e 
também associado às medicações de primeira linha (antide-
pressivos tricíclicos, antidepressivos duais, anticonvulsivantes 
gabapentinoides). Na fase aguda, há necessidade maior de 
analgésicos, até que o efeito dos adjuvantes seja suficiente 
para o controle da dor18-21.



TRATAMENTO DAS DORES AGUDAS NA EMERGÊNCIA
Discussão
Neste caso, utilizar Paratram® como monoterapia foi uma opção interessante para o controle da dor aguda moderada (EVN entre 
4 e 6) devido à restrição aos AINEs (gastrite, HAS) e relaxantes musculares (arritmia). Além disso, o fato de o mesmo comprimido 
conter dois analgésicos potencializa a analgesia e facilita a adesão ao tratamento, principalmente em pacientes com polifarmácia.

A otimização do manejo da dor aguda, especialmente na população de trauma ortopédico, tem consequências signifi-
cativas e de longo alcance com relação à melhora dos resultados fisiológicos, funcionais e, principalmente, de satisfa-
ção do paciente. A ideia deste material é exemplificar e orientar o tratamento das dores agudas1.

caso clínico

Identificação
Homem, 62 anos de idade, negro, casado, motorista de aplicativo.

Queixa e duração
Há uma semana, o paciente foi vítima de acidente automobilístico, apresentando trauma cervical. Foi levado ao serviço de emer-
gência, onde não foram identificadas lesões em exames complementares.
Na emergência, a analgesia utilizada foi dipirona, anti-inflamatório não esteroidal (AINE) e tramadol via endovenosa (EV), com 
melhora de 40% na escala visual numérica (EVN) (Fig. 1).
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R: A dor é uma das principais queixas que levam o paciente 
ao pronto atendimento. A analgesia adequada é essen-

cial para aliviar o sofrimento e suas repercussões, mas, tam-
bém é importante lembrar que o controle inadequado da dor 

aguda é considerado importante fator de risco para o desen-
volvimento de dores crônicas. Assim, o controle da dor aguda 
no pronto atendimento é primordial para evitar o processo de 
sensibilização e cronificação da dor3,4.

omo otimizar a analgesia no pronto atendimento?

R: A analgesia no pronto atendimento pode ser otimiza-
da por meio do tratamento multimodal, que é a com-

binação de diferentes métodos de tratamento que agem em 
diferentes mecanismos de ação de maneira sinérgica para 

potencializar a analgesia, no entanto, com menos efeitos 
colaterais, devido à utilização de doses individualmente 
menores. Exemplo: associação de paracetamol com trama-
dol (Paratram®)5,6.

uais são as vantagens de utilizar a associação de paracetamol 
com tramadol (Paratram®)?

R: Paratram® possui a associação de substâncias sinérgicas 
com mecanismos de ação diferentes, o que potencializa 

sua analgesia, seguindo o conceito de tratamento multimo-
dal. Outra vantagem importante é a comodidade posológica, 
visto que os dois analgésicos estão no mesmo comprimido. 
Somado a isso, é uma opção interessante pela eficácia anal-
gésica comparável ao tramadol de 50 mg, porém, com menos 
efeitos colaterais (Fig. 2)7,8.

uando os opioides devem ser indicados?

R: Os opioides são indicados para o tratamento da dor on-
cológica e outros tipos de dor moderada a intensa, como 

a dor aguda no trauma e pós-operatória. No entanto, a litera-
tura é clássica ao relatar que os médicos têm dificuldade de 
prescrever opioides e o paciente de aceitar a terapia, pelo medo 

dos efeitos adversos ou vício. O consumo global de opioides é 
maior nos países desenvolvidos, sendo que 75% da população 
mundial, em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 
não recebem analgésicos de maneira proporcional à intensida-
de da dor, acarretando ineficácia no tratamento9.

orque titular a dose de Paratram®?

R: A titulação dos opioides tem o objetivo de alcançar o 
equilíbrio entre analgesia e efeitos colaterais. Um ensaio 

clínico concluiu que a titulação gradativa da dose da associação 

de tramadol com paracetamol (Paratram®) proporciona anal-
gesia semelhante à prescrição sem escalonamento da dose, no 
entanto, com menos risco de abandono por efeitos colaterais10.

uais são os efeitos colaterais mais comuns dos opioides?

R: A constipação (40 a 90% dos casos) é o efeito adverso 
mais comum, seguida de náuseas e vômitos (10 a 40% 

dos casos), retenção urinária (4 a 18% dos casos) e prurido 

(1%). A depressão respiratória é rara, e sua incidência varia 
entre 0,002 e 1,2% dos casos11.

omo manejar os efeitos colaterais mais comuns dos opioides?

R: Constipação: inicialmente, é importante orientar a 
ingestão adequada de fibras e líquidos, associada 

aos exercícios aeróbicos. Todavia, como a constipação não 
tem tolerância, muitas vezes os laxativos (osmóticos, for-
madores de bolo fecal, estimulantes, lubrificantes) preci-
sam ser indicados11.
Náuseas: os antieméticos podem ser indicados quando as náu-
seas não melhoram espontaneamente. Um detalhe importante 
é que a ondansetrona deve ser evitada em associação com o 

tramadol, visto que alguns estudos indicam que essa combina-
ção pode reduzir o efeito analgésico do tramadol11,12.
Retenção urinária: diminuir a dose do opioide e, em alguns ca-
sos, fazer a rotação dos opioides pode auxiliar na melhora da 
retenção urinária. Contudo, em algumas situações, pode ser 
necessária a sondagem vesical11.
Prurido: é possível tentar ajustar a dose e realizar a rotação 
dos opioides, mas, para algumas situações, a prescrição dos 
anti-histamínicos deve ser indicada11.

or que é importante controlar a dor aguda no pronto atendimento?

O paciente foi liberado com dor moderada (EVN = 6) com 
prescrição para casa de AINE e dipirona 500 mg 8/8h via 
oral (VO).

Antecedentes mórbidos pessoais
Obesidade, diabetes tipo II, hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), hipercolesterolemia, arritmia, gastrite.

omo indicar os opioides de forma mais segura?

R: Diferentemente do que ocorre na América do Norte, a 
incidência de abuso dos opioides na América Latina está 

em torno de 1%. O uso dos opioides no manejo da dor relacio-
nada ao câncer e nos cuidados paliativos é amplamente acei-
to, assim como para o tratamento da dor aguda moderada a 
intensa. Contudo, a indicação para dor crônica não oncológica 
continua controversa, e a decisão de indicar opioides para dor 
crônica deve ser baseada no equilíbrio entre o risco e poten-
ciais benefícios9,13,14.
Apesar do risco de adicção intrínseco aos opioides, é raro que 
esse fenômeno ocorra no tratamento em curto prazo, com ex-
ceção a alguns indivíduos altamente susceptíveis. Para avaliar 
o risco de adicção dos opioides, existem algumas ferramen-
tas, conforme exemplificado na tabela 114,15.

Medicamentos em uso
Associação de sitagliptina e metformina, hidroclorotiazida 25 mg, sinvastatina 20 mg, amiodarona 100 mg, omeprazol 40 mg.

Hábitos e vícios
• Hábito intestinal diário.
• Sem histórico pessoal ou familiar de vícios.

Exame físico
Sem déficits neurológicos, com pontos de gatilho miofasciais na região cervical.

Exames complementares
Exames de imagem sem alterações.

Histórico dos tratamentos realizados
AINEs: usou EV na emergência com alteração da pressão arterial. Não usou AINE VO que foi prescrito para casa, com receio de 
piora da gastrite.
Tramadol EV: teve boa resposta analgésica na emergência, entretanto, referiu náuseas.

Conduta
Paratram® (paracetamol 325 mg + tramadol 37,5 mg), um comprimido VO de 6/6h, podendo aumentar gradativamente a dose até 
dois comprimidos VO de 6/6h por dia, dependendo da necessidade de analgesia e dos efeitos colaterais.

Resposta ao tratamento (EVN = 6 → 2)
Melhora parcial da dor com Paratram® de 6/6h e maior analgesia quando aumentou a dose noturna para dois comprimidos, visto 
que a dor atrapalhava o sono. O paciente relatou náusea com resolução espontânea nos primeiros dias, sem necessidade de me-
dicação. Após melhora da dor, ele foi gradativamente retomando seus hábitos diários. Sua reabilitação teve início sem piora do 
quadro doloroso, e a necessidade de usar a medicação foi sendo reduzida.

Figura 1. Escala visual numérica, na qual zero significa ausência de 
dor e 10 corresponde à pior dor imaginável. Considera-se dor leve de 
1 a 3, dor moderada de 4 a 6 e dor intensa de 7 a 102.

Sem dor Pior dor imaginável
1 109872 3 4 5 6

Fim do Estudo

NS
P = 0,455

Período Basal
0

20

40

60

80

100

NS
P = 0,549

Figura 2. Após 10 dias de tratamento, tanto a associação de paracetamol 
325 mg com tramadol 37,5 mg (em vermelho) quanto o tramadol 50 mg 
isolado (em azul) proporcionaram melhora significativa em relação à dor 
basal em estudo multicêntrico. Não houve diferença significativa entre os 
grupos, ou seja, a associação de paracetamol 325 mg com tramadol 37,5 
mg teve analgesia comparável ao tramadol de 50 mg isolado8.
Adaptado de: Perrot S, Krause D, Crozes P, Naïm C, GRTF-ZAL-1 Study Group. E�cacy and 
tolerability of paracetamol/tramadol (325 mg/37.5 mg) combination treatment compared with 
tramadol (50 mg) monotherapy in patients with subacute low back pain: a multicenter, randomi-
zed, double-blind, parallel-group, 10-day treatment study. Clinical therapeutics. 2006.

Tabela 1. A ferramenta de risco de abuso de opioides deve ser utili-
zada antes do início da terapia medicamentosa. Os escores indicam o 
risco de abuso: ≤ 3 corresponde a baixo risco; 4 a 7, a risco modera-
do; ≥ 8 a alto risco14.

Marque cada caixa que se aplica

Histórico familiar de abuso de substâncias
Álcool
Drogas ilegais
Medicamentos sob prescrição

Histórico pessoal de abuso de substâncias
Álcool
Drogas ilegais
Medicamentos sob prescrição

Idade etre 16-45 anos
Histórico de abuso sexual na pré-adolescência
Distúrbio psicológico

Desordem de Déficit de Atenção, TOC, 
bipolar, esquizofrenia

Depressão
Escore total

Mulheres

1
2
4

3
4
5
1
3

2

1

Homens

3
3
4

3
4
5
1
0

2

1

Adaptado de: Cheatle MD et al. Development of the revised opioid risk tool to predict opioid 
use disorder in patients with chronic nonmalignant pain. J Pain. 2019.


