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Os Estad
dos Unido s da Amé
érica (EUA
A) represe
entam 80%
% do
cons
sumo de op
pioides no mundo, en quanto a maioria
m
da população vive em países
p
com pouca distribuição e acesso, ssendo o Brrasil um de
estes. No a
ano de 2015, o
cons
sumo de op
pioides nos
s EUA foi d
de 677 miligramas (m
mg) por pe
essoa, enqu
uanto
que no Brasil foi de ape
enas 10 m
mg (Figura 1). A div
vergência n
no consum
mo de
opioiides eviden
ncia realidad
des oposta s.

Fig
gura 1 – Con
nsumo total de opioides (mg/pessoa
a) entre 2000
0 a 2015.

De um la
ado, os EU
UA vivencia
am uma crise de saú
úde pública pela
epide
emia de consumo
c
de opioidess, caracteriizada pelo aumento do númerro de
depe
endentes, uso
u
ilegal destes
d
med icamentos,, além de mortes
m
porr overdose. Para
se te
er uma ideia da exten
nsão do pro
oblema cerrca de 2 milhões
m
de a
americanos
s têm
trans
stornos devido ao us
so de opio
oides e aprroximadamente 90 p
pessoas mo
orrem
todos os dias de overdose
e. Aliado a este panorrama houve
e aumento da síndrom
me de
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abstiinência de opioides ne
eonatal, carracterizada
a por sinais e sintomass de abstinência
em recém-nasc
cidos devid
do à expossição intrau
uterina aos
s opioides. Devido a esta
situa
ação, o Cen
ntro de Con
ntrole e Pre
evenção de
e Doenças (CDC)
(
criou
u, em 2016
6, um
conju
unto de dirretrizes para a prescriçção, regula
amentação e utilização
o de opioides de
form
ma adequada nos EUA.
Do outro lado, no B
Brasil existe a subutilização de o
opioides, a qual
o desconhe
pode
e ser explic
cada parcialmente pelo
ecimento e crenças de
e profission
nais e
pacie
entes sobre
e os efeitos
s sistêmico
os de opioides e por atitudes qu
ue valorizam os
efeitos indeseja
ados e a dependência
a em detrim
mento ao controle
c
ad
dequado da
a dor.
Esta situação é retratada em estud o realizado
o em serviç
ço de emerrgência em
m São
Paulo
o, em que parte dos pacientes
p
a dmitidos em
m decorrên
ncia de trau
uma não recebia
nenh
hum tipo de tratamen
nto para d or, ainda que
q
esta fo
osse relata
ada. Outro dado
apon
ntado que reflete
r
a ne
egligência à dor, foi que dentre os
o paciente
es tratados
s, não
houv
ve critério de escolh
ha de ana lgésicos, pessoas
p
co
om dor inssuportável (dor
class
sificada pelo paciente como de nível 10 nu
uma escala
a de zero a 10, onde zero
repre
esenta ausência de do
or e 10 a p
pior dor já sentida) poderiam re
eceber o mesmo
trata
amento que
e pessoas com dor ava
aliada como
o menor do
o que 10.
É um des
safio o trata
amento da dor aguda e crônica n
no Brasil, o qual
tem como fatores: uso in
nadequado de opioide
es na prática clínica, uma vez que
q
é
nece
essária a pa
adronização
o de avalia
ação da do
or nas unid
dades, prom
mover educ
cação
em saúde pa
ara o pac
ciente e familiares acerca da
d
sensaçã
ão doloros
sa –
princ
cipalmente a desmistificação sobre agravos causados pellos analgé
ésicos
opioiides; venc
cer a resis
stência e desconhecimento dos profissio
onais de saúde
s
aplic
cando as estratégias
e
adequada
as de man
nejo da do
or, como u
uso de es
scalas
padrronizadas e Escada An
nalgésica da
a Organização Mundia
al da Saúde
e, que fornecem
identtificação effetiva dos níveis
n
álgico
o farmacoló
ógico,
os e “caminho” para tratamento
inclu
uindo os an
nalgésicos opioides
o
fra
acos e fortes, respecttivamente. Além disso, no
ano de 2012, foi
f publicad
da a Porta ria número
o 1.083 do
o Ministério
o da Saúde
e que
aprovou o Protocolo Clínic
co de Direttrizes Terap
pêuticas da
a Dor Crôniica, e em 2013,
2
recom
mendações
s de uso de
d opioidess com validação da Sociedade Brasileira para
Estud
do da Dor (SBED),
(
ten
ndo potenccial de reverter a subu
utilização de
esses fármacos.
Estes dois países esstão em mo
omentos distintos qua
anto a utiliz
zação
de opioides. En
nquanto, os
s EUA tenta
am conter a crise gerrada pelo u
uso desenfrreado
desses medica
amentos co
om a impllementação
o de diretrizes, no Brasil a dor
d
é
negliigenciada, com criaç
ções recenttes de pro
otocolos pa
ara o trata
amento da
a dor
crônica na aten
nção básica, que pode
em melhora
ar o cuidado
o no tratam
mento da dor no
país..
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