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1. RESUMO 

Esta pesquisa bibliográfica aborda os cuidados de enfermagem no controle da dor com a 

utilização de opióides, pois estes são frequentemente desenvolvidos com insegurança pelos 

profissionais. Os opióides são alcalóides extraídos da papoula e podem causar uma série de 

efeitos colaterais. Os estudos mostram que a ocorrência de efeitos adversos de difícil 

controle no momento da utilização de opióides é a principal causa de insegurança nos 

profissionais de enfermagem.  

2. INTRODUÇÃO 

A dor é reconhecida como um mecanismo de proteção. No entanto, quando exacerbada 

influencia de forma negativa na qualidade de vida. Prejudica relações sociais e familiares, 

muitas vezes incapacita para autonomia das atividades diárias. (KULKAMP, BARBOSA, 

BIANCHINI, 2008; KIPEL, 2004; BARROS, PEREIRA, NETO, 2011).    

O nosso organismo detém mecanismos fisiológicos que auxiliam no controle da dor.  

Quando esses mecanismos não são suficientes, o uso de medicações é necessário para 

promoção do alívio da dor ou ao menos para alcançar a redução do desconforto.  

3. OBJETIVOS 

Identificar fatores que contribuem para insegurança do enfermeiro na administração dos 

opióides e descrever os cuidados com o tratamento.  

4. METODOLOGIA 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica. O material 

utilizado foi constituído de artigos de revistas científicas e livros. O levantamento bibliográfico 

foi realizado por meio de consultas às seguintes bases de dados eletrônicas: SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online), DEDALUS (Banco de Dados Eletrônicos da USP), 

LILACS (Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciência da Saúde), CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e documentos legais. Com 

uso dos descritores: opióides; opiáceos; enfermagem; opiofobia, analgesia, dor. Como 

critérios de inclusão para a seleção do material pesquisado foram considerados os materiais 

publicados em língua portuguesa, na íntegra, escritos por profissionais da saúde e que 

contemplam os objetivos da pesquisa, um artigo em inglês foi utilizado. A busca foi 

retrospectiva, priorizando publicações entre 2005 e 2013.  



5. DESENVOLVIMENTO 

Os opióides são reconhecidos como uma classe farmacológica com forte poder de 

analgesia sendo por vezes o único capaz de conter um episódio de dor forte. No entanto, 

são capazes de produzir graves efeitos colaterais tornando extremamente importante o 

conhecimento adequado a respeito, para que não ocorra falha no seu uso. (GUYTON, 

2006; SMELTZER et al, 2009; GUSTEIN, AKIL, 2010).  

De acordo com Baltiere (2004), os opióides são alcalóides extraídos da papoula. São 

descritos como derivados do ópio. A palavra ópio deriva do grego “ópium” e significa 

“suco”. O termo opióide foi consolidado devido à associação com a forma como é 

realizada a extração dos alcalóides opióides, através do suco da papoula (Papaver 

Somniferum).  

Os medicamentos opióides mais comumente utilizados incluem codeína, tramadol, morfina, 

fentanil, oxicodona, metadona, meperidina e hidrocodona. Por via oral estão disponíveis as 

medicações: codeína, tramadol, morfina, metadona, e oxicodona. Através da via subcutânea 

utiliza-se o tramadol, a morfina e o fentanil. Para a via transdérmica o fentanil é a única 

opção. Por via epidural e intratecal há possibilidade de uso da morfina e do fentanil (BRASIL 

MS, 2001; SMELTZER et al, 2009).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diversos autores sugerem que os efeitos adversos causados pelos opióides são 

complicações muito temidas e determinam a causa de insegurança na sua administração. 

Sugerem ainda que o preconceito e o conhecimento deficiente sejam as razões para que os 

enfermeiros tenham dificuldade na compreensão dos efeitos adversos. Os efeitos mais 

citados incluem a depressão respiratória, dependência física, dependência química, 

convulsões, náusea, vômito, retenção urinária e intoxicação. Prescrições no padrão “se 

necessário” são criticadas por serem mais um complicador, pois a responsabilidade de 

administrar ou não o medicamento passa a ser do enfermeiro, e este profissional muitas 

vezes julga que o uso apropriado deve ser o menor possível para todos os pacientes. Isto 

pode acarretar em subdosagens e controle ineficiente da dor. Outros fatores encontrados 

como complicadores do uso de opióides incluem o relato de que os pacientes pedem 

medicação sem ser necessário e falta deste analgésico nas farmácias que não encaminham 

para os setores de internação hospitalar drogas analgésicas para uso “se necessário”. 



(KULKAMP, BARBOSA, BIANCHINI, 2008; KIPEL, 2004; BARROS, PEREIRA, NETO, 

2011; BALTIERI D.A, 2004; NASCIMENTO A.L, et al, 2011).  
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