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RESUMO 
 

 

 

Introdução: O uso de medicamentos opioides vem sendo amplamente discutido, estudado e 
analisado, sobretudo após o início da denominada “epidemia de opiodes, ou seja, o grave 
problema de saúde pública nos Estados Unidos, decorrente do grande número de pessoas 
dependentes do uso de opioides prescritos. Com o aumento global de publicações científicas 
sobre o assunto, seria esperado também um aumento da quantidade de publicações sobre o 
uso de medicamentos opioides em países da América Latina. Objetivo: Realizar uma revisão 
de escopo para mapear e analisar publicações sobre o uso de opioides em países da América 
Latina. Materiais e Métodos: As publicações foram identificadas por meio de uma busca 
sistemática nas bases de dados Medline (via Pubmed), Embase e Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). Não foi utilizada nenhuma restrição quanto ao ano de publicação e idioma durante a 
busca. Dois revisores realizaram a elegibilidade das publicações encontradas de forma 
independente e um terceiro revisor avaliou as discordâncias. Foram incluídas apenas 
publicações que avaliaram algum aspecto relacionado ao uso, consumo ou acesso de 
opioides em qualquer país da América Latina ou nessa região, escritas em inglês, português 
ou espanhol. Estudos em animais e estudos in vitro foram excluídos. Posteriormente, as 
principais informações de cada uma foram extraídas (título, ano de publicação, país de 
interesse, assunto principal e tipo de publicação) e utilizadas para classificação e avaliação. 
Resultados: Após avaliação das 2.365 publicações encontradas e inclusão de 10 
publicações, manualmente, 42 foram consideradas nesta revisão de escopo. O principal tipo 
de publicação encontrado foram aquelas classificadas como “outros tipos de publicações sem 
análises de dados”, totalizando 22 publicações. Tal classificação inclui editoriais, relatos de 
experiência, consensos de profissionais de saúde, artigos de opinião, guidelines e revisões 
narrativas. Com relação ao assunto da publicação, cinco tópicos principais foram 
identificados: consumo, prescrição, percepção, acesso e eventos adversos. Discussão e 
conclusão: Apesar da grande quantidade de publicações sobre o uso de opioides 
identificadas para pesquisas realizadas no âmbito global, poucos estudos foram localizados 
sobre o assunto quando relacionado à América Latina. Além disso, dentre as publicações 
relevantes encontradas, mais da metade não envolvem análises de dados, demonstrando que 
o assunto vem sendo amplamente discutido, mas ainda é pouco estudado. 

 

Palavras-chave: 1. Opioides. 2. América Latina. 3. Uso racional de medicamentos. 4. Revisão 

de escopo. 



ABSTRACT 
 

 

 

Introduction: The use of opioid drugs has been widely discussed, studied and 
analyzed, especially after the beginning of the “opioid epidemic” that is happening in 
the United States.The use of opioid drugs has been widely discussed, studied and 
analyzed, especially after the beginning of the “opioid epidemic” that is happening in 
the United States. With the global increase of scientific publications about this topic it 
would be expected a lot of articles written with focus on the use of opioid drugs in Latin 
America. Objective: Develop a scope review to map and analyze publications about 
the use of opioids on Latin American countries. Methods: A search was carried out in 
the Databases Medline (through Pubmed), Embase and Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS) with topics related to the subject. No restrictions related to native language or 
year of publication were applied during search. Two independent reviewers identified 
the eligible publications and a third reviewer assessed the disagreements. Only the 
publications related to use, consumption or access to opioids on any Latin American 
country written in english, portuguese or spanish were considered. Animal and in vitro 
studies were excluded, as well as cohort studies, observational studies, regression 
analysis, prevalence studies and meta-analysis. Posteriorly the main information of 
each publication were extracted (title, year of publishment, country of interest, main 
subject and type of publication) and used for classifify and analyse them. Results: 
After the evaluation of the 2,365 found publications and the inclusion of 10 publications 
manually, a total of 42 was considered in this review. The main type of publication was 
“other publications without data analysis”, which included editorials, experience 
reports, consensus of health professionals, opinion articles, guidelines and narrative 
reviews. The five main identified subjects were: consumption, prescription, perception, 
access and Adverse Events. Discussion and conclusion: Despite the huge amount 
of publication related to the use of opioids globally, only a few studies were identified 
when related to Latin America. Besides that, more than half (22) of the relevant 
identified publications didn’t involve data analysis, which shows that the subject is 
being widely discussed but still little studied. 

 
Keywords: 1. Opioids. 2. Latin America. 3. Rational drug use. 4. Scoping review. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na década de 1990, a Sociedade Americana de Dor realizou esforços 

consideráveis para que a dor passasse a ser reconhecida como um dos cinco sinais 

vitais dos seres humanos, sinalizando o diagnóstico e manejo da dor como um direito 

do paciente. Como consequência dessa importante iniciativa, houve uma liberalização 

da prescrição de opioides para dores crônicas e não crônicas (SKOLNICK, 2018), o 

que pode ter contribuído para o aumento significativo no consumo de opioides 

apresentado pelos Estados Unidos entre os anos de 1992 e 2011. Destaca-se que em 

1992 foram dispensados aproximadamente 25 bilhões de Miligramas de Morfina 

Equivalentes - MME (Morphine Milligram Equivalent), a ferramenta utilizada para gerar 

valores equivalentes de doses entre diferentes opioides considerando a potência da 

morfina), e em 2011 o valor foi 900% maior, alcançando aproximadamente 250 bilhões 

de MME dispensados (IQVIA, 2020). 

Atualmente, os Estados Unidos (EUA) vivem uma crise de opioides, sendo 

protagonizada por altos índices de dependência, tolerância e casos fatais de 

overdose, o que vem sendo chamada de “epidemia de opioides”. 

Observa-se que tal situação vem provocando um estímulo geral para 

discussões e estudos sobre o tema, promovendo um aumento significativo na 

quantidade de publicações científicas envolvendo opioides. Ao realizar uma pesquisa 

na plataforma Pubmed®, foram encontrados cerca de 2.200 artigos com o termo 

“opioid” em seu título ou resumo, publicados entre os anos de 1948 e 1999. Já entre 

2000 e 2020, cerca de 60.000 artigos com as mesmas características foram 

publicados. 

Apesar de o mau uso de opioides ser um problema mundialmente observado, 

alguns países apresentam o problema oposto ao que ocorre nos EUA, com a utilização 

insuficiente de medicamentos opioides. Essa questão é observada principalmente em 

países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento (SCHOLTEN, et al., 2019; 

DIEDERIK, SCHLEIFER, AMON, 2010) e tem como principal consequência o manejo 

inadequado da dor. 

Até o ano de 2011, os países latino-americanos consumiam menos de 2% dos 

opioides utilizados mundialmente. Essa baixa utilização pode ser atribuída 

principalmente a legislações e regulamentações restritivas, características 

socioeconômicas desfavoráveis e falta de conhecimento e habilidades para que o 
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tratamento de dor com opioides seja realizado de maneira adequada (LIMA, 

PASTRANA, 2016.) 

Diante do aumento do número de publicações sobre o tema devido à crise de 

saúde pública nos EUA, seria esperado que fosse identificado que países da América 

Latina também passassem a publicar mais sobre o tema. Esse trabalho busca avaliar 

se isso ocorreu e quais foram as conclusões desses estudos. 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Dor é a sensação associada a um estímulo nocivo ao organismo, a seus efeitos 

imediatos ou tardios. Está associada à nocicepção e é subjetiva, sendo percebida de 

formas diferentes por cada indivíduo. Não sendo manejada corretamente, a dor pode 

provocar inúmeros efeitos no bem-estar dos pacientes, como redução da qualidade 

de vida, sono prejudicado, diminuição na capacidade física e depressão (SINATRA, 

2010). Apesar dos prejuízos já conhecidos do tratamento inadequado da dor, sabe-se 

que o acesso a medicamentos para essa indicação ainda é de baixo a inexistente em 

muitos países do mundo (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 

2016). 

Uma das classes terapêuticas fundamentais para o manejo adequado da dor, 

são os medicamentos opioides. Estes fármacos são derivados naturais ou 

semissintéticos do ópio, substância presente na papoula (Papaver somniferum), a 

qual tem seus efeitos conhecidos e utilizados há milênios. Os opioides apresentam 

atividade analgésica e ação depressora do Sistema Nervoso Central, sendo, portanto, 

classificados como medicamentos hipnoanalgésicos (BRUNTON, 2012). 

O organismo humano possui neurotransmissores peptídicos (encefalinas, 

endorfinas e dinorfinas) que, ao se ligarem a receptores opioides do sistema nervoso, 

atuam como inibidores naturais da dor e seus sinais. Medicamentos opioides 

mimetizam essa atividade, diminuindo a resposta e percepção da dor pelo indivíduo. 

Essa ação é conhecida como analgesia (BRUNTON, 2012). 

Os opioides são fármacos capazes de alterar diversos sistemas fisiológicos e, 

além da analgesia, podem provocar também alterações de humor e comportamentais, 

além de modificar funções respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais e 

neuroendócrinas. Consequentemente, algumas reações adversas provocadas pelos 

opioides são sonolência, euforia, dependência, tolerância, depressão respiratória, 
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constipação, náusea e vômito (BRUNTON, 2012). 

A euforia é uma reação adversa que estimula o sistema de recompensa e, 

associada à tolerância, que pode se desenvolver facilmente ao utilizar opioides, é 

possível ocorrer uma ingestão descontrolada dos medicamentos, levando à 

dependência. Essas características são as principais para considerarmos os opioides 

como passíveis de abuso (WANG, 2018). 

A partir da década de 1990, a prescrição de medicamentos opioides teve sua 

liberalização estimulada nos EUA e, consequentemente, o uso dessa classe 

farmacológica passou a aumentar significativamente no país. Tal mudança foi 

estimulada pelo reconhecimento de que a dor vinha sendo insuficientemente tratada 

(WALKER, 2018), e foi também consequência dos esforços e atividades realizados 

pela Sociedade Americana de Dor relacionados ao manejo adequado deste sintoma 

(SKOLNICK, 2018). Já nos anos 2000, observou-se um aumento significativo no 

consumo de opioides em países industrializados, mas o mesmo não ocorreu em 

países subdesenvolvidos (SCHOLTEN, et al., 2019): em 2011, os países de alta renda 

eram responsáveis por 92% da quantidade de morfina consumida mundialmente, 

enquanto os países de baixa e média renda consumiam somente os 8% restantes 

(HASTIE, 2014). 

Há alguns anos, os Estados Unidos da América estão vivendo uma crise 

protagonizada pelo mau uso e abuso de substâncias opioides, gerando impactos 

significativos ao país e à sua população. Tal problema foi declarado como uma 

emergência de saúde pública pelo governo americano, e está sendo considerada 

como uma “epidemia de opioides” (WHAT IS U.S...., 2021; TIMELINE..., 2021). 

Os opioides prescritos representam um importante papel na crise vivenciada 

pelos EUA, contribuindo para 55% das aproximadamente 400.000 mortes 

relacionadas a overdose de opioides ocorridas entre 1999 e 2017 no país (WHAT IS 

U.S...., 2021). Este problema vem sendo altamente discutido e provavelmente é o 

maior estímulo para o aumento significativo observado no número de publicações 

científicas envolvendo essa classe farmacêutica nos últimos anos: ao pesquisar 

publicações com o termo “opioid” no título ou resumo, foram encontrados cerca de 

2.200 artigos publicados entre os anos de 1948 e 1999, já entre 2000 e 2020, foram 

publicados mais de 60.000 artigos com as mesmas características (caracterizando um 

aumento de mais de 20.000% na quantidade de publicações). 

Por outro lado, enquanto os EUA apresentam o mau uso de opioides 
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caracterizado pelo abuso destas substâncias, sabe-se que muitos países ainda 

utilizam estes medicamentos de maneira insuficiente. A diferença significativa do 

consumo de opioides entre os países foi evidenciada pelos dados de consumo global 

de morfina, os quais mostraram que, apesar de os países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento representarem aproximadamente 80% da população global, os 

países desenvolvidos consomem aproximadamente 79% da quantidade de morfina 

utilizada mundialmente (DIEDERIK; SCHLEIFER; AMON, 2010). 

Com relação à América Latina, historicamente ocorre a utilização insuficiente 

de medicamentos opioides, contribuindo para o manejo inadequado da dor. Tal padrão 

apresenta causas como o medo de prescrever opioides para pacientes com dores 

crônicas por medo do mau uso e vício (“opiofobia”), treinamentos insuficientes dos 

profissionais de saúde e pela falsa percepção da falta de eficácia desses 

medicamentos no controle da dor (RICO, 2016). Muitas vezes, a opiofobia é também 

apresentada pelos pacientes, que possuem receios quanto aos possíveis eventos 

adversos (principalmente a dependência e tolerância) e preconceitos com a classe 

terapêutica (CELLA et al., 2016). Fatores regulamentatórios desses países 

relacionados à distribuição, armazenamento, prescrição, custo e produção de opioides 

também são grandes impedimentos ao uso adequado desses medicamentos pela 

população. Além disso, os farmacêuticos latino-americanos apresentam um papel 

importante nessa questão por, geralmente, não estocarem quantidades suficientes 

desses medicamentos e pela baixa disposição em dispensá-los por receio de mau uso 

pelos pacientes (RICO, 2016). 

Atualmente, não é claro se existe uma tendência de que os países da América 

Latina seguirão seu padrão histórico de baixo consumo de opioides ou passarão a 

apresentar um aumento no consumo, conforme apresentado pelos EUA. Esta revisão 

de escopo pretende esclarecer essa questão ao mapear as publicações sobre o uso, 

consumo, acesso e outros assuntos relacionados aos opioides em países da América 

Latina. 

 

OBJETIVO 

 
 

Mapear as evidências científicas disponíveis sobre o uso de opioides em países 

da América Latina. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

a) Estratégia de busca 

 

Os artigos selecionados como relevantes para esta revisão de escopo foram 

identificados em uma busca realizada em 24 de julho de 2020, nas bases de dados 

Medline (via Pubmed), Embase e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), empregando-se 

estratégias de busca como descritas no Quadro 1. Não foi utilizada nenhuma restrição 

quanto ao ano de publicação e idioma durante a busca. A partir dos resultados, foi 

criado um banco de dados no aplicativo Rayyan® para que fosse realizado o processo 

de elegibilidade das publicações pela leitura de títulos e resumos por dois 

pesquisadores, de forma independente. 
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Quadro 1 - Estratégias de busca utilizadas para identificar publicações relacionadas ao uso 
de opioides na América Latina 

Base de 
dados 

Estratégia de busca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubmed 

("Analgesics, Opioid"[Mesh] OR "Analgesics, Opioid" [Pharmacological Action] 
OR (Opioid Analgesics) OR (Opioids) OR (Partial Opioid Agonists) OR 
(Agonists, Partial Opioid) OR (Opioid Agonists, Partial) OR (Opioid Partial 
Agonists) OR (Agonists, Opioid Partial) OR (Partial Agonists, Opioid) OR (Full 
Opioid Agonists) OR (Agonists, Full Opioid) OR (Opioid Agonists, Full) OR 
(Opioid Full Agonists) OR (Agonists, Opioid Full) OR (Full Agonists, Opioid) OR 
(Opioid Mixed Agonist-Antagonists) OR (Agonist-Antagonists, Opioid Mixed) OR 
(Mixed Agonist-Antagonists, Opioid) OR (Opioid Mixed Agonist Antagonists)) 
AND ((Americas[MeSH Terms:noexp] OR America*[all] OR Latin America[Mesh] 
OR Latin America*[all] OR Latinamerica*[all] OR Latinoamerica*[all] OR 
Latin*[all] OR Hispanic Americans[Mesh] OR Hispanic America*[all] OR 
Hispanoamerica*[all] OR Hispano*[all] OR Hispanic*[all] OR Iberoamerica*[all] 
OR Ibero Americ*[all] OR Panamerican*[all] OR Central America[Mesh] OR 
Central America*[all] OR Centroamerica*[all] OR Mesoamerica*[all] OR Meso 
America*[all] OR Middle America*[all] OR South America[Mesh] OR South 
America*[all] OR Southamerica*[all] OR Sudamerica*[all] OR America del 
sur[all] OR Caribbean Region[Mesh] OR Caribbean[all] OR Caribe*[all] OR OR 
West Indies[Mesh] OR West Indi*[all] OR Antill*[all] OR American Native 
Continental Ancestry Group[Mesh] OR Amerindian*[all] OR Indians[all] OR 
American Indian*[all] OR Native America*[all] OR Patagoni*[all] OR Andes[all] 
OR Andean*[all] OR Amazon*[all] OR Argentina[Mesh] OR Argentin*[ad] OR 
Argentin*[all] OR Argentina[pl] OR Bolivia[Mesh] OR Bolivia*[ad] OR Bolivia*[all] 
OR Bolivia[pl] OR Brazil[Mesh] OR Brazil*[ad] OR Brasil*[ad] OR Brazil*[all] OR 
Brasil*[all] OR Brazil[pl] OR Colombia[Mesh] OR Colombia*[ad] OR 
Colombia*[all] OR Colombia[pl] OR Chile[Mesh] OR Chile*[ad] OR Chile*[all] OR 
Chile[pl] OR Ecuador[Mesh] OR Ecuador*[ad] OR Ecuator*[ad] OR Ecuador*[all] 
OR Ecuador[pl] OR French Guiana[Mesh] OR Guiana*[ad] OR Guiana*[all] OR 
French Guiana[pl] OR Guyana[Mesh] OR Guyan*[ad] OR Guyan*[all] OR 
Guyana[pl] OR Paraguay[Mesh] OR Paraguay*[ad] OR Paraguay*[all] OR 
Paraguay[pl] OR Perú[Mesh] OR Perú*[ad] OR Perú*[all] OR Perú[pl] OR 
Suriname[Mesh] OR Surinam*[ad] OR Surinam*[all] OR Suriname[pl] OR 
Uruguay[Mesh] OR Uruguay*[ad] OR Uruguay*[all] OR Uruguay[pl] OR 
Venezuela[Mesh] OR Venez*[ad] OR Venez*[all] OR Venezuela[pl] OR 
Belize[Mesh] OR Belize*[ad] OR Belize*[all] OR Belize[pl] OR Costa Rica[Mesh] 
OR Costa Ric*[ad] OR Costarric*[ad] OR Costaric*[ad] OR Costa Ric*[all] OR 
Costarric*[all] OR Costaric*[all] Costa Rica[pl] OR El Salvador[Mesh] OR 
Salvador*[ad] OR Salvador*[all] OR El Salvador[pl] OR Guatemala[Mesh] OR 
Guatemal*[ad] OR Guatemal*[all] OR Guatemala[pl] OR Honduras[Mesh] OR 
Hondur*[ad] OR Hondur*[all] OR Honduras[pl] OR Nicaragua[Mesh] OR 
Nicaragu*[ad] OR Nicaragu*[all] OR Nicaragua[pl] OR Panama[Mesh] OR 
Panam*[ad] OR Panam*[all] OR Panama[pl] OR México[Mesh] OR Mexic*[ad] 
OR Mexic*[all] OR Mejic*[all] OR México[pl] OR Cuba[Mesh] OR Cuba*[ad] OR 
Cuba*[all] OR Cuba[pl] OR República Dominicana[Mesh] OR Dominic*[ad] OR 
Dominic*[all] OR República Dominicana[pl] OR Haiti[Mesh] OR Haiti*[ad] OR 
Haiti*[all] OR Haiti[pl] OR Jamaica[Mesh] OR Jamaic*[ad] OR Jamaic*[all] OR 
Jamaica[pl] OR Puerto Rico[Mesh] OR Puerto Ric*[all] OR Puertorric*[all] OR 
Puertoric*[all])) 

 
 

 
Embase 

(('opiate agonist'/exp OR (opiate AND receptor AND agonist) OR 
(opiate AND receptor AND stimulant) OR 
(opiate AND receptor AND stimulating AND agent) OR 
(opiate AND receptor AND stimulator) OR (opioid AND agonist) OR 
(opioid AND receptor AND agonist) OR (opioid AND receptor AND stimulant) 
OR (opioid AND receptor AND stimulating AND agent) OR 
(opioid AND receptor AND stimulator) OR opioid* OR opiat*) AND ((('south and 
central america'/exp OR (america, AND south AND central) OR 
(latin AND america) OR 'antigua y 
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 barbuda' OR 'argentina' OR 'aruba' OR 'bahamas' OR 'barbados' OR 'belice' OR 

'bolivia' OR 'brazil' OR 'islas vírgenes de los estados unidos' OR 'islas vírgenes 
británicas' OR 'islas caimán' OR 'chile' OR 'colombia' OR 'costa 
rica' OR 'cuba' OR 'curazao' OR 'dominica' OR 'republica 
dominicana' OR 'ecuador' OR 'el 
salvador' OR 'granada' OR 'guatemala' OR 'guyana' OR 'haití' OR 'honduras' OR 
'jamaica' OR 'méxico' OR 'nicaragua' OR 'panamá' OR 'paraguay' OR 'perú' OR 
'puerto rico' OR 'san cristóbal y nieves' OR 'santa lucía' OR 'san vicente y las 
granadinas' OR 'surinam' OR 'trinidad y tobago' OR 'turcas y 
caicos' OR 'uruguay' OR 'venezuela' OR 'américa 
latina' OR 'latinoamérica' OR 'américa del 
sur' OR 'sudamérica' OR 'suramérica' OR 'américa 
central' OR 'centroamérica' OR 'américa del centro' OR 'caribe') AND 
[embase]/lim 

 
 
 
 
 
 

 
BVS 

tw:((tw:((tw:(mh:"Analgesics, Opioid" OR (analgésicos opioides) OR (analgesics, 
opioid) OR (analgésicos opioides) OR opioid* )))) AND (tw:(mh:"Latin America" 
OR (América Latina) OR (Latin America) OR (América Latina) OR (Latin- 
American) OR (("Antigua y Barbuda") OR ("Argentina") OR ("Aruba") OR 
("Bahamas") OR ("Barbados") OR ("Belice") OR ("Bolivia") OR ("Brasil") OR 
("Islas Vírgenes de los Estados Unidos") OR ("Islas Vírgenes Británicas") OR 
("Islas Caimán") OR ("Chile") OR ("Colombia") OR ("Costa Rica") OR ("Cuba") 
OR ("Curazao") OR ("Dominica") OR ("Republica Dominicana") OR ("Ecuador") 
OR ("El Salvador") OR ("Granada") OR ("Guatemala") OR ("Guyana") OR 
("Haití") OR ("Honduras") OR ("Jamaica") OR ("México") OR ("Nicaragua") OR 
("Panamá") OR ("Paraguay") OR ("Perú") OR ("Puerto Rico") OR ("San 
Cristóbal y Nieves ") OR ("Santa Lucía") OR ("San Vicente y las Granadinas ") 
OR ("Surinam") OR ("Trinidad y Tobago") OR ("Turcas y Caicos ") OR 
("Uruguay") OR ("Venezuela") OR ("América Latina") OR ("Latinoamérica") OR 
("América del Sur") OR ("Sudamérica") OR ("Suramérica") OR ("América 
Central") OR ("Centroamérica") OR ("América del Centro") OR ("Caribe"))))) 
AND ( db:("LILACS" OR "IBECS" OR "BINACIS" OR "PAHOIRIS" OR "CUMED" 
OR "MedCarib" OR "BRISA" OR "SES-SP" OR "BDENF" OR "BBO" OR 
"MTYCI" OR "colecionaSUS")) 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
b) Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas apenas publicações que avaliaram algum aspecto relacionado 

ao uso, consumo ou acesso de opioides em qualquer país da América Latina ou nessa 

região. Foram incluídas apenas publicações nos idiomas inglês, português ou 

espanhol. Estudos em animais e estudos in vitro foram excluídos. 

 
c) Seleção das publicações 

 

Com o auxílio do aplicativo Rayyan, dois revisores (N.C.C. e M.C.N.) 

realizaram, de forma independente, a análise do título e resumo de todas as 

publicações identificadas pela estratégia de busca inicial, incluindo as publicações 

relevantes e excluindo as que não atendiam aos critérios de elegibilidade. Em seguida, 
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os mesmos revisores realizaram a leitura na íntegra das publicações anteriormente 

inclusas, selecionando as publicações relevantes. Todas as divergências foram 

avaliadas e determinadas por um terceiro revisor (D.O.M). 

Algumas publicações identificadas em referências de artigos previamente 

selecionados (10) também foram inclusas manualmente nesta revisão. 

 
d) Extração e análise dos dados principais 

 

As informações de cada publicação (título, ano de publicação, assunto 

principal, país, tipo de publicação, objetivo da publicação, período abrangido, 

principais resultados e observações) foram inseridas em uma planilha Excel® para 

análise descritiva. 

As publicações inclusas nesta revisão foram classificadas conforme o tipo de 

estudo em: 

 Análise qualitativa: publicações que mensuraram de forma qualitativa 

aspectos relacionados ao uso de opioides, como o nível de conhecimento sobre o 

tema, prevalência da dor e barreiras de acesso aos medicamentos. Tais análises 

foram realizadas através da aplicação de questionários; 

 Análise quantitativa: publicações que avaliaram de forma quantitativa 

aspectos relacionados ao uso de opioides, como padrões de prescrição, tendências 

de consumo e disponibilidade dos medicamentos; 

 Outros tipos de publicações sem análise de dados: esta classificação foi 

utilizada para editoriais, relatos de experiência, consensos de profissionais de saúde, 

artigos de opinião e guidelines, além de revisões narrativas (análises que não 

disponibilizaram a metodologia utilizada para a obtenção dos resultados e conclusões 

descritos); 

 Revisão sistemática: publicações que mapearam evidências a partir de 

publicações disponíveis em bases de dados científicas. Essas publicações foram 

discriminadas das revisões narrativas por possuírem uma descrição metodológica das 

análises realizadas e dos resultados obtidos. 

Também foi realizada a classificação das publicações com relação ao assunto 

discutido. Para isso, foram selecionados cinco tópicos principais: consumo, 

prescrição, percepção, acesso e eventos adversos. Quanto ao país de interesse das 

publicações inclusas, para facilitar a análise dos resultados, foi utilizada a classificação 
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“global” para as que discutiram o uso de opioides globalmente ou mencionaram mais 

de um país de diferentes continentes. 

Todos os dados obtidos serão apresentados posteriormente na forma de 

figuras, tabelas e quadros descritivos. 

 
e) Análise das principais conclusões 

 

A análise das principais conclusões das publicações incluídas na revisão foi 

realizada em etapas com base no principal assunto discutido. 

Os artigos com o Brasil, como país de interesse, foram avaliados 

separadamente para uma análise mais detalhada das conclusões obtidas. 

As publicações classificadas como “outros tipos de publicações sem análise de 

dados” não tiveram suas conclusões inclusas nas análises por serem artigos 

baseados em opiniões e/ou sem descrição da metodologia utilizada para a avaliação. 

 
RESULTADOS 

 
 

A busca resultou em um total de 2.365 publicações potencialmente elegíveis. 

Após a leitura do título e resumo, 111 foram selecionadas para leitura do texto na 

íntegra e, posteriormente, 32 publicações foram classificadas como elegíveis. Outras 

10 publicações relevantes foram incluídas manualmente aos artigos de interesse, 

totalizando 42 publicações, conforme descrito na Figura 1. 
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Figura 1 - Busca e seleção das publicações incluídas nesta revisão de escopo 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

 
 
 

 
a) Características gerais das publicações incluídas 

 

Um resumo dos principais dados das publicações inclusas (título, ano de 

publicação, assunto principal, país e tipo de publicação) está disponível no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Principais dados das publicações inclusas nesta revisão de escopo 
 

Título 
Ano de 

publicação 
País 

Assunto 
principal 

Tipo de 
publicação 

¿Qué saben los pacientes con 
dolor crónico no oncológico sobre 

los opioides que les formulan? 
(BUTIRAGO, 2016) 

 
2016 

 
Colômbia 

 
Percepção 

 

Análise 
qualitativa 

A dor dos brasileiros: discutindo o 
uso de opioide no tratamento da 
dor no Brasil (SIQUEIRA, 2013) 

 
2013 

 
Brasil 

 
Prescrição 

Outras 
publicações 

A national study on the use of 
opioid analgesics in dentistry 

(LINO, et al., 2019) 

 

2019 
 

Brasil 
 

Prescrição 
Análise 

quantitativa 

Acceso y disponibilidad de los 
medicamentos fiscalizados: 

algunos pasos por superar en 
Colombia (AMARILES, 

MANGAÑA, LÓPES, 2014) 

 
 

2014 

 
 

Colômbia 

 
 

Acesso 

 
Outras 

publicações 

Access to opioids: a global pain 
management crisis (BUITRAGO, 

2013) 

 

2013 
América 
Latina 

 

Consumo 
Outras 

publicações 

Addressing the opioid crisis 
globally (VOLKOW, 2019) 

2019 Global Consumo 
Outras 

publicações 

Analgesic use among the 
Brazilian population: Results from 

the national survey on access, 
use and promotion of rational use 
of medicines (PNAUM) (PIZZOL, 

et al., 2019) 

 

 
2019 

 

 
Brasil 

 

 
Consumo 

 
 

Análise 
qualitativa 

Argentina: Palliative care status 
2002 (WENK, BERTOLINO, 

2002) 

 

2002 
 

Argentina 
 

Consumo 
Outras 

publicações 

Avoiding globalisation of the 
prescription opioid epidemic 

(HUMPHREYS, 2017) 

 

2017 
 

Global 
 

Percepção 
Outras 

publicações 

Clínicas del dolor y cuidados 
paliativos en México: manejo del 

estreñimiento inducido por 
opiáceos. Conclusiones de un 

grupo de expertos (CANTISANI, 
2009) 

 

 
2009 

 

 
México 

 
 

Eventos 
Adversos 

 
 

Outras 
publicações 

Consumo de drogas médicas en 
población de 60 a 65 años en 
México. Encuesta Nacional de 
Adicciones 1993 (TAPOAO- 

CONYER, et al., 1996) 

 
 

1996 

 
 

México 

 
 

Consumo 

 
Análise 

qualitativa 

Costa Rica marks improvement in 
morphine consumption (SALAS- 
HERRERA, MONESTEL, 2002) 

 

2002 
 

Costa Rica 
 

Consumo 
Outras 

publicações 

Degree of knowledge of health 
care professionals about pain 

management and use of opioids 
in pediatrics (FREITAS, et al., 

2014) 

 
 

2014 

 
 

Brasil 

 
 

Percepção 

 
Análise 

qualitativa 
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Disponibilidad y barreras para el 
acceso a opioides en Colombia: 
experiencia de una institución 
universitaria (ROJAS, et al., 

2011) 

 
 

2011 

 
 

Colômbia 

 
 

Acesso 

 
Análise 

qualitativa 

El contralor de las drogas 
estupefacientes: Lo realizado en 

el Uruguay (GOMENSORO, 
1939) 

 
1939 

 
Uruguai 

 
Consumo 

 

Outras 
publicações 

El uso de medicamentos opioides 
en el alivio del dolor por cáncer 
en Latinoamérica (LIMA, 2000) 

 
2000 

América 
Latina 

 
Consumo 

Outras 
publicações 

Estudio epidemiológico del dolor 
crónico em Caldas, Colombia 
(Estudio Dolca) (CABEZAS, 

MEJÍA, SÁENZ, 2009) 

 
2009 

 
Colômbia 

 
Consumo 

 

Análise 
qualitativa 

Evaluation of the Effectiveness of 
Workshops on the Availability and 
Rational Use of Opioids in Latin 

America (LIMA, PASTRANA, 
2016) 

 
 

2016 

 
América 
Latina 

 
 

Prescrição 

 
Análise 

quantitativa 

High opioid costs in Argentina: An 
availability barrier that can be 

overcome (WENK, BERTOLINO, 
PUSSETO, 2000) 

 
2000 

 
Argentina 

 
Acesso 

 

Outras 
publicações 

Integrating palliative care in 
public health: The Colombian 

experience following an 
International Pain Policy 

Fellowship (LEON, et al., 2011) 

 
 

2011 

 
 

Colômbia 

 
 

Acesso 

 
Outras 

publicações 

Latin American Pain Federation 
position paper on appropriate 

opioid use in pain management 
(GARCIA, et al., 2019) 

 
2019 

 

América 
Latina 

 
Percepção 

 

Outras 
publicações 

Opioid and Benzodiazepine 
Iatrogenic Withdrawal Syndrome 
in Patients in the Intensive Care 

Unit (ARROYO-NOVOA, 
FIGUEROA-RAMOS, PUNTILLO, 

2019) 

 

 
2019 

 

 
Porto Rico 

 
 

Eventos 
Adversos 

 
 

Revisão 
sistemática 

Opioid availability in Latin 
America: The declaration of 

Florianopolis (BRUERA, et al., 
1995) 

 
1995 

 

América 
Latina 

 
Prescrição 

 

Outras 
publicações 

Opioid availability in Latin 
America: the Santo Domingo 

report progress since the 
Declaration of Florianopolis 

(LIMA, 1997) 

 
 

1997 

 
América 
Latina 

 
 

Prescrição 

 
Outras 

publicações 

Opioid Prescribing Patterns and 
Costs in a Large Group of 

Patients in Colombia 
(MACHADO-ALBA, et al., 2017) 

 
2017 

 
Colômbia 

 
Prescrição 

 

Análise 
quantitativa 

Opioid use, regulation, and harms 
in Brazil: a comprehensive 

narrative overview of available 
data and indicators (MAIA, 

DALDEGAN-BUENO, FISCHER, 
2021) 

 

 
2021 

 

 
Brasil 

 

 
Percepção 

 
 

Revisão 
sistemática 
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Opioids After Surgery in the 

United States Versus the Rest of 
the World: The International 

Patterns of Opioid Prescribing 
(iPOP) Multicenter Study 

(KAAFARANI, et al., 2020) 

 

 
2020 

 
 

US x Demais 
países 

 

 
Prescrição 

 
 

Análise 
quantitativa 

Patrones de prescripción de 
metadona entre médicos 

colombianos especialistas en 
manejo del dolor (MARTÍNEZ, 
ENRÍQUEZ, ACEVEDO, 2018) 

 
 

2018 

 
 

Colômbia 

 
 

Prescrição 

 
Análise 

qualitativa 

Percepção de profissionais da 
saúde sobre aspectos 

relacionados à dor e utilização de 
opioides: um estudo qualitativo 

(KULKAMP, BARBOSA, 
BIANCHINI, 2008) 

 

 
2008 

 

 
Brasil 

 

 
Consumo 

 
 

Análise 
qualitativa 

Potential opioid misuse in the 
social security healthcare system 
of Peru (TERASHIMA, FIESTAS, 

DONGO, 2017) 

 
2017 

 
Peru 

 
Prescrição 

 

Análise 
quantitativa 

Prevalência de opiofobia no 
tratamento da dor oncológica 

(CELLA, et al., 2016) 

 

2016 
 

Brasil 
 

Percepção 
Análise 

qualitativa 

Rising Trends of Prescription 
Opioid Sales in Contemporary 
Brazil, 2009-2015 (KRAWCZYK, 

et al., 2018) 

 
2018 

 
Brasil 

 
Consumo 

 

Análise 
quantitativa 

The global opioid policy initiative 
(GOPI) project to evaluate the 
availability and accessibility of 
opioids for the management of 

cancer pain in Africa, Asia, Latin 
America and the Caribbean, and 
the middle east: Introduction and 
methodology (CHERNY, et al., 

2013) 

 
 
 

2013 

 
África, Ásia, 

América 
Latina, 

Caribe e 
Oriente 
Médio 

 
 
 

Consumo 

 
 

 
Outras 

publicações 

The medical consumption of 
opioids in Colombia, 1997-2007 

(MOYANO, FIGUER, 2010) 

 

2010 
 

Colômbia 
 

Consumo 
Análise 

quantitativa 

The role of tramadol in pain 
management in Latin America: a 
report by the Change Pain Latin 

America Advisory Panel 
(GARCIA, et al., 2017) 

 
 

2017 

 
América 
Latina 

 
 

Consumo 

 
Outras 

publicações 

Trends in the Distribution of 
Opioids in Puerto Rico, 1999- 
2013 (FÉLIX, MACK, JONES, 

2016) 

 
2016 

 
Porto Rico 

 
Consumo 

 

Análise 
quantitativa 

Undertreatment of pain and low 
use of opioids in Latin America 

(GARCÍA, et al., 2018) 

 

2018 
América 
Latina 

 

Prescrição 
Outras 

publicações 

Use of and barriers to access to 
opioid analgesics: A worldwide, 

regional, and national study 
(BERTERAME, et al., 2016) 

 
2016 

 
Global 

 
Acesso 

 

Análise 
quantitativa 

Use of strong opioids for chronic 
pain in osteoarthritis: an insight 
into the Latin American reality 

(IBAN, et al., 2018) 

 
2018 

 

América 
Latina 

 
Consumo 

 

Outras 
publicações 
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Uso adequado de opioide e a 
posição da Federação Latino 

Americana de Associações para 
o Estudo da Dor (KRAYCHETE, 

GARCIA, 2019) 

 
 

2019 

 
América 
Latina 

 
 

Percepção 

 
Outras 

publicações 

Where Is the Opioid Use 
Epidemic in Mexico? A 

Cautionary Tale for Policymakers 
South of the US-Mexico Border 

(GOODMAN-MEZA, et al., 2019) 

 
 

2019 

 
 

México 

 
 

Consumo 

 
Outras 

publicações 

World opioid and substance use 
epidemic: A Latin American 
perspective (PACURUCU- 
CASTILLO, et al., 2019) 

 
2019 

 

América 
Latina 

 
Percepção 

 

Outras 
publicações 

Fonte: elaboração própria. 

 
As 42 publicações inclusas foram classificadas a partir do tipo de publicação 

como “outros tipos de publicações sem análise de dados” (22), “análise qualitativa” 

(9), “análise quantitativa” (9) ou “revisão sistemática” (2). 

Com relação às publicações classificadas como outros tipos de publicações 

sem análise de dados, 7 consistiam de artigos de opinião, 5 eram consensos de 

profissionais de saúde, outras 5 eram análises e/ou discussões sem a descrição de 

metodologia. As demais consistiam em artigos editoriais ou relatos de experiência. 

Os resultados relacionados ao tipo de publicação estão disponíveis na Figura 2. 

 
 

Figura 2 - Publicações inclusas classificadas de acordo com o tipo de estudo. 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
 

No que diz respeito aos principais assuntos discutidos nas publicações 

identificadas, cinco tópicos principais foram identificados: consumo (17), prescrição 

(10), percepção do autor sobre o tema (8), acesso (5) e eventos adversos (2). Tais 
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resultados estão apresentados graficamente na Figura 3. 

 
 

Figura 3 - Publicações inclusas classificadas de acordo com o assunto discutido 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
As publicações de interesse foram publicadas entre 1939 e 2021, sendo que 

somente 12 (aproximadamente 28,6%) foram publicadas entre 1939 e 2010 e a grande 

maioria (30; aproximadamente 71,4%) foi publicada entre 2011 e 2021, conforme 

Figura 4. 

 
Figura 4 - Quantidade de publicações inclusas por ano de publicação 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Quanto ao país de interesse de cada publicação inclusa, os principais foram: 

América Latina (26,2%), Brasil (19,1%), Colômbia (19,1%), global (11,9%) e México 

(7,1%). 

 

 
Figura 5 - Publicações inclusas classificadas de acordo com o país de interesse 

 

 
 

América Latina 

      

11 

Colômbia 
    8  

Brasil 
    8  

Global 
   5   

México 
  3  

Porto Rico 
 2  

Argentina 
 2  

Uruguai 1   

Peru 1   

Costa Rica 1   

Fonte: elaboração própria. 

 

b) Principais conclusões descritas nas publicações inclusas 

 

Das 42 publicações encontradas, 22 não realizaram nenhum tipo de análise de 

dados ou não incluíram a descrição da metodologia dessa avaliação. Essas 

publicações não tiveram suas conclusões consideradas nas análises a seguir. 

Com o assunto principal definido como “acesso”, duas publicações tiveram 

suas conclusões mais relevantes descritas nesta revisão (Quadro 3). Uma delas 

avaliou, de forma qualitativa, fatores relacionados à acessibilidade a medicamentos 

opioides na Colômbia, do ponto de vista dos pacientes. Já a outra avaliou, 

quantitativamente, diversos aspectos envolvidos na dificuldade de acesso a 

medicamentos opioides em mais de 200 países. 

Quanto às publicações relacionadas ao consumo de medicamentos opioides, 

somente 4 das 17 publicações incluídas nesta revisão tiveram suas conclusões 

destacadas no Quadro 4. Nessas publicações, foram avaliados aspectos relacionados 
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à dor crônica e ao uso de medicamentos para essa indicação na Colômbia, o uso de 

medicamentos pela população de 60 a 65 anos de idade no México, o consumo de 

medicamentos opioides em Porto Rico de 1999 a 2013, e as tendências de consumo 

de medicamentos opioides na Colômbia entre 1997 e 2007. 

Somente uma publicação com o tema “eventos adversos” teve suas principais 

conclusões descritas (Quadro 5). Esta se tratava de uma revisão sistemática sobre a 

síndrome de abstinência iatrogênica entre pacientes adultos na UTI em Porto Rico. Já 

com relação à percepção sobre o uso de opioides, uma análise qualitativa sobre o 

conhecimento de pacientes oncológicos colombianos sobre os opioides prescritos a 

eles teve suas principais conclusões descritas no Quadro 6. 

Das 11 publicações relacionadas à prescrição de medicamentos opioides, uma 

análise qualitativa e 4 análises quantitativas tiveram suas principais conclusões 

descritas no Quadro 7. Quatro dessas publicações avaliaram tendências de prescrição 

de opioides e a outra verificou a efetividade de workshops realizados para a promoção 

do uso racional desses medicamentos. 

Com relação às publicações com o Brasil como país de interesse, 7 das 8 

publicações inclusas tiveram suas principais conclusões descritas no Quadro 8. 

Quatro delas realizaram análises qualitativas sobre: o uso de analgésicos pela 

população brasileira, a percepção de profissionais de saúde sobre aspectos 

relacionados à dor e à utilização de opioides, o nível de conhecimento de profissionais 

de saúde sobre o manejo de dor e uso de opioides em pacientes pediátricos, e a 

prevalência da opiofobia no tratamento da dor oncológica. Duas delas avaliaram, 

quantitativamente, tendências de uso e prescrição de opioides no país, e uma realizou 

uma revisão sistemática para avaliar aspectos relacionados ao uso, à regulação e aos 

prejuízos dos opioides no Brasil. 
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Quadro 3 - Principais conclusões descritas nas publicações com “acesso” como assunto principal. 
 

Título País Principais conclusões 

Disponibilidad y barreras para el acceso a opioides en 
Colombia: experiencia de una institución universitaria 

(ROJAS, et al., 2011) 

 

Colômbia 

Dos pacientes com dor crônica recebendo opioides que participaram da pesquisa (n = 24), 67% teve 
problemas para obter o medicamento, 33% reportou problemas para receber a autorização dos 

seguradores, 33% teve inconvenientes com o local da entrega do medicamento, 17% teve problemas 
para obter informações sobre procedimentos e 17% teve problemas com a fórmula médica 

 
 
 

 
Use of and barriers to access to opioid analgesics: A 

worldwide, regional, and national study (BERTERAME, et 
al., 2016) 

 
 
 
 
 

Global 

Foi realizada uma pesquisa com 214 países ou territórios específicos sobre impedimentos na 
disponibilidade de medicamentos opioides. Análises regressivas foram utilizadas para estabelecer a 

força das associações entre impedimento e uso. 
Observou-se que os impedimentos mais frequentemente identificados são a falta de treinamento de 
profissionais de saúde, medo de gerar dependência, recursos financeiros restritos, problemas de 

abastecimento, características culturais e receio de uso abusivo. 
O fato de que a garantia do acesso a medicamentos opioides não necessariamente promoveria um 

aumento no uso abusivo e inadequado foi destacado. 
Além disso, a necessidade de treinar adequadamente os profissionais de saúde e de as autoridades 

regulatórias locais implementarem sistemas regulatórios que permitam estimar e avaliar o uso de 
opioides foi evidenciado pelos autores. 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 4 - Principais conclusões descritas nas publicações com “consumo” como assunto principal 
 

Título País Principais conclusões 

 

 
Estudio epidemiológico del dolor crónico em Caldas, 

Colombia (Estudio Dolca) (CABEZAS, MEJÍA, SÁENZ, 
2009) 

 
 
 

Colômbia 

1.008 pessoas de ambos os gêneros com mais de 18 anos responderam a pesquisas, após as quais, 
identificou-se que metade deles apresentou algum tipo de dor no último mês e 31% apresenta dor 
crônica. 
59% dos participantes utiliza AINEs, 53% utiliza acetomifeno e 3% utiliza medicamentos opioides. 
Metade     dos     participantes     reportou     que      a     dor     afeta     seu      estado      de     ânimo. 
O baixo consumo de opioides atrelado ao alto consumo de AINEs e de alta medicação indica um manejo 
inadequado da dor. 

 
 

The medical consumption of opioids in Colombia, 1997- 
2007 (MOYANO, FIGUER, 2010) 

 
 
 

Colômbia 

Os números de DDDs de analgésicos opioides para os habitantes que morreram de câncer entre 1997- 
2007   foi    calculado    e    as    tendências    de    consumo    para    cada    opioide    foi    analisada. 
O consumo de opióides mostrou um aumento quando calculado para total de habitantes e para mortes 
por câncer. 
Concluiu-se que disponibilidade inadequada de analgésicos opióides pode ser responsável por seu 
consumo limitado. 
Além disso, a subutilização crônica e uma tendência de aumento do consumo foram confirmadas. 

 
Consumo de drogas médicas en población de 60 a 65 

años en México. Encuesta Nacional de Adicciones 1993 
(TAPOAO-CONYER, et al., 1996) 

 
 

México 

911 idosos responderam a um questionário confeccionado com base em indicadores propostos pela 
OMS. 
A maioria dos entrevistados passou a consumir medicamentos opioides a partir dos 60 anos de idade 
(32%). 96,4% fazem uso por indicação médica. Cerca de 17% dos homens começou a fazer uso entre 
os 25 e 30 anos de idade. A prevalência de consumo foi de 6,7% para mulheres e 5,2% para homens. 

 
 
 
 

Trends in the Distribution of Opioids in Puerto Rico, 1999- 
2013 (FÉLIX, MACK, JONES, 2016) 

 
 
 
 

Porto 
Rico 

 

Foram analisados dados do U.S. Drug Enforcement Administration’s Automation of Reports and 
Consolidated Orders System (ARCOS). A análise incluiu a distribuição de opioides por ano e por 
entidade  (hospital,   farmácia,   clínica). 
Observou-se que a distribuição de quatro drogas (fentanil, hidromorfona, metadona, oxicodona) 
aumentou mais  de 100% entre 1999 e  2013. 
A quantidade total de analgésicos opioides distribuído em Porto Rico aumentou 68% entre 1999 e 2013. 
Concluiu-se que as mortes por overdose de analgésicos opióides prescritos em Porto Rico não parece 
ter disparado como nos EUA, no entanto, o problema contínuo com overdoses de analgésicos opioides 
prescritos devem servir como um aviso para monitorar o consumo de analgésicos opioides, bem como 
mudanças na prescrição abuso de drogas, overdoses e mortes. 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 5 - Principais conclusões descritas nas publicações com “eventos adversos” como assunto principal 
 

Título País Principais conclusões 

 

Opioid and Benzodiazepine Iatrogenic Withdrawal 
Syndrome in Patients in the Intensive Care Unit 

(ARROYO-NOVOA, FIGUEROA-RAMOS, PUNTILLO, 
2019) 

 
 

Porto 
Rico 

O estudo considerou oito publicações sobre síndrome de abstinência iatrogênica entre pacientes adultos 
na UTI. 
A síndrome de abstinência iatrogênica pode ocorrer em um grupo específico de pacientes na UTI 
expostos a altas doses de opioides ou benzodiazepínicos, que já fizeram uso destes medicamentos 
anteriormente, entre outras situações. A pequena quantidade de estudos disponíveis sobre o tema 
dificulta o estabelecimento de recomendações claras para a prevenção, diagnóstico e manejo da 
síndrome de abstinência iatrogênica. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Quadro 6 - Principais conclusões descritas nas publicações com “percepção” como assunto principal. 
 

 
Título 

País Principais conclusões 

 

¿Qué saben los pacientes con dolor crónico no oncológico 
sobre los opioides que les formulan? (BUTIRAGO, 2016) 

 
 

Colômbia 

Um estudo transversal foi conduzido no qual 81 pacientes responderam a um questionário. 
71,6% dos participantes eram mulheres. A idade média observada foi de 56,6 anos e o diagnóstico mais 
frequente (34,6%) foi de dor nas costas. O opioide mais prescrito foi a hidrocodona (24,1%). Verificou-
se que os pacientes apresentam baixo conhecimento sobre a restrição de atividades, possíveis efeitos 
colaterais e a dispensação apropriada de medicamentos opioides. 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 7 - Principais conclusões descritas nas publicações com “prescrição” como assunto principal 
 

Título País Principais conclusões 

 
Evaluation of the Effectiveness of Workshops on the 

Availability and Rational Use of Opioids in Latin America 
(LIMA, PASTRANA, 2016) 

 

América 
Latina 

A efetividade de workshops foi medida qualitativamente e quantitativamente através de um estudo 
transversal. 
Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre países que tiveram 1, 2 ou nenhum workshop. 
Além disso, foi encontrada uma correlação positiva entre o índice de desenvolvimento humano e o 
consumo. 

 
Patrones de prescripción de metadona entre médicos 

colombianos especialistas en manejo del dolor 
(MARTÍNEZ, ENRÍQUEZ, ACEVEDO, 2018) 

 

 
Colômbia 

Uma    pesquisa     eletrônica     foi     enviada     a     282     médicos     especialistas     em     dor. 
A partir das 46 respostas recebidas, observou-se que a maioria dos participantes da pesquisa acreditam 
que a terapia com uso contínuo de opioide é uma estratégia eficaz para o alívio da dor, apesar da falta 
de suporte empírico. A maioria deles conhece os guidelines clínicos, mas decide não os seguir. 

 
 

 
Opioid Prescribing Patterns and Costs in a Large Group of 

Patients in Colombia (MACHADO-ALBA, et al., 2017) 

 
 

 
Colômbia 

Foi conduzido um estudo transversal utilizando uma base de dados de 3,5 milhões de pessoas (7,2% 
da população colombiana). Pacientes com uso contínuo de opioides (a partir 3 meses) foram 
identificados. 
Identificou-se que os opioides mais prescritos foram codeína (57,7%), tramadol (30,9%) e hidrocodona 
(10,4%). A grande maioria dos pacientes foi tratado concomitantemente com agentes anti-hipertensivos 
(54,4%), estatinas (38,2%) e acetomifeno (35,4%). 
A prescrição de agonistas fracos e opioides de curta duração predominou, principalmente em casos de 
monoterapia e de subdoses. 

 
 

 
Opioids After Surgery in the United States Versus the Rest 

of the World: The International Patterns of Opioid 
Prescribing (iPOP) Multicenter Study (KAAFARANI, et al., 

2020) 

 
 
 

 
Global 

Foi conduzido um estudo envolvendo 14 instituições de 8 países. Prontuários médicos foram revisados 
sistematicamente para identificar aspectos relacionados ao uso de opioides. No total, 4.690 pacientes 
que passaram por apendicectomia, colecistectomia ou correção de hérnia inguinal foram inclusos. Foi 
feita       a       comparação        para        pacientes        dos        EUA        e        não-EUA. Observou-
se que a quantidade de opioides prescritos foi de aproximadamente 0-135 comprimidos para pacientes    
dos    EUA    e     de     0-50     comprimidos     para     pacientes     não     americanos. Com relação à 
solicitação de refil após a alta, 4% dos pacientes americanos realizaram esta solicitação, em
 comparação com 1% dos pacientes não americanos. 
A partir dos dados coletados, concluiu-se que os EUA prescrevem uma quantidade alarmante de 
medicamentos opioides após a alta cirúrgica em comparação com os demais países. 
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Potential opioid misuse in the social security healthcare 
system of Peru (TERASHIMA, FIESTAS, DONGO, 2017) 

 
 
 
 

Peru 

Foram coletados dados sobre 1.047 pacientes que tiveram uma ou mais prescrições dispensadas pelo 
sistema de saúde EsSalud. Pacientes oncológicos não foram inclusos na análise. 

Identificou-se que 15% dos pacientes havia recebido uma dose diária de oxicodona equivalente a ao 
menos 100 miligramas de morfina, 12% destes recebeu essas doses por mais de 30 dias. 65% dos 

pacientes possuiam prescrições que levariam ao uso concomitante de oxicodona e benzodiazepínicos 
por ao menos 7 dias. 

Concluiu-se que o sistema EsSalud deve desenvolver e implementar guidelines para promover a 
prescrição adequada de opioides e alertar sobre os riscos do uso concomitante com 

benzodiazepínicos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

Quadro 8 - Principais conclusões descritas nas publicações com Brasil como o país de interesse. 
 

Título País Principais conclusões 

 
 
 

A national study on the use of opioid analgesics in 
dentistry (LINO, et al., 2019) 

 
 
 
 

Brasil 

Dados de prescrições feitas por dentistas foram obtidas da base de dados nacional de Gerenciamento 
de Substâncias da autoridade regulatória brasileira e o nº de Doses Definidas Diárias (DDD) por 1000 
habitantes/dia para cada estado brasileiro foi calculado. 
Observou-se que a prescrição mais comum foi a de associação de codeína com paracetamol. O DDD 
por 1.000 habitantes/dia associou-se positivamente às visitas ao dentista e foi inversamente associado 
à       pobreza. 
Existem diferenças significativas relacionadas a fatores socio-econômicos nas prescrições de opioides 
em odontologia entre os estados brasileiros. A quantidade de analgésicos opioides prescritos por 
dentistas foi baixa em comparação com outros países. 

 

 
Analgesic use among the Brazilian population: Results 

from the national survey on access, use and promotion of 
rational use of medicines (PNAUM) (PIZZOL, et al., 2019) 

 
 
 

Brasil 

Foi realizado um estudo transversal, no qual 41.433 pessoas de todas as idades em áreas urbanas do 
Brasil foram entrevistadas. 
A prevalência geral do uso de analgésicos foi de 22,8%. O uso foi muito maior entre pessoas que 
possuiam seguro médico, referiram diagnóstico de uma ou mais doenças crônicas, uso de três ou mais 
medicamentos e uma ou mais admissões hospitalares emergênciais ou internações no último ano. 
Analgésicos não opioides foram os mais utilizados (18,5%), seguidos de AINEs (6,9%) e analgésicos 
opioides (0,5%). 
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Degree of knowledge of health care professionals about 

pain management and use of opioids in pediatrics 
(FREITAS, et al., 2014) 

 
 
 
 

Brasil 

Um questionário auto aplicável foi respondido por 182 proffissionais trabalhando em unidades 
pediátricas. 
A porcentagem média de respostas corretas foi de 63,2% ± 1,4%. Os erros mais comuns foram: opioides 
não podem ser utilizados para dores de causa desconhecida e pacientes frequentemente desenvolvem 
depressão respiratória. Além disso, observou-se uma confusão quanto aos sintomas de abstinência, 
tolerância e dependência. 
Somente 8,8% dos participantes relatou utilizar escalas de dor para pacientes pediátricos. 
50,8% dos participantes não havia recebido nenhum tipo de treinamento sobre o manejo de dor 
anteriormente. 

 
 
 

 
Opioid use, regulation, and harms in Brazil: a 

comprehensive narrative overview of available data and 
indicators (MAIA, DALDEGAN-BUENO, FISCHER, 2021) 

 
 
 
 
 

Brasil 

 

Diversas bases de dados foram escaneadas e os materiais de interesse foram organizados e avaliados. 
Dados relacionados   ao   uso   de   opioides   são   limitados   e   insuficientes   no   Brasil. Concluiu-
se que a disponibilidade de opioides epresenta apenas uma pequena fração do uso em comparação 
com países desenvolvidos. No entanto, na América Latina, o Brasil ocupa um nível médio para o 
consumo de opioides e é um país considerado como "altamente restrito" para o acesso a opioides. 
A codeína continua sendo o opioide mais utilizado, mas opioides mais fortes, como a oxicodona, estão 
se tornando mais comuns. 
São necessários melhores indicadores para a compreensão do uso, práticas e danos provocados por 
opioides no Brasil para um melhor uso em geral desta classe farmacêutica. 

 
 

Percepção de profissionais da saúde sobre aspectos 
relacionados à dor e utilização de opioides: um estudo 

qualitativo 

 
 

 
Brasil 

Foram elaborados cinco questionários específicos para cada classe profissional de interesse (médicos, 
farmacêuticos e enfermeiros), abordando aspectos relacionados ao tema dor e ao uso dos 
medicamentos opióides. 
Foi observado conhecimento mais evidente com relação aos efeitos colaterais nas classes farmacêutica 
e médica, enquanto que na enfermagem o conhecimento maior foi relacionado com as escalas 
analgésicas. Foram detectados alguns aspectos subjetivos relacionados ao uso de medicamentos 
opióides, como indícios de medo e preconceito, que podem estar contribuindo para subutilização destes 
fármacos. 

 
 

Prevalência de opiofobia no tratamento da dor oncológica 
(CELLA, et al., 2016) 

 
 
 

Brasil 

280 pacientes com câncer em tratamento responderam a um questionário composto por questões 
relacionadas à dor e ao uso de fármacos opioides. 
A prevalência de dor encontrada foi de 50,3%. 19,2% dos pacientes recusariam a morfina como 
tratamento da dor (o medo da dependência foi o motivo mais relatado). A percepção de que o uso da 
morfina tem relação direta com o agravo da doença foi descrita por 67,8% dos entrevistados. A alta 
prevalência de dor moderada e intensa foi encontrada nos pacientes estudados, bem como uma elevada 
prevalência de opiofobia. 
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Rising Trends of Prescription Opioid Sales in 
Contemporary Brazil, 2009-2015 (KRAWCZYK, et al., 

2018) 

 
 

Brasil 

Foram avaliadas as tendências de opioides vendidos em farmácias brasileiras registradas a partir das 
prescrições retidas e, posteriormente, foi calculada a mudança na taxa de prescrições vendidas para 
cada 1000 pessoas em 2015 em comparação com 2009. 
Em seis anos, houve um aumento correspondente a 465% nas vendas de medicamentos opioides. 
Produtos com codeína e oxicodona apresentaram os maiores aumentos, enquanto produtos contendo 
fentanil apresentaram o menor aumento. 

Fonte: elaboração própria. 
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DISCUSSÃO 

 
Ao analisar as principais conclusões de publicações que envolviam a 

avaliação de tendências de consumo, prescrição e acesso a opioides na América 

Latina, foi possível perceber que, mesmo em países latino americanos em que o 

consumo de opioides aumentou nos últimos anos, os valores ainda são muito 

inferiores quando comparados com países desenvolvidos (LINO, et al., 2019; 

BERTERAME, et al., 2016; MOYANO, FIGUER, 2010; CELLA, et al., 2016; MAIA, 

DALDEGAN-BUENO, FISCHER, 2021) e que algumas razões para isso são fatores 

socio-econômicos, medo e preconceito, falta de treinamento e/ou de conhecimento 

dos profissionais de saúde e as regulamentações restritivas existentes nos países 

da América Latina (LIMA, PASTRANA, 2016; LINO, et al., 2019; KULKAMP, 

BARBOSA, BIANCHINI, 2008). 

Durante a realização deste trabalho, 42 publicações foram identificadas como 

relevantes. Tendo em vista a intensa discussão e relevância da crise de opioides nos 

Estados Unidos, esperava-se um número muito maior de publicações sobre o tema. 

Uma possível justificativa para isso pode ser o fato de que a América Latina 

historicamente apresenta um consumo muito baixo de opioides provocado, entre 

outros fatores, pelo medo e preconceito com essa classe farmacêutica (KULKAMP, 

BARBOSA, BIANCHINI, 2008; CELLA, et al., 2016). Tal visão limitada dos opioides 

podem estar provocando um baixo nível de estímulo e interesse no estudo do 

assunto. 

Além disso, pode-se perceber que, dentre as publicações identificadas, mais 

da metade (22) não inclui análises de dados, sendo que 10 delas (editoriais e artigos 

de opinião) têm como objetivo somente informar ao leitor sobre a percepção do autor 

sobre o tema (SIQUEIRA, 2013; AMARILES, MANGAÑA, LÓPES, 2014; 

BUITRAGO, 2013; VOLKOW, et al., 2019; HUMPHREYS, 2017; SALAS-HERRERA, 

MONESTEL, 2002; LIMA, 2000; WENK, BERTOLINO, PUSSETO, 2000; GARCIA, 

et al., 2019; KRAYCHETE, GARCIA, 2019). Isso demonstra que o assunto está 

sendo majoritariamente discutido e pouco estudado na América Latina. 

É importante ressaltar também que mais de 68% das publicações inclusas 

nesta revisão foram publicadas a partir de 2011, sendo este também o ano com o 

maior número de prescrição de opioides nos Estados Unidos, após o qual foram 

impostas mudanças no uso clínico, assim como políticas regulatórias e legislações 
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mais restritivas (IQVIA, 2020). Tal observação está de acordo com a tendência 

esperada e é um grande indicativo de que o aumento no número de publicações 

científicas sobre o uso de opioides se deve que vem ocorrendo nos EUA. 

O Brasil parece seguir as tendências observadas no restante do continente 

latino americano. Conforme observado nos demais países da América Latina, o 

medo e preconceito com medicamentos opioides ainda é detectado, sendo 

considerado como um dos principais fatores contribuintes para a baixa prescrição de 

representantes desta classe farmacêutica (KULKAMP, BARBOSA, BIANCHINI, 

2008). A falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre o uso e efeitos dos 

medicamentos opioides no Brasil também segue as tendências do restante do 

continente e se faz presente no país (KULKAMP, BARBOSA, BIANCHINI, 2008; 

FREITAS, et al., 2014; MAIA, DALDEGAN-BUENO, FISCHER, 2021). Uma pesquisa 

conduzida com diferentes profissionais de saúde hospitalares relacionados à 

pediatria demonstrou que 82% destes não tinha conhecimento adequado sobre os 

eventos adversos relacionados a opioides (FREITAS, et al., 2014). 

Além disso, é importante destacar que a população brasileira também dá 

indicativos de opiofobia, podendo ser observada em pacientes oncológicos: 19,2% 

destes pacientes recusariam morfina como tratamento da dor, sendo o medo da 

dependência o motivo mais relatado. Grande parte dos pacientes oncológicos 

(aproximadamente 68%) também acredita que o uso de morfina pode agravar a 

doença (CELLA, et al., 2016). O conhecimento adequado de profissionais de saúde 

poderia auxiliar neste problema, a partir do aconselhamento adequado e necessário 

aos pacientes e, possivelmente aumentando a adesão ao tratamento e diminuindo 

os receios de pacientes em situações já fragilizadas. 

Com relação ao consumo de medicamentos opioides no Brasil, apesar do país 

apresentar taxas de consumo de opioides significativamente menores que as 

apresentadas pelos EUA (de 2015 a 2017, os países da América do Sul 

representavam entre 0,1% e 0,2% do uso mundial de opioides, enquanto a América 

do Norte representava 4% do uso no mesmo período (MAIA, DALDEGAN-BUENO, 

FISCHER, 2021) e das regulamentações brasileiras relacionadas a estas 

substâncias serem consideradas como altamente restritivas, em comparação com 

os demais países da América Latina, seu consumo pode ser considerado como 

mediano (MAIA, DALDEGAN-BUENO, FISCHER, 2021). Além disso, foi observado 
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um aumento considerável na venda destes medicamentos recentemente (entre 2009 

e 2015 a venda de opioides prescritos aumentou 456%). Esta mudança pode estar 

associada com a busca por um tratamento mais adequado da dor e às possíveis 

mudanças relacionadas com o monitoramento e indicações médicas de uso de 

opioides (KRAWCZYK, et al., 2018). 

Ainda sobre o consumo de opioides no território brasileiro, foram identificadas 

diferenças significativas no consumo dentre a população do país: estados com 

melhores indicadores socioeconômicos (como Sul e Sudeste) apresentam um 

número maior de consumo de opioides prescritos. Isso está relacionado aos 

indicativos de que uma maior atenção a saúde está associada positivamente com 

um maior consumo de medicamentos opioides, assim como a pobreza apresenta a 

associação inversa com este parâmetro (LINO, et al., 2019). 

É importante ressaltar que não foi realizada nenhuma análise de qualidade 

dos métodos utilizados e resultados obtidos nas publicações inclusas, mas foi 

possível obter uma visão geral sobre o que vêm sendo publicado sobre o tema, 

podendo direcionar futuros estudos sobre o uso de opioides na América Latina. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
Essa revisão de escopo identificou como relevantes 42 publicações 

relacionadas ao uso de opioides na América Latina. Pode-se ressaltar que, apesar 

do aumento de publicações sobre o tema nos últimos anos, a quantidade de estudos 

identificados ainda foi bastante inferior quando comparada com publicações de 

âmbito global. A pequena quantidade de publicações disponíveis sobre o tema, 

principalmente daquelas que realizaram algum tipo de estudo e/ou análise de dados, 

dificulta o desenvolvimento e estabelecimento de diretrizes clínicas e 

recomendações, extremamente necessários para o uso racional e adequado de 

opioides no manejo da dor. 
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