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JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
La missió del Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir el impacte del càncer a Catalunya. En el desglossament 
d’aquesta missió, juntament amb la prevenció i la recerca, es troba el tractament de la malaltia com a part integral. Actual-
ment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs i noves 
dianes terapèutiques. Per aquesta raó, hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles en base a la millor evi-
dència possible. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris 
d’eficiència conjuntament amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la institució per assolir aquesta missió, es troba el d’oferir una atenció basada 
en l’evidència, a través d’una eina fonamental com són les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a 
mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients, i com a conseqüència, el desenvolupament, la implantació i l’avaluació de 
resultats de GPC es consideren eines idònies per portar endavant l’atenció basada en l’evidència. Així mateix, les GPC con-
stitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el pacient, que permeti arribar a una presa compartida 
de decisions. En el nostre àmbit les denominarem Guies terapèutiques de l’ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les Guies terapèutiques del ICO és, òbviament i de manera natural, les ONCOGUIES 
(www.aatrm.net) donada l’elevada implicació dels professionals del ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es farà 
l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant farma-
cològics com de radioteràpia.

Objectius: 

 » Desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de l’ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor 
oncològic.

 » Disminuir la variabilitat terapèutica entre les pacients tractades en els diversos centres d’aquesta institució.
 » Implementar els resultats de la terapèutica en els pacients amb dolor oncològic tractats d’acord amb les recomana-

cions d’aquesta guia.

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBJECTE DE LA GPC
El dolor és un fenomen subjectiu, desagradable, amb un component emocional important, que constitueix un dels símp-
tomes més comuns associats al càncer. El dolor es defineix com una experiència sensorial i emocional desagradable as-
sociada a un dany tissular real o potencial, o descrita en relació a aquest dany (1). Es tracta d’un dels símptomes que els 
pacients més temen, ja que els nega el confort i els altera en gran mesura l’activitat, la motivació, les interaccions amb la 
família i els amics, i la qualitat de vida en general (1).

El dolor és present en aproximadament un quart dels pacients amb càncer en el moment del diagnòstic (1). Alhora, s’ha 
estimat que entre el 35-40% dels malalts oncològics en fases inicials sotmesos o no a tractament oncoespecífic presenten 
dolor, percentatge que augmenta fins pràcticament dos terços dels pacients oncològics en fases més avançades (2). 

Un 80% del dolor oncològic és causat per l’expansió local o distant del tumor. Concretament, les metàstasis òssies són la 
causa més comú de dolor en el context de la malaltia oncològica, de manera que els tumors que més freqüentment es rela-
cionen amb afectació òssia (càncer de mama, pulmó, gastrointestinals i genitourinaris) seran dels que més dolor causaran 
(2). Per altra banda, el dolor en el context de la malaltia oncològica també pot ser conseqüència del tractament de la pròpia 
malaltia. Així, sobre el 15% del dolor oncològic serà produït per les seqüeles posteriors a la cirurgia, secundàries al tracta-
ment quimioteràpic o per les conseqüències post-irradiació (2). Alhora, pot existir un dolor causat per un estat de debilitat 
crònica, relacionat amb una sèrie de situacions clíniques (restrenyiment crònic, úlceres muco-cutànies, úlceres de decúbit, 
trombosi venosa profunda, etc) presents en les malalties cròniques com seria el càncer en les seves fases avançades, el 
tractament efectiu del qual requerirà un diagnòstic acurat (2).

Molts pacients creuen que càncer i dolor són sinònims, però la realitat és més complexa: dos terços dels pacients amb 
càncer experimenten, efectivament, dolor, però aproximadament un 88% d’ells podran i hauran de ser tractats adequada-
ment per tal de controlar aquest dolor; el 80% dels pacients amb càncer i dolor presenten més de 2 dolors; i el 40% dels 
pacients amb dolor oncològic l’experimenten ja en fases anteriors a la fase terminal de la seva malaltia (3).

En aquest sentit, per tal de poder establir un tractament que aconsegueixi un bon control del dolor, la realització d’una 
avaluació acurada que permeti establir-ne clarament les causes és essencial (2). També caldrà explorar detingudament la 
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percepció que el pacient té del dolor i la magnitud dels problemes associats al mateix (3). Amb aquests instruments es 
podrà arribar a un diagnòstic adequat per tal d’instaurar un tractament que alleugereixi el dolor del pacient, alliberant-lo al 
màxim del patiment associat. I és que cal tenir en compte que el pacient amb dolor de llarga duració associat a processos 
oncològics, no adequadament controlat, està sotmès a un patiment físic i mental molt important (2).

Si acceptem la multidimensionalitat del dolor, aleshores és clar que una aproximació multidisciplinari és fonamental per tal 
d’aconseguir un abordatge òptim del dolor. Per aquest motiu, en el control del dolor oncològic es requereix de l’aportació 
i del treball conjunt d’especialistes de diverses disciplines, com són: metges especialistes en cures pal·liatives, anestesiòlegs, 
oncòlegs mèdics i radioteràpics, cirurgians, infermeres clíniques especialitzades, farmacèutics, psicòlegs, terapeutes ocupa-
cionals i fisioterapeutes, entre d’altres(2). 

IDENTIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D’ESTUDI 
Pacients adults, onco-hematològics, amb dolor associat al càncer.

EQUIP DE DESENVOLUPAMENT DE LA GUIA 

Integrants dels grup:
Dr. Josep Maria Cornella Gimferrer. Servei de Cures Pal·liatives. ICO Girona.
Dra. Cristina Garzón Rodríguez. Servei de Cures Pal·liatives. ICO L’Hospitalet.
Dr. Jesús González Barboteo. Servei de Cures Pal·liatives. ICO L’Hospitalet.
Dr. Joaquim Julià Torras. Servei de Cures Pal·liatives. ICO Badalona.
Dra. Clara Lezcano Rubio. Servei de Farmàcia. ICO Badalona.
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Dr. Diego Díaz Cárdenas, de l’Unitat de Pal·liatius de l’Hospital Sant Camils de Sant Pere de Ribes.
Dra. Olatz Etxániz Ulazia, oncòloga de l’ICO Badalona.
Coordinació: Sandra Fontanals Martínez. Servei de Farmàcia. ICO L’Hospitalet.

Revisors externs:
Dr. Antonio Montero Matamala. Cap de Servei d’Anestesiologia i Clínica del Dolor. Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida.
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Col·laboradors.
Dr. Miquel Casals Merchan. Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Hospital Universitari de Bellvitge.
Dr. Francisco Luis Gil Moncayo. Unitat de Psicooncologia. ICO L’Hospitalet
Dr. Josep Martín Comín. Servei de Medicina Nuclear. Hospital Universitari de Bellvitge.
Dr. Víctor Mayoral Rojals. Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Hospital Universitari de Bellvitge.
Sra. Anna Novellas Aguirre de Carcer. Unitat de Treball Social. ICO L’Hospitalet.
Dr. Daniel Samper Bernal. Cap de la Unitat del Dolor. Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Badalona.
Dr. Josep Vilaplana Birba. Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Hospital Josep Trueta. Girona.
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Calella (Dra. Parada), Hospital Figueres (Dr. Quiñones), Hospital d’Igualada (Dr. Capdevila, Dr. Serrais), Parc Hospitalari Martí i 
Julià (Dra. Malla, Dra. De Puig), Hospital Martorell (Dra. Estelrich), Hospital de Mataró (Dra.Gurrera), Hospital de Palamós (Dra. 
Lòpez), Hospital de Sant Pere de Ribes (Dr. Asensio, Dra.Boleda, Dra. Pujol), Hospital de Vilafranca (Dra. Arranz, Dra. Martínez), 
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Comissions farmacoterapèutiques de: l’ICO, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
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Dr. Josep Alfons Espinàs Pinol. Pla Director d’Oncologia.

Responsables de l’àrea d’evidència científica: 
Dra. Anna Clopés Estela. Direcció Programa Política Medicament. Institut Català d’Oncologia
Dr. Josep Ramón Germà Lluch. Direcció Coneixement i Científica. Institut Català d’Oncologia

Responsable Direcció:
Dra. Candela Calle. Direcció General. Institut Català d’Oncologia.

DECLARACIÓ CONFLICTE D’INTERÈS
Els autors han realitzat una declaració de conflicte d’interès.
No hi ha hagut finançament extern, i els finançadors de l’ICO no han influït en les recomanacions emeses en aquesta guia. 

REVISIÓ DE LA LITERATURA: FONTS CONSULTADES
Fonts per a localitzar altres GPC

National Guideline Clearinghouse http://www.guideline.gov/

Guiasalud http://www.guiasalud.es/home.asp

Guidelines International Network (GIN) http://www.g-i-n.net/

GPC del NICE http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed

The Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) http://www.sign.ac.uk/

Tripdatabase http://www.tripdatabase.com/index.html

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)  http://www.nccn.org/

Cancer Care Notario http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm

ASCO http://www.asco.org/guidelines

Agency for Health research and quality (AHQR) http://www.ahrq.gov/

ONCOGuies www.aatrm.net

Bases de dades
•	  Cochrane Library: http://www.cochrane.org/

Medline
•	 Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

METODOLOGIA DE REVISIÓ SISTEMÀTICA DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I GRADACIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA.
En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell d’evidència 
i una altra sobre el grau de la recomanació.

En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell d’evidència 
i una altra sobre el grau de la recomanació.

Nivells d’evidència segons ASCO

Nivell Tipus d’evidència

I Obtinguda de metanàlisi de estudis múltiples, ben dissenyats, controlats o d’assaigs clínics d’elevat poder, aleatoritzats, controlats.

II Obtinguda de com a mínim d’un estudi experimental ben dissenyat o assaig clínic controlat aleatoritzat de baix poder.

III Obtinguda d’estudis ben dissenyats, quasi experimentals, com els estudis no aleatoritzats, casos-controls, cohorts, entre d’altres. 

IV Obtinguda d’estudis ben dissenyats, no experimentals com els estudis descriptius comparatius i de casos. 

http://www.guideline.gov/
http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.g-i-n.net/
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed
http://www.sign.ac.uk/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://www.nccn.org/
http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm
http://www.asco.org/guidelines
http://www.ahrq.gov/
http://www.cochrane.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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V Obtinguda de la comunicació de casos i d’experiències clíniques. 

Graus de recomanació segons ASCO

Grau Origen de l’evidència

A Evidència de tipus I o de resultats consistents de múltiples estudis de tipus II, III o IV

B Evidència de tipus II, III,  o IV i resultats generalment consistents

C Evidència de tipus II, III o IV, però resultats inconsistents

D Poca o cap evidència empírica sistemàtica

La metodologia utilitzada per a l’elaboració de la guia es recull en el Manual per al Desenvolupament de Guies de Pràc-
tica Clínica i avaluació de resultats en el malalt oncològic (Manual-ICOPraxis).
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A) EL DOLOR ONCOLÒGIC COM A EXPERIÈNCIA MULTIDIMENSIONAL

1. AVALUACIÓ ESTANDARDITZADA DEL DOLOR ONCOLÒGIC

L’experiència dolorosa és un fenomen altament complex amb implicacions fisiològiques, comportamentals, cognitives, 
emocionals i afectives, espirituals, socioculturals i interpersonals. Aquesta multidimensionalitat del dolor haurà de ser con-
siderada tant en l’avaluació com en l’abordatge dels pacients amb dolor oncològic (3).

El primer pas per un tractament apropiat del dolor oncològic és la seva correcta avaluació. És per això que en aquest apartat 
s’aporta la informació necessària per a l’avaluació general del pacient adult amb dolor oncològic en el context de la pràctica 
diària dels hospitals del ICO, sense fer referència a les escales d’avaluació específiques, a aquelles que tenen propòsits de 
recerca ni a les destinades a l’avaluació del dolor oncològic en pediatria.

1.1. ASPECTES GENERALS

1.1.1. El dolor és un problema freqüent en el pacient oncològic? 

Per tal de respondre adequadament aquesta pregunta cal considerar que en dolor oncològic es distingeixen dos grans 
tipus de dolor: 

- el denominat dolor basal, que és aquell dolor que de forma contínua i perllongada pot experimentar el malalt (4),

- i el dolor episòdic o irruptiu (breakthrough pain), definit com una exacerbació transitòria del dolor que apareix, ja sigui 
espontàniament o bé relacionat amb un desencadenant concret, predictible o impredictible, malgrat existir un dolor basal 
estable i adequadament controlat (5, 6, 7).

Al voltant del 30% dels pacients amb càncer presenten dolor basal en el moment del diagnòstic, i la seva prevalença 
s’incrementa en les fases inicials (48%) i avançades (74%) de la malaltia (8). Pel que fa al dolor irruptiu, la seva freqüència ha 
estat estimada en el nostre medi en un 41% (9).

El	dolor	oncològic	és	un	problema	freqüent	i	complex,	tant	en	les	fases	inicials	com	avançades	de	la	malaltia.	
No	es	tracta	d’un	fenomen	uniforme,	sinó	que	cal	distingir	entre	el	dolor	basal	i	el	dolor	episòdic	o	irruptiu.

1.1.2. El dolor oncològic té algun tret específic?

Els estudis epidemiològics mostren com el dolor en el pacient oncològic està relacionat amb la progressió de la malaltia, 
però cal tenir en compte que al voltant d’un 20% dels dolors són causats pel propi tractament oncoespecífic (10,11). 

Els mecanismes fisiopatològics habituals (dolor somàtic, visceral i neuropàtic) apareixen de forma exclusiva amb menys fre-
qüència que en altres patologies, fins al punt que el 44% dels dolors en càncer tenen un component etiopatogènic mixte, 
incloent-hi la causa psicògena (10).

La percepció i conseqüent expressió de l’experiència dolorosa està àmpliament relacionada amb la vivència i significat 
que li dóna el malalt (12). En aquest sentit, Dault i Cleeland (13) observaren que quan el pacient relacionava el dolor amb 
la progressió del càncer, reportava un dolor de major intensitat que quan el dolor era atribuït a una altra causa (p<0,0001).

Les	causes	del	dolor	en	pacients	oncològics	són	múltiples	i	en	ocasions	sincròniques:	la	progressió	de	la	pròpia	
neoplàsia,	el	seu	tractament	o	altres	factors	concurrents.	
El	dolor	oncològic	sol	tenir	un	component	etiopatogènic	mixte,	el	qual	influeix	en	la	seva	avaluació	i	tracta-
ment,	habitualment	de	caràcter	multimodal.
L’expressió	del	dolor	i,	en	conseqüència,	la	seva	avaluació	estan	àmpliament	influenciades	per	diversos	factors	
perso	nals,	tant	psicològics	com	de	personalitat,	socials	i	espirituals,	a	més	dels	estrictament	físics.
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1.2. AVALUACIÓ DEL DOLOR ONCOLÒGIC

En l’avaluació del dolor que té un pacient, cal tenir en compte la existència d’ambdós tipus de dolor: basal i irruptiu. Les 
consideracions a tenir en compte serveixen per als dos tipus de dolor, però dins d’aquest apartat es dedicarà una secció 
específica al diagnòstic i avaluació del dolor irruptiu.

1.2.1. Qui ha d’avaluar?

El dolor és una experiència subjectiva (símptoma) i per tant, solament el pacient pot informar acuradament dels aspectes 
relacionats (intensitat, durada, etc). Malauradament, un número variable de pacients (entre un 19-40%) no poden o tenen 
dificultats per informar adequadament del seu dolor, percentatge que s’incrementa en les fases més avançades de la malal-
tia (14,15,16).

La realització d’autoavaluacions sistemàtiques del dolor en pacients oncològics és variable. Una mitjana del 58% dels pa-
cients ingressats van completar un qüestionari d’autoavaluació del dolor en repòs i activitat (avaluat tres cops al dia), durant 
una mediana de seguiment de 10,6 dies. Les principals causes de la manca d’acompliment van ser trobar-se físicament 
malament (26%), i trobar-se psicològicament malament (44%), mentre que la falta de comprensió del instrument va ser 
atribuïble a un 1% dels no acompliments (17).

El	pacient	és	qui	millor	pot	informar	del	seu	dolor.	Malgrat	tot,	aproximadament	a	un	25%	dels	pacients	els	serà	
dificultós	informar	correctament	del	seu	dolor.	En	aquests	casos,	es	recomana	avaluar	el	dolor	d’acord	amb	
l’afectació	funcional	provocada.

1.2.2. Què és rellevant d’avaluar en el dolor oncològic?

En l’avaluació del dolor cal considerar dos aspectes rellevants: l’adequació dels ítems utilitzats en l’avaluació, i la capacitat 
de ser factible de l’eina utilitzada. En aquest sentit, molts dels instruments més emprats han demostrat ser massa feixucs en 
la seva utilització clínica, malgrat posseir bones propietats psicomètriques (18,19,20).

Després d’una revisió sistemàtica de la literatura, un grup d’experts va identificar 10 dimensions del dolor oncològic (Taula 
1) de manera que, per una avaluació global d’aquest dolor, tant en condicions de clínica com de recerca, es va considerar 
adequat recomanar l’exploració de les 5 primeres. Malgrat tot, en aquesta revisió no s’especificava si calia avaluar aquestes 
5 dimensions òptimes del dolor oncològic en totes les situacions (21).

En	l’avaluació	d’un	nou	dolor	es	recomana	l’exploració	de	10	dimensions:	intensitat,	patró	temporal,	factors	
que	l’empitjoren	i	alleugereixen,	localització,	interferència,	qualitat,	afecte,	duració,	creences	i	història.
L’objectiu	de	l’avaluació	és	orientar	cap	a	l’etiologia	i	mecanisme	fisiopatològic	de	la	síndrome	dolorosa,	per	tal	
d’establir-ne	el	pronòstic	i	poder	instaurar	el	tractament	inicial	més	adient.

Taula 1. Dimensions del dolor ordenades per importància en l’avaluació del dolor oncològic.

Ordre d’importància Dimensió Descripció

1 Intensitat Quant de mal fa, component sensorial.

2 Patró temporal Fluctuacions del dolor, variacions en intensitat i freqüència.

3 Factors que l’empitjoren o l’alleugereixen Farmacològics i no farmacològics.

4 Localització On fa mal.

5 Interferència Quants components relacionats amb la qualitat de vida estan afectats pel dolor.

6 Qualitat Sensació física específica associada al dolor.

7 Efecte Component emocional del dolor, discomfort i significat del dolor.

8 Duració Quan temps fa que dura el dolor.

9 Creences Actituds, estratègies d’afrontament, creences respecte les causes i conseqüències.

10 Història Experiències doloroses prèvies
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1.2.2.1. Intensitat del dolor (22):

- Escala Visual Analògica d’Intensitat (EVA-I [0-100mm]): presenta sensibilitat als canvis associats al tractament al llarg del 
temps, de forma consistent. Validesa > 0,7 i fiabilitat >0,8.

- Escala Numèrica Verbal (ENV-I [0-10]): mostra propietats psicomètriques similars a l’escala EVA-I. Té validesa per a l’avaluació 
retrospectiva del dolor promig amb càncer (r=0,8-0,9) (23), i fiabilitat per un període de 2 dies pel pitjor dolor (r=0,93), dolor 
promig (r=0,78) i dolor actual (r=0,59)(24). Variacions en 2 punts absoluts o superiors o iguals al 33% indiquen de forma 
sensible i específica canvis significatius en la intensitat del dolor (25).

- Escala Verbal (EV-I [cap; lleu; moderat; intens ó 0= cap... 3= intens]): ha demostrat ser sensible als canvis de dolor durant 
el tractament, amb bona equivalència amb d’altres mesures d’intensitat de dolor, però amb moderada correlació amb les 
ENV-I (r=0,59) (26).

1.2.2.2. Patró temporal (22):

Es relaciona amb aspectes com: temps de duració, canvis al llarg del temps, aparició d’episodis de dolor (dolor episòdic o 
irruptiu)(27). 

Concretament, el 41% dels pacients amb dolor oncològic experimenten dolor episòdic o irruptiu amb una intensitat mi-
tjana de 7,3/10 (9). Aquesta dada és important ja que la presència de dolor episòdic s’ha associat a la intensitat del dolor 
promig, a la interferència en les activitats, i a l’aparició d’ansietat i de depressió (28). Tant és així que el dolor episòdic o irrup-
tiu és considerat per la majoria d’autors com una entitat a part que cal avaluar i tractar de forma distinta al dolor basal (29).

Clàssicament, el dolor episòdic o irruptiu es classifica en tres grans subgrups: 

a) dolor espontani, 

b) dolor incidental (volitiu, no volitiu),

c) fallada final de la dosi (no tots els autors estan d’acord en considerar aquesta categoria com a dolor episòdic). 

L’avaluació del dolor episòdic requereix la determinació detallada de la localització, intensitat, característiques temporals, 
factors precipitants i alleugeridors, predictibilitat, patofisiologia i relació amb el càncer. Per tal de dur a terme una avaluació 
acurada, s’han proposat diversos instruments per la clínica (30) i per la recerca (31).

1.2.2.3. Factors que milloren o empitjoren el dolor  (21,22):

Es refereix tant a posicions o accions antiàlgiques, com a precipitants del dolor i efecte dels analgèsics. 

A part dels factors que el pacient i el clínic poden identificar, s’han utilitzat diverses escales per mesurar el grau d’alleugeriment 
del dolor, posant de manifest la manca de correspondència inversa amb les escales d’intensitat. Hi ha indicis que apunten a 
que la puntuació en les escales d’alleugeriment podria veure’s influenciada per la satisfacció del pacient al tractament rebut 
i a l’adequació de l’analgèsia, més que no pas pel descens de la intensitat (15).   

1.2.2.4. Localització del dolor (22):

Es recomana utilitzar un esquema corporal. Pocs estudis han abordat aquest tema, però sembla que efectivament existeix 
una bona correspondència entre la zona que el pacient dibuixa sobre un esquema corporal i la regió anatòmica afectada 
(32).

1.2.2.5. Interferència del dolor:

Fa referència al grau d’interferència que el dolor oncològic infringeix en el funcionament diari del pacient. 

L’escala més utilitzada per la mesura d’aquesta interferència és la Brief Pain Inventory Interference Scale (BPI-IS), que ha estat 
validada al castellà (33). Consta de 7 ENV on 0 indica no interferència i 10 interferència completa. Els ítems avaluats són: acti-
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vitat general, estat d’ànim, capacitat per caminar, treball (tant domèstic, com fora de casa), relacions amb altra gent, dormir, 
i capacitat de divertir-se. Aquesta escala ha demostrat una excel·lent consistència interna, amb a de 0,78-0,91 (22), i amb 
bona correlació amb les escales d’intensitat del dolor. Així mateix, utilitzant aquesta escala s’han observat com puntuacions 
d’intensitat de dolor ≤ 4 interfereixen de forma lleu en l’activitat i/o la joia de viure dels pacients (13). 

1.2.2.6. Qualitat del dolor i afectació emocional del dolor:

Els aspectes qualitatius i afectius del dolor s’han avaluat tradicionalment amb l’ús del McGill Pain Questionnaire (MPQ)(34). 
El instrument original consta de 78 descriptors classificats en 20 categories, que avaluen les 4 principals dimensions del 
dolor: sensorial, afectiva, avaluativa i miscel·lània, així com també una puntuació de la severitat global del mateix. També 
existeix una forma abreviada d’aquest qüestionari (Short-Form McGill Pain Questionnaire [SF-MPQ])(35).

El MPQ i el SF-MPQ han demostrat tenir bones capacitats psicomètriques (36,37), tot i que en les versions castellanes han 
sorgit alguns dubtes (38), ja que efectivament ha demostrat validesa en les subescales afectiva i sensorial, però no així en 
l’avaluativa (39).

1.2.2.7. Duració del dolor:

Es definiria com la variabilitat en què es pot experimentar el dolor respecte a la seva freqüència i duració al llarg del temps.  
Una manera d’avaluar aquesta dimensió pot ser utilitzant escales habitualment verbals, com la utilitzada per Kaasa et al (40), 
que definia una escala de 5 punts entre “tot el dia” i “en cap moment del dia”. En qualsevol cas, la majoria d’estudis mostren 
un alta correlació entre la freqüència en què s’experimenta dolor i la intensitat del mateix (22).

L’existència de dolor episòdic té implicacions diferents, ja que per definició es tracta d’episodis de dolor sever habitualment 
amb un impacte negatiu en la qualitat de vida del pacient (28).

1.2.2.8. Creences: 

És ben conegut que les creences respecte del significat del dolor poden modificar la conducta i la tolerància al dolor i al 
patiment que se li associa. Aquest és un fet ben conegut en la cultura judeocristiana, però també en d’altres cultures on 
s’observen fenòmens similars. A tall d’exemple, pel Confucianisme, el dolor és interpretat com una part essencial de la 
vida, com una prova o un sacrifici, de manera que la persona que pateix dolor l’ha d’afrontar fins que aquest esdevingui 
insuportable (41).

Les creences també poden estar relacionades amb els efectes de la medicació, especialment amb la opiofòbia (42), tant del 
personal sanitari com dels propis pacients (43).

1.2.2.9. Història: 

L’experiència clínica diària demostra que una història prèvia de dolor, encara que no relacionat amb un procés tumoral, 
pot ajudar al pacient a comparar i avaluar millor els matisos d’aquest nou dolor. Vivències traumàtiques de dolors crònics 
superposats a l’aparició del nou dolor oncològic poden modular l’expressió d’ambdós tipus de dolor. Aquest és un tema 
pendent d’estudi.

1.2.3. Sempre s’ha d’avaluar el mateix?

Cal considerar l’avaluació del dolor en 2 circumstàncies diferents, fonamentalment:

1.2.3.1. La primera vegada que s’avalua el pacient amb un dolor nou:

Davant l’aparició d’un dolor nou o d’un canvi en les seves característiques, l’objectiu de l’avaluació és essencialment esta-
blir-ne el diagnòstic i el pronòstic, per tal de definir l’abordatge terapèutic adient (44).

Des d’un punt de vista diagnòstic, caldrà establir la síndrome dolorosa, l’etiologia del dolor i la possible fisiopatologia impli-
cada (45), tenint en compte els elements recollits en la Taula 2.

Per altra banda, des d’una perspectiva pronòstica cal identificar aquells factors amb valor pronòstic conegut. S’ha proposat 
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i validat mitjançant un mètode Delphi l’evolució del conegut Edmonton Staging System, proposant-se l’Edmonton Classifica-
tion System for Cancer Pain (ECS-CP)(46)(Veure Annex 1).

Taula 2. Elements a tenir en compte en l’avaluació del dolor

Característiques del dolor Aspectes relacionats 
amb el dolor

Aspectes relacionats amb  
el càncer/altres malalties

Aspectes relacionats amb el pacient

Inici
Temps de duració
Intensitat
Qualitat
Localització
Factors alleugeridors
Factors agreujants  

Síndrome
Etiologia
Fisiopatologia
Somàtic
Visceral
Neuropàtic

Extensió 
Comorbiditat 
Alcoholisme
Drogoaddicció

Control d’altres símptomes
Estat emocional
Personalitat
Situació social

Pronòstic

1.2.3.2. Seguiment evolutiu del dolor:

D’acord amb les conclusions de la revisió sistemàtica de la literatura duta a terme per un comitè d’experts prèviament co-
mentada (21), es recomana avaluar el dolor oncològic a partir de l’exploració de 5 dimensions fonamentals: intensitat, patró 
temporal, factors que l’empitjoren o l’alleugereixen, localització i interferència.

L’avaluació evolutiva del dolor té com principal objectiu identificar variacions en el dolor percebut després d’aplicar una 
terapèutica. En aquest sentit, sembla clar que és adequat emprar escales d’intensitat (EVA, ENV, EV) per tal d’avaluar la res-
posta als analgèsics en períodes de dos dies (18,47), tot i que alguns estudis mostren que períodes d’una setmana ofereixen 
una memòria fiable (48).

En	l’avaluació	d’un	nou	dolor	o	davant	d’un	canvi	semiològic	d’un	dolor	ja	existent,	es	recomana	avaluar:	
intensitat,	patró	temporal,	factors	que	l’empitjoren	i	l’alleugereixen,	localització,	interferència,	qualitat,	efecte,	
duració,	creences	i	història.	És	essencial	establir	el	mecanisme	fisiopatològic	del	dolor	a	través	de	les	proves	
complementàries	oportunes,	així	com	el	seu		pronòstic.
En	l’avaluació	d’un	dolor	conegut	es	recomana	avaluar,	com	a	mínim:	intensitat,	patró	temporal,	factors	que	
l’empitjoren	i	alleugereixen,	localització,	interferència,	essent	essencial	la	identificació	dels	canvis	produïts	per	
la	intervenció	terapèutica.

1.2.4. Es poden recomanar algunes escales i/o instruments? (18)

Cal recordar que els instruments o escales informen sobre aspectes particulars del dolor, però l’avaluació complerta ha 
d’integrar les dimensions de la Taula 1 i la Taula 2.  

1.2.4.1. Pacient adult sense deteriorament cognitiu:

Tant en la primera avaluació com durant el seguiment, les escales d’intensitat recomanables per ser molt pràctiques són les 
ENV, sobre qualsevol tipus de suport (paper i llapis, escales mòbils), o senzillament demanant al pacient que indiqui del 0 al 
10 la intensitat del dolor (entenent que zero indica cap dolor i 10 el dolor més intens imaginable).

Les ENV recomanades són:

- Intensitat actual: el pacient indica la intensitat del dolor en aquell moment.

- Intensitat mínima: el pacient indica la intensitat del dolor més baix que ha tingut en les darreres 24h. En cas de voler 
explorar un període més ampli de temps, aquest no hauria de superar la setmana i sempre caldria utilitzar el mateix interval 
en successives avaluacions. De forma pràctica, en dolor de llarga evolució, períodes de 2-3 dies es consideren adequats.

- Intensitat màxima: el pacient indica la intensitat del dolor més alt que ha tingut en les darreres 24h. En cas de voler ex-
plorar un període més ampli de temps, aquest no hauria de superar la setmana i sempre caldria utilitzar el mateix interval 
en successives avaluacions. De forma pràctica, en dolor de llarga evolució, períodes de 2-3 dies es consideren adequats.
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Nota: Aquest seria un bon moment per interrogar al pacient sobre el número de crisis de dolor i factors relacionats (causes 
precipitants i alleugeridores, duració, efecte del tractament, etc).

- Intensitat promig: el pacient indica la intensitat del dolor promig que ha tingut en les darreres 24h. En cas de voler ex-
plorar un període més ampli de temps, aquest no hauria de superar la setmana i sempre caldria utilitzar el mateix interval 
en successives avaluacions. De forma pràctica, en dolor de llarga evolució, períodes de 2-3 dies es consideren adequats. 

Nota: el dolor promig no és la mitjana aritmètica entre el dolor mínim i el màxim, sinó que és la puntuació que el pacient 
percep com la que millor explica el dolor que ha tingut al llarg del període avaluat.

En cas que l’avaluació requerís major precisió, es recomana fer ús de l’escala BPI-SF (veure Annex 2).

1.2.4.2. Pacient adult amb deteriorament cognitiu:

Les escales d’intensitat recomanades en aquest cas serien les Escales Verbals (EV)(18) amb el següents descriptors: no dolor, 
lleu, moderat i intens.

Es tracta d’escales amb bona correlació amb les ENV(49), segons les equivalències recollides en la Taula 3.

Taula 3. Correlació entre escales de valoració d’intensitat de dolor

Escala Verbal (EV) Escala Numèrica Verbal (ENV)

No dolor 0

Lleu 1-4

Moderat 5-6

Intens 7-10

Actualment, es disposa de diverses escales utilitzades en geriatria per a l’avaluació del dolor en pacients amb demència 
(50,51). Possiblement, les més conegudes siguin l’escala PAINAD (52)(Annex 3) i l’escala DOLOPLUS-2 (53). Desafortunada-
ment, els resultats respecte a la seva validesa, fiabilitat i utilitat clínica són poc reproduïbles. 

L’escala DOLOPLUS-2 és difícil d’aplicar atès que, per una banda, no s’ha pogut demostrar la seva validesa (54); i per l’altra, 
alguns autors que l’han comparada amb l’autoavaluació, han trobat que hi ha una moderada correlació entre les dues 
(Spearman 0,46), de manera que solament és capaç de predir el 41% de la variabilitat en la intensitat del dolor mesurat 
amb EVA-I (55).

En un estudi comparatiu entre diferents escales (PAINAD, PACSLAC (56), DOLOPLUS-2), l’escala PACSLAC va ser conside-
rada la més útil per part d’infermeria; l’escala PAINAD va mostrar bones propietats psicomètriques en termes de fiabilitat, 
validesa i homogeneïtat (a de Cronbach entre 0,69-0,74), excepte per la “respiració”; i DOLOPLUS-2 va ser una escala difí-
cil d’utilitzar però que mostrà bones qualitats psicomètriques (excepte per la subescala de “reaccions psicosocials”)(a de 
Cronbach entre 0,74-0,75)(57).  

Malgrat tot, destaca el fet que cap d’aquestes escales ha estat validada en població oncològica, per la qual cosa actualment 
és precipitat recomanar-ne cap.

1.2.4.3. Pacient adult amb dificultats per comunicar-se:

Les recomanacions serien les mateixes que les de l’apartat 1.2.4.2.

En	els	pacients	adults	sense	deteriorament	cognitiu	les	Escales	Numèriques	Verbals	(0-10)	són	les	més	reco-
manades,	tant	per	l’avaluació	de	la	intensitat	del	dolor,	com	de	l’alleugeriment	del	mateix	i	la	interferència	
d’aquest	amb	el	funcionament	diari	del	pacient.	
En	els	pacients	adults	amb	dificultats	per	a	la	verbalització	del	dolor,	les	Escales	Verbals	(no	dolor,	lleu,	mode-
rat,	intens)	són	les	recomanades.
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1.3. DOLOR IRRUPTIU

1.3.1. DEFINICIÓ I CRITERIS DIAGNÒSTICS. 

Tal com s’ha definit anteriorment, el dolor irruptiu és una exacerbació transitòria del dolor que apareix espontàniament o 
en relació a un desencadenant concret, predictible o impredictible, malgrat existeixi un dolor basal estable i adequadament 
controlat(58).

Per tant, el concepte més important per identificar el dolor irruptiu és la existència d’un dolor basal ben controlat al que 
s’hi afegeixen nous episodis de dolor. Des del punt de vista de la terminologia, la denominació anglosaxona “Breakthrough 
pain” fa referència a un dolor que trenca  o irromp (breaks) a través (“through”), en aquest cas, de l’analgèsia (59). Per tant, és 
important conceptualment entendre que el dolor irruptiu implica un dolor capaç de sobrepassar l’analgèsia produïda per 
una analgèsia reglada basal. Per tant aquell dolor que apareix per un davallada de l’analgèsia basal, com per exemple per 
“fallada de final de dosi” (60) no es pot considerar dolor irruptiu.

1.3.1.1. Criteris diagnòstics: (58)

1.- Presència de dolor basal:
Persistència de dolor durant ³ 12 hores al dia, durant la setmana prèvia a l’avaluació o bé la existència de dolor si no es 
prenguessin analgèsics.

2.- Dolor basal adientment controlat
Absència de dolor o presència de dolor lleu (no moderat o intens) durant ³ 12 hores al dia, durant la setmana prèvia a 
l’avaluació

3.- Existència de exacerbacions transitòries de dolor

1.3.2. CLASSIFICACIÓ (58)

a) dolor espontani: apareix sense un desencadenant conegut i per tant és un dolor no predictible.

b) dolor incidental : apareix relacionat amb una desencadenant conegut que pot ser voluntari (p.ex. caminar), involuntari 
(p.ex. estossegar) o relacionat amb un procediment (p.ex. la cura d’una ferida). En aquest últim cas es denomina dolor 
irruptiu procedimental.

1.3.3. AVALUACIÓ

L’avaluació del dolor irruptiu requereix la determinació detallada de la localització, intensitat, característiques temporals, 
factors precipitants o que alleugereixen el dolor, predictibilitat, patofisiologia i relació amb el càncer. Per tal de dur a terme 
una avaluació acurada, s’han proposat diversos instruments per la clínica (30) i per la recerca (31). De forma resumida els 
punts clau serien:

a) Existència de no dolor o dolor lleu basal en els dies previs.
b) Existència de episodis de dolor
c) Nombre d’episodis per dia o setmana
d) Relació, o no,  dels episodis amb factors evocadors
e) Temps d’instauració del dolor (aparició brusca o instauració lenta), preguntar específicament pel temps i amb la major 
precisió possible.
f ) Efecte de mesures d’alleujament (posicions, medicaments, etc), preguntant específicament el temps transcorregut fins a 
notar el inici de la millora i quan el dolor és torna lleu o desapareix.
g) En cas de medicació preguntar per possibles efectes secundaris (habitualment somnolència, nàusees/vòmits o mareig)

1.4. RECOmANACIÓ FINAL PER A L’AVALUACIÓ DEL DOLOR ONCOLÒGIC

D’acord amb la informació disponible, en l’avaluació estàndard del dolor oncològic s’hauria de diferenciar el dolor basal i, 
si existeix, el dolor irruptiu.
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Per al dolor basal cal avaluar els següents paràmetres: 

1) Localització del dolor
2) Intensitat actual, mínima, màxima i promig dels als darrers dos dies
3) Promig del número de crisis de dolor (màxim) al dia en els darrers dos dies
4) Interferència amb l’activitat, la son i l’estat d’ànim
5) Efecte del tractament analgèsic basal i de rescat
6) Causa més probable del dolor
7) Pronòstic ( Veure Annex 1)

Per al dolor irruptiu:

1)Localització del dolor
2) Nombre d’episodis per dia o setmana
3) Intensitat
4) Factors que desencadenen i alleugereixen el dolor 
5) Temps d’instauració i alleugeriment
6) Possibles efectes secundaris de la medicació
7) Interferència amb l’activitat, la son i l’estat d’ànim
8) Causa més probable
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2. ASPECTES PSICOSOCIALS QUE CONDICIONEN EL CONTROL DEL DOLOR ONCOLÒGIC

2.1. INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN EL CONTROL DEL DOLOR

El concepte multidimensional del dolor en càncer (figura 1), en el qual conflueixen aspectes cognitius, emocionals, so-
cioambientals i nociceptors (61), fa necessari un abordatge integral del mateix, on caldrà atendre tant al component físic 
del dolor, com el psicològic, a través d’estratègies de maneig efectives. És important destacar que l’ús exclusiu del tracta-
ment farmacològic analgèsic no sempre aconsegueix reduir la simptomatologia dolorosa (62), que moltes vegades reque-
reix de tractaments psicològics o farmacològics dirigits a símptomes afectius per tal de controlar-la. De la mateixa manera, 
tractaments dirigits al control del dolor podran tenir conseqüències beneficioses sobre aspectes psicològics relacionats 
amb el dolor. Així doncs, serà recomanable que les teràpies psicològiques i somàtiques s’utilitzin de forma simultània en 
l’abordatge interdisciplinari del dolor en càncer (63).

Figura 1. Concepte multidimensional del dolor
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2.1.1. Factors psicològics del dolor

El nivell d’afectació emocional és variable i depèn de factors mèdics, del suport social, de la manera d’afrontar situacions i 
de la personalitat de cada pacient. Els símptomes ansiosos, depressius, i el significat que el pacient atribueix al dolor poden 
intensificar l’experiència d’aquest. 

Daut i Cleeland (13) destaquen que en els pacients amb càncer, aquells que atribueixen l’aparició del dolor a una causa be-
nigna presenten menys interferència en la seva vida diària que aquells pacients que creuen que l’aparició del dolor s’associa 
a la progressió de la malaltia. Les creences relacionades amb les causes del dolor i la presència de trastorns emocionals o 
simptomatologia psicològica prediuen d’una manera més adequada el nivell de dolor del pacient (64). 

Altres factors, com són les dificultats en la vida diària, els pensaments negatius respecte de les competències socials i per-
sonals que s’atribueix el pacient, un inadequat afrontament de la malaltia i els símptomes que l’acompanyen, els baixos 
nivells d’autoeficàcia del pacient i el malestar emocional associat als tractaments mèdics i a la progressió de la malaltia 
poden augmentar la intensitat del dolor (65,66). A més, diversos autors apunten que les variables psicològiques podrien ser 
responsables de les baixes respostes als tractaments analgèsics observades en alguns pacients. Malgrat això, el professional 
de salut mental (psiquiatra o psicòleg clínic) és l’últim professional sanitari que és consultat sobre pacients oncològics amb 
dolor (67,68).

2.1.2. Trastorns emocionals i dolor en càncer

2.1.2.1. Ansietat

Els pacients amb ansietat es queixen de tensió, cansament, inquietud, insomni, problemes amb l’atenció, dificultats res-
piratòries, entumiment, aprensió, i preocupacions recurrents. Amb freqüència, els símptomes físics i somàtics oculten els 
símptomes psicològics o cognitius (69), de manera que caldrà utilitzar aquests símptomes somàtics com a indicadors per 
a explorar i valorar l’estat psicològic del pacient, tenint present que darrere de la simptomatologia física es poden ocultar 
sentiments de por, preocupació o aprensió davant de la malaltia. 

La freqüència de trastorns mentals augmenta en pacients amb càncer i dolor. En el Psychosocial Collaborative Oncology 
Group Study (70) que avaluà la prevalença de trastorns psiquiàtrics en pacients amb càncer, de 101 pacients amb algun 
tipus de trastorn mental, el 39% presentaven dolor; mentre que dels 114 pacients sense diagnòstic de trastorn mental, 
només el 19% tenia dolor. Els trastorns mentals més comuns observats en els pacients amb càncer van ser el trastorn adap-
tatiu amb ansietat o ànim depressiu, i el trastorn depressiu major. 
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Els estudis d’ansietat en pacients amb càncer mostren una major prevalença de símptomes ansioso-depressius que de 
símptomes ansiosos aïllats (71). En una mostra de 277 pacients oncològics del sud d’Europa, es va observar que el 34% 
presentava criteris de cas clínic o borderline, segons l’Escala d’Ansietat-Depressió Hospitalària (72). Altres estudis obtenen 
resultats similars (73,74). 

La prevalença de l’ansietat augmenta en el cas de la malaltia avançada (75). Brandberg et al (76) reporten que un 28% 
de pacients amb melanoma avançat presenten símptomes d’ansietat respecte del 15% en el grup control. En la malaltia 
avançada-terminal, l’ansietat sol manifestar-se a través de: 

1) símptomes d’ansietat aïllats, o en combinació amb símptomes depressius, 

2) símptomes relacionats amb la malaltia o els tractaments, 

3) o com un agreujament d’un trastorn d’ansietat previ (77,78). 

Els trastorns adaptatius amb ansietat solen relacionar-se amb el desenvolupament de crisis existencials i amb estats 
d’incertesa davant del pronòstic i del futur (69). En la fase final de la malaltia, els pacients amb antecedents psiquiàtrics de 
trastorns d’ansietat presenten un risc augmentat de patir una reactivació dels símptomes d’ansietat previs. 

Igualment, pacients amb antecedents de fòbia, especialment por a la mort, poden arribar a tenir símptomes d’ansietat que 
requeriran tractament farmacològic, alhora que pacients en situació terminal amb antecedents de trastorn d’estrès post-
traumàtic poden presentar la mateixa simptomatologia davant de les experiències prèvies a la mort. 

2.1.2.2. Depressió

La prevalença de depressió en pacients amb càncer és del 10%-25%, i es veu incrementada en presència d’alts nivells 
d’incapacitat funcional, malaltia avançada i dolor (79-82). Dos estudis sobre prevalença de trastorn depressiu major en 
pacients amb malaltia avançada-terminal que rebien atenció mèdica en unitats de Cures Pal·liatives suggereixen que la 
prevalença de depressió durant les últimes setmanes de vida és del 9-18% (81,83). 

Diversos són els factors que s’han associat a la major presència de depressió en els pacients amb càncer, entre els quals 
destaquen: 

- determinats tipus de càncer (de pàncrees (84) o del sistema nerviós central (85)); 
- presència d’història familiar de depressió i antecedents de depressió propis del pacient; 
- dolor i capacitat funcional disminuïda (86); 
- diversos medicaments: corticoides (87), vincristina, vinblastina, asparaginasa, metotrexat intratecal, interferó, interleukina 
(88-91), amfotericina (92), radiació cerebral (93);
- complicacions metabòlico-endocrines (63) i síndromes paraneoplàsiques (94,95);
- experimentació per part del pacient de sensació de pèrdua de sentit, amb baixes puntuacions en mesures de benestar 
espiritual, establint-se així una clara relació entre preocupacions (distress) existencials i depressió (96).

2.1.2.3. Suïcidi, suïcidi assistit o desig d’avançar la mort

Les idees autolítiques o intents de suïcidi i el desig d’avançar la mort són les conseqüències del no diagnòstic i tractament 
dels símptomes d’un trastorn depressiu. 

Els pacients amb càncer presenten un major risc de suïcidi comparat amb la població general, especialment en les fases 
avançades de la malaltia (97-99), sent la presència de dolor un clar factor de risc de suïcidi. 

La gran majoria dels pacients que cometen suïcidi presentaven dolor inadequadament controlat i amb gran incapacitat per 
tolerar-lo (100), alhora que els pacients amb càncer que desitgen morir presenten majors nivells de dolor i menys suport 
social que aquells que no ho desitgen (101).

Aquest risc superior de suïcidi en fases avançades de la malaltia podria associar-se a complicacions com la presència de 
dolor, simptomatologia depressiva, delirium i altres símptomes. 
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Un estudi sobre les consultes psiquiàtriques realitzades al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) demostra que 
els trastorns psiquiàtrics són més freqüents en pacients hospitalitzats amb ideació autolítica, de manera que un terç dels 
pacients amb ideació autolítica presentaven trastorn depressiu major, al voltant del 20% patien de delirium, i un 50% foren 
diagnosticats de trastorn adaptatiu amb simptomatologia ansiosa i depressiva (102,103).

2.1.3. Intervenció psicològica en el control dels símptomes 

De la mateixa manera que és important diagnosticar i tractar els trastorns mentals en càncer, també ho és atendre els símp-
tomes físics que deterioren la qualitat de vida dels pacients. El dolor o altres símptomes físics no detectats o no reconeguts 
poden causar un gran malestar emocional al pacient, malestar que seria evitat amb un efectiu control d’aquests símptomes. 

És fonamental avaluar i tractar adequadament el dolor oncològic. La psicoteràpia, les tècniques cognitivo-conductuals, la 
hipnosi, el biofeedback i els tractaments psico-farmacològics adjuvants, habitualment en combinació, han demostrat ser 
eficaços en el control del dolor agut i crònic en pacients oncològics adults i nens (104-106). 

2.1.3.1. Tècniques cognitivo-conductuals:

Les tècniques congitivo-conductuals són útils com a tractament adjuvant del dolor en pacients amb càncer, i inclouen la 
relaxació passiva amb imatgeria guiada, la distracció cognitiva o focalització de l’atenció, la relaxació muscular progressiva, 
el biofeedback, la hipnosi, la dessensibilització sistemàtica, l’abordatge de contingència i la musicoteràpia, principalment 
(68,107-109). L’objectiu d’aquestes tècniques és servir al pacient d’eina, recurs o guia per crear-li la sensació de control del 
dolor. Algunes d’aquestes tècniques són de naturalesa cognitiva, centrades en els processos de pensament o percepció del 
dolor, mentre que d’altres van dirigides a modificar els patrons de conducta amb la finalitat d’ajudar el pacient a afrontar la 
simptomatologia dolorosa.

Així mateix, aquestes tècniques es solen acompanyar d’altres tipus d’abordatge cognitiu, com la modificació de pensa-
ments (reestructuració cognitiva), ja que s’ha vist que els pensaments negatius relacionats amb el dolor augmenten la per-
cepció d’intensitat del mateix, el nivell d’afectació emocional o la incapacitat funcional del pacient (65). D’aquesta manera, 
el pacient pot reconèixer i interrompre aquells pensaments que deterioren el control del dolor i la seva activitat funcional 
diària.

En el control del dolor agut, habitualment s’utilitzen intervencions cognitivo-conductuals basades en elements de les 
tècniques de relaxació, distracció o desviació de l’atenció. En canvi, pel que fa al control del dolor crònic, les tècniques 
cognitivo-conductuals són més efectives quan s’utilitzen en el marc d’un abordatge multidisciplinari (63). Aquestes tècni-
ques, que també s’utilitzen en el control de l’ansietat, les fòbies i les nàusees i vòmits anticipats, resulten eficaces davant 
d’un dolor de nivell mig o moderat. 

Les tècniques d’imatgeria de transformació del dolor canvien la sensació dolorosa o el context en sí mateix de manera 
que el pacient pot arribar a transformar d’una manera imaginada el dolor del seu braç en una sensació de calor o fred. Per 
altra banda, les tècniques d’imatgeria dissociativa empren la imaginació per desconnectar-se o dissociar-se de la sensació 
dolorosa, amb la qual cosa un pacient pot experimentar que deixa el dolor al llit i camina lliure d’aquest uns 5 o 10 minuts; 
o pot arribar a desconnectar una part del cos de la resta, sense arribar a sentir dolor. Tot i que els períodes lliures de dolor 
amb l’ús d’aquestes tècniques són breus, ajuden a trencar el cercle viciós àlgic en el que es troba el pacient.

2.1.3.2. Psicoteràpia:

L’objectiu de la psicoteràpia en pacients oncològics amb dolor és oferir suport emocional, així com coneixements i ha-
bilitats per a l’abordatge del mateix. El paper del terapeuta és avaluar els recursos del pacient, reforçant les estratègies 
d’afrontament de la simptomatologia dolorosa, i dotar-lo de noves estratègies de desafiament, com la relaxació, les estratè-
gies cognitives, l’ús d’analgèsics, i l’oferiment de documentació i informació sobre el dolor, entre d’altres.

La psicoteràpia pot ser individual o grupal, i perseguirà la reducció de la simptomatologia depressiva i ansiosa o les emo-
cions negatives (tristesa, por, pessimisme, etc) que solen acompanyar la percepció de dolor (110), reduint-ne la intensitat 
(111,112). Per altra banda, l’ús combinat de psicoteràpia i exercicis d’autohipnosi pot ser efectiu en el control del dolor (64).

Tant el psicoterapeuta com la resta de cuidadors han d’escoltar el pacient, permetent que aquest parli de la seva vida pre-
sent i les seves experiències passades, per tal de no focalitzar-se només en el dolor o en el risc de progressió o mort. Cal 
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permetre que els pacients que vulguin parlar o preguntar sobre el dolor, la mort o el patiment, s’expressin lliurement, alhora 
que caldrà respondre a les seves preguntes mantenint sempre una actitud receptiva i d’interès.

Tal com apunta Breitbart (113), el concepte d’adequat suport va més enllà de l’atenció única del dolor o del control dels 
símptomes físics, ja que cal estendre el suport i l’atenció a aspectes existencials o espirituals com són el sentit que la vida 
té pel pacient, les creences religioses, el concepte de transcendència, les situacions passades, el llegat (experiències o 
situacions passades amb les quals el pacient se sent més satisfet o identificat, o com vol ser recordat) i la seva esperança. 
Igualment, cal oferir al pacient suport religiós en cas de requerir-lo.

Igualment important és abordar les necessitats emocionals de la família. En situacions d’incomunicació entre pacient i 
familiars a causa de la sedació del pacient pel dolor, poden sorgir situacions de conflicte entre la família i l’equip mèdic, en 
relació a discrepàncies entre el que s’entén per adequat confort i estat de consciència del pacient. La intervenció del psico-
terapeuta en aquestes situacions és de gran importància, facilitant la presa de decisions i exercint un paper de mediador 
entre la família i el personal mèdic. Per altra banda, és aconsellable que el metge, al llarg de tot el procés de la malaltia i de 
manera prèvia al ingrés, hagi dialogat amb el pacient sobre aspectes de sedació i control de la simptomatologia en general, 
fent participar a la família sempre que el pacient ho accepti. D’aquesta manera s’evitaran situacions futures de conflicte, i es 
facilitarà que el psicoterapeuta pugui abordar l’elaboració de la pèrdua amb la família, així com les situacions emocionals, 
espirituals o existencials que puguin sorgir en la relació terapèutica amb el pacient en situació avançada-terminal.

2.1.3.3. Comunicació metge-pacient:

La comunicació amb el pacient i la família és bàsica per una bona pràctica mèdica (114). Diversos models de formació en 
habilitats de comunicació dirigits al personal sanitari han mostrat eficàcia en la millora de la detecció de trastorns psicolò-
gics, en l’expressió d’empatia per part del metge i infermeria cap al pacient i la família, i en l’atenció emocional dels pacients 
i familiars (115). Amb la millora en el reconeixement i la detecció dels trastorns emocionals o de les necessitats d’atenció 
psicològica es podrà prevenir, no solament el mal afrontament de la malaltia per part del pacient, sinó també un increment 
en el temps d’ingrés hospitalari, o una mala adherència al tractament oncològic, cosa que podria incrementar el risc de 
recaiguda (116-118).

La	intervenció	psicoterapèutica	en	els	pacients	amb	càncer,	independentment	de	l’estadi	de	la	malaltia,	és	
eficient	en	termes	de	temps	i	cost	econòmic,	alhora	que	millora	la	qualitat	de	vida	dels	pacients	amb	càncer,	
reduint	els	símptomes	depressius	i	ansiosos,	millorant	la	capacitat	d’afrontament	de	la	malaltia	i	reduint	la	
simptomatologia	dolorosa,	a	la	qual	se	sol	associar.
Aquesta	intervenció	psicològica	ha	d’abordar	també	aspectes	existencials	o	espirituals,	relacionats	amb	el	
manteniment	del	sentit	de	la	vida	i	de	l’esperança	del	pacient,	evitant	que	aquest	caigui	en	estats	de	desespe-
rança,	pèrdua	de	sentit,	depressió,	desmoralització	o	desig	de	morir,	en	el	que	s’ha	arribat	a	denominar	pels	
professionals	de	les	cures	pal·liatives	com	a	patiment	espiritual	(119).	

2.2. VALORACIÓ SOCIAL: LA FAmÍLIA QUE COmPARTEIX EL DOLOR DEL mALALT 

2.2.1. Components multidimensionals del dolor

A causa del seu component multidimensional, el tractament del dolor pot generar determinades controvèrsies. Veure algú 
experimentant dolor ens fa vulnerables, ja que afecta directament als sentiments propis. Ningú se sent còmode tenint algú 
a prop que pateix dolor, i per aquest motiu, la família que comparteix el dolor d’un dels seus membres necessita suport 
professional per tal de poder afrontar la situació.

Demanar ajuda amb la finalitat de pal·liar el dolor sembla una tasca fàcil, però pot arribar a convertir-se en un aspecte po-
lèmic. El primer pas del malalt i de la família és esperar que la medicina resolgui aquest patiment, però què passa quan el 
dolor no disminueix prou?

Quan un pacient expressa el seu malestar per un dolor físic, pot témer no ser suficientment comprès pels professionals que 
l’atenen, i es pot desencadenar una situació de desconfiança si el pacient creu que no s’assoleixen les seves expectatives 
d’alleugerir aquest símptoma. Algunes vegades es té por de rebre una resposta poc empàtica per part de l’especialista, 
en la qual es qüestioni l’adherència del pacient al tractament farmacològic prescrit, o es banalitzi la intensitat de la queixa 
expressada. Qualsevol persona voldria poder acudir al seu metge satisfet per l’èxit del tractament pautat, enlloc d’haver 
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de transmetre una queixa per no haver assolit l’objectiu desitjat, amb el temor de que el clínic senti qüestionada la seva 
competència professional i adopti una actitud defensiva que vulneri l’harmonia establerta inicialment.

El malalt i la família poden sentir-se qüestionats en cas de ser interrogats amb preguntes del tipus “vol dir que li fa tan de mal?”, 
“ja s’ha pres la medicació tal com li va ser prescrita?”. Aquest tipus de preguntes situen a la família en una posició dubitativa i 
oscil·lant entre el convenciment d’haver actuat de manera correcta i el reclamar més atenció. La proposta dialògica més co-
rrecte hauria de ser del tipus “i per què creuen que no ha fet prou efecte?”, “els sembla bé si repassem com han seguit la pauta?”.

2.2.2. Intensitat del dolor i patiment familiar

La intensitat del dolor de la persona malalta sol ser proporcional al patiment familiar, el qual, igual que passa amb el dolor, 
té diversos components que el faran ser més o menys agut.

Les actituds generades davant la impotència que genera el fet de presenciar el dolor d’una persona seran diferents segons 
la capacitat de cada un dels membres del seu entorn d’afrontar el patiment dels altres. Podem trobar-nos, doncs, amb 
membres de la família que desenvolupin comportaments d’intensa reivindicació d’atenció, mentre que d’altres poden 
adoptar actituds més regressives o d’inhibició, o adquirir comportaments més defensius, minimitzant la importància del 
símptoma a través de comentaris relacionats amb la poca tolerància o la poca capacitat de resignació del pacient. 

Es podria afirmar que el grau de benestar del malalt simbolitza un termòmetre que pronostica el grau de patiment de la 
seva família o entorn proper, el qual podrà manifestar-se de formes molt diverses. 

Podem trobar-nos dins d’una mateixa família amb comentaris tan contradictoris com: “conec bé el meu pare i quan es queixa 
és que ja no pot més” o “sempre ha estat un mal malalt, té molt poca resistència al dolor”. Caldrà evitar ser persuadit i adherir-se 
a qualsevol d’aquests comentaris sense una anàlisi objectiva i una adequada reflexió prèvies, a partir de les quals crear noves 
propostes d’intervenció.

2.2.3. Determinació dels rols familiars davant del dolor

Les famílies estan formades per diferents membres, cada un dels quals té un rol objectiu o subjectiu assignat, generant un 
equilibri concret en la dinàmica quotidiana de desenvolupament familiar.

Tots els grups tendeixen a establir una distribució de rols objectius (els pactats o consensuats) i subjectius (relacionats 
amb les actituds o habilitats personals reconegudes o assignades pel grup informalment o de vegades fins i tot de manera 
inconscient). En el cas que la persona malalta se senti cohibida, per exemple, o li costi expressar-se, probablement mani-
festarà les seves preocupacions a aquell membre de la família que es faci càrrec de la seva situació i pugui transmetre-ho al 
personal sanitari sense temor a rebre un retret com a resposta.

La majoria de persones que treballen en l’àmbit de la salut s’han trobat en la situació de trobar-se amb un pacient que 
confessa tímidament sentir-se millor, mentre la família se’n sorprèn perquè moments abans el malalt estava queixant-se i 
lamentant-se. El malalt, que és conscient que la seva salut està en mans de l’equip mèdic, no vol resultar antipàtic al per-
sonal sanitari, i menys al seu metge, i per tant, li serà difícil transmetre notícies desagradables, especialment quan es tracta 
de segones visites.

En aquest fet radica la importància d’escoltar la família per tal que aquesta pugui transmetre també la seva informació i el 
seu punt de vista. D’aquesta manera, l’equip crearà un clima de confiança que permeti al pacient sentir-se còmode expres-
sant el seu lament i a la família afegir-s’hi a l’expressió del mateix, establint així una xarxa de cooperació.

2.2.4. mesures que la família pot adoptar per millorar el dolor

El dolor és un símptoma que porta associat moltes connotacions subjectives i que, al no ser visible, és potser dels símpto-
mes més difícilment mesurables, en termes d’intensitat. Tal com ja s’ha comentat, el malalt pot sentir dolor i expressar-lo 
obertament o contenir-lo.

La presència de dolor és un clar signe de que el cos, o una part d’aquest, no està bé, i per tant, recorda l’existència d’una 
malaltia que comporta una sèrie de riscos, generant un cercle viciós sense principi ni fi. És per aquest motiu que les apor-
tacions de la família, que està en constant contacte amb el malalt, poden resultar molt útils per tal que l’equip assistencial 
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pugui fer un diagnòstic el més ajustat possible a la situació real i oferir les mesures adequades per a reduir-lo.

A part de l’acció farmacològica, les mesures que es poden dur a terme són:

- Sol·licitar a la família que observi els moments en què el malalt manifesta dolor, i en quines circumstàncies.
- Ajudar a la família a comprendre i interpretar les actituds que pot adoptar el malalt davant del seu dolor.
- Ensenyar totes les mesures no farmacològiques de les quals el pacient es pot beneficiar.
- Fomentar la comunicació, la distracció, trencar rutines, etc.

El interès mostrat per l’equip sanitari en intentar controlar el dolor aportarà seguretat tant al malalt com a la família. En la 
mesura que es crea una col·laboració estreta i l’equip pot parlar obertament amb el malalt i la família sobre la multidimen-
sionalitat del dolor i els seus significats, és probable que s’obtinguin millors resultats que si només es tracta el dolor com 
un símptoma aïllat.

Hi ha malalts als quals els costa expressar la seva debilitat o vulnerabilitat, en aquest cas, ocasionades per un dolor. És possible 
que aquesta manca d’espontaneïtat o absència de manifestació explícita del patiment d’aquest símptoma vingui expressada 
de manera diferent. És important observar quins altres components podrien ser significatius, com per exemple, una constant 
actitud d’enuig, mal humor, desànim, etc. Així mateix, també es poden donar situacions d’hiperactivitat per mantenir la ment 
ocupada.

2.2.5. Cronicitat del dolor

Quan el dolor esdevé crònic i s’esgoten les mesures per disminuir-ne la intensitat, el malalt i la família requeriran un esforç 
d’adaptació encara més complex. El dolor crònic és un indicador de risc de claudicació tant per part del pacient com de 
la família, ja que es perden les esperances. En aquest punt poden tornar a aguditzar-se els sentiments d’enuig, amenaça 
i confusió. Alhora, el malalt pot entrar en un estat de desesperança que dificultarà la relació, podent provocar una sobre-
implicació dels cuidadors, que pot conduir a un esgotament posterior.

Aquesta situació requerirà, per un costat, un seguiment més compromès per part de l’equip, intensificant l’ajuda terapèuti-
ca, i per l’altre, reconèixer la cronicitat del dolor i considerar-la un component de la quotidianitat, intensificant les mesures 
anteriorment proposades.

La cronicitat del dolor, entesa com a persistència del símptoma, requereix que els professionals i els familiars busquin fórmules 
per prevenir i evitar l’esgotament per aquesta causa. En aquest sentit és adequat intentar buscar espais de temps que permetin 
la realització d’activitats agradables o satisfactòries, per tal de compensar el cansament.

2.2.6. La família i l’equip

Un dels aspectes imprescindibles per a efectuar un bon ajustament terapèutic és acomodar-se a la realitat. La queixa, les 
suposicions, les conjectures, els supòsits condicionals, etc. no faran més que obstaculitzar els plans d’actuació, ja que la rea-
litat no sempre es pot modificar ràpidament i al gust de tothom, i les possibilitats de canvi poden estar molt condicionades 
per les diverses experiències viscudes.

Per tal que el procés evolucioni favorablement, caldrà que l’equip explori les següents qüestions: la capacitat d’ajustament 
a les adversitats, és a dir, l’existència o no de maduresa familiar per enfrontar-se a situacions de crisi; i el grau de disposició 
familiar per compartir i cooperar amb el malalt i l’equip. Per la seva banda, l’equip ha d’identificar la seva capacitat (habili-
tats) o disposició (temps) per compartir amb la família, ja que la possessió o manca d’ambdós factors serà fonamental en 
l’assoliment de l’objectiu proposat.

Els Serveis de Cures Pal·liatives són el punt final on es dipositen els símptomes, les pors, les angoixes, etc. L’equip acaba sent 
el recol·lector i contenidor de tals circumstàncies, ja que no pot traspassar el problema a ningú més. Haurà d’utilitzar la tèc-
nica de la reformulació dels fets, circumstàncies, successos, dolor, etc. a través de la seva anàlisi, efectuant noves propostes 
que facin partícips a tots els membres implicats (equip- família). Només a través d’aquesta devolució, fruit del consens i 
mitjançant el compromís, assumint cada un la seva implicació i responsabilitat, s’aconseguirà un equilibri en la dinàmica 
de l’atenció.

És imprescindible que l’equip tingui consciència dels seus límits i de les seves disponibilitats per fer-se càrrec de la com-
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plexitat del tractament del dolor en tota la seva extensió, per tal d’evitar que l’absència de disposició dels professionals 
reverteixi en un comportament hostil cap a la família.

En general, tret d’excepcions d’experiències de desatenció sanitària, les famílies tenen una bona disposició per compartir i coope-
rar amb els equips per millorar el control del dolor del malalt, i per tant, ha de ser vista per part de l’equip com objecte d’atenció 
en el procés de tractament del malalt.

La	família	que	comparteix	el	dolor	d’un	dels	seus	membres	necessita	el	suport	dels	professionals	per	tal	de	
poder	afrontar	aquesta	situació.
La	intensitat	del	dolor	de	la	persona	malalta	sol	ser	proporcional	al	patiment	familiar,	el	qual	també	presenta	
diversos	components	que	el	faran	més	o	menys	agut.
A	causa	de	la	distribució	objectiva	i	subjectiva	de	rols	en	la	família,	serà	fonamental	escoltar-la	per	tal	que	pu-
gui	transmetre	també	el	seu	punt	de	vista,	creant	una	xarxa	de	cooperació	i	un	clima	de	confiança	que	permeti	
al	pacient	sentir-se	còmode	expressant	el	seu	lament	i	a	la	família	afegir-se	a	l’expressió	del	mateix.
El	interès	mostrat	per	l’equip	sanitari	en	intentar	controlar	el	dolor	aportarà	seguretat	tant	al	malalt	com	a	la	
família.
El	dolor	crònic	és	un	indicador	de	risc	de	claudicació	tant	per	part	del	pacient	com	de	la	família,	ja	que	es	per-
den	les	esperances.
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1. ESTRATÈGIA TERAPÈUTICA GENERAL DAVANT DEL DOLOR ONCOLÒGIC

Alguns autors indiquen que el dolor en general, i l’oncològic en particular, és una experiència complexa en la qual és possi-
ble definir aspectes físics, emocionals, socials i espirituals (120). La realitat és que els pacients viuen i expressen el seu dolor 
com la síntesi de la modulació produïda per les múltiples dimensions constitutives de l’ésser humà: dimensió fisiològica, 
sensorial, afectiva, cognitiva, comportamental i sociocultural. L’avaluació i l’abordatge del pacient oncològic amb dolor 
precisa del reconeixement i de l’atenció a aquesta multidimensionalitat humana. 

En clínica és important tenir en compte que diversos factors poden modificar la percepció del dolor (el malestar, el insomni, 
la fatiga, l’ansietat, la tristesa, la depressió, etc, poden disminuir el llindar del dolor; mentre que per contra, factors com el 
repòs, la simpatia, la comprensió, la solidaritat, la millora de l’estat d’ànim, un tractament adequat, etc, podran augmentar-
ne el llindar). Per tant, caldrà tenir presents aquests elements, ja que poden esdevenir els primers aliats de l’equip terapèutic 
en l’abordatge del dolor (121).

Respecte del tractament del dolor oncològic, caldrà tenir presents una sèrie de consideracions generals inicials:

- En primer lloc, és fonamental identificar la causa o causes implicades en l’aparició del dolor,  ja que cada tipus de dolor 
podrà precisar de tractaments diferents (p.ex. el dolor abdominal per metàstasis hepàtiques o per restrenyiment). 

- En segon lloc, quan el dolor és crònic caldrà prescriure l’analgèsia adequada de forma regular, anticipant-se a l’aparició 
del dolor, ajustant individualment la dosi, juntament amb analgèsia de rescat que permeti el control del dolor episòdic i el 
posterior ajustament de l’analgèsia segons els requeriments.

- L’administració de co-analgèsics, definits com aquells fàrmacs amb una indicació principal diferent de l’analgèsia però que 
administrats amb analgèsics, en determinades circumstàncies, milloren la seva acció, en els pacients amb dolor oncològic 
és més la norma que l’excepció.

- Atès que, potencialment, tots els analgèsics en el seu ús crònic poden desencadenar l’aparició d’efectes secundaris transi-
toris o permanents, aquests han de tractar-se de manera profilàctica abans que el malalt els experimenti (p.ex. tractament 
laxant per prevenir el restrenyiment associat a opiacis).

- Per tal d’evitar frustracions per part del pacient i també del terapeuta, és adequat assolir esglaonadament tres nivells de 
resposta a l’analgèsia: en primer lloc, cal obtenir una bona analgèsia en repòs al llit i un bon descans nocturn; en un segon 
nivell, s’ha d’aconseguir també una bona analgèsia en sedestació; i el tercer nivell afegirà un bon control en la bipedestació 
i la deambulació.

- Tal com s’ha apuntat prèviament, la percepció del dolor com experiència somatopsíquica es veu alterada per la presència 
d’altres símptomes (com el insomni o els vòmits), factors emocionals (com l’ansietat i el desànim) i factors socials (com 
podrien ser les dificultats econòmiques o la burocràcia assistencial). En conseqüència, per un bon control del dolor caldrà 
tenir en compte tots aquests factors psicosocials.

- Per últim, les causes del dolor i els factors que condicionen la seva percepció varien amb el temps, de manera que la 
seva revisió periòdica es fa essencial. Així mateix, es recomana monitorar l’evolució del dolor amb les escales i instruments 
prèviament descrits.

2. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DEL DOLOR ONCOLÒGIC

Un requisit bàsic per a l’abordatge del dolor és la realització prèvia d’una acurada avaluació del pacient amb dolor. Aquesta 
avaluació, segons el descrit en l’apartat 1 del capítol A de la present guia, permetrà determinar la severitat, el tipus i la causa 
del dolor, que condicionaran, per la seva banda, la potència analgèsica requerida i la necessitat d’instauració de tractament 
analgèsic adjuvant. Així, partint d’una avaluació exhaustiva i estandarditzada, el tractament del dolor oncològic es basarà 
en l’ús racional d’analgèsics i co-analgèsics d’acord amb l’escala analgèsica de l’OMS (Figura 2), amb la qual s’obté un bon 
control del dolor en el 80% dels casos (121). En la resta, caldrà considerar altres maniobres, com la radioteràpia (RDT) anti-
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àlgica i l’analgèsia espinal.

L’aplicació de l’escala analgèsica de l’OMS implica el pas d’un esglaó a l’altre només quan es produeix un fracàs amb l’ús dels 
fàrmacs del nivell inferior, a dosis plenes, sense que aquest pas depengui de la supervivència esperada del pacient ni del 
component emocional que el dolor té en ell. En el cas de fracàs d’un esglaó, l’intercanvi entre fàrmacs del mateix nivell no 
millora l’analgèsia, excepte en el cas del tercer esglaó, i per tant, si no s’assoleix una bona analgèsia, cal canviar de nivell sen-
se demora. Pel que fa al tractament co-analgèsic, aquest s’ha de prescriure d’acord amb l’etiopatogènia del dolor, i caldrà 
mantenir-lo també quan es canvia d’esglaó analgèsic.

Figura 2. Escala analgèsica de l’OMS
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2.1. ANALGÈSICS

Es defineixen com a analgèsics aquells fàrmacs capaços de disminuir la percepció del dolor, sense alterar la conducció 
nerviosa ni produir pèrdua de consciència (121).

2.1.1. ANALGÈSICS NO OPIACIS: primer esglaó de l’OmS (Taula 4, Taula 5)

El paracetamol i els antiinflamatoris no esteroïdals (AINEs) són els fàrmacs de primera elecció per controlar el dolor lleu i 
moderat, i constitueixen el primer esglaó de la seqüència analgèsica aconsellada per l’OMS.

El mecanisme d’acció és comú a tots els AINEs i es basa principalment en (122):

- Inhibició de la síntesi de prostaglandines.
- Hiperpolarització de la membrana neuronal.
- Inhibició dels enzims lisosomals.
- Depressió dels nivells de substàncies oxidants produïdes en els curs de la formació de les prostaglandines.

Estan particularment indicats per controlar els dolors per compressió mecànica dels músculs, periosti, teixits subcutanis i 
teixit ossi, essent menor el seu efecte sobre el dolor visceral.

En la selecció d’un AINE per al tractament dels pacients amb càncer es tindran en compte les següents premisses:

- Utilitzar la dosi mínima possible per aconseguir l’efecte analgèsic desitjat.
- Començar amb els Aïnes de vida mitja més curta.
- No superar el doble de la dosis recomanada.
- Tenir en compte el perfil de toxicitat de cada fàrmac.
- Tenir en compte la resta de fàrmacs que formen part del tractament del pacient.
- Mantenir el tractament almenys 48 hores abans de descartar-lo per ineficàcia.
- Reduir en la mesura del possible la durada del tractament.
- Provar almenys un segon AINE si el primer no ha tingut èxit.
-  En general, no utilitzar dos AINES junts.

El tipus i freqüència dels efectes secundaris dels AINEs es coneixen bé, i són, principalment: gastritis, trastorns de la coagu-
lació, insuficiència renal funcional, hepatotoxicitat i granulocitopènia. També poden existir reaccions al·lèrgiques en l’ús de 
qualsevol d’ells (122-124). 

La selecció dels fàrmacs analgèsics no opiacis es farà en funció del balanç risc/benefici individual de cada pacient, així 
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com del perfil de seguretat de cada un dels fàrmacs seleccionats (1,3,123-125). En aquest sentit, la toxicitat més freqüent 
associada als analgèsics no opiacis és:

 » Paracetamol: presenta una toxicitat baixa a les dosis recomanades, però a dosis altes pot desencadenar hepatotoxicitat 
important (IV).

 » AINEs: presenten una incidència significativa d’efectes adversos importants, destacant la toxicitat gastrointestinal i la 
toxicitat renal (I). Freqüentment, també provoquen retenció de líquids amb increment de la pressió arterial, que caldrà 
tenir en compte en determinats perfils de malalt (III,IV).

Els pacients amb major risc de presentar toxicitat a nivell gastrointestinal seran aquells majors de 60 anys, fumadors, amb 
història prèvia d’úlcera pèptica, aquells que reben altres fàrmacs com anticoagulants o corticoides orals, pacients que uti-
litzen AINES a altes dosis durant períodes llargs, pacients amb alteracions renals, cardíaques i hepàtiques(III) (1,3,123-125). 
Per altra banda, els pacients més sensibles a la toxicitat renal seran els majors de 60 anys que presentin alteracions renals i 
que rebin altres fàrmacs nefrotòxics(III).

Davant de qualsevol efecte secundari indesitjable s’aconsella valorar el canvi d’AINE o la possibilitat d’utilitzar altres analgè-
sics, així com tractar de manera específica el trastorn que hagi pogut desencadenar l’efecte advers (hidratació, utilització 
de protectors gàstrics, etc)(I,IV).

Existeix	evidència	científica	suficient	que	confirma	l’eficàcia	dels	analgèsics	no	opiacis	en	el	tractament	a	curt	
i	mig	termini	del	dolor	lleu	o	moderat	en	el	pacient	oncològic	(I).	Es	tracta	de	fàrmacs	que	presenten	sostre	
analgèsic,	és	a	dir,	que	les	dosis	màximes	no	asseguren	una	major	analgèsia	mentre	que	sí	que	augmenten	el	
risc	de	toxicitat	(I).
Els	efectes	secundaris	més	freqüentment	associats	als	AINE	són	els	gastrointestinals,	per	la	qual	cosa	
s’aconsella	fer-ne	profilaxis	(IA).	Aquests	efectes	tòxics	s’incrementen	amb	l’augment	de	la	dosi	i	la	durada	del	
tractament	(I).
L’analgèsic	d’elecció	dins	del	primer	esglaó	serà	aquell	que	presenti	la	màxima	potència	analgèsica	i	mínims	
efectes	secundaris.	Abans	de	prescriure	un	fàrmac	caldrà	fer	una	selecció	individualitzada	per	a	cada	pacient,	
segons	l’anàlisi	risc/benefici	(IA).

Taula 4. Classificació dels fàrmacs analgèsics del primer esglaó d’ús més habitual (122,131) inclosos a la Guia 
Farmacoterapèutica del ICO.

Salicilats:
àcid acetilsalicílic (AAS)

Acetilsalicilat de lisina

Paraaminofenols: Paracetamol

Pirazolones: Dipirona o metamizol

Derivats de l’àcid acètic:

Indolacètics:      Indometacina

Fenilacètics:       Diclofenac

Pirrolacètics:       Ketorolac 

Derivats de l’àcid propiònic:

Dexketoprofè

Ibuprofè

Naproxè
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2.1.2. ANALGÈSICS OPIACIS SUAUS: segon esglaó de l’OmS 

Els opiacis dèbils, tramadol i codeïna, són els fàrmacs d’elecció per controlar el dolor lleu i moderat que no respon bé als 
analgèsics del primer esglaó. Tot i que són fàrmacs que es poden administrar associats a d’altres analgèsics menors, del 
tipus AINE i paracetamol, l’associació de dos opiacis dèbils entre sí no està recomanada (I). Per la seva banda, la combinació 
d’aquests opiacis dèbils amb d’altres opiacis majors és tema d’estudi  i discussió en l’actualitat, per la qual cosa, no es pot 
emetre cap recomanació respecte de l’ús d’aquesta associació en la pràctica clínica (1,3,123-125). 

Pel que fa al mecanisme d’acció d’aquests fàrmacs, la codeïna actua com agonista pur dels receptors µ, mentre que el tra-
madol s’uneix als receptors µ alhora que exerceix un efecte inhibitori en la recaptació de norepirefrina i serotonina. 

D’acord amb la relació risc/benefici d’aquests dos fàrmacs, el tramadol és més utilitzat que la codeïna, ja que presenta una 
major potència analgèsica alhora que es relaciona amb una menor incidència de toxicitat gastrointestinal (restrenyiment). 

Altres fàrmacs d’aquest grup d’ opiacis suaus que conformen el segon esglaó d’analgèsia de l’OMS són la dihidrocodeïna i 
el dextropropoxifè, els quals es troben actualment en desús a causa del seu perfil de toxicitat.
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Taula 5. Fàrmacs analgèsics no opiacis més usats, dosis, vies d’administració i possibles efectes secundaris (122-124,126-131)

Principi 
actiu Dosi i pauta Via adm Dosi màx./

dia Presentacions Observacions

àcid acetil-
salicílic

500-1000 mg/4-6h Or 4 g/24h 500 mg comprimits

Toxicitat gastrointestinal ++++.
Contraindicat en IR greu (GFR<10mL/min) o IH greu (Child-
Pugh C). 
Existeix en especialitats associat a cafeïna i/o paracetamol.

Acetilsalicilat 
de Lisina

0,9-1,8 g/4-6 h
Or
IV

7,2 g/24h
1,8 g sobres
0,9 g vial injectable

Toxicitat gastrointestinal ++.
Contraindicat en IR greu (GFR<30mL/min) o IH greu (Child-
Pugh C). 
900mg = 500mg AAS.

Paraceta-
mol 

325-650 mg/4-6h fins 
1g/6-8h

600-650 mg/4-6h

1 g/6 h

Or

Rec

IV (perf.IV 15’)

4 g/24h
(2 g en 
alcohòlics)

500-650 mg comprimits
500-1000 mg comprimits 
efervescents
500-1000 mg solució oral
1g sobres
500-600 mg supositoris
1g vial injectable

No antiinflamatori. Potència analgèsica similar a AAS.
No gastrolesiu.
Toxicitat hepàtica ++++ (altes dosis).
Or: en GFR<10mL/min, incrementar l’interval entre adminis-
tracions a 8h mín. 
IV: en GFR<30mL/min, incrementar l’interval entre adminis-
tracions a 6h mín. 
Ancians: reduir la dosi un 25%.
La dosis antitèrmica (500mg/6h) és inferior a l’analgèsica.
Existeix en especialitats associat a codeïna, cafeïna i/o AAS.

Metamizol

1-2 g/6-8h
1-2 g/6-12h
2 g/6-8h

Or
Rec
Par 
(IM profunda, IV 
lenta 3’, perf.IV)

8 g/24h

500-525 mg càpsules
500-1000 mg sobres
500 mg supositoris
2 g ampolles injectables

Toxicitat gastrointestinal ++.
Toxicitat hematològica: agranulocitosi.
Acció espasmolítica (útil en dolors viscerals).

Diclofenac

50 mg/8-12h
75-150mg/24h
100 mg/24h
75 mg/12-24h (màx.2 
dies)

Or
Or (retard)
Rec
IM

150 mg/dia

50 mg comprimits
75-100 mg comprimits 
retard
100 mg supositoris
75 mg ampolles injec-
tables

Toxicitat gastrointestinal +++.
Contraindicat en IR greu i IH greu.
No  reacciona amb anticoagulants, ni hipoglucemiants.
ús SC excepcional.
Es recomana administrar via rectal durant la nit i suplementar 
via oral.
Acció espasmolítica (útil en dolors viscerals).

Aceclofenac 100 mg/12h Or 200 mg/dia
100 mg sobres i compri-
mits

Toxicitat gastrointestinal +++.
Contraindicat en IR greu. En IH, ajustar dosi a 100mg/dia.

Ketorolac

10 mg/4-6h
10-30 mg/4-6h (dos 
dies)

Or
Par 
(IM, IVdirecta, 
perf.IV, infusió 
contínua SC)

40 mg/dia
90mg/dia

10 mg comprimits
10 i 30 mg ampolles 
injectables

Toxicitat gastrointestinal +++.
Contraindicat en IR moderada-greu. En IR lleu, no superar els 
60mg/dia. 
Ancians: no superar els 60mg/dia.

Indometa-
cina

25-50 mg/ 6-8-12h
75 mg/12-24h
100 mg/24

Or
Or (retard)
Rec 200 mg/dia

25 mg càpsules
75 mg comprimits retard
100 mg supositoris

Alta potència antiinflamatòria.
Toxicitat gastrointestinal ++++. Toxicitat SNC (cefalees, 
vertígen) +++.
Contraindicat en IR greu i IH greu.
Ancians: es recomana reduir la dosi al 50%.
Es recomana administrar per via rectal durant la nit.
útil per al diagnòstic diferencial de febre tumoral.

Ibuprofè

400 mg/4-6h
600 mg/6-8h
600 mg/12h // 1600 
mg/24h
500 mg/4-6h

Or

Or (retard)

Rec

2,4 g/24h

400-600 mg comprimits
400-600 mg sobres
600-800 mg comprimits 
retard
500 mg supositoris 

Millor tolerància.
Toxicitat gastrointestinal ++.
Contraindicat en IR greu i IH greu. En cas d’IR o IH lleus o mo-
derades, i en ancians, iniciar tractament amb dosis reduïdes.
útil en dolor somàtic (ex. metàstasis òssies).

Naproxè

250-500 mg/12h

500-1000 mg/24h

Or

Rec 1250mg/24h

275-550 mg comprimits
250 mg càpsules
550 mg sobres
500 mg supositoris

Toxicitat gastrointestinal ++.
Contraindicat en IR greu i IH greu. 
Ancians: iniciar tractament amb dosis reduïdes.
útil per al diagnòstic diferencial de febre tumoral.

Dexketo-
profè

12,5 mg/4-6h
25 mg/8h 

50 mg/8-12h (es 
recomana no més de 
2 dies)

Oral

Par
(IM profunda, 
IV directa <12 
segons, perf.IV 
10-30’)

75 mg/24h

150 mg/24h

12,5-25mg comprimits
25 mg sobres
50 mg ampolles injec-
tables

Toxicitat gastrointestinal ++.
Contraindicat en IR moderada-greu i IH lleu. En cas d’IR lleu o 
IH moderada-greu, iniciar tractament amb 50mg/d.
Mateixes propietats que el Ketoprofè.
No s’aconsellen tractaments a llarg termini.
L’administració neuroaxial està contraindicada degut al 
contingut en etanol de l’injectable.
útil en el dolor lleu o moderat tipus músculoesquelètic. La 
forma parenteral per dolor agut.
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Taula 6. Fàrmacs analgèsics opiacis suaus més usats, dosis, vies d’administració i possibles efectes secundaris 
(122-124,126-131)

Principi 
actiu Dosi i pauta Via adm Dosi 

màx./dia Presentacions Observacions

Codeïna 30-60 mg/4-6h
Or No > 

1,5mg/Kg
28,7 mg comprimits

Toxicitat gastrointestinal: restrenyiment ++++.
Pot provocar dependència i tolerància.
120mg=resposta analgèsica de 10mg morfina.
Precaució en pacients amb lesions intracraneals.
En IR moderada, reduir la dosi un 25%; en IR greu, reduir-la al 50%. En 
cas d’IH, ajustar dosi segons funcionalitat hepàtica.
Ancians: individualitzar la dosi.
Especialitats combinades amb paracetamol i/o cafeïna.

Tramadol

50-100 mg/6-8h
100-200 mg/12h 
(retard)

50-100 mg/6-8h

100 mg/6-8h

Or

Par 
(IM, SC, IV 
2-3’, perf.
IV)
Rec

400 mg/
dia

50 mg càpsules
50 mg comprimits bucodis-
persables
100-150-200-300-400 mg 
compr. d’alliberació contro-
lada/retard
100 mg/mL gotes
100 mg ampolles injec-
tables
100 mg supositoris

Eficaç en pacients amb càncer i dolor crònic (132). 
Menys farmacodependència.
Ràtio equianalgèsica 1:4 respecte morfina (133).  
Fluoxetina, paroxetina i sertralina poden disminuir el seu metabolisme.
No recomanada la seva administració en IR o IH greus. En IR o IH mode-
rades, prolongar l’interval de dosificació (c/12h i màx. 200mg/dia).
Ancians: ajustar dosi o interval (iniciar tractament reduint la dosi un 
50%).
És prudent evitar el seu ús en pacients amb predisposició a patir atacs 
epilèptics.
Concomitant amb carbamazepina doblar dosi de tramadol.
Existeix combinat amb paracetamol (37,5 mg/325 mg).

Adm: administració; Or: oral; IV: intravenós; Rec: rectal; Par: parenteral; IM: intramuscular; SC: subcutani; perf: perfusió; IR: insuficiència renal; 
GFR: taxa de filtració glomerular; IH: insuficiència hepàtica.

2.1.3. ANALGÈSICS OPIACIS POTENTS: tercer esglaó de l’OmS 

D’acord amb l’escala de l’OMS per al tractament del dolor oncològic, el tractament amb opiacis potents està indicat en do-
lor d’intensitat moderada o severa (134,135). Els opiacis potents habitualment utilitzats són: morfina, metadona, fentanil, 
oxicodona, buprenorfina i hidromorfona* (no inclosa en GFT ICO). 

2.1.3.1. Opiode potent de primera línia en el tractament del dolor oncològic

La morfina és l’opiaci potent de primera línia en el tractament del dolor oncològic de moderat a intens (IVC)(136). Diversos 
estudis aleatoritzats controlats han mostrat una eficàcia analgèsica similar entre morfina, metadona, fentanil, oxicodona i 
hidromorfona a dosis equianalgèsiques.

La recomanació de l’ús de la morfina en primera línia es basa en l’experiència en el seu ús, la versatilitat en la via 
d’administració, el seu baix cost i la seva disponibilitat. Es pot administrar per via oral, subcutània, endovenosa, tòpica i 
espinal, entre d’altres. Disposem també de formulacions de morfina d’alliberament retardat que permet obrir les càpsules i 
administrar-les per SNG o dissoltes en aliments sense que perdi les seves propietats farmacocinètiques. L’estudi de Bernardi 
(137) es va realitzar per comparar la bioequivalència de Zomorph 60mg amb MST de 60mg mostrant un perfil farmaco-
cinètic semblant, incloent el AUC en 12 hores, després de l’administració de dosis úniques i repetides.



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic30 Institut Català d’Oncologia

B) TRACTAMENT DEL DOLOR ONCOLÒGIC

2.1.3.2. Titulació de dosi, dosi de rescat i manteniment

a) Titulació de la dosi

1. Via oral  → Inici   → Pacient verge d’opiacis: 
     Morfina d’alliberament normal 5 mg vo cada 4h
     Morfina d’alliberament modificat 10 mg vo cada 12h

 → Pacient provinent d’un altre opiaci (feble o potent):
 (Consultar equianalgèsies a la Taula 10)

  → Dosi de rescat: La corresponent a una dosi de morfina d’alliberament normal.En el cas de la morfina 
d’alliberament modificat, utilitzar morfina d’alliberament normal vo a dosis entre un 10 i un 20% de la dosi total 
diària (habitualment 1/6).

2. Via intravenosa:  la titulació de morfina per via iv és igualment efectiva que la feta per via oral, tot i que més ràpida. Es re-
comana l’administració d’un bolus entre 1,5 i 3 mg de morfina a través de sistemes de PCA, sota estricta supervisió mèdica 
de l’efectivitat del tractament i dels efectes secundaris, per part de personal expert (IIC)(140,141).

3. Via subcutània  → Inici  → Pacient verge d’opiacis: 
 Clorur mòrfic 2,5 mg sc cada 4 hores1

 → Pacient provinent d’un altre opiaci (feble o potent):
 (Consultar equianalgèsies a la Taula 10)

 → Dosi de rescat:
 Entre un 10% i un 20% de la dosi total diària en funció de l’estat i tolerància del pacient.

En pacients fràgils o amb insuficiència renal o hepàtica es recomana disminuir un 50% les dosis o augmentar l’ interval 
d’administració a cada 6 o 8 hores (142).

Reavaluar la pauta cada 24 hores (143).

b) Dosi de manteniment

La dosi de manteniment es calcula sumant la dosi total de morfina en 24 hores que ha rebut un pacient entre pauta i res-
cats. 

Un cop aconseguit el control del dolor s’aconsella repartir la dosi total diària en dues dosis de morfina d’alliberament modi-
ficat a administrar cada 12 h en el cas de la morfina oral. L’efectivitat de les fórmules d’alliberament modificat és la mateixa 
que les d’alliberament immediat. L’administració de morfina d’alliberament modificat cada 8 hores no millora l’efectivitat 
respecte si s’administra cada 12 hores (IVB). Les formulacions administrables cada 24 hores semblen ser tan efectives com 
les administrables cada 12 hores, sense diferències en els efectes secundaris (IIIB).

La dosi de rescat correspondrà a una sisena part de la dosi total en forma de morfina d’alliberament normal.

2.1.3.3. Crisis de dolor

Les crisis de dolor poden classificar-se en:

a. Dolor molt intens. Emergència dolorosa
Situació de dolor molt intens (EVA 7-10) o en relació a fractura, perforació de víscera buida, epidurals o leptome-
níngies (1).
Es recomana:
- Instauració de via intravenosa.
- Administració de clorur mòrfic (144): la titulació ràpida de morfina per via iv és una estratègia efectiva per al con-

1   Pot administrar-se en sistemes d’infusió contínua.
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trol del dolor molt intens que haurà de ser realitzada per part de personal expert, sota estricta supervisió mèdica 
(IIIC) (145). Es recomana contactar amb l’equip de Cures Pal·liatives o de la Clínica del Dolor per portar-la a terme.
- Completar l’avaluació del dolor.
- Posar en marxa les mesures complementàries adequades (co-analgèsics, exploracions complementàries, mesures 
no farmacològiques…).

b. Dolor intens
Dolor de moderada intensitat (EVA 4-6) sense relació amb les situacions clíniques descrites en l’apartat anterior.
Es recomana:
- Avaluació del dolor.
- Administració d’opiaci:

→ Pacient verge d’ opiacis:   5 mg de morfina d’alliberament normal vo.
Si en 60 minuts no s’ha controlat, repetir la dosi.
Si no s’ha controlat considerar el pas a via parenteral.
→ Pacient en tractament amb opiacis 
Convertir la dosi a l’equivalent a morfina oral/24h.
Calcular el rescat dividint entre 6.
Administrar la dosi resultant de morfina d’alliberament normal vo amb el mateix esquema del pacient verge 
d’ opiacis.

- Posar en marxa les mesures complementàries adequades (co-analgèsics, exploracions complementàries, mesures 
no farmacològiques…).

c. Dolor irruptiu
Es defineix com un increment brusc del dolor basal d’alta intensitat i curta durada. En el cas de produir-se sense un des-
encadenant clar, s’anomena dolor irruptiu espontani, mentre que quan hi ha un desencadenant, es parla de dolor irruptiu 
incidental.

La morfina per via intravenosa a dosis del 20% de la pauta basal controla la major part d’episodis de dolor irruptiu en menys 
de 17 minuts de manera segura (IIIB)(146).

La utilització del citrat de fentanil oral transmucosa ha demostrat ser eficaç en el tractament del dolor irruptiu, tot i que 
només es disposa d’assajos clínics controlats que hagin comparat la seva eficàcia respecte placebo i respecte morfina 
oral d’alliberament normal (IA)(147, 148, 149, 150). La seva dosi no es relaciona amb la pauta basal i cal titular-la. El seu pic 
d’activitat se situa entre els 5 i els 15 minuts. Els pacients amb xerostomia o mucositis poden tenir dificultats en la seva 
administració. Les formes farmacèutiques d’administració oral de citrat de fentanil actualment disponibles difereixen lleu-
gerament segons si la seva administració és bucofaríngia, (fregant-lo contra la cara interna de la mucosa bucal), situant-lo 
entre la galta i la geniva o directament sota la llengua.  En cap cas s’aconsella llepar, mastegar ni empassar el comprimit.

Tanmateix, diversos estudis avalen la utilitat i seguretat del fentanil intranasal en la crisi de dolor irruptiu (151-160), essent 
una alternativa en pacients que no toleren la via oral o amb xerostomia. Actualment hi ha dues presentacions de fentanil 
intranasal i no s’ha establert l’equivalència entre ells. El seu pic d’activitat es produeix entre els 12-15 minuts post-admi-
nistració. En canviar de via d’administració cal titular novament la dosi ja que no es relaciona amb la pauta basal. Val a dir 
que la seva eficàcia s’ha establert en assajos clínics controlats envers placebo i només en un estudi d’extensió obert es va 
comparar el fàrmac (PecFent®) amb la morfina d’alliberació ràpida i el seu competidor (Instanyl®) amb fentanil oral transmu-
cosa, sense observar diferències significatives pel que fa a la seva eficàcia. D’altra banda, no es coneix l’equivalència de dosi 
entre amdues presentacions degut a les diferències farmacocinètiques i les diferències en el disseny dels estudis pivotals. 
Es disposa d’informació que indica que la tria per part dels pacients d’una preparació o altra depèn d’experiències prèvies 
a la via d’administració (oral o nasal) i factors idiosincràtics (161, 162). És molt important tenir en compte que els preparats 
no són intercanviables, degut a la seva diferent biodisponibilitat.

2.1.3.4. Alternatives a la via oral

La via oral serà la via d’elecció sempre que no hi hagi dificultats en la deglució o en l’absorció del fàrmac (IA)(163). 

En els pacients amb dolor inestable, l’alternativa preferida a la via oral serà la subcutània (IIB), ja que és efectiva, segura i 
permet la seva utilització en tots els nivells assistencials (164). En cas de pacients amb dolor estable, considerar la via trans-
dèrmica com a clara alternativa a la via oral.
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La perfusió intravenosa pot ser la millor opció en pacients que:

 » Necessiten un immediat control del dolor.

 » Ja tenen una via intravenosa.

 » No es pot utilitzar la via subcutània (per edema generalitzat, reaccions locals amb la via sc que impedeixen el seu ús, 
trastorns de la coagulació greus o mala circulació perifèrica)(IVC).

Les relacions entre les potències relatives de les diverses vies d’administració de morfina són (IIIC):

•	 Morfina oral i morfina subcutània -> 2 : 1 

•	 Morfina oral i morfina intravenosa -> 3 : 1

Pels pacients amb dolor controlat i que presentin nàusees, vòmits o disfàgia, els opiacis per via transdèrmica constitueixen 
la via d’elecció.

2.1.3.5. Paper dels altres opiacis

a. Fentanil

Es tracta d’un opiaci que es pot administrar per via parenteral (sc o iv), transdèrmica, transmucosa, espinal o inhalada. La 
formulació transdèrmica és la més comunament utilitzada, i consisteix en un pegat que es recanvia fins a cada 72 hores. 

Està indicat en aquells pacients amb alteracions del trànsit gastrointestinal, ja que sol produir menys restrenyiment, nàu-
sees, vòmits, vertigen i somnolència que la morfina (IIIC)(165). És una bona alternativa a la morfina oral quan existeix disfà-
gia o dificultat pel compliment de la medicació oral en pacients amb requeriments analgèsics estables (167, 166). 

La formulació transdèrmica no està indicada en situacions de dolor molt inestable i no s’hauria d’utilitzar en titulació pel 
seu llarg temps de vida mitja.

En base a criteris d’eficàcia i seguretat es va aprovar per part de la Comissió Farmacoterapèutica del ICO la consideració com 
medicaments homòlegs de les formes farmacèutiques d’administració oral del fentanil transmucosa.

Dosificació: 

→ Inici: Fentanil pegat 12 μg/h.

→ Dosi de rescat que pot realitzar-se amb: 

- Mofina d’alliberament normal (per la via més adequada): 1/6 part de la dosi equivalent de morfina en 24h; 

o

- Fentanil (per la via més adequada): tot i que no existeixen estudis que hagin validat l’equivalència entre la pauta 
basal de fentanil i la dosi de rescat en la formulació transmucosa, es recomanen 100-200 μg de fentanil transmucosa 
i ajustar. Per via intranasal, es recomana iniciar amb 100 μg de fentanil i ajustar.

Per via parenteral es recomana l’equivalent a la dosi de fentanil que rep el pacient en una hora.

La via parenteral (sc o iv) és útil en la titulació del pacient amb dolor inestable i en el context de la rotació d’opiacis (168). Es 
recomana la seva utilització en infusió contínua donada la curta vida mitja del fentanil. 

La relació d’equivalència entre la via transdèrmica, l’intravenosa i la subcutània és 1:1:1 (per la dosi total diària)(169).
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Dosificació: 

→  Pacient verge d’opiacis:  →  Inici: fentanil 300 mg en 24h1 

     → Dosi de rescat: fentanil 25-100 mg

→  Pacient en tractament amb opiacis: Consultar la Rotació d’opiacis en l’apartat 3 del capítol B de la present guia i equia-
nalgèsies a la Taula 10. 

Reavaluar la pauta basal cada 24 hores en funció dels rescats que hagi precisat el pacient i la tolerància al tractament.

El fentanil per via parenteral pot ser una alternativa a la morfina en les crisis de dolor intens o molt intens per titular ràpida-
ment els requeriments d’opiaci del pacient.

 En cas d’administrar-se per via intravenosa pot ser diluït en sèrum segons les necessitats del pacient.

b. Metadona

És un opiaci sintètic que actua amb un potent efecte agonista sobre els receptors μ i δ, a més d’actuar com a antagonista 
NMDA i inhibir la recaptació de noradrenalina i serotonina a nivell central.

Com a característiques principals destaca un temps de vida mitja molt llarg i una complexa farmacocinètica i farmacodinà-
mica. El seu metabolisme és hepàtic amb molta variabilitat interindividual. Es considera, juntament amb el fentanil, l’opiaci 
potencialment menys tòxic en el pacient amb insuficiència renal.

La funció renal no interfereix de forma significativa en la seva eliminació. Presenta un metabolisme hepàtic, amb una gran 
variabilitat interindividual. Es pot administrar per via oral, intravenosa, subcutània o espinal.

La metadona és un fàrmac amb un gran potencial d’interaccions farmacològiques especialment per la via del citocrom 
p450 (especialment el CYP3A4). Té un potencial efecte cardiotòxic en forma d’allargament del QT i s’ha implicat en la ge-
neració d’arítmies ventriculars especialment quan s’administren altes dosis o es combina amb fàrmacs com antifúngics, 
quinolones o cotrimoxazol entre d’altres.

S’utilitza habitualment en el context de la rotació d’opiacis (veure capítol 3 de l’apartat B) tot i que alguns estudis suggerei-
xen que la seva efectivitat en primera línia de tractament és similar a la morfina. Malgrat això, no es pot recomanar el seu 
ús en primera línia donat que disposem d’altres opiacis amb més experiència acumulada i menor complexitat en el seu 
maneig.

Alguns autors recomanen el seu ús pel tractament del dolor neuropàtic en base al seu mecanisme d’acció però no es dis-
posa d’evidència científica que permeti justificar-ne aquesta indicació. 

Per les seves característiques, es recomana que sigui utilitzada exclusivament per personal expert (170-174).

c. Oxicodona

És un potent agonista μ i κ amb propietats similars a la morfina, i amb un metabolisme hepàtic i eliminació renal similars. 

Estudis en models animals semblen indicar que l’oxicodona pot ser més efectiva que la morfina en dolor neuropàtic, tot i 
que no existeixen estudis clínics en dolor oncològic que hagin abordat aquesta indicació (175,176). Els assajos clínics con-
trolats en dolor neuropàtic únicament l’han estudiat en dolor neuropàtic benigne respecte placebo(177,179,180). Tendeix 
a produir menys pruïja que la morfina. No es disposa d’estudis que comparin oxicodona enfront a opiacis transdèrmics 
(fentanil, buprenorfina).

Es pot administrar per via oral, intravenosa i subcutània. Existeix una formulació oral d’alliberament normal i una altra 
d’alliberament modificat (178,181-210). Recentment s’ha comercialitzat una presentació en combinació amb Naloxona 
(207-210).
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La biodisponibilitat de l’oxicodona per via oral és aproximadament del 60-87%. La relació entre les potències relatives de les 
diverses vies d’administració d’oxicodona és: Oxicodona oral i oxicodona intravenosa à 2 : 1 

La relació equianalgèsica de l’oxicodona oral amb la morfina oral és 1:2 (l’oxicodona és 2 vegades més potent que la mor-
fina) i de l’oxicodona endovenosa amb la morfina endovenosa és 1 :1(veure Taula 10).

Cal tenir en compte que aquestes equivalències són només una guia orientativa, ja que la variabilitat entre pa-
cients requereix una valoració individual, tant per a establir la dosi inicial, com per a realitzar qualsevol tipus de 
conversió. 

Dosificació en pacient verge d’opiacis: 

→  Inici: Oxicodona d’alliberament modificat 5 mg/12h vo.
 →  Oxicodona intravenosa (concentració 1mg/mL) en bolus de 1-10mg/4h o en perfusió a 2mg/h
 →  Oxicodona subcutània (concentració 10 mg/mL) 5 mg/4h o en perfusió de 7,5 mg/dia 

→  Dosi de rescat: Oxicodona d’alliberament normal 1/6 part de la dosi total diària. 

Dosificació en pacient en tractament amb opiacis: consultar la Rotació d’opiacis en l’apartat 3 del capítol B de la present 
guia i equianalgèsies a la Taula 10.

Reavaluar la pauta cada 24 hores en funció dels rescats que hagi precisat el pacient i la tolerància al tractament. 

d. Buprenorfina2

La buprenorfina és un agonista del receptor mu-opiaci amb efecte sobre el receptor kappa. Mostra una alta afinitat pel re-
ceptor (major que la morfina) amb una menor activitat intrínseca. El seu efecte analgèsic, a diferència de morfina i fentanil, 
es localitza principalment en la banya posterior de la medul·la espinal i molt menys en receptors cerebrals.

Sembla que no té efecte sostre en relació a l’analgèsia. Contràriament sí que demostra un efecte sostre sobre la depressió 
respiratòria, característica diferencial amb altres opiacis (com el fentanil) que li confereix un millor perfil de seguretat.

Per la seva alta afinitat al receptor μ, el seu efecte és difícilment antagonitzat amb naloxona, i la reversió dependrà de la dosi 
de buprenorfina i de la correcta finestra terapèutica de naloxona (212-219). 

La buprenorfina s’elimina pràcticament inalterada per via biliar. No precisa d’ajust en cas d’insuficiència renal en dosis 
de fins a 70 mcg/h.  Té una escassa interferència en el sistema immune així com en les hormones sexuals fet que pot ser 
interessant en tractaments a llarg termini. El pegat es pot retallar pel què permet una millor individualització de les dosis. 

Dosificació: 

→  Pacient verge d’opiacis:  →  Inici: Buprenorfina 35 mcg/h ½ - 1 pegat/72-96h(2 cops per setmana)
     →  Dosi de rescat: En funció de les característiques del  dolor irruptiu

→  Pacient en tractament amb opiacis: Consultar la Rotació d’opiacis en l’apartat 3 del capítol B de la present guia i equia-
nalgèsies a la Taula 10. 

El tractament del dolor oncològic amb buprenorfina no interfereix en l’opiaci que s’utilitzi en el tractament del dolor irrup-
tiu que pugui presentar el pacient (fentanil, morfina intravenosa o morfina d’alliberament normal).

e. Hidromorfona3

És un opiaci estructuralment molt similar a la morfina que actua principalment als receptors μ i en menor grau als d (220-
226). 

2   Fàrmac no inclòs  a la guia farmacològica del ICO
3   Fàrmac no inclòs a la guia farmacològica del ICO



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic 35Institut Català d’Oncologia

B) TRACTAMENT DEL DOLOR ONCOLÒGIC

Els resultats dels estudis amb hidromorfona mostren una eficàcia similar a morfina via oral i un perfil d’efectes secundaris 
comparable al de la resta d’opiacis tot i que alguns estudis de baixa qualitat metodològica han mostrat petites diferències 
pel que fa a sedació (major) i emesi (menor). No es disposa de comparacions directes envers altres opiacis. 

Pateix un extens metabolisme de primer pas hepàtic i es metabolitza principalment per glucoronització. En pacients amb 
insuficiència renal, cal extremar les mesures de monitoratge i seguiment pel seu major risc de toxicitat per acumulació de 
metabòlits.

La hidromorfona es pot administrar per via oral, subcutània, parenteral i espinal. També existeix una formulació d’alliberament 
sostingut que s’administra un cop per dia i d’una presentació d’alliberament perllongat que s’administra cada 12h. 

La seva relació d’equianalgèsia respecte la morfina és de 5 a 1. 

2.1.3.6. Tapentadol2 

És un analgèsic d’acció central amb dos mecanismes d’acció, l’agonisme del receptor µ opiaci (MOR) i la inhibició de 
la recaptació de noradrenalina (NRI) en una sola mol·lècula.  La seva eficàcia s’ha avaluat en dolor nociceptiu,i neuro-
pàtic(227-233). Els resultats d’estudis clínics fase III mostren una eficàcia comparable de tapentadol respecte a oxicodona 
i al mateix temps una millor tolerabilitat gastrointestinal. Aquests estudis però s’han dut a terme en patologies no oncolò-
giques com ara el dolor en la neuropatia diabètica, lumbàlgia crònica i patologia osteoarticular no neoplàsica. Actualment 
hi ha estudis de fase III en marxa per valorar l’eficàcia de tapentadol en dolor oncològic, que ens ajudaran a determinar 
l’eficàcia del fàrmac en aquest escenari. 

Conclusions:	
Diversos	opiacis	potents	han	mostrat	una	potència	i	perfil	d’efectes	secundaris	similars	a	la	morfina	en	estudis	
aleatoritzats	controlats	(A).
El	grup	de	treball	recomana	la	morfina	com	l’opioid	potent	d’elecció	en	el	tractament	del	dolor	oncològic	per	
la	seva	versatilitat,	experiència	i		disponibilitat	(C).
Fentanil	i	metadona	són	els	opioids	amb	un	menor	potencial	de	neurotoxicitat	en	el	context	d’insuficiènca	
renal	(D).
Buprenorfina,oxicodona/naloxona,	hidromorfona,	tapentadol	no	estan	inclosos	a	la	guia	farmacològica	dels	
centres	ICO.
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2.1.3.7. Presentacions dels opiacis potents disponibles al nostre medi 

La Taula 7 recull les formes farmacèutiques dels principals opiacis potents comentats al llarg d’aquest apartat disponibles al 
mercat espanyol. S’indiquen amb un asterisc aquells principis actius no inclosos a la guia farmacològica del ICO.

Taula 7. Presentacions farmacològiques dels opiacis potents

Principi actiu Via Alliberació Presentació Dosi

Morfina

Oral

Normal

Solució  unidosi 10, 30 mg

Solució 2 mg/mL, 20 mg/mL

Comprimits 10, 20 mg

Modificada

Comprimits 5, 10, 15, 30, 60, 90, 100, 120, 200 mg

Càpsules 10, 30, 60, 100, 200 mg

Comprimits efervescents 20 mg

Parenteral
Vial 1% 10 mg/mL

Vial 2% 20 mg/mL

Fentanil

Transdèrmica Modificada Pegat 12, 25, 50, 75, 100 μg/h

Transmucosa

Immediata

Bastonet 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 μg

Comprimit sublingual
100-200-400-600-800 μg

Comprimit bucal* 100-200-400-600 μg

Intranasal Spray nasal 50-400 μg/pulverització

Parenteral Vial 0,05 mg/mL

Metadona

Oral Normal Comprimits 5, 30, 40 mg

Oral Normal Solució 1 mg/ml, 5 mg/ml

Parenteral Vial 10 mg/mL

Oxicodona Oral

Normal Càpsules 5, 10, 20 mg

Modificada Comprimits 5, 10, 20, 40, 80 mg

Normal Solució 10mg/mL

Parenteral Vial 10mg/mL 1ml

Oxicodona/Na-
loxona*

Oral Modificada Comprimits
5/2,5mg, 10/5mg, 20/10mg, 
40/10mg

Buprenorfina*
Oral Normal Comprimits sublinguals 0,2 mg

Transdèrmica Modificada Pegat 35, 52,5, 70 μg/h

Hidromorfona* Oral 
Prolongada
Modificada

Comprimits 4,8,16,24 i 32 mg

Tapentadol* Oral Modificada Comprimits 50,100,150,200 mg

*NO inclosos en la Guia Farmacoterapèutica dels diversos centres ICO
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2.2. ANALGÈSIA ADJUVANT EN DOLOR ONCOLÒGIC

Els analgèsics adjuvants o co-analgèsics es defineixen com aquells fàrmacs amb una indicació principal diferent a l’analgèsia, 
però que en determinades circumstàncies poden tenir propietats analgèsiques. Generalment, són de primera línia en el 
tractament del dolor crònic no oncològic, mentre que en els pacients amb càncer, en la majoria de les ocasions, s’utilitzen 
combinats amb un opiaci. 

Alguns s’utilitzen com a adjuvants en diversos tipus de dolor (corticoides, neurolèptics...), mentre que d’altres tenen indi-
cacions més específiques: dolor neuropàtic (anticomicials, anestèsics locals, antagonistes NMDA), dolor ossi (calcitonina, 
bisfosfonats), dolor musculo-esquelètic (relaxants musculars), obstrucció intestinal (octreòtida, anticolinèrgics), etc. La Taula 
8 recull les principals característiques dels analgèsics adjuvants més habitualment emprats.

Algunes generalitats en l’ús d’analgèsia adjuvant són:

 » Considerar l’optimització del tractament opiaci si estava prèviament prescrit, abans d’iniciar un analgèsic adjuvant.
 » Seleccionar l’analgèsic adjuvant més apropiat, segons la valoració de símptomes, la clínica associada i la comorbiditat 

del pacient.
 » Prescriure l’analgèsic adjuvant segons el coneixement de les seves característiques farmacològiques, accions, indica-

cions, efectes secundaris i interaccions.
 » Administrar primer els adjuvants amb la ràtio risc:benefici més favorable.
 » Evitar iniciar diversos co-analgèsics simultàniament.
 » Iniciar el tractament a dosis baixes i en titulació progressiva segons els beneficis analgèsics o l’aparició d’efectes ad-

versos.
 » Considerar la teràpia combinada de diversos co-analgèsics en pacients seleccionats.

2.2.1. Fàrmacs Antidepressius

Diverses revisions sistemàtiques conclouen que, en assajos controlats amb placebo, els antidepressius tricíclics són més 
eficaços en el dolor crònic no oncològic, principalment, en la neuràlgia post-herpètica i en la neuropatia diabètica. En pa-
cients no oncològics amb dolor neuropàtic, existeix evidència sobre l’eficàcia de fàrmacs antidepressius com l’amitriptilina 
e imipramina i antiepilèptics com la gabapentina i la pre-gabalina (234). En el cas del dolor oncològic i d’altres etiologies, 
l’evidència disponible és menor (235,236,237).

Recentment s’ha publicat una revisió sistemàtica sobre l’eficàcia dels fàrmacs antiepilèptics o antidepressius quan 
s’afegeixen al tractament opiaci en el dolor oncològic (238). Inclou cinc assajos clínics aleatoritzats i tres estudis observacio-
nals, amb un total de 465 pacients. Els fàrmacs estudiats són la gabapentina, l’amitriptilina, la fenitoina, la imipramina i l’àcid 
valproic. Globalment s’observa una modesta milloria del dolor amb l’ús d’aquests fàrmacs, essent més destacada en el cas 
de la gabapentina. Entre les limitacions de la metanàlisi cal destacar les diferències en els dissenys dels estudis, les pèrdues 
de seguiment i la variabilitat en les dosis i tipus d’opiacis. Per tant, no es pot concloure si un determinat tractament adjuvant 
és més o menys efectiu que un determinat opiaci. 

La seva administració és còmoda (generalment una vegada al dia) i el seu cost és baix. Per obtenir benefici analgèsic no és 
necessària la presència de depressió clínica, tot i que són uns fàrmacs que poden ser especialment útils en el subgrup de 
pacients amb dolor de característiques neuropàtiques i síndrome depressiva.

Els efectes secundaris més freqüents associats a aquest grup de fàrmacs són: la sedació, els derivats del seu efecte anti-
colinèrgic (boca seca, restrenyiment, retenció urinària) i la hipotensió ortostàtica. També cal tenir present el seu potencial 
cardiotòxic, i la capacitat per exacerbar el deteriorament cognitiu i les alteracions de la marxa en pacients ancians, predis-
posant-los a un major risc de caigudes. 

Les amines secundàries (nortriptilina, desipramina) es prefereixen a les terciàries (amitriptilina, imipramina) per la seva millor 
tolerància.

Les dades publicades suggereixen que en el dolor neuropàtic cal utilitzar la dosi més baixa eficaç, evitant-ne l’ús en pa-
cients amb cardiopatia isquèmica o risc elevat de mort sobtada d’origen cardíac. 

La venlafaxina és un antidepressiu d’acció dual: a dosis baixes inhibeix la recaptació de serotonina, i a dosis més altes in-
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hibeix la recaptació de serotonina i noradrenalina. En assajos controlats, ha demostrat eficàcia tant en dolor no oncològic 
com en el d’origen oncològic generat pel propi tumor o per les seqüeles post-tractament (239). En el cas de la neurotoxi-
citat aguda induïda per oxaliplatí, la venlafaxina ha demostrat una reducció significativa del dolor neuropàtic en aquests 
pacients, dins un assaig prospectiu aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo (240). Malgrat tot, l’evidència és molt 
inferior a la dels antidepressius tricíclics, per la menor experiència d’ús i pel menor número d’assajos disponibles.

La duloxetina inhibeix la recaptació de serotonina i noradrenalina. En assajos controlats ha demostrat ser més eficaç que 
placebo, però no es disposa d’experiència en dolor oncològic. 

Es tracta d’un eficaç antidepressiu i ansiolític tot i que, tal com passava amb els tricíclics, no cal que hi hagi depressió prèvia 
per exercir acció analgèsica. Té un perfil de seguretat favorable i la posologia és senzilla. El seu efecte secundari més fre-
qüent són les nàusees, la incidència de les quals disminueix si s’inicia a una dosi de 30mg/dia, augmentant-la al cap d’una 
setmana a 60mg/dia. En assajos controlats aleatoritzats la duloxetina ha demostrat ser altament eficaç en el tractament del 
dolor per neuropatia diabètica (241,242,243).  La duloxetina també ha demostrat milloria en el dolor per neuropatia per 
oxaliplatí en pacients amb càncer colorectal (244). La dosi de 60mg/dia ha demostrat ser tan eficaç i millor tolerada que la 
de 60mg/12h (245).

Es	disposa	de	prou	evidència	per	afirmar	que	els	fàrmacs	antidepressius	tenen	propietats	analgèsiques	en	
diversos	tipus	de	dolor	no	oncològic.	L’evidència	és	més	limitada	en	el	cas	del	dolor	oncològic.
Els	antidepressius	estarien	indicats	com	adjuvants	en	el	dolor	oncològic	en	el	cas	d’un	dolor	de	característi-
ques	neuropàtiques	amb	pobra	resposta	a	opiacis.	També	estarien	indicats	de	manera	precoç	en	aquest	tipus	
de	dolor,	en	el	cas	d’existir	semiologia	depressiva.
La	major	evidència	correspon	al	grup	dels	antidepressius	tricíclics.	En	situacions	de	contraindicació	o	mala	
tolerància,	estaria	justificat	el	canvi	a	un	fàrmac	d’acció	dual:	venlafaxina	(IIA)	o	duloxetina	(IIB).
A	valorar	la	indicació	de	venlafaxina	(IIB)	i	duloxetina	(IIIB)	en	els	casos	de	neuropatia	provocada	per	oxaliplatí

2.2. CORTICOIDES

Presenten activitat analgèsica en diversos tipus de dolor oncològic: dolor ossi, dolor neuropàtic per infiltració o compressió 
nerviosa, cefalea secundària a hipertensió cranial, dolor per distensió visceral. També són útils en l’abordatge simptomàtic 
de la compressió medul·lar (246-248).

La dexametasona és el corticoide emprat més freqüentment per la seva semivida i per l’escàs efecte mineralcorticoide. 
En termes generals, els règims prolongats a baixes dosis són força ben tolerats, malgrat que el risc d’efectes secundaris es 
veurà incrementat tant per la dosi com pel temps de tractament. Com en qualsevol altre tractament, caldrà reavaluar la 
seva eficàcia i suspendre el fàrmac gradualment en cas de no aconseguir l’efecte esperat. El seu ús concomitant amb AINEs 
incrementa el risc de malaltia pèptica. S’aconsella administrar la dexametasona al matí, evitant l’administració de dosis més 
enllà de mitja tarda, per tal d’imitar la producció endògena de cortisol i reduir l’aparició d’insomni o de nictúria.

Es	recomana		l’ús	de	corticoides	com	a	tractament	adjuvant	en	el	dolor	oncològic	(IIA).
Pel	seu	perfil,	la	dexametasona	és	el	corticoide	més	utilitzat.
Els	règims	perllongats	a	dosis	baixes	són	ben	tolerats,	tot	i	que	cal	contemplar	el	risc	associat	de	desenvolupar	
malaltia	pèptica,	especialment	si	es	donen	concomitantment	amb	altres	fàrmacs	gastrolesius.

2.2.3. Anticonvulsius

Es disposa d’evidència suficient per recomanar l’ús d’anticonvulsius com a primera línia adjuvant en l’abordatge del dolor 
neuropàtic. Tot i així, l’experiència torna a ser més àmplia en el cas del dolor no oncològic (249-251).

La gabapentina és un lligand de la subunitat a2 dels canals de calci que disminueix l’alliberació de glutamat, norepinefrina 
i substància P. Ha demostrat ser més eficaç que placebo en assajos clínics controlats aleatoritzats, tant en el dolor oncològic 
com en el dolor crònic “benigne” (252,253). En alguna d’aquestes experiències també s’ha observat i descrit la capacitat 
de gabapentina de millorar el descans nocturn. Es tracta d’un fàrmac força segur, sense interaccions importants. L’aparició 



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic 39Institut Català d’Oncologia

B) TRACTAMENT DEL DOLOR ONCOLÒGIC

d’edema i somnolència són els efectes secundaris més freqüentment observats. La seva titulació s’aconsegueix en diverses 
setmanes de tractament, i la dosi mitja eficaç se situa entre 1800-3600 mg/dia. En pacients amb insuficiència renal caldrà 
reduir la dosi.  Disposem d’un estudi aleatoritzat i controlat en el què la combinació de dosis baixes de gabapentina amb 
dosis baixes d’imipramina, afegides al tractament opiaci de la neuropatia per càncer van demostrat ser efectives en el ma-
neig del dolor neuropàtic (254).

La pregabalina també és un lligand de la subunitat a2 dels canals de calci (257). En assajos controlats ha demostrat la seva 
eficàcia respecte placebo, però no es disposa d’experiència controlada en dolor oncològic de pacient adult. No obstant, 
en població pediàtrica, la pregabalina ha demostrat millorar en el 86% dels casos el dolor per neuropatia induïda per qui-
mioteràpia (255,256). Tampoc disposem d’estudis que comparin l’eficàcia de la pregabalina envers gabapentina en el dolor 
oncològic. 

El seu perfil d’efectes secundaris i d’interaccions és similar al de gabapentina. El seu ús també s’ha relacionat amb un cert 
efecte ansiolític. Per tal de reduir els efectes adversos inicials, es recomana iniciar el tractament amb 75mg en una presa 
nocturna. La seva titulació és més ràpida que en el cas de gabapentina (300-600mg/dia en 2 setmanes).

En el cas de carbamazepina, hi ha evidència suficient per recomanar el seu ús en el dolor no oncològic. Es tracta del fàrmac 
d’elecció en la neuràlgia del trigemin, tot i que els resultats en dolor oncològic són molt limitats (258).

No es disposa d’estudis comparatius entre carbamazepina i gabapentina, però el número de pacients que serà necessari 
tractar (NNT) amb dolor neuropàtic de diversa etiologia està entre 2,5 i 3,7 en ambdós fàrmacs. Tot i així, l’experiència d’ús 
en dolor oncològic, així com el perfil de seguretat, podrien aconsellar l’ús d’un lligand de canals de calci com a primera 
opció terapèutica (259).

L’oxcarbazepina es presenta com una alternativa eficaç en els casos en que la carbamazepina estigui contraindicada pel 
seu perfil de seguretat i tolerància. Malgrat tot, no existeixen assajos clínics controlats d’oxcarbazepina en dolor oncològic 
i l’experiència d’ús és molt menor a la de la seva molècula predecessora (260). 

L’evidència és insuficient per recomanar l’ús d’altres anticonvulsius (lamotrigina, valproat, levetiracetam) en el dolor onco-
lògic. L’experiència mostra resultats contradictoris amb població molt reduïda (261,262).

Hi	ha	prou	experiència	per	recomanar	l’ús	d’anticonvulsius	en	dolor	neuropàtic	oncològic.
Els	lligands	dels	canals	de	calci	serien	la	primera	opció	terapèutica,	tenint	present	que	la	gabapentina	és	el	
fàrmac	d’aquest	grup	del	qual	es	té	més	experiència	en	oncologia	(IIA).	
La	carbamazepina	podria	constituir	la	segona	opció	terapèutica	en	el	cas	de	fracàs	amb	els	fàrmacs	del	grup	
anterior	(IIIB).	
L’evidència	és	insuficient	per	recomanar	l’ús	d’altres	anticonvulsius.
És	necessària	la	realització	d’estudis	d’eficàcia	comparativa	entre	els	diferents	anticonvulsius	i	amb	altres	grups,	
en	dolor	oncològic.

2.2.4. Antiarítmics 

Els anestèsics locals tenen propietats analgèsiques en el dolor neuropàtic. Tradicionalment s’han posicionat com a teràpia 
de segona o tercera línia a causa dels seus potencials efectes adversos, reservant-se el seu ús per a casos seleccionats de 
dolor neuropàtic refractari (263-265).

La major part dels assajos controlats publicats aborden el dolor neuropàtic no oncològic, en el qual demostren que lidocaï-
na i mexiletina són igual d’eficaces al comparar-les entre elles, i superiors a placebo (267-272). L’únic fàrmac amb que s’ha 
comparat directament la lidocaïna en pegats és amb la pregabalina.

La lidocaïna és una antagonista dels canals de sodi, voltatge dependent que es creu que exerceix el seu efecte analgèsic 
impedint la generació i la conducció dels potencials d’acció neuronals en unir-se als canals de sodi, presents en un nombre 
anormalment elevat en els nociceptors hiperactius o malmesos. 

El pegat de lidocaïna al 5% és un analgèsic tòpic, indicat per a l’alleujament simptomàtic del dolor neuropàtic associat a 
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neuràlgia post-herpètica (NPH), en els adults. No es disposa però de cap estudi de fase III en dolor neuropàtic en pacients 
oncològics motiu pel qual no hi ha evidència que justifiqui el seu ús fora del context investigacional. 

Pel que fa a l’administració parenteral de lidocaïna, les infusions oscil·len entre 1-5mg/kg, en administracions de 30 mi-
nuts. En pacients fràgils s’aconsella iniciar el tractament amb la dosi més baixa, per anar augmentant-la progressivament 
en posteriors infusions. Una història de cardiopatia és contraindicació relativa per a l’ús d’aquests fàrmacs. Cal realitzar un 
electrocardiograma previ a la infusió i monitorar els signes vitals durant i després de la infusió. L’alleujament simptomàtic és 
generalment transitori després de la infusió. En cas de resposta positiva a lidocaïna estaria indicat perllongar el tractament 
amb mexiletina via oral. En els casos excepcionals que només responen a lidocaïna iv, l’ús en forma d’infusió contínua sub-
cutània també ha demostrat ser eficaç.

Es	recomana	l’ús	d’anestèsics	locals	com	a	segona	línia	de	tractament	en	dolor	oncològic	neuropàtic,	tot	i	que	
l’evidència	disponible	sobre	el	seu	ús	en	pacients	oncològics	és	de	metodologia	heterogènia,	pobra	qualitat	i	
obtinguda	en	població	reduïda	(IIIB).
La	lidocaïna	en	infusió	ha	demostrat	ser	eficaç	respecte	placebo.	Cal	administrar-la	amb	precaució	en	pacients	
amb	història	de	cardiopatia	prèvia.
En	cas	d’existir	bona	resposta	a	la	lidocaïna	intravenosa,	pot	continuar-se	el	tractament	amb	mexiletina	oral	o	
lidocaïna	en	infusió	contínua	subcutània.
No	es	disposa	d’evidència	per	recomanar	l’ús	de	lidocaïna	en	pegats	per	al	tractament	del	dolor	neuropàtic	
d’origen	no	post-herpètic.

2.2.5. Calcitonina 

Hi ha poca experiència controlada (2 assajos amb administració subcutània i 1 intranasal) d’ús de calcitonina en dolor on-
cològic secundari a metàstasis òssies (274). Segons els resultats reportats i les revisions posteriors, no es recomana el seu ús 
en el dolor associat a metàstasis òssies de manera sistemàtica.

2.2.6. Bisfosfonats

Els bisfosfonats són anàlegs del pirofosfat inorgànic que inhibeixen l’activitat osteoclàstica, reduint la reabsorció òssia 
(275). Segons la literatura revisada, es disposa de prou evidència com per recomanar el seu ús en el tractament de les 
metàstasis òssies associades a dolor crònic (IA), tot i no haver demostrat eficàcia en l’alleujament del dolor ossi agut 
(276). 

L’experiència més gran existeix amb l’ús de pamidronat, que ha demostrat ser eficaç en la prevenció d’esdeveniments 
relacionats amb l’esquelet i en el tractament de les lesions osteolítiques, en pacients amb metàstasis òssies associades a 
càncer de mama i a mieloma múltiple, que cursen amb dolor ossi (277-280). Els seus efectes beneficiosos s’observen tant a 
a nivell de reducció del número d’esdeveniments ossis (fractura patològica, necessitat de RDT, compressió medul·lar, hiper-
calcèmia) com de retard en l’aparició dels mateixos, amb el conseqüent alleujament del dolor d’origen metastàtic. La seva 
administració no modifica, malgrat tot, la supervivència. 

La dosi habitualment recomanada és de 60-90mg iv en infusió durant 2-4h, cada 3-4 setmanes. Els efectes secundaris més 
freqüents són hipocalcèmia i síndrome “flu-like” de caràcter transitori. La nefrotoxicitat és menys freqüent i generalment es 
deu a infusions ràpides (281). 

El zoledronat és de comercialització posterior al pamidronat. És 3-4 vegades més potent que pamidronat, amb resultats 
igualment eficaços en assajos controlats (282-284). La seva administració és més senzilla, a dosis de 4mg iv en infusió du-
rant 15 minuts cada 4 setmanes. Els efectes secundaris són similars a pamidronat i no requereix ajustaments de dosi en 
insuficiència renal lleu- moderada.

L’ibandronat és el de més recent incorporació, amb resultats similars als anteriors. Té l’avantatge de poder ser administrar 
tant per via oral (50mg/dia) com en infusió iv (6mg durant 1 hora cada 3-4 setmanes), i de tenir un perfil més segur en 
pacients amb insuficiència renal (285-287). 

L’osteonecrosi mandibular associada a l’ús de bisfosfonats té una incidència entre 0,8-12% segons les sèries, i la seva apa-
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rició es relaciona amb teràpies prolongades, manipulació/extracció dentària, situacions de malnutrició i/o ús concomitant 
d’altes dosis de corticoides (288).

Es	recomana	l’ús	de	bisfosfonats	en	el	tractament	de	les	metàstasis	òssies	associades	a	dolor	crònic	(IA),	situa-
ció	en	la	qual	han	demostrat	ser	eficaços	en	la	reducció	del	número	i	en	el	retard	en	l’aparició	d’esdeveniments	
ossis	i,	conseqüentment,	en	l’alleujament	del	dolor	associat.	La	seva	administració,	però,	no	modifica	la	super-
vivència	dels	pacients.
Pamidronat	i	zoledronat	són	els	bisfosfonats	dels	que	es	té	més	experiència	d’ús.
El	moment	d’iniciar	el	tractament	i	la	seva	duració	són	aspectes	sobre	els	quals	encara	no	hi	ha	un	consens	clar.	
Tampoc	hi	ha	uniformitat	sobre	el	paper	que	juguen	els	bisfosfonats	en	el	càncer	precoç	com	a	tractament	que	
disminueixi	el	risc	de	desenvolupar	posteriors	metàstasis	òssies

2.2.7. Baclofè

Es tracta d’un agonista del receptor GABA B aprovat per al tractament de l’espasticitat muscular i freqüentment utilitzat en 
l’abordatge de diversos tipus de dolor neuropàtic. 

El seu mecanisme d’acció en aquestes síndromes doloroses no és del tot conegut, però és probable que l’augment de 
l’activitat inhibitòria sigui suficient per interrompre la cascada d’esdeveniments neuronals que culminen en la transmissió 
de l’estímul dolorós (289).

S’ha utilitzat en diversos tipus de neuràlgia, fonamentalment d’etiologia no oncològica, tant en administració oral com en 
infusió contínua intratecal (290). Les dosis orals oscil·len entre els 20-30mg/dia. Es recomana començar el tractament amb 
dosis baixes, i titular posteriorment de manera progressiva. La retirada, per la seva banda, també ha de fer-se paulatinament. 

Com a efecte advers freqüent associat al tractament es pot destacar l’aparició d’hipotensió. 

Tot	i	que	l’evidència	disponible	és	de	metodologia	heterogènia,	de	pobra	qualitat	i	obtinguda	en	població	
reduïda,	es	recomana	l’ús	de	baclofè	com	a	segona	línia	de	tractament	en	dolor	neuropàtic,	fonamentalment	
en	neuràlgies	perifèriques	(IIIB).
La	titulació	fins	a	assolir	la	dosi	eficaç	s’ha	de	fer	de	manera	progressiva,	i	la	seva	retirada	també	ha	de	ser	
progressiva.
La	hipotensió	és	l’efecte	advers	reportat	més	freqüentment.

2.2.8. Antagonistes NmDA

La interacció amb el receptor NMDA (N-methyl-D-Aspartate) comporta canvis en el sistema nerviós central (SNC) subjacents 
en el dolor crònic i que modularan la resposta opiaci, concretament la tolerància. El bloqueig del receptor NMDA es consi-
dera una nova estratègia en el control del dolor neuropàtic en pacients amb càncer (291).

Actualment es disposa de 4 fàrmacs comercialitzats amb aquestes propietats antagonistes NMDA: dextrometorfà (antitus-
sigen), ketamina (anestèsic), amantadina (antiviral) i memantina (tractament de la malaltia d’Alzheimer). La ketamina i el 
dextrometorfà han demostrat tenir una bona acció analgèsica en els pacients amb la Síndrome Regional Complexe i en la 
neuropatia diabètica, amb pobres resultats analgèsics en els pacients amb neuropatia post-herpètica (292,293). 

Tant l’amantadina com la memantina no han demostrat ser eficaces en el control del dolor neuropàtic en assajos clínics 
controlats (294-296).

En un estudi aleatoritzat controlat amb placebo, en pacients tractats amb cirurgia òssia per malaltia oncològica, el grup al 
qual s’afegí dextrometorfà (90mg preoperatòriament i diàriament els 2 dies posteriors a la cirurgia) va aconseguir un millor 
nivell analgèsic postoperatori i, com a conseqüència, els requeriments analgèsics (en forma d’analgèsia epidural controlada 
pel pacient i d’altres fàrmacs de rescat) del grup tractat van ser inferiors als del grup placebo, sense que s’observés augment 
dels efectes adversos (297).
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Altres assajos han utilitzat dosis més altes de dextrometorfà (>200mg/dia) amb majors freqüències d’aparició d’efectes 
secundaris, fonamentalment somnolència, sense un clar benefici analgèsic (298,299).

La ketamina a dosis subanestèsiques per via intravenosa, subcutània o oral ha demostrat ser eficaç en l’alleujament del 
dolor oncològic. L’efecte analgèsic observat podria ser conseqüència de l’antagonisme NMDA o de la seva afinitat pels 
receptors monoaminèrgics i colinèrgics. Modula la resposta neuronal aberrant implicada en el dolor neuropàtic, sense tenir 
pràcticament acció quan existeix un funcionament neuronal normal. La inhibició, per part de ketamina, de la recaptació de 
catecolamines genera un augment circulant d’epinefrina i norepinefrina, que podria facilitar l’aparició d’efectes adversos 
de tipus cardiovascular.

Yang et al. van avaluar l’administració d’una infusió intratecal de ketamina a dosis d’1mg/kg com a tractament adjuvant a 
la morfina, i van observar que el grup tractat amb ketamina (n=10) va requerir dosis menors de morfina intratecal (300).

En un assaig doble cec amb 10 pacients oncològics amb dolor neuropàtic, Mercadante et al. van comparar l’efecte d’una 
infusió iv de ketamina (0,25mg/kg vs 0,5mg/kg) respecte placebo (301). Tots els pacients rebien tractament amb morfina 
(60-300mg/dia) i a tots se’ls van administrar les diferents dosis de ketamina i placebo, amb una separació entre els trac-
taments de, com a mínim, 2 dies. L’efecte analgèsic amb ketamina va ser significativament superior amb les dues dosis 
avaluades respecte a placebo, sent més prolongat amb la dosi de 0,5mg/kg. Quatre dels deu pacients van presentar atacs 
psicomimètics que es van controlar amb l’administració de diazepam intravenós. 

Kannan et al. van administrar ketamina oral a dosis de 0,5mg/kg en tres preses diàries a 9 pacients amb dolor neuropàtic 
oncològic refractari (302). Tots ells estaven en tractament amb morfina, àcid valproic i amitriptilina. Amb l’adició de ketami-
na, 7 pacients van disminuir 3 punts en l’ENV-I. 

En un assaig prospectiu amb 18 pacients, Good et al. van utilitzar la combinació ketamina, opiaci i antiinflamatori en el 
dolor neuropàtic oncològic refractari (303). Dotze pacients van experimentar bona resposta (disminució >50% en l’ENV-I o 
disminució de la dosi d’opiaci en un 50% respecte de la dosi prèvia a l’adició de ketamina).

Tal com s’ha exposat, els estudis existents s’han dut a terme en poblacions molt reduïdes i, des d’un punt de vista meto-
dològic, són molt heterogenis i de qualitat millorable. Hi ha pocs estudis controlats i aleatoritzats, i la majoria del que s’ha 
comentat es basa en experiències clíniques aïllades. Malgrat tot, la resposta observada és satisfactòria en el dolor oncològic 
refractari.

No hi ha uniformitat de criteris pel que fa a la dosi a utilitzar ni a la via més eficaç (304). En base a l’estudi de Mercadante et 
al., es podria recomanar una dosi inicial eficaç de 0,5mg/kg en infusió intravenosa lenta (30min – 4h); en cas de resposta 
inicial favorable (disminució del 50% en l’ENV), continuar amb una infusió d’1,5mg/kg/dia; i si no s’obté resposta a la infu-
sió inicial però tampoc apareixen efectes adversos intolerables, continuar amb una infusió de 2mg/kg/dia. En començar 
la infusió inicial es recomana administrar 1-2mg de lorazepam o 2mg d’haloperidol, per tal de disminuir el risc d’aparició 
d’efectes psicomimètics. Caldrà monitorar la freqüència cardíaca i la tensió arterial, inicialment de manera horària, fins a 
assegurar-se de la tolerància al fàrmac. Pel que fa a la durada del tractament, l’evidència disponible actualment és insufi-
cient per donar suport a l’administració de ketamina a llarg termini en qualsevol tipus de dolor crònic (305). 

No es disposa de cap presentació de ketamina oral, tot i que l’administració de ketamina per aquesta via en el control del 
dolor crònic ha demostrat eficàcia analgèsica, amb un perfil acceptable d’efectes secundaris a llarg termini (306). Es poden 
fer preparacions extemporànies de ketamina en forma de xarop o barrejada amb sucs de fruita a partir de la presentació 
injectable, per tal de poder administrar-la per via oral (306). Abans d’iniciar un tractament amb ketamina oral, però, es reco-
mana valorar el benefici terapèutic del tractament per via intravenosa (II). Posteriorment, es recomana iniciar amb 0,5mg/
kg de ketamina per via oral a la nit, per tal de minimitzar-ne els possibles efectes adversos (a nivell cardiovascular, de siste-
ma nerviós central, respiratori o de tipus simpaticomimètics), amb increments posteriors de dosi de 0,5mg/kg fins assolir 
l’analgèsia adequada o fins que apareguin efectes adversos inacceptables (II)(306).

Blonk et al realitzen una revisió sistemàtica de 22 articles sobre l’ús de ketamina oral en el control de dolor neuropàtic (292). 
Donada l’heterogeneïtat dels estudis no és possible realitzar una anàlisi quantitativa, però es recomana iniciar una dosis de 
0,5 mg/ Kg en pacients naïve de ketamina racèmica, o 0,25 mg / Kg  de S- ketamina en una sola dosi.

En aquest mateix sentit, disposem d’una revisió no sistemàtica (307) de les característiques farmacològiques de la ketamina, 
les seves propietats analgèsiques i la seva aplicació en el maneig del dolor oncològic.Els autors conclouen que malgrat 
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sembla que la ketamina pot tenir propietats beneficioses en el maneig del dolor refractari, no hi ha prou evidència científica 
per confirmar-les. Tanmateix, cal tenir en compte el seu perfil de seguretat, essent els psicomimètics els efectes secundaris 
més freqüents. Tot i això, es proposen unes recomanacions per al seu ús com a co-analgèsic en el tractament del dolor de 
difícil control en el pacient amb càncer avançat.

Els	assajos	clínics	que	inclouen	el	grup	dels	antagonistes	NMDA	són	escassos,	amb	població	molt	reduïda	i	de	
metodologia	heterogènia.
Memantina	i	amantadina	no	han	demostrat	eficàcia	com	a	co-analgèsics	en	el	control	del	dolor	neuropàtic	i,	
per	tant,	no	se’n	pot	recomanar	el	seu	ús.
Tot	i	que	els	assajos	són	heterogenis	i	no	hi	ha	uniformitat	respecte	a	la	selecció	de	la	dosi,	el	dextrometorfà	es	
pot	emprar	com	a	coadjuvant	i	modulador	de	la	resposta	opiàcia	(tolerància)	(IIC).
La	ketamina	es	pot	utilitzar	com	a	coadjuvant	en	el	dolor	neuropàtic	oncològic	refractari,	especialment	en	els	
casos	en	que	s’observin	fenòmens	de	tolerància	opiàcia	(IIB).	La	dosi	inicial	més	utilitzada	és	de	0,5mg/kg	en	
infusió	intravenosa.	No	hi	ha	consens	sobre	la	ràtio	de	conversió	parenteral:oral.	Els	efectes	adversos	reportats	
són	de	tipus	cardiovascular	i	psicomimètic.

2.2.9. Neurolèptics

L’ús de neurolèptics com a fàrmacs co-analgèsics ha estat, i continua sent, un tema de gran controvèrsia (308). No hi ha evi-
dència que demostri l’existència de propietats analgèsiques intrínseques per part dels fàrmacs pertanyents a aquest grup 
farmacològic, tot i que els seus efectes sobre la simptomatologia emocional (estabilització del humor, ansiolisi) podrien 
modular la percepció dolorosa, explicant així la millora reportada en casos aïllats (309).

2.2.10. Benzodiazepines

L’evidència sobre les propietats analgèsiques de les benzodiazepines és molt limitada i contradictòria (310). Segons els re-
sultats d’experiències clíniques aïllades (IVC) es podria recomanar l’ús de clonazepam en dolor neuropàtic lancinant refrac-
tari a altres estratègies, especialment si aquest s’acompanya de semiologia ansiosa i d’insomni. S’iniciaria a dosis de 0,5mg 
en una sola presa nocturna, augmentant progressivament fins a 2mg, en cas necessari.

Conclusions:		
-	 Els	analgèsics	adjuvants	són	fàrmacs	eficaços	en	l’abordatge	del	dolor	oncològic	amb	resposta	parcial	a	opia-
cis.	Malauradament	la	major	part	de	l’experiència	prové	d’estudis	controlats	en	dolor	no	oncològic.
-	 Els	corticoides	han	mostrat	eficàcia	en	el	dolor	oncològic	de	diversa	etiologia	
-	 Els	antidepressius	tricíclics,	els	d’acció	dual	i	els	lligands	de	canals	de	calci,	constitueixen	la	primera	línia	de	
tractament	del	dolor	neuropàtic	oncològic.
-	 La	carbamazepina	i	els	anestèsics	locals	constituirien	la	segona	línia	de	tractament	farmacològic,	sols	o	en	
combinació	amb	els	anteriors,	davant	d’un	dolor	refractari.
-	 El	baclofè	ha	demostrat	ser	eficaç	en	el	dolor	per	espasticitat	muscular,	i	com	a	segona-tercera	línia	en	el	
tractament	de	les	neuràlgies	perifèriques.
-	 Entre	els	antagonistes	NMDA,	només	el	dextrometorfà	i	la	ketamina	han	demostrat	eficàcia,	tot	i	que	
l’experiència	s’obté	de	sèries	de	casos	limitats	i	de	pocs	assajos	controlats	aleatoritzats.
-	 Els	bisfosfonats	estan	recomanats	en	el	dolor	ossi	oncològic,	tant	per	la	seva	eficàcia	analgèsica	com	per	la	
seva	capacitat	per	disminuir	i	retardar	els	esdeveniments	ossis.
-	No	hi	ha	evidència	per	recomanar	l’ús	de	calcitonina,	les	benzodiazepines	ni	els	neurolèptics	com	agents	co-
analgèsics.
És	necessària	la	realització	d’assajos	clínics	controlats	amb	fàrmacs	analgèsics	adjuvants,	per	tal	de	definir	
específicament	el	grau	de	recomanació
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Taula 8. Fàrmacs analgèsics adjuvants: dosis, vies d’administració, presentacions i possibles efectes secundaris

Grup  
farmacològic Principi actiu Via  

administració Dosi inicial Dosi manteniment Presentacions Efectes secundaris

Antidepressius 
tricíclics

Amitriptilina Oral
12,5-25mg/24h 
Preferiblement, presa 
nocturna

75-150mg/24h repartit en 
tres preses diàries o en una 
sola nocturna

Comprimits de 25, 50 
i 75mg

Hipotensió, somnolència, 
retenció aguda d’orina, 
xerostomia

Nortriptilina** Oral
10-25mg/24h 
Preferiblement presa 
nocturna

25-75mg/24h repartit en 
tres preses diàries. 
Dosi màxima: 200mg/dia

Comprimits de 10 i 
25mg

Menys intensos que amb 
amitriptilina

Inhibidors de 
la recaptació 
de serotonina i 
noradrenalina

Venlafaxina** Oral 37,5mg/12h
100-300mg /24h repartit 
en dos preses diàries

Comprimits de 37,5, 
50 i 75mg
Comprimits Retard (1 
presa diària) de 75 i 
150mg

Nàusees, somnolència, 
hipertensió, cefalea, palpi-
tacions

Duloxetina* Oral 30mg/24h
60mg /dia repartit en una 
o dos preses diàries

Càpsules de 30 i 
60mg

Corticoides Dexametasona Oral, sc, iv, im 1-2mg/24h Variable
Comprimits d’1mg
Ampolles de 4mg

Aguts: hipertensió,  hiper-
glucèmia, alt.neuropsiquià-
triques.
A llarg termini: osteoporosi, 
Cushing iatrogènic, immu-
nosupressió, miopatia

Benzodiazepines Clonacepam Oral, sc, iv
0,5-1mg/24h 
Preferiblement presa 
nocturna

2-4mg repartit en dos o 
tres preses

Comprimits de 0,5 
i 2mg 
Ampolles d’1mg/mL
Gotes de 2,5mg/mL: 
1gota=0,1mg

Somnolència, atàxia

Anticonvulsius lli-
gands de  canals 
de calci 

Gabapentina Oral

300mg/24h 
Presa nocturna. 
  gradualment 
300mg/48-72h

1800-2400mg/24h repartit 
en tres preses

Càpsules de 300, 400, 
600 i 800mg

Somnolència, astènia, 
inestabilitat

Pregabalina** Oral

75mg/24h 
Presa nocturna. 
  gradualment cada 
3-7dies

150-600mg/24h repartit en 
dos o tres preses

Càpsules de 25, 75, 
150 i 300mg

Anticonvulsius

Carbamaze-
pina

Oral

100-200mg/24h 
repartit en una o dos 
preses. 
  gradualment i 
lentament

600-1600mg/24h repartit 
en dos o tres preses

Comprimits de 200 i 
400mg

Toxicitat hematològica i 
hepàtica, sedació, diplòpia, 
vertigen

Oxcarbazepina** Oral

300mg/12h. 
  un màxim  de 
600mg/dia a intervals 
setmanals

900-1800mg/24h repartit 
en dos preses

Comprimits de 300 i 
600mg
Suspensió 
300mg/5mL

Hiponatrèmia, sedació

Valproat Oral

200mg/8h (després 
dels àpats).
  200mg/dia cada tres 
dies

1200-2000mg/24h
Ajustar segons nivells 
plasmàtics

Comprimits de 200 i 
500mg

Somnolència, mareig

Antiarítmics Lidocaïna IV iv
2mg/kg en infusió 
30min

2-5mg/kg Vials 1%, 2%, 5%
Arítmies, convulsions, 
parestèsies

Bisfosfonats
Pamidronat iv 60-90mg en infusió 2h

Ampolles de 15, 30, 
60 i 90mg Quadre pseudogripal, febre

Zoledronat iv 4mg en infusió 15min Ampolles de 4mg

Miorrelaxant 
d’acció central

Baclofè Oral
5mg/8h. 
  5mg cada tres dies

30-60mg/dia repartit en 
tres preses

Comprimits de 10 i 
25mg

Hipotensió, vertigen, alt.gas-
trointestinals,  somnolència

Antagonistes 
NMDA

Dextrometorfà Oral 15mg/4-6h
Variable. 
Màxim 30mg/6h

Comprimits de 10 i 
15mg
Solució de 10 i 
15mg/5mL

Hipertensió, disfòria, midriasi

Ketamina Oral, sc, iv, im 0,5mg/kg 2-5mg/kg
Ampolles de 50mg/
mL

Taquicàrdia, hipertensió, 
hipertensió cranial, psicomi-
mètics

Sc: subcutani; iv: intravenós; im: intramuscular
*No inclòs en la Guia Farmacoterapèutica dels diversos centres ICO.
** Només inclòs en la Guia Farmacoterapèutica d’algun dels centres ICO.



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic 45Institut Català d’Oncologia

B) TRACTAMENT DEL DOLOR ONCOLÒGIC

3. ROTACIÓ D’OPIACIS 

Diversos factors, com el tipus de dolor (dolor neuropàtic), el patró temporal del dolor (dolor incidental), el desenvolupa-
ment de tolerància o progressió de la malaltia neoplàsica, factors individuals propis del pacient, aspectes específics de la 
farmacocinètica i/o farmacodinàmica de cada opiaci (formació de metabòlits actius, via d’administració), s’han proposat 
com a possibles responsables de l’absència de resposta al tractament opiaci o del desenvolupament de toxicitat en el seu 
ús (311). En els últims anys s’ha considerat que el canvi d’un opiaci major per un altre és una alternativa en els casos en que 
es desenvolupen efectes adversos indesitjables amb bon control analgèsic. 

No hi ha una única definició del procediment denominat rotació opiàcia (ROP). Tot i així, la majoria dels autors accepten, tal 
com apareix en diversos estudis, la definició proposada per Mercadante segons la qual, la ROP o canvi d’opiacis consistiria 
en la substitució de l’opiaci previ per un altre, amb l’objectiu d’obtenir un equilibri entre l’analgèsia i els efectes secundaris 
(312, 313). 

En una matisació posterior d’aquesta definició es descriu el canvi d’opiaci com aquell que es produeix entre un opiaci major 
i un altre, amb l’objectiu d’aconseguir un millor equilibri entre analgèsia i efectes secundaris; mentre que es defineix la rota-
ció opiaci com un concepte més ampli que inclou el canvi d’un opiaci major per un altre o el canvi de via d’administració, 
segons les preferències del clínic o del propi pacient (314, 315). Per altra banda, existeix un tercer concepte, el de canvi 
verdader, que fa referència a la substitució d’un opiaci d’acció prolongada per un altre, incloent les formulacions orals i 
transdèrmiques (315).

L’acció analgèsica dels opiacis és el resultat de l’equilibri entre els metabòlits d’acció analgèsica i els que produeixen hipe-
ralgèsia. En el cas de la morfina, els dos principals metabòlits són la morfina-3-glucurònid (M3G) i la morfina-6-glucurònid 
(M6G). La primera és la responsable de l’acció antianalgèsica de la morfina, mentre que la M6G és la responsable de l’efecte 
analgèsic (316). Els nivells d’ambdós metabòlits estan essencialment relacionats amb la funció renal, la dosi i, addicional-
ment, l’edat (317), per la qual cosa és important controlar la funció renal dels pacients tractats amb morfina i altres opiacis 
d’eliminació principalment renal, com la hidromorfona (318), l’oxicodona (319) o la meperidina (320), ja que qualsevol alte-
ració en aquest sentit podria causar neurotoxicitat. Això no exclou que d’altres opiacis també puguin produir-ne.

Des del punt de vista clínic és important destacar 2 aspectes. En primer lloc, que la toxicitat relacionada amb l’acumulació 
de M6G es contraresta amb l’administració de naloxona, ja que depèn de la seva unió a receptors m, mentre que la toxicitat 
que apareix per acumulació de M3G no respon a naloxona, ja que la seva aparició depèn del sistema gabaèrgic (321). 

En segon lloc, cal tenir en compte que, clínicament, el pacient amb neurotoxicitat (confusió, mioclònies, hiperàlgies) ofereix 
una imatge de pacient patint amb dolor, amb la qual cosa, si no es diagnostica adequadament aquesta situació, l’actitud 
pot ser la de seguir augmentant la dosi d’opiacis, empitjorant el quadre fins arribar a la mort del pacient. 

Davant de la toxicitat per opiacis, la rotació no és l’única estratègia. També s’ha descrit el canvi de via, la hidratació del pa-
cient, la reducció de dosi o, simplement, el tractament simptomàtic (322, 323).

3.1. INDICACIONS DE LA ROTACIÓ D’OPIACIS

Les principals indicacions per a la ROP són:

 » toxicitat secundària a opiacis (324-327);
 » ràpid desenvolupament de tolerància (328);
 » presència de dolor refractari (325, 329);
 » situació clínica del pacient (dificultat per la ingesta, absorció transdèrmica inadequada, insuficiència hepàtica o renal)
 » aspectes pràctics: disponibilitat del fàrmac en la farmàcia, cost, dosis necessària de opiaci, rebuig al tractament opiaci
 » desig del pacient
 » al·lèrgia 
 » altres (314, 315).

3.2. BASES PER A LA ROTACIÓ D’OPIACIS

La ROP s’ha proposat com a tècnica efectiva per disminuir la toxicitat opiàcia i per millorar el control del dolor. Aquests efec-
tes beneficiosos es basen en la variabilitat individual en la resposta analgèsica als opiacis, que està condicionada per diver-
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sos factors com l’edat, el sexe, el tipus de càncer, l’alteració de la funció renal o hepàtica, així com de l’estat emocional (330). 

Per tal d’intentar explicar-ho des d’una perspectiva farmacològica, s’han establert una sèrie d’hipòtesis, actualment en es-
tudi i anàlisi, que es recullen a continuació:

- Des d’un punt de vista farmacodinàmic hi ha 4 aspectes fonamentals que justifiquen la ROP: 

1)  Activitat intrínseca sobre els receptors opiacis: existeix un polimorfisme genètic de receptors μ, amb una concentració 
diferent de cada un dels subtipus en cada individu. Al mateix temps, cada opiaci actua de manera específica en els 
diferents subtipus de receptors (331). Bolan et al. van observar l’existència de sinergisme entre L-metadona i morfina, la 
qual cosa suggereix que diferents subtipus de receptors presenten una activitat intrínseca variable en funció de cada 
opiaci (332).

2)  Fenomen de tolerància: fenomen pel qual es produeix la necessitat d’augmentar progressivament la dosi d’una droga, 
per mantenir el mateix efecte farmacològic després de repetides administracions. Aquest fenomen, fonamentalment 
farmacodinàmic, està relacionat amb la plasticitat neuronal. La presència d’estímuls externs pot produir canvis en el 
comportament neuronal, i quan l’estímul extern són els opiacis, es poden produir múltiples canvis complexos en les 
proteïnes de membrana, en 2 sentits: la down-regulation quan l’administració crònica d’opiacis propicia una disminució 
del número de receptors; i l’up-regulation, en la qual es produeix l’estimulació dels sistemes pro-nociceptius paral·lels, 
com l’activació dels receptors NMDA i l’estimulació de la dinorfina (facilitador pro-nociceptiu descendent). Alhora, 
aquests canvis es poden veure modificats amb la retirada de l’opiaci (333) o revertir-se amb la re-exposició a d’altres 
opiacis (334). A part, aquestes modificacions neuronals dependran del temps d’exposició i de les dosis d’opiacis (335).

3)  Presència de receptors NMDA: com ja s’ha comentat, aquests receptors intervenen en els fenòmens de tolerància a 
la morfina, alhora que s’activen en el dolor neuropàtic i en els fenòmens d’hiperalgèsia. Per aquest motiu, els fàrmacs 
antagonistes dels receptors NMDA poden presentar major analgèsia en el dolor neuropàtic i permeten superar els 
fenòmens de tolerància a la morfina (336, 337).

4)  Fracció d’ocupació de receptors: aquest concepte fa referència a la necessitat de tenir un número relatiu de receptors 
ocupats per obtenir un efecte. 

 Aquesta fracció s’obté de la fórmula següent: Receptors ocupats / receptors totals x 100, un cop aconseguit l’efecte 
farmacològic. 

També cal tenir en compte la fracció de reserva de receptors: Receptors lliures / receptors totals x 100, un cop aconse-
guit l’efecte farmacològic. 

 En els estudis realitzats per Duttaroy et al., la fracció d’ocupació de receptors és inversament proporcional a l’activitat 
intrínseca, de manera que a major ocupació de receptors, menor activitat intrínseca (338); mentre que la reserva de 
receptors és directament proporcional a l’activitat intrínseca. L’opiaci amb una fracció d’ocupació de receptors més 
gran és la morfina, per sobre de la metadona, el fentanil o el sulfentanil. Aquests últims són fàrmacs amb activitat 
intrínseca superior a la de la morfina. Aquest fenomen d’ocupació de receptors podria explicar l’aparició de tolerància 
amb l’augment de les dosis de morfina, així com l’aparició de tolerància tardana.

- Per altra banda, els fenòmens farmacocinètics també justifiquen la rotació d’opiacis. La diferència en la biodisponibilitat 
de cada fàrmac, les diverses interaccions farmacològiques, així com el metabolisme i la formació de metabòlits actius de 
cada un d’ells, condicionen un comportament diferent de cada tipus d’opiaci en un mateix individu i en un mateix tipus 
de dolor (314). 

Per exemple, la metadona presenta importants interaccions farmacològiques amb d’altres grups de fàrmacs, principalment 
a causa de la seva intensa unió a la a-1-glicoproteïna (alta presència en malalts oncològics) amb escassa fracció lliure. Així 
mateix, la metadona es metabolitza a través del citocrom P450, sistema clau de metabolització d’alguns fàrmacs, que po-
den alterar el seu metabolisme. Per aquest mecanisme, fàrmacs com l’eritromicina, la ciprofloxacino, la fluvoxamina o el 
diazepam, entre d’altres, poden inhibir el metabolisme de la metadona, alhora que d’altres com els fàrmacs anticomicials, 
la rifampicina o els corticoides l’induiran (339, 340).

El metabolisme diferent de cada un dels opiacis genera diferències substancials. Per exemple, tal i com s’ha comentat prè-
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viament, la morfina presenta un intens efecte de primer pas hepàtic que dóna lloc a la formació de metabòlits actius com la 
M3G i la M6G. En aquest cas, la M3G no presenta activitat analgèsica però té un paper fonamental en el desenvolupament 
d’efectes secundaris, com el deteriorament cognitiu, mioclònies o hiperalgèsia. En canvi, la M6G sí que té activitat analgè-
sica pròpia, tot i que també pot propiciar l’aparició d’efectes adversos tals com somnolència, coma, depressió respiratòria, 
nàusees, etc.

La	presència	de	diferències	farmacocinètiques	i	farmacodinàmiques,	així	com	de	polimorfismes	genètics	en	els	
receptors,	els	quals	presenten	activitat	intrínseca	variable	per	a	cada	opiaci	segons	el	subtipus,	constitueixen	
les	hipòtesis	en	les	quals	es	basa	la	rotació	d’opiacis	i	els	seus	possibles	beneficis	en	l’abordatge	del	dolor	de	
difícil	control	associat	a	toxicitat.

3.3 FREQüÈNCIA I EFICàCIA DE LA ROP.

Diversos estudis epidemiològics demostren una freqüència de ROP entre un 11,9% i el 37,5% (191, 324, 330, 341). En el 
servei de Cures Pal·liatives de l’ICO-l’H oscil·la entorn el 37,7% en pacients hospitalitzats (342).

Respecte a la eficàcia d’aquesta maniobra, segons la revisió sistemàtica realitzada per Quigley C (313) la ROP va ser eficaç en 
el dolor refractari amb una taxa de control, depenent de cada estudi, entre el 60 i el 79% dels casos (314,315,313).

3.4. ASPECTES PRàCTICS EN LA ROTACIÓ D’OPIACIS

3.4.1. Taules i ràtios de conversió d’opiacis.

La ROP d’un opiaci per un altre es basa en la potència analgèsica relativa de cada opiaci. La potència d’un fàrmac consisteix 
en la dosi de fàrmac necessària per aconseguir un determinat efecte. La potència relativa analgèsica és el ràtio de dosi 
requerida per a que dos fàrmacs tinguin la mateixa analgèsia (343). En aquest fet es basen les taules de conversió d’opiacis 
o taules equianalgèsiques.

Existeix una gran variabilitat entre les diferents taules existents a la literatura (344). Aquest fet s’atribueix a què les taules es 
basen en estudis antics, en dolor agut i en estudis no dissenyats per establir les ràtios de conversió, amb inclusió de pacients 
no oncològics i sense tenir en compte la variabilitat clínica dels mateixos (345, 346). Per aquest motiu es valora que les tau-
les equianalgèsiques indiquen més aviat un ràtio de conversió inicial més que equianalgèsies (346)

En cas que la ROP estigui indicada per toxicitat, possiblement serà recomanable que el pacient estigui sota estreta super-
visió clínica, ja sigui en el context d’un ingrés o al domicili. Si la ROP es realitza com a conseqüència de la manca d’eficàcia 
analgèsica, les condicions de supervisió poden no ser tan estrictes, tot i que, en qualsevol cas, sempre dependrà de cada 
situació individual. 

És important destacar que davant de qualsevol canvi o ROP, el pacient i la família han de ser informats del motiu i dels as-
pectes que caldrà supervisar en cas de possibles complicacions, inclosa una situació transitòria de pitjor analgèsia.

Abans de procedir a fer el canvi, s’ha de calcular el total d’opiaci que el pacient ha precisat en les 24 hores prèvies a la ROP 
i, posteriorment, fer els càlculs d’acord amb les ràtios establertes (veure Taula 10). Cal tenir en compte que si el pacient 
presenta toxicitat però no dolor, la dosi teòrica s’haurà de reduir en un 25-30%. En canvi, si el pacient presenta dolor caldrà 
mantenir la dosi calculada de manera teòrica.

Per tant, la ROP o canvi d’opiaci és una estratègia terapèutica que requereix un bon coneixement de la situació clínica del 
pacient i exigeix la realització d’una intensa valoració risc-benefici. No es tracta d’un joc purament matemàtic, ja que les 
ràtios publicades són simplement aproximacions (347).

3.4.2 Procediment per a realitzar una ROP (modificat de González-Barboteo, 2010).

Procedir segons el protocol establert,emprant taules de conversió basades en l’ús crònic d’opiacis. És necessari seguir la 
mateixa taula per als respectius canvis que es produeixin. Les taules de conversió ens orienten sobre el càlcul de la dosi 
inicial del nou opiaci .
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1. L’objectiu inicial de la ROP és la seguretat del pacient. Es recomana una actitud prudent i conservadora. És preferible 
iniciar amb una dosi baixa titular que començar per dosis altes.

2. Avaluar els motius pels quals hem decidit realitzar una ROP (toxicitat opiaci, mal control del dolor, necessitat de canvi 
de via d’administració, factors econòmics, entre d’altres).

3. Realitzar una avaluació minuciosa del pacient i la seva situació clínica. Cal parar especial atenció a l’edat, tractaments 
concomitants, condicions mèdiques i psicosocials del malalt, disponibilitat de l’opiaci en l’àmbit en el què treballem  
via d’administració o formulació del fàrmac, si la ROP es realitza en el medi hospitalari o ambulatori. En aquest cas, cal 
assegurar que el pacient pot estar supervisat per un cuidador fiable . És rellevant conèixer les experiències prèvies que 
hagi tingut el pacient amb altres opiacis, ja que ens permetrà conèixer la seva tolerància als mateixos. 

4. Explicar al pacient i a la família la ROP, els motius de la mateixa, així com els aspectes a tenir en compte l’aparició de 
possibles complicacions o de la possibilitat d’empitjorament transitori del dolor (349).

5. Calcular la dosi total diària d’opiaci inicial. Cal tenir en compte la dosi basal diària i també el consum de dosis de rescat 
que ha requerit el pacient en les 24 hores prèvies al canvi. Aquesta nova dosi serà la dosi de partida per al canvi .

6. Seleccionar el nou opiaci en funció de l’avaluació clínica realitzada.

7. Calcular la dosi equivalent de morfina oral diària (DEMOD), basant-nos en una taula equianalgèsica. En el nostre hospi-
tal utilitzem la taula ROP-ICO (Taula 10. ) 

8. En funció de la DEMOD calcular la dosi del nou opiaci amb la taula equianalgèsica.

9. Segons la situació clínica del malalt i/o l’opiaci al que anem a rotar, reduir entre un 25 ó 50% la dosi calculada. Aques-
ta reducció es realitza per evitar la tolerància parcial creuada opiaci i la variabilitat individual, així com determinades 
circumstàncies de risc en l’ús d’opiacis com pacients ancians, insuficiència renal o hepàtica. Es recomana utilitzar una 
reducció major en pacients d’edat avançada, situacions mèdiques de fragilitat o pacients no caucasians per ser més 
sensibles als opiacis. Si el canvi es realitza per canvi de via d’administració amb el mateix opiaci o la existència de dolor 
molt sever sense efectes secundaris es pot realitzar la conversió sense realitzar aquest reducció o amb una disminució 
menor (343,348, 350). Tampoc és necessari realitzar aquesta reducció al passar a fentanil transdèrmic ja que en les 
equianalgèsies establertes per aquest fàrmac ja va implícita una reducció . En el cas de rotar a MTD, donades les carac-
terístiques peculiars del fàrmac, es realitzen altres conversions comentades en l’apartat següent. 

10. Arrodonir sempre a la baixa.

11. Establir la dosi diària regular del nou opiaci, dividint la dosi total diària pel nombre de dosis al dia, segons la posologia 
del nou opiaci.

12. Prescriure analgèsia de rescat per al dolor episòdic. Es recomana utilitzar el mateix opiaci en formulació d’alliberació 
ràpida per disminuir el risc de treballar amb taules equianalgèsiques ja de per si poc precises. En el seu defecte, emprar 
un altre opiaci d’alliberació ràpida (OLR) (351). Si bé depèn de l’opiaci a utilitzar, com a regla general s’estableix que la 
dosis de rescat sigui entre 5 i 15% de la dosis total diària (343,348,349,350). 

13. Monitoratge estreta del pacient, valorant tant l’eficàcia analgèsica com la presència d’efectes secundaris.

14. Ajustar la dosi després de les primeres 24hores, tenint en compte la dosi basal diària més la suma de totes les dosis 
extres en aquestes 24 hores.

15. Escalat de dosi. Després d’un temps en el què puguem considerar una dosi estable (4-5 semivides per les formulacions 
d’alliberació ràpida o 48-72h en formulacions retardades) reajustar la dosi tenint en compte la intensitat del dolor, far-
macologia del opiaci i via d’administració. L’ increment de dosi es pot realitzar bé sumant les dosis extres de les últimes 
24h a la dosi basal o bé augmentant entre un 30 ó 50% la dosi. La titulació es realitzarà fins aconseguir un bon control 
del dolor o fins l’aparició d’efectes secundaris indesitjables (351).

16. Monitoratge continu i freqüent. Cal realitzar un estret seguiment del pacient les primeres 72h i durant els següents 
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7-14 dies, moment en el qual es pot considerar que les dosis  ja són estables. 

17. En cas d’aparèixer novament efectes secundaris o persistència de mal control del dolor, valorar intensificar el tracta-
ment simptomàtic dels efectes secundaris, reducció de dosi d’opiaci amb optimització del tractament coadjuvant, ús 
de tècniques anestèsiques invasives, teràpies analgèsiques no farmacològiques o valorar una nova ROP.

Les recomanacions per substituir un OLR per un altre d’alliberació lenta (OLL) i a l’inrevés les podem trobar l’apartat 3.5.6 .

3.4. ALGUNES ROTACIONS FREQüENTS

3.4.1. De morfina oral a fentanil transdèrmic:

a)  calcular la dosi total de morfina oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores;
b)  calcular el fentanil corresponent en base a l’equivalència: 
10 mg morfina or = 100μg fentanil (353);
c)  dividir la quantitat resultant entre 24 (les 24 hores del dia) per obtenir la dosi del pegat de fentanil corresponent.
Ex. Morfina oral = 260μg/24h x 10 = 2600μg / 24 = 108,3 (Escollir un pegat de 100μg/h)

3.4.2. De fentanil transdèrmic a morfina oral:

a)  multiplicar la dosi/h del pegat per 24;
b)  dividir la quantitat resultant entre 10;
c)  dividir la dosi de morfina obtinguda entre 6 si es vol administrar la morfina cada 4 hores, o entre 2 si es vol administrar 
cada 12 hores amb formulacions d’alliberació modificada.
Ex. Fentanil transdèrmic pegat 75μg/h:  75 x 24 = 1800 ¸ 10 = 180mg morfina / dia

3.4.3. De morfina oral a metadona oral:

Existeixen diverses maneres descrites de rotar de morfina a metadona oral. A continuació es descriu aquella amb la que els 
autors tenen més experiència:
a) calcular la dosi total de morfina oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores;
b) escollir la ràtio de conversió segons la dosi de morfina diària obtinguda (Taula 9)(354):

Taula 9. Ràtio de conversió morfina : metadona

Dosi de morfina/dia Ràtio 
morfina : metadona

< 90 mg 4:1

90 a 300 mg 8:1

> 300 mg 12:1

c) dividir la dosi obtinguda de metadona entre 3, per administrar-la cada 8 hores;
d) suspendre la morfina i iniciar la metadona. 
e) Les dosis de rescat seran 1/5 a 1/6 de la dosi total diària.
Ex. Morfina oral = 180mg/24h ¸ 8 = 22,5mg metadona/24h ¸ 3 = 7,5mg (arrodonir a 7 o 8) à 8mg/8hores. Dosi de rescat: 
4mg.

Supervisar estretament al pacient, en períodes de 3 dies, com a mínim les 2 primeres setmanes després de la rotació. En cas 
d’observar signes d’impregnació opiaci (sudoració, nàusees o somnolència), reduir la dosi un 33%, espaiant l’administració.

3.4.4. De morfina oral a oxicodona oral:

a) calcular la dosi total de morfina oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores;
b) calcular la dosi d’oxicodona segons la ràtio de conversió:
morfina 2: oxicodona 1 (347);
c) suspendre la morfina i iniciar l’oxicodona.
d) Les dosis de rescat són 1/6 de la dosi total diària d’oxicodona.
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Ex. Morfina oral = 180mg/24h ¸ 2 = 90mg d’oxicodona/24h. Dosi de rescat: 15mg.

3.4.5. De morfina oral a buprenorfina transdèrmica:

a) calcular la dosi total de morfina oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores.
b) Per calcular directament la dosi del pegat, multiplicar la dosi diària de morfina per 0,583 i arrodonir a la dosi de pegat 
més propera.
Es pot calcular la dosi del pegat indirectament, segons la ràtio de conversió: 
75 mg morfina : 1 mg buprenorfina (355).
c) Rescatar amb la dosi equivalent de l’opiaci potent que es consideri oportuna, principalment amb morfina d’alliberació 
normal o tramadol.
Ex. Directament: Morfina oral = 60mg/24h x 0,583 = 34,98 (pegat de 35μg/h)
Indirectament segons la ràtio de conversió: Morfina oral = 60mg/24h / 75 = 0,8mg = 800μg / 24 = 33,33μg/h (indicar pegat 
de 35μg/h)
Nota: No existeix experiència en rotacions a dosis de buprenorfina superiors a 140mg/h (equivalent a 240mg morfina oral 
al dia).

3.4.6. De morfina oral a hidromorfona oral:

a) calcular la dosi total de morfina oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores;
b) calcular la dosi d’hidromorfona segons la ràtio de conversió:
5 morfina: 1 hidromorfona (356);
c) suspendre la morfina i iniciar la hidromorfona.
d) Les dosis de rescat són 1/6 de la dosi total diària d’hidromorfona.

3.4.7. D’hidromorfona oral a morfina oral:

a) calcular la dosi total d’hidromorfona oral que el pacient ha pres en les últimes 24 hores;
b) calcular la dosi de morfina segons la ràtio de conversió:
3 morfina : 1 hidromorfona (356);
c) suspendre la hidromorfona i iniciar la morfina.
d) Les dosis de rescat són 1/6 de la dosi total diària de morfina.

3.4.8 De morfina oral a tapentadol oral

a) calcular la dosi total de morfina oral que ha pres el pacient en les últimes 24 hores.
b) si bé la ràtio de conversió de tapentadol s’ha establert en relació a oxicodona, s’ha extrapolat l’equivalència amb morfina 
a partir d’aquest ràtio: Morfina / tapentadol 1:2,5 (357)
c) calcular la dosi de tapentadol cada 12 hores
d) iniciar tapentadol i mantenir la morfina durant les primeres 8 hores.
e) calcular la dosi de rescat  com 1/6 de la dosi total diària de morfina.

3.4.9. Rotacions entre opiacis diferents de morfina:

En el cas de realitzar ROP entre opiacis diferents de morfina (p.ex. de fentanil a metadona) es recomana realitzar la conversió 
del primer opiaci a morfina oral diària, i després fer el pas de morfina oral diària al segon opiaci. 
Ex. Per rotar d’un pegat de fentanil transdèrmic de 100mg/h cada 72h a metadona oral:

a) calcular l’equivalent en morfina oral diària: pegat de fentanil transdèrmic de 100mg/h à 240mg de morfina oral diària;
b) seleccionar la ràtio de conversió segons la dosi diària de morfina (354): en aquest cas, 8:1 à 30mg metadona oral/dia;
c) dividir entre 3 per administrar la metadona cada 8h à 10mg/8h.
d) calcular la dosi de rescat, 1/6 de la dosi oral diària (5mg de metadona oral)

Tal com s’ha comentat prèviament, es requereix un estret seguiment del pacient durant un període de temps que depen-
drà de la semivida d’eliminació de cada fàrmac. En aquest cas, es recomana monitorar estretament al pacient, com a mínim, 
en les primeres 48-72 hores. 
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3.5 CANVI DE VIA D’ADmINISTRACIÓ

En alguns estudis s’ha considerat el canvi de via d’administració com una forma de ROP. No obstant això, tal com hem co-
mentat al principi en aquesta guia només s’inclou el canvi d’un opiaci potent per un altre opiaci (351).

Es pot plantejar el canvi de via d’administració en les següents situacions (358):
- Si l’analgèsia és insuficient
- Quan hi ha dubtes sobre l’adherència del pacient al tractament
- En aquells casos en què no es pugui realitzar un tractament per via oral: presència de nàusees o vòmits, obstrucció intes-
tinal, disfàgia completa, malabsorció severa, sedació, delirium, situació d’agonia o escalada de dosi molt ràpida.

De forma general, a l’hora de realitzar un canvi de via d’administració amb el mateix opiaci o bé realitzar una ROP entre opiacis 
que s’administrin a través de vies d’administració diferents, s’han de seguir les recomanacions exposades prèviament per les ROP. 
A continuació s’indiquen les consideracions respecte als canvis de via d’administració més freqüents.

3.5.1 morfina oral a morfina subcutània o endovenosa

Indicacions:

•	 Bon control del dolor amb via oral compromesa
•	 Escalada de dosi oral molt important
•	 En situacions de mal de final de dosi amb increments de dosi mal tolerats
•	 En situacions d’agonia.

Juntament amb aquestes indicacions, les indicacions específiques per a l’administració per via endovenosa són:

•	 Pacients portadors de via endovenosa (port-a-cath)
•	 Pacients amb discràsies sanguínies
•	 Hipoperfusió perifèrica
•	 Edema generalitzat
•	 Intolerància o efectes secundaris a l’administració per via subcutània

Les avantatges de la via subcutània (sc) envers la endovenosa són: permet l’ús d’una agulla més petita, hi ha menys risc de 
malmetre un nervi (menor importància respecte al lloc de col·locació). La via sc es considera d’elecció en domicili.

La ràtio de conversió entre morfina subcutània i endovenosa és 1:1(359)

Exemples:

A. De morfina oral a morfina subcutània

a) calcular la dosi total de morfina oral que ha pres el pacient en les últimes 24 hores.
b) calcular la dosi de morfina subcutània en base a la ràtio de conversió; morfina oral: morfina subcutània (2:1)
c) suspendre la morfina oral i iniciar la morfina subcutània en infusió contínua en 24 hores.
d) cal tenir en compte que, en ocasions com pot ser en domicili, es pot administrar de forma repetida i no en infusió contí-
nua. En aquest cas la dosi total obtinguda es repartirà en 6 preses.
e) calcular la dosi de rescat com a 1/6 de la dosi total diària de morfina subcutània.
Exemple: Morfina diària 180÷ 2 = 90 mg de morfina subcutània en infusió contínua de 24 hores o bé 15mg/4h mg. Dosi de rescat 
15 mg via subcutània.

B. De morfina oral a morfina endovenosa:

a) calcular la dosi total de morfina oral que ha pres el pacient en les últimes 24 hores.
b) calcular la dosi de morfina en base a la ràtio de conversió: morfina oral: morfina endovenosa (3:1)
c) suspendre la morfina oral i iniciar la morfina endovenosa en infusió contínua en 24 hores.
d) calcular la dosi de rescat com la dosi horària o el doble de la dosi horària de la dosi total diària de morfina endovenosa.
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Exemple: Morfina diària 180 mg ¸ 3 = 60 mg de morfina endovenosa en infusió contínua en 24 hores.   Dosi de rescat 2,5 mg via 
endovenosa.

3.5.2 Fentanil transdèrmic a fentanil subcutani o endovenós.

a) la dosi total de fentanil transdèrmic a 24hores correspon a multiplicar per 24 hores la dosi del pegat (per exemple, un pe-
gat de 25 correspon a 25x 24 hores = 600mcg a 24h. L’equivalència entre el fentanil transdèrmic i en subcutani o endovenós 
és 1:1:1, de manera que la dosi serà la mateixa en qualsevol d’aquestes formes d’administració.

b) Retirar el pegat. Es recomana iniciar la infusió contínua de fentanil iv/ sc entre les 6 i 12 hores després de la retirada del pe-
gat, amb l’objectiu de no sumar les dosis i evitar els efectes secundaris. En el cas de mal control del dolor i absència d’efectes 
secundaris es recomana iniciar la perfusió abans (6h). Davant de la presència de toxicitat es recomana començar més tard.

c) Es recomana una dosi de rescat fixa de 50mcg o 100mcg segons resposta. Una altra possible pauta de dosificació és 
calcular el 10% de la dosi total diària (en el cas exposat correspondria a 60mcg iv / sc).

d) L’ajustament de dosi es realitzarà a les 24 hores d’iniciada la perfusió considerant el nombre i micrograms de cada dosi 
extra administrada (360).

3.5.3 Fentanil subcutani o endovenós a transdèrmic

a) Calculeu la dosi / hora administrada i seleccioneu el pegat que més s’aproximi a aquesta dosi. 

Per exemple, si el pacient porta una perfusió de 900mcg/24h, la dosi corresponent de pegat és: 900mcg/24h = 37,5 de manera que 
prescriurem un pegat de 25 i un de 12.

b) Durant les primeres 12 hores després de la col·locació del pegat, aquest no serà plenament eficaç. Per aquest motiu, cal 
mantenir durant unes 6-8 hores la perfusió de fentanil, disminuint un 50% la dosi i suspendre-la després d’aquest període 
de temps (354).

c) Respecte a la dosi de rescat, es recomana prescriure fentanil en comprimits sublinguals titulant dosi, iniciant a 100mcg i 
prescriure la dosi més efectiva corresponent (veure apartat de dolor irruptiu).

3.5.4 metadona oral a metadona parenteral (subcutània o endovenosa)

NOTA: com s’ha comentat prèviament les rotacions a metadona des de qualsevol opiaci o a l’inrevés, així com els canvis de 
via d’administració de metadona els ha de dur a terme personal expert en el seu ús.

a) Calcular la dosi oral diària de metadona. Habitualment la metadona oral s’administra cada 8 hores. Així doncs, 8mg/8h de 
metadona oral corresponen a 24mg/24h.

b) Calcular la dosi de metadona parenteral per 24 hores seguint la ràtio de conversió 1:0,8: 24mg metadona oral x 0,8 = 19,2 
mg metadona iv en infusió contínua en 24 hores(349). 

c) Suspendre la metadona oral i iniciar la perfusió a l’hora que correspondria la presa oral. Aquesta recomanació està basada 
en la llarga vida mitjana de la metadona.

d) L’equivalència entre la metadona subcutània i endovenosa és 1:1. Cal tenir en compte que la metadona subcutània pro-
dueix en algunes persones irritació subcutània.

e) S’ha de tenir especial precaució amb els canvis realitzats amb metadona i mantenir un monitoratge estret ateses les 
peculiaritats farmacològiques de la metadona (gran potència, vida mitjana llarga, múltiples interaccions farmacològiques, 
etc.)

f ) Es recomana emprar un opiaci de vida mitjana curta com fentanil o morfina com a medicació de rescat, seguint les pau-
tes prèviament esmentades (351).
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3.5.6 Canvi d’un opiaci d’alliberació ràpida (OLR) per un opiaci d’alliberació lenta (OLL) i a l’inrevés 

Canvi de OLR per OLL 

1. Calcular la dosi total diària de OLR
2. Calcular la dosi equianalgèsica de OLL. 
3. Administrar l’OLL i durant les 12 primeres hores continuar administrant l’ OLR
4. Prescriure les dosis de rescat corresponents segons recomanacions generals.

Canvi de OLL per OLR

1. Calcular la dosi total diària de OLR
2. Calcular la dosi equianalgèsica de OLL.
3. Retirar l’OLL i començar el OLR a les 12h després de la retirada del OLL
4. Prescriure les dosis de rescat corresponents segons recomanacions generals

3.6 L’úS DE LA ROP EN POBLACIONS ESPECIALS: PACIENTS D’EDAT AVANçADA

No existeixen estudis específics sobre l’ús de la ROP en ancians. Malgrat això, l’envelliment produeix una sèrie de canvis 
fisiològics que afecten l’absorció i el metabolisme dels opiacis que pot interferir a l’hora de realitzar una ROP (alentiment 
del trànsit gastrointestinal, augment del volum de distribució, disminució del filtrat glomerular, entre altres) D’altra banda, 
la polifarmàcia i la presència d’altres malalties concomitants fa que es considerin una població sensible als canvis d’opiacis 
(361). Cal també tenir en compte les pèrdues funcionals i sensorials així com els problemes socials. Per aquest motiu, diver-
sos autors recomanen ajustar a la baixa el nou opiaci en el cas de les ROPs (343,348)

La	rotació	opiàcia	és	una	mesura	eficaç	per	al	maneig	de	la	toxicitat	opiàcia,	que	alhora	permet	el	control	del	
dolor	complex,	en	la	majoria	dels	casos	(IIB).	
La	substitució	d’un	opiaci	per	un	altre	no	només	es	basa	en	una	regla	matemàtica,	sinó	que	depèn	de	la	situa-
ció	clínica	de	cada	pacient	i	de	la	valoració	dels	riscos	i	beneficis	associats.
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Taula 10. Taula de rotació d’opiacis (ROP-ICO): equivalències entre diferents dosis d’opiacis potents i ràtios de 
conversió

Opiaci Posología/Via Dosis
Ratio de  
conversión  
morfina vo

Morfina (mg)

c/4h or 5 10 15 20 30 45 60 90 120 160

c/24h or 30 60 90 120 180 270 360 540 740 960
DE or 5 10 15 20 30 45 60 90 120 160
c/24h sc 15 30 45 60 90 135 180 270 370 480 2:1 (÷2)
DE sc 3 5 8 10 15 23 30 45 62 80
c/24h iv 10 20 30 40 60 90 120 180 247 320 3:1 (÷3)
DE iv 2 3 5 7 10 15 20 30 41 53

Oxicodona (mg)
c/24h or 15 30 45 60 90 135 180 270 370 480 2:1 (÷2)

DE or 3 6 8 10 15 23 30 45 60 80

Hidromorfona# ◊(mg)
c/24h or 6 12 18 24 36 54 72 108 148 192 5:1 (÷5)

DE Morfina or 5 10 15 20 30 45 60 90 120 160

Tapentadol* (mg)
c/24h or 75 150 225 300 45 675 900 1350 1850 2400 1:2,5 (x2.5)

DE Morfina or 5 10 15 20 30 45 60 90 120 160

Metadona (mg)

c/8h or 3 5 7 5 7 12 10 15 20 26 <90mg-> 4:1
90-300mg-> 8:1
>300mg -> 12:1DE or 1,5 3 4 3 4 6 5 8 10 13

c/24h ICIV/ICSC 7 12 17 12 17 28 24 36 48 60
DE iv/sc 1 2 3 2 3 5 4 6 8 10

Fentanil (µg/h)*

Dosi/h c/72h TTS 12,5 25 37,5 50 75 112,5 150 225 308 400

1mg morfina: 10µg 
fentanilo : (x 10)

Dosi del pegat 1 de 12
1 de 
25

1 de 
25 + 
1 de 
12

1 de 
50

1 de 
75

1 de 
100 + 
1 de 
12

2 de 
75

3 de 
75

3 de 
100

4 de 
100

Fentanil (µg)** c/24h iv 300 600 900 1200 1800 2700 3600 5400 7400 9600

Buprenorfina (µg/h)*

c/72h TTS 17 37 52 70 105 157

No administrar dosis supe-
riors de buprenorfina

(x 0,583)
Dosi del pegat ½ de 35

1 de 
35

1 de 
52,5

1 de 
70

1 de 
70 + 
1 de 
35

2 de 
70

DE: Dosi extra; Or: oral; sc: subcutània; iv: intravenosa; ICIV: infusió contínua intravenosa; ICSC: infusió contínua subcutània; TTS: pegat transdèrmic 
(*)Pot rescatar amb la dosi extra dels corresponents opiacis potents o amb la dosi efectiva de fentanil transmucós: (**): Rescat inicial amb 50µg iv i ajustar 
posteriorment segons resposta analgèsica i durada.◊ Actualment no existeixen formulacions d’alliberació ràpida que puguin ser emprades com a medi-
cació de rescat.
En el cas de tapentadol, la conversió a morfina es realitza a partir de les equivalències entre tapentadol i oxicodona.
*Fàrmac no inclòs en la GFT dels diversos centres ICO.  
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4. ABORDATGE DELS EFECTES SECUNDARIS ASSOCIATS AL TRACTAMENT OPIACI

La incidència i severitat dels efectes secundaris derivats de l’administració d’opiacis pot tenir un paper important en l’èxit o 
fallida del tractament del dolor en els pacients amb càncer (322).

El grup de treball de la EAPC (European Association of Palliative Care) va identificar quatre mesures a tenir en compte per tal 
d’abordar els efectes adversos causats per l’administració d’opiacis (362): 

 » reducció de la dosi de l’opiaci sistèmic;
 » maneig simptomàtic dels efectes adversos;
 » rotació d’opiacis;
 » canvi de la via d’administració. 

Existeixen pocs estudis aleatoritzats comparatius que hagin avaluat la seguretat i l’efectivitat dels diferents tractaments 
utilitzats en el maneig dels efectes adversos associats a l’ús d’opiacis. La majoria de recomanacions es basen en consensos 
d’experts i en l’experiència clínica (363,364).

4.1. NàUSEES

Les nàusees i els vòmits induïts per opiacis s’han reportat en aproximadament el 10-40% dels pacients tractats amb aquests 
fàrmacs (365). Generalment, no es requereixen mesures profilàctiques al inici del tractament (362). Les nàusees produïdes 
per opiacis solen ser transitòries, tot i que el pacient haurà de disposar del tractament adequat per si fos necessari. 

El tractament inicial dependrà de les característiques del pacient (malalties concomitants i efectes adversos dels fàrmacs 
antiemètics). Entre les opcions terapèutiques disponibles destaquen: els antipsicòtics (haloperidol, clorpromacina), la me-
toclopramida, els antagonistes serotoninèrgics (5-HT-3), els antihistamínics i els corticoides, utilitzats sols o en combinació 
(Taula 11). No s’ha demostrat benefici clínic d’un sobre un altre (322). 

Els antipsicòtics (particularment l’haloperidol) són considerats la primera línia de tractament per pal·liar les nàusees induï-
des per opiacis. Una altra opció és la metoclopramida, tot i que els efectes secundaris a nivell de SNC poden limitar-ne la 
seva utilització. Els antagonistes 5-HT-3 no es consideren agents de primera línia, tot i que poden ser utilitzats quan les altres 
opcions de tractament no són efectives. 

En quant a la ROP, s’han reportat 5 estudis en els quals la prevalença i la severitat de les nàusees i vòmits es van reduir 
substancialment amb la ROP (322). En dos estudis addicionals realitzats en pocs pacients, el canvi de morfina via oral a via 
subcutània també va reduir la incidència de nàusees i vòmits (322).  

Generalment,	no	es	requereixen	mesures	profilàctiques	al	inici	del	tractament.
Els	antipsicòtics	com	l’haloperidol	es	consideren	els	fàrmacs	de	primera	línia	per	al	tractament	de	les	nàusees	i	
els	vòmits	associats	a	l’administració	d’opiacis	(IVB).
Sembla	que	la	rotació	d’opiacis	pot	tenir	un	efecte	beneficiós	en	la	reducció	de	les	nàusees	i	vòmits	(VD).
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Taula 11. Antiemètics utilitzats en el tractament de les nàusees i vòmits induïts per opiacis

Grup farmacològic Principi actiu Dosi/dia Via administració Presentacions Efectes secundaris

Antipsicòtics

Haloperidol en 2-4 preses or, sc, iv, im
5mg ampolles
2mg/mL gotes or
10mg comp

Somnolència

Levomepromazina en 2-3 preses or, sc, iv, im
25 i 100mg comp
40mg/mL gotes or
25mg ampolles

Somnolència (>que amb 
haloperidol)

Antihistamínics Difenhidramina 100-200mg en 4-6 preses or 50mg caps Somnolència

Procinètics Metoclopramida 30-120mg en 4 preses or, sc, iv
5mg/5mL sol
10 i 100mg ampolles Efectes extrapiramidals

Antagonistes 5-HT-3 Ondansetrón 12-24mg en 2-4 preses or, sc, iv 4 i 8mg ampolles Restrenyiment

Or: oral; sc: subcutània; iv: intravenosa; im: intramuscular. Comp: comprimits; sol: solució; caps: càpsules.

4.2. CONSTIPACIÓ 

És l’efecte advers més comú del tractament crònic amb opiacis.  Els estudis indiquen que la constipació crònica s’observa 
en el 40-70% dels pacients en tractament amb morfina oral (322). El tractament profilàctic és essencial per a minimitzar 
aquest efecte secundari (125). La constipació produïda per opiacis es relaciona amb la dosi administrada i rarament es des-
envolupa tolerància a aquest símptoma. 

Entre les recomanacions generals no farmacològiques que es poden tenir en compte a l’hora de tractar un restrenyiment 
destaquen l’augment de la ingesta diària de fluids i fibra, i l’augment de l’activitat física. Tot i així, en el cas de pacients en 
tractament amb opiacis no es recomana l’ús de fibra, ja que requereix la presència de molta aigua i, atès que els opiacis 
precisament disminueixen la quantitat d’aigua intraluminal, podria empitjorar la situació clínica. 

No hi han estudis que demostrin superioritat d’un laxant sobre un altre i les recomanacions es basen en experiències 
personals i observacions clíniques. La monoteràpia amb laxants lubricants es considera ineficaç i el que es recomana ha-
bitualment és la utilització d’un laxant estimulant (senòsid) associat o no a un agent estovador (laxant osmòtic)(1,125,362). 
L’acurada anamnesi del ritme i característiques de les deposicions serà essencial per tal de determinar el tipus de laxant/s a 
utilitzar. En cas d’intolerància a la via oral, es pot administrar bisacodil per via rectal. La Taula 12 recull els principals laxants 
utilitzats en el tractament i la profilaxi de la constipació associada a l’administració d’opiacis.

En una sèrie petita, la rotació de morfina a metadona va resultar en una reducció de la constipació (366). Tres estudis han 
demostrat una reducció de la tendència a la constipació en pacients tractats amb fentanil comparat amb morfina oral 
(367-369).

Segons les guies de pràctica clínica de l’Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) publicades l’any 1994, el tracta-
ment de la constipació s’hauria de fer en base a les següents recomanacions (370):

 » La constipació lleu es pot tractar amb laxants osmòtics tipus crema de magnèsia. 
 » La constipació severa s’ha de tractar amb laxants estimulants o agents tipus lactulosa o sorbitol. 
 » Els lubricants o emol·lients (ex. docusat) tenen utilitat limitada i no s’haurien d’utilitzar sols, però poden ser útils en 

combinació amb laxants estimulants especialment en pacients enllitats.

La	constipació	produïda	per	opiacis	es	relaciona	amb	la	dosi	administrada	i	rarament	es	desenvolupa	toleràn-
cia	a	aquest	símptoma.	
Els	pacients	en	tractament	amb	opiacis	han	de	tenir	accés	a	mesures	profilàctiques	per	evitar	la	constipació.
Es	recomana	utilitzar	la	combinació	d’un	laxant	estimulant	i	d’un	agent	estovador	tipus	laxant	osmòtic	(IVB).
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Taula 12. Laxants utilitzats en el tractament de la constipació induïda per opiacis

Grup farmacològic Principi actiu Dosi/dia Via administració Presentacions Observacions

Formadors bolus
Metilcel·lulosa 3-4g Oral 500mg càpsules

Requereixen elevada ingesta de líquids.
Plantago ovata 3,5g Oral 3,5 g sobres

Lubricants i surfactants Parafina 8-16g Oral
2,39g/5mL emulsió
7,17g/15mL sobres
4g/5 mL solució

Pot produir irritació anal i incontinència

Osmòtics

Lactulosa 15-30mL Oral
3,33 g/5 mL solució
10g/15mL sobres Requereixen elevada ingesta de líquids

Lactitol 10-20g Oral 10g sobres

Sals magnesi 1-5g Oral
1g/5mL suspensió
2,4g/12mL i 3,6g pols sobres

Evitar ús continuat en insuficiència renal i 
cardíaca

Polietilenglicol 17,6-35,2g Oral 17,6g pols sobres Pot donar sobrecàrrega hidrosalina

Estimulants

Senòsids 12-36mg Oral
30mg/mL gotes (1mL=20gotes)
150mg/75mL solució
12mg dragees

Poden produir dolor còlic

Bisacodil 5-10mg Oral, rectal
10mg supositoris
5mg comprimits

Diversos estudis han demostrat l’eficàcia de la metilnaltrexona respecte a placebo en el tractament del restrenyiment induït 
per opioids en pacients amb malaltia avançada i en tractament pal·liatiu, quan la resposta a la teràpia laxant convencional 
és insuficient (371,372,373,374,375).

El bromur de metilnaltrexona és un antagonista selectiu de la unió dels opioids als receptors mu. Presenta una potència 
d’inhibició 8 vegades inferior pels receptors kappa i una afinitat molt més reduïda pels receptors opiacis delta. La seva ca-
pacitat per creuar la barrera hematoencefàlica és reduïda i això permet que metilnaltrexona actuï com a antagonista dels 
receptors opioids mu perifèrics, en el tracte gastrointestinal, sense alterar l’efecte analgèsic central dels opioids. 

La dosi recomanada de bromur de metilnaltrexona és de 8 mg administrats per via subcutània pels pacients que pesen 
entre 38- 61 kg i de 12 mg pels pacients que pesen entre 62 -114 kg. Els pacients amb un pes fora del interval especificat 
anteriorment,  es calcularà una dosi de 0,15 mg/kg. El volum a administrar es calcularà segons la fórmula:  

  Dosis(ml) = pes del pacient (kg) x 0,0075. 

Habitualment s’administra una sola dosis a dies alterns, podent-se ampliar o disminuir l’interval posològic en funció de les 
deposicions del pacient. 

Metilnaltrexona ha demostrat ser eficaç comparada amb placebo en el tractament del restrenyiment induït per opiacis 
en dos assaigs de fase III. Els pacients candidats tenien malaltia avançada amb una expectativa de supervivència superior 
a 1 mes i havien estat en tractament crònic amb opiacis durant almenys dues setmanes i amb dosis estables durant els 3 
dies previs a l’administració de metilnaltrexona. L’objectiu principal en ambdós estudis va ser la proporció de pacients amb 
efecte laxant després de les 4 hores de l’administració del fàrmac. Els pacients inclosos havien de patir la qual es definia 
com l’absència de deposicions significativa  les 48 hores prèvies a l’administració del fàrmac malgrat l’ús de laxants a dosis 
estables durant al menys 3 dies previs a l’administració del fàrmac. En ambdós estudis la metilnaltrexona va demostrar 
ser efectiva en el tractament del restrenyiment de forma estadísticament significativa respecte el placebo. Tanmateix es 
va observar que l’eficàcia de metilnaltrexona és major quan més greu és la constipació i en canvi és d’eficàcia menor en 
constipacions moderades.

Cal tenir en compte però que la durada del tractament en aquests estudis era molt limitada. 

D’altra banda, en els dos assaigs clínics es va avaluar l’escala del dolor envers el temps, sense observar diferències significa-
tives. Aquestes dades són consistents amb l’absència d’efectes a nivell central del fàrmac i d’efecte analgèsic.

En els estudis realitzats fins a la comercialització, els efectes adversos més freqüents eren els gastrointestinals (dolor abdomi-
nal, nàusees, vòmits, flatulència i diarrea), les reaccions adverses inespecífiques (incloent les relatives al punt d’administració 
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del fàrmac) i les reaccions adverses relatives al sistema nerviós central, sent el més freqüent els vertígens.

Es recomana l’ús del fàrmac en pacients amb neoplàsies avançades i que compleixin els següents criteris: 

 » Pacients en tractament regular amb qualsevol opioid durant almenys dues setmanes.

 » Pacients en tractament combinat durant almenys durant 4 dies, amb la combinació de com a mínim d’un laxat estova-
dor i un catàrtic a dosis habituals o superiors, sense haver obtingut una defecació satisfactòria durant aquest període. 

Contraindicacions relatives
1) Insuficiència renal, requereix ajustament de dosi
2) Trombopènia (£ 50.000) risc de hematoma

Contraindicacions absolutes
1) antecedents o presencia d’oclusió intestinal
2) abdomen agut
3) colostomia
4) diverticulitis activa
5) angor mesentèric
6) adherències postquirúrgiques
7) rectocele
8) vòlvul
9) metàstasis peritoneals
10) antecedents de catèter peritoneal (QMT o diàlisi)
11) hipersensibilitat a naloxona, naltexona o metilnaltrexona

4.3. EFECTES ADVERSOS A NIVELL DE SNC

4.3.1. Delirium 

Els efectes adversos sobre el SNC són un dels principals efectes secundaris associats a l’ús d’opiacis. Entre ells destaca 
l’entitat clínica denominada delirium. Es tracta d’un estat confusional agut que resulta d’una disfunció orgànica cerebral 
difusa i que es caracteritza per alteracions en el nivell de consciència i d’atenció, associant-se a alteracions cognitives i de 
la percepció (376,377).

En la literatura s’alerta de la seva elevada incidència i prevalença (378-381), que augmenten a mesura que progressa la 
malaltia: algunes referències parlen de prevalences del 86% al llarg del temps d’ingrés (382), amb freqüències del 26-44% 
a l’ingrés en una Unitat de Cures Pal·liatives o a l’hospital, que poden arribar al 80% els últims dies. La taxa variarà en funció 
del moment evolutiu en que s’estudiïn els malalts (377,379,380).

Es tracta d’una complicació infradiagnosticada (33-66%)(383), d’etiologia multifactorial (377,381) desconeguda en el 60% 
dels casos (380) i amb implicació de l’ús d’opiacis en un altre 60% (382,384). Presenta una reversibilitat global del 49% 
(385), més probable quan el delirium s’associa a psicofàrmacs (385) o és precipitat per medicació o hipercalcèmia (382). 
L’oportunitat de revertir serà menor com més gran sigui el nombre d’episodis presentats (385), podent ser necessari el 
tractament amb anestèsics (386,387) i la sedació, per tal de controlar els símptomes.
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Taula 13. Criteris diagnòstics de delirium (DSM-IV-R) (388)

A. Alteració de la consciència amb reducció de la capacitat per centrar, mantenir o dirigir l’atenció (ex. disminució de la capacitat per prestar atenció a l’entorn).

B. Canvi en les funcions cognitives (deteriorament de la memòria, desorientació, alteració del llenguatge) o presència d’una alteració perceptiva que no s’explica 
per una demència prèvia o en desenvolupament.

C. L’alteració es presenta en un període curt de temps (en hores o dies) i tendeix a fluctuar al llarg del dia.

D. Quan el delirium és causat per una condició	mèdica	general, la història clínica, l’examen físic o les troballes de laboratori mostraran evidència de que les 
alteracions són conseqüència fisiològica d’una condició mèdica general.
Quan el delirium és degut a una intoxicació	per	substàncies, la història clínica, l’examen físic o les troballes de laboratori evidenciaran la presència de qualsevol 
dels símptomes descrits en A) i B), desenvolupats durant una intoxicació per l’ús de medicació.
Quan el delirium és causat per una síndrome	d’abstinència per retirada d’una substància, la història clínica, l’examen físic o les troballes de laboratori evidencia-
ran els símptomes descrits en A) i B), desenvolupats durant o poc després de la síndrome d’abstinència.
En els casos de delirium de múltiples etiologies, la història clínica, l’examen físic o les troballes de laboratori posaran de manifest que el quadre té més d’una 
etiologia (ex. més d’un quadre clínic, un quadre clínic amb intoxicació per substàncies o per efectes secundaris dels medicaments).

E. Delirium d’origen	inespecífic: aquesta categoria hauria de ser utilitzada per al diagnòstic de delirium quan no es compleixen criteris per cap dels tipus 
específics de delirium descrits (ex. presentació clínica d’un delirium que se sospita que podria ser degut a una condició clínica general o a l’ús de substàncies, 
però del qual no es disposa de prou evidència per establir-ne una etiologia específica; deliriums conseqüència de causes no específiques com seria la deprivació 
sensorial).

Les característiques clíniques es defineixen segons els criteris del DSM IV (taula 13)(388), i inclouen alteracions del ritme de 
la son, labilitat emocional, por, alteracions del comportament (amb agitació psicomotriu o apatia), desorientació i pensa-
ment desorganitzat (386,389). Alguns malalts poden presentar mioclònies multifocals en el context d’un quadre de neuro-
toxicitat opiaci, les quals, en alguns casos, poden precedir al desenvolupament d’un quadre de delirium. Per aquest motiu 
es recomana avaluar sistemàticament l’aparició de mioclònies en els malalts en tractament amb opiacis.

Des d’un punt de vista clínic es podrien diferenciar 3 subtipus de delirium: l’hiperactiu, l’hipoactiu o el mixte (taula 14)(390).

Taula 14. Subtipus de delirium

Hiperactiu Hipoactiu Mixte
Tipus Hiperalerta, agitació Hipoalerta, letàrgia

Presenta característiques d’ambdós 
subtipus de delirium. Constitueix el 
subtipus més freqüent

Símptomes Al·lucinacions, deliris, agitació psico-
motriu

Somnolència, bradipsíquia, decaïment

Causes Sd. abstinència, insuficiència hepàtica, 
opiacis, esteroides

Encefalopaties metabòliques, intoxi-
cació per benzodiazepines, deshidra-
tació

Fisiopatologia
Metabolisme cerebral elevat o normal, 
EEG normal o ràpid, disminució de 
l’activitat gabaèrgica

Disminució del metabolisme cerebral, 
EEG amb alentiment difús, sobre-
estimulació dels sistemes GABA

El mecanisme fisiopatològic en el que es fonamenta el delirium és una alteració del metabolisme cerebral general, amb im-
plicació de diversos sistemes neurotransmissors específics, entre els que destaquen especialment l’alteració dels sistemes 
colinèrgic, serotoninèrgic i gabaèrgic (386).

Entre els factors que predisposen a desenvolupar un quadre de delirium destaquen (377,383,386): edat avançada, sexe mas-
culí, insuficiència d’algun òrgan (destaca la insuficiència renal), immobilitat, demència, fractura de fèmur, malaltia orgànica 
i accident vascular cerebral.

Caldrà sospitar de l’aparició d’un quadre de delirium associat a l’ús d’opiacis quan, a part de la presència de les caracte-
rístiques comentades, aquestes es produeixen al cap de poc d’iniciar el tractament opiaci, en els increments de dosi, en 
situacions d’ús elevat de dosis de rescat, en pacients amb insuficiència renal o hepàtica en tractament amb morfina, o en el 
cas de ROP a dosis elevades. En aquestes situacions caldrà extremar la supervisió i vigilar qualsevol canvi que es produeixi 
en els pacients (386).

El diagnòstic del delirium és fonamentalment clínic, tot i que, tant per el cribratge com pel diagnòstic, pot ser d’utilitat 
l’ús d’escales d’avaluació cognitiva, tipus Pfeiffer (Annex 5)(391), MiniMental-Test (392,393) o Confusion Assessment Method 
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(CAM)(383). La realització, sempre d’acord amb la situació clínica del malalt, d’un hemograma i una bioquímica sanguínies, 
un sediment d’orina, una radiografia simple o un TAC cranial permetran descartar altres causes de delirium no relacionades 
amb l’ús d’opiacis.

El tractament del delirium es basarà en 4 pilars fonamentals: 

- prevenció: caldrà tenir en compte aquells factors predisposants prèviament citats, simplificant el tractament farmaco-
lògic en la mesura del possible, substituint o retirant aquells fàrmacs que afavoreixin el quadre (anticolinèrgics…), tenint 
molta precaució en els canvis de dosi o en la ROP, evitant canvis d’habitació innecessaris dels pacients, etc;

- tractament etiològic: en el cas del delirium associat a opiacis, consistirà en hidratació, disminució de la dosi d’opiaci i/o 
rotació d’un opiaci major per un altre (386,387);

- tractament simptomàtic: els neurolèptics constitueixen el tractament d’elecció (taula 15). En cas de manca de resposta 
als mateixos, en pacients pal·liativo-terminals pot ser necessària l’administració de benzodiazepines com el midazolam, o la 
sedació pal·liativa en situacions refractàries (figura 3)(121).

- suport a la família: el delirium té un impacte molt gran en les famílies dels pacients que pateixen aquest quadre (més del 
50% el perceben com una situació de distrés sever o molt sever), generant sentiments de culpa, ansietat o sobrecàrrega, 
entre d’altres. Per aquest motiu és molt important explicar bé el procés, indicar a la família com pot contribuir a tenir cura 
del pacient, recomanant-los que evitin la confrontació amb el malalt, i transmetent-los sempre confiança i disponibilitat de 
l’equip (394,395).

Figura 3. Protocol d’actuació en cas de crisi d’agitació en pacient amb malaltia oncològica avançada (117)

1r. Haloperidol 
Dosi rescat: 2,5mg sc c/15 min.  
Si cal, repetir fins a 3 vegades.

2n. Levomepromazina 
Dosi rescat: 12,5mg c/20 
min.  
Si cal, repetir fins a 3 vegades.

3r. Midazolam 
Dosi rescat: 2,5-5mg. Repetir 
c/5 min fins control.

Ajustar dosi habitual 
segons dosi de rescat, fins 
a dosis màximes. 
Pot ser necessària sedació 
pal·liativa.

4.3.2. Somnolència 

La incidència reportada de somnolència associada al tractament opiaci es troba entre el 20 i el 60% (322). Es presenta ha-
bitualment al inici del tractament i amb els increments de dosi d’opiaci (363), però els símptomes generalment es resolen 
en pocs dies. 

Es pot considerar la utilització de psicoestimulants (metilfenidat)(taula 15), valorant-ne la seva relació risc-benefici atesos els 
efectes secundaris associats als mateixos (al·lucinacions, deliri, psicosis, etc). Aquests fàrmacs, però, estaran contraindicats 
en pacients amb història de desordres psiquiàtrics.

S’han reportat 5 estudis en els quals la prevalença i la severitat de la sedació i la somnolència es van reduir substancialment 
amb la realització d’una ROP (322).
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Taula 15. Fàrmacs utilitzats en el tractament del delirium i la sedació

Grup farmacològic Principi actiu Dosi Via adm Presentacions Observacions

Neurolèptics

Haloperidol* 0,5mg-5mg c/2-12h Or, sc,iv,im
10mg comp
2mg/mL gotes or
5mg/1mL amp

Somnolència i sedació; sequedat 
de boca, visió borrosa, 
retenció urinària i restrenyiment.

Clorpromazina*
12,5-50mg 
c/4-12h

Or,iv,im
25mg, 100mg comp
40mg/mL gotes or
25mg/5mL amp

Levomepro-
mazina*

12,5-50mg 
c/4-12h

Or, sc,iv,im
25mg, 100mg comp
40mg/mL gotes or
25mg/1mL amp

Olanzapina** 2,5-10mg c/12h Or
2,5mg, 5mg, 7,5mg,10mg comp
10mg vial

Somnolència.
Precaució en ancians amb demèn-
cia. 

Quetiapina
Inicial: 25-50mg c/24h 
en 2 preses 

Or
25mg, 100mg, 200mg, 300mg comp
50mg, 200mg, 300mg, 400mg comp 
allib prolong

Incrementar dosi segons respos-
ta. Dosi màxima recomanada: 
750mg/dia.

Risperidona** 
0,5-3mg 
c/12-24h

Or
0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 6mg 
comp
1mg/mL sol or

Cefalea, mareigs, depressió, astènia, 
símptomes extrapiramidals.
Precaució en ancians amb demèn-
cia.

Psicoestimulants Metilfenidat** 10-20mg c/24h Or 5mg, 10mg, 20mg comp
Emprat en delirium hipoactiu i 
sedació. Nerviosisme, insomni.

Benzodiazepines Midazolam* 30mg-120mg c/24h ICSC o ICIV
5mg/5mL amp
15mg/3mL amp 
25mg/5mL amp 50mg/10mL amp

Reaccions adverses a nivell de 
SNC. 

Anestèsics Propofol* 1-3mg/kg/h
ICIV (i 
ajustar)

10mg/mL flascó, vial, amp
20mg/mL amp, vial

Reaccions adverses a nivell de SNC i 
aparell respiratori.

Or: oral; sc: subcutània; iv: intravenosa; im: intramuscular; allib prolong; alliberació prolongada; ICIV: infusió contínua intravenosa; ICSC: infusió contínua 
subcutània. Comp: comprimits; amp: ampolles; sol: solució.
*Inclosos en la Guia Farmacoterapèutica dels diversos centres ICO.
**Inclosos en la Guia Farmacoterapèutica d’algun dels centres ICO.

Els	efectes	adversos	sobre	el	sistema	nerviós	són	un	dels	principals	efectes	secundaris	associats	a	l’ús	d’opiacis.
En	l’abordatge	simptomàtic	del	delirium,	complicació	d’etiologia	multifactorial	però	relacionada	amb	l’ús	
d’opiacis	en	el	60%	dels	casos,	els	neurolèptics	constitueixen	el	tractament	d’elecció	(IVB).
La	somnolència	és	un	efecte	advers	associat	a	l’ús	d’opiacis	que	es	presenta	habitualment	a	l’inici	del	tracta-
ment	i	que	sol	resoldre’s	en	pocs	dies.

4.4. PRUÏJA

La pruïja és un efecte secundari ocasional durant l’ús d’opiacis, que apareix en el 2-10% dels pacients en tractament amb 
morfina oral. Tot i així, en el cas de l’administració epidural o intratecal de morfina, la pruïja és l’efecte advers que apareix 
més freqüentment (363). 

No hi ha estudis prospectius que avaluïn el tractament de la pruïja induïda per opiacis. Els antihistamínics s’han utilitzat 
habitualment per tractar aquest símptoma (taula 16), alhora que s’ha reportat alguna experiència positiva amb paroxetina 
(396). Altres mesures proposades han estat: la reducció de la dosi d’opiaci un 25% o l’augment de la dosi dels analgèsics no 
opiacis (363); o l’administració d’altres fàrmacs com l’ondansetró (397,398) o el propofol (398).

La	probabilitat	que	aparegui	pruïja	com	a	efecte	advers	d’un	tractament	amb	opiacis	és	baixa,	però	
s’incrementa	notablement	quan	aquest	s’administra	per	via	epidural	o	intraespinal.
Els	antihistamínics	es	consideren	els	fàrmacs	d’elecció	per	a	tractar	la	pruïja	associada	a	l’administració	
d’opiacis	(IVB).
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Taula 16. Fàrmacs utilitzats en el tractament de la pruïja associada a l’administració d’opiacis

Grup farmacològic Principi actiu Dosi Via adm Presentacions Observacions

Antihistamínics

Cetirizina 10mg c/24h Or
10mg comp
10mg/mL gotes or
5mg/5mL sol or

Menys sedació que d’altres 
antihistamínics H1.

Difenhidramina 25-50mg c/6h Or 50mg càps Efecte sedant

Ebastina* 10mg c/24h Or
10mg comp
5mg/mL sol or

Menor somnolència que difen-
hidramina

Hidroxizina**
25-100mg 
c/6-8h

Or
25mg comp
10mg/5mL xarop

Menor somnolència que difen-
hidramina

Loratadina 10mg c/24h Or
10mg comp
5mg/5mL xarop

Or: oral; comp: comprimits; càps: càpsules; adm: administració.
*Inclosos en la Guia Farmacoterapèutica dels diversos centres ICO.
**Inclosos en la Guia Farmacoterapèutica d’algun dels centres ICO

4.5. DEPRESSIÓ RESPIRATÒRIA

Es tracta de l’efecte advers potencialment més greu associat al tractament amb opiacis, però que es presenta amb molt 
poca freqüència si el tractament s’esglaona adequadament (363). Malgrat tot, és un efecte advers d’especial importància en 
pacients amb alteracions pulmonars de base o que rebin d’altres fàrmacs depressors del SNC que també puguin afectar la 
ventilació (benzodiazepines, barbitúrics, antidepressius, fenotiazines, alcohol)(399).

És un efecte advers dosi-depenent, la incidència del qual varia segons la via d’administració de l’opiaci (que en condicio-
narà el perfil farmacocinètic), des del 4-7% en el cas d’administracions intratecals, al 0,25-0,4% en el cas d’administracions 
epidurals (400). 

No tots els opiacis tenen el mateix efecte depressor a nivell respiratori: mentre la buprenorfina rarament s’associa a fre-
qüències respiratòries inferiors a 10 respiracions per minut (50% del basal)(399), la metadona pot exercir un efecte de-
pressor respiratori relativament superior al de la morfina, a causa del seu efecte més prolongat, a la seva major tendència 
a acumular-se amb dosis repetides i al fet que l’efecte depressor respiratori apareix més tard i és més prolongat que el seu 
efecte analgèsic (401).

Es tracta d’un efecte advers que serà més habitual en pacients naïve de tractament opiaci que en pacients en tractament 
crònic, així com en pacients ancians o debilitats (130). De tota manera, caldrà supervisar de manera especial els pacients 
que iniciïn tractament amb opiacis majors, aquells en situació de canvi de dosi o en el cas que es dugui a terme una rotació 
d’opiacis.

La depressió respiratòria induïda per opiacis es pot revertir amb l’administració de naloxona, tot i que caldrà ajustar-ne la dosi 
amb precaució per tal d’aconseguir millorar la funció respiratòria sense revertir l’analgèsia (402). En quadres d’insuficiència 
respiratòria greu es recomana administrar dosis inicials de naloxona de 0,4mg en bolus per via sc o iv, ajustant posterior-
ment la dosi i la posologia en funció de l’evolució clínica del malalt.
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5. RADIOTERÀPIA ANTIÀLGICA EN EL TRACTAMENT DE LES METÀSTASIS ÒSSIES

Les metàstasis òssies (MMOO) constitueixen una complicació freqüent dels processos neoplàsics. La seva incidència va-
ria segons el tipus de tumor primari, de manera que apareixen en el 70% dels pacients amb càncer de pròstata i mama 
avançats, i en el 15-30% dels tumors de pulmó, còlon, estómac, bufeta, úter, recte, tiroides o ronyó. Les localitzacions més 
freqüents d’aparició de les lesions són: columna (15-24%), pelvis (20-33%), espatlla (10%) i fèmur (7%)(403, 404). 

L’esquelet adult es troba en permanent recanvi i es remodela gràcies a l’activitat coordinada d’osteoblasts i osteoclasts. Els 
osteoclasts executen la resorció de l’os, mentre que els osteoblasts el formen en la mateixa localització on ha tingut lloc la 
destrucció (405). En conseqüència, les MMOO poden ser osteolítiques o osteoblàstiques, segons el mecanisme de desregu-
lació del remodelat ossi, tot i que el mecanisme subjacent fonamental sembla que és el mateix en els 2 tipus: un augment 
en la resorció òssia secundària a la producció de factors estimulants de l’activitat osteoclàstica per part de les cèl·lules tu-
morals (406). Poden aparèixer sincrònicament, o existir lesions que combinin ambdós elements (404).

Les MMOO lítiques ocasionen amb més freqüència dolor intens, fractures patològiques, hipercalcèmia greu i compressió 
medul·lar, mentre que les blàstiques indueixen dolor ossi i fractures patològiques en menor mesura, a causa de la mala qua-
litat del nou os produït pels osteoblasts. No cal oblidar, però, que les MMOO blàstiques tenen un component lític subjacent, 
la qual cosa les fa susceptibles de ser tractades amb els mateixos fàrmacs que les MMOO lítiques pures.

Hi ha diversos factors implicats en la incidència de les MMOO. En primer lloc, el flux sanguini és superior en àrees de 
medul·la vermella i, a més, les cèl·lules tumorals produeixen molècules d’adhesió que faciliten la seva unió a les cèl·lules de 
l’estroma i la matriu òssia. Aquestes interaccions afavoreixen que les cèl·lules tumorals incrementin la producció de factors 
angiogènics i de resorció òssia, que facilitaran el creixement tumoral intra-ossi. Per altra banda, l’os és magatzem de diver-
sos factors de creixement i de calci, els quals són alliberats durant la resorció òssia, creant un substrat de creixement per al 
tumor (404, 405).

Les complicacions derivades de les MMOO alteren profundament la qualitat de vida del pacient, causant una elevada 
morbiditat en pacients que, en ocasions, poden presentar supervivències prolongades. Algunes d’aquestes complicacions, 
com la compressió medul·lar, són verdaderament severes, i per tal d’abordar-les adequadament, és fonamental la participa-
ció d’un equip multidisciplinari que inclogui el cirurgià, l’oncòleg mèdic i l’oncòleg radioteràpic (404- 407). 

Amb la finalitat d’obtenir una bona resposta al tractament és indispensable establir uns objectius assolibles (control 
simptomàtic, millora de les condicions mecàniques i frenada del creixement tumoral), aplicant uns principis bàsics que 
permetin escollir el tractament idoni en cada cas: 

 » Determinar que el símptoma és causat per un procés tumoral.
 » Valorar l’estat general del pacient (ECOG, Karnofsky).
 » Valorar el cost-benefici-toxicitat del tractament.
 » Valorar la utilització de tècniques senzilles.
 » Explicar la finalitat del tractament al pacient, la família i l’equip.

La RDT amb intenció pal·liativa suposa un 20-25% de l’activitat d’un Servei de Radioteràpia. Les MMOO són la patologia que 
requereix amb més freqüència la utilització d’irradiació amb finalitat pal·liativa.

La RDT pal·liativa òssia està indicada en els següents supòsits:

 » MMOO simptomàtiques: el 65-75% de les MMOO provoquen dolor.
 » MMOO asimptomàtiques:
•	 Ossos de càrrega amb risc de fractura.
•	 MMOO a la columna, amb risc de compressió medul·lar i/o radicular.

5.1. mETàSTASIS ÒSSIES SImPTOmàTIQUES 

El dolor provocat per aquest tipus de lesions sol ser de característiques nociceptives i, en ocasions, si existeix compressió 
radicular, de característiques neurítiques. El dolor incidental, ocasionat pel moviment, és específic de les MMOO i és difícil 
de controlar, atès el seu patró d’aparició amb el moviment i de desaparició amb el repòs.
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La indicació, la dosi i el fraccionament de la RDT depèn, en gran mesura, de l’estat general del pacient i del nombre de 
localitzacions doloroses que tingui.

Està	demostrat	que	la	radioteràpia	és	eficaç	en	el	tractament	antiàlgic	de	les	metàstasis	òssies	simptomàtiques	(IA).

5.1.1. DOSI: 

Les dosis administrades varien de 6Gy en dosi única a 30Gy en 10 sessions. Diversos estudis aleatoritzats indiquen que el 
poder analgèsic de la RDT és independent de la dosi total administrada i del fraccionament utilitzat (408-410). 

La major part dels estudis fase III comparen el tractament amb 20-30Gy en 5-10 fraccions, amb esquemes de fracció única 
de 8Gy. Els estudis amb fracció única a dosis inferiors no han estat tan efectius (408-411). S’han publicat una sèrie de me-
tanàlisis que corroboren que els esquemes amb dosi única són tan eficaços com els esquemes més perllongats (408-413).

No hi ha treballs que valorin específicament la resposta analgèsica dels diversos tipus de dolor originat per les MMOO. No-
més en el cas del dolor neuropàtic existeix un estudi fase III publicat que demostra una millor resposta amb 20Gy que amb 
8Gy, en pacients amb dolor neurític associat a MMOO (403).

La resposta analgèsica global varia en els diversos estudis entre 70-75%, però els criteris de valoració de resposta són dife-
rents en cada cas (414).

Els efectes adversos associats al tractament amb RDT són poc freqüents, i comprenen, entre d’altres:

- Fenomen de pain flare: efecte advers infreqüent que consisteix en l’augment del dolor en la zona irradiada durant 24-48h 
post-RDT, conseqüència de l’estimulació de mediadors químics de la inflamació (415).

- Nàusees i vòmits: en el cas de tractaments en l’àrea gàstrica. L’administració profilàctica d’ondansetrón prèvia al inici de 
la RDT redueix els episodis de vòmits.

- Diarrea: quan el volum de tractament implica un volum important d’intestí. La seva incidència és menor en el cas de pa-
cients en tractament amb opiacis majors.

Els diversos estudis no han associat la major duració de l’analgèsia amb la dosi total, tot i que en alguns d’ells sembla 
observar-se una tendència a obtenir més duració de la resposta amb tractaments més llargs (408-411). Molts dels pacients 
que assoleixen el control del dolor després d’una irradiació, el mantindran controlat les 2/3 parts de la seva vida (416,417). 
En algunes sèries, entre un 10-30% dels malalts no assoleixen mai la resposta (411).

La influència del tumor primari sobre la resposta analgèsica tampoc està clara. Alguns estudis recullen respostes analgè-
siques completes del 46% en tumors de pulmó, respecte del 65% en tumors de mama i del 83% en el cas de tumors de 
pròstata (418). Alhora, s’observa que la dosi total i l’estat del pacient (performance status, PS) es relacionen amb la durada 
de la resposta, sent aquesta menor en aquells pacients tractats amb fraccionament baix o amb PS alt (418). Alguns autors 
conclouen que cal administrar dosis més altes en els tumors més radiorresistents, com són el melanoma i el càncer de 
ronyó (404).

En el cas d’existir risc de fractura o afectació de parts toves, no hi ha evidència de que dosis superiors assoleixin millor res-
posta analgèsica, d’acord amb la guia publicada pel grup d’Ontario (Canadà) el 2004, tot i que a major dosi es pot provocar 
més citòlisi sobre la lesió, millorant el control del dolor (408,409,411).

5.1.2. Re-irradiació:

El principal avantatge d’administrar la RDT en dosi única és l’escassa molèstia que es dóna al pacient, ja que amb una sola 
visita a l’hospital pot millorar un 65-75% del seu dolor. La reaparició del dolor es dóna en, aproximadament, un 16% dels 
casos (411), amb un percentatge que oscil·la entre el 0-24% en el cas de pacients tractats amb dosis fraccionades, i un 11-
42% en el cas de pacients tractats en dosi única (419). 

La re-irradiació amb una dosi de 4Gy permet rescatar pacients que recauen, de manera que un 74% dels pacients podran 
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ser rescatats amb una segona irradiació, d’acord amb la resposta prèvia a la irradiació (31% dels pacients re-irradiats assoli-
ran resposta analgèsica completa i 42% resposta analgèsica parcial)(416).

No hi ha una política unitària ni guies que defineixin dosis de re-irradiació, ja que no es disposa d’assajos que demostrin la 
superioritat d’una respecte una altra. Tot i així, la pràctica habitual consisteix en realitzar re-irradiacions amb 8Gy en zones 
on no es comprometin les dosis totals de medul·la espinal. En el cas concret de la medul·la, el risc d’aparició de mielitis ràdi-
ca és baix si la dosi biològica equivalent de radiació a la medul·la és ≤ 135 Gy2, l’interval entre els tractaments és > 6 mesos 
i la dosi de cada administració ≤ 98 Gy2 (420, 421).

5.1.3. Radioteràpia en camps grans (hemibody):

La irradiació hemicorporal és una tècnica emprada en pacients amb diverses àrees doloroses especialment quan es con-
centren en un mateix costat del diafragma, amb escassa resposta analgèsica, menors de 75 anys, amb bon PS, sense història 
de cardiopatia i amb bona funció renal, hepàtica i de medul·la òssia. 

S’administra una dosi única d’irradiació en l’hemicòs inferior o superior, segons on es localitzin el major número de zones 
doloroses. La dosi estàndard és de 6Gy a l’hemicòs superior (toxicitat pulmonar) i de 8Gy en l’inferior. Amb aquest abordat-
ge s’obtenen millores a les 72h, en el 80% dels casos. La tolerància al tractament és bona, tot i que s’aconsella administrar 
antiemètics de manera profilàctica, previ a la irradiació (422).

5.1.4. Radiofàrmacs:

Es tracta de fàrmacs que s’uneixen amb gran afinitat a l’os, especialment allà on es localitzen les MMOO. En aquest punt 
alliberen localment la seva energia, amb pocs efectes sistèmics. Els radiofàrmacs es diferencien d’acord amb les partícules 
que emeten, la vida mitja i les dosis terapèutiques emprades. D’aquest grup de fàrmacs, els aprovats per al seu ús en el 
tractament del dolor associat a MMOO són l’estronci89 i el samari153. Es tracta de fàrmacs amb excreció a nivell renal, in-
dicats en el tractament del dolor no controlat amb analgèsics causat per MMOO múltiples per neoplàsia de pròstata (o en 
casos seleccionats de MMOO per neoplàsia de mama) que precisarien per al seu tractament radioteràpic múltiples camps 
d’irradiació o irradiació hemicorporal superior o inferior. En el cas de malaltia òssia silent, el tractament amb radioisòtops 
podria endarrerir l’aparició de dolor (423), mentre que en el cas de MMOO que impliquin risc de fractura o compressió 
medul·lar, aquest tractament no estaria indicat. Els millors resultats s’obtenen en el cas de MMOO de tipus osteoblàstic.

El samari153 s’administra per via intravenosa, a dosis de 37 MBq/kg, d’acord amb els resultats dels diferents estudis aleato-
ritzats disponibles (424,425). El percentatge de resposta al dolor obtinguda amb aquest radiofàrmac se situa al voltant del 
65%, amb respostes que duren unes 8 setmanes aproximadament (interval de 4-35 setmanes)(426). La millora simptomàti-
ca pot donar-se ja en la primera setmana. A nivell d’efectes adversos, l’aparició de pain flare és poc freqüent (reportada en 
el 10% de les series (427)), i el nadir per a la mielosupressió temporal es sol assolir cap a la sisena setmana post-dosi (428). 

L’estronci89, el qual s’administra per via intravenosa a dosis de 148MBq, té una estructura similar a la del calci, per la qual 
cosa tendeix a anar a les àrees amb activitat osteoblàstica. Permet assolir respostes al dolor en, aproximadament, el 74% 
dels pacients tractats, les quals es comencen a apreciar als 14-28 dies post-tractament i duren fins a les 12-26 setmanes 
(428). Es tracta d’un fàrmac que serà més efectiu en el cas de pacients amb malaltia òssia metastàtica limitada, amb un PS 
elevat i lesions osteoblàstiques. La resposta sol ser menor en el cas de pacients prèviament pre-tractats (429). En un estudi 
aleatoritzat es va demostrar una major reducció del dolor quan l’administració d’estronci89 s’associava al tractament amb 
cisplatí a dosis baixes, respecte del radiofàrmac sol (430). En el mateix sentit, també s’ha objectivat una major resposta en 
els pacients als quals s’afegeix tractament amb àcid zoledrònic en un període de 6 mesos, respecte del tractament amb 
estronci89 o zoledrònic en monoteràpia (431). 

Pel que fa a la toxicitat, entre els efectes secundaris precoços de l’estronci89 destaca l’aparició de pain-flare en un 15% dels 
pacients al cap d’1-5 dies post-administració. És un fenomen controlable amb analgèsia que constitueix un factor predictiu 
positiu de resposta (432). Per altra banda, la principal toxicitat tardana de l’estronci89 és la mielosupressió temporal, que 
apareix en les primeres 6 setmanes post-tractament, i es manifesta bàsicament en forma de trombocitopènia i leucopènia 
(428). En concret, la disminució del recompte de plaquetes apareix en un 29-80% dels pacients tractats amb el radiofàrmac, 
amb descensos plaquetars del 29% (433). 

A nivell comparatiu, els estudis aleatoritzats no han demostrat diferències significatives entre els diversos radioisòtops en 
relació a la resposta ni als efectes secundaris (434,435). En qualsevol cas, els pacients amb malaltia metastàtica precoç, amb 
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esperança de vida superior a 6 mesos i estat del moll d’os conservat es podrien beneficiar del tractament amb estronci89, 
mentre que seria més indicat tractar els pacients amb malaltia metastàtica avançada, dolor sever i reserves hematopoèti-
ques limitades amb samari153 (428).

De manera prèvia a l’administració d’un radiofàrmac, durant i després del tractament, el pacient haurà d’estar ben hidratat. 
Així mateix, caldrà realitzar un control un mes després del tractament per valorar la resposta, la funció renal i l’hemograma; 
un altre als 3 mesos i un altre als 6 mesos, aquest amb control de la resposta i estudi gammagràfic, hemograma i funció 
renal. En el cas de l’administració d’estronci89, el tractament concomitant amb calci pot reduir-ne la seva captació i retenció 
per part de la lesió, per la qual cosa es recomana suspendre el tractament amb calci dues setmanes abans del tractament 
amb el radiofàrmac.

El tractament amb radioisòtops podrà repetir-se en cas de dolors recurrents que es presentin com a recaigudes multifocals, 
després de realitzar un nou estudi gammagràfic, hematològic i de la funció renal. Tot i així, la resposta anirà disminuint a 
mesura que es vagin repetint els tractaments (436). Així mateix, aquells pacients amb malaltia òssia extensa respondran 
pitjor que aquells amb malaltia limitada (432,437).

Els pacients candidats a rebre tractament amb radioisòtops seran aquells amb (423,428):

 » dolor ossi múltiple per MMOO osteoblàstiques (els malalts amb lesions osteolítiques tenen pitjor absorció de la ra-
diació dels radioisòtops), amb gammagrafia òssia positiva que coincideixi en la localització del dolor, de menys de 8 
setmanes (423);

 » esperança de vida superior a 3 mesos (especialment pels radioisòtops de vida mitja llarga);
 » refractaris al tractament analgèsic;
 » sense tractament quimioteràpic, radioteràpic ni amb bisfosfonats en les sis setmanes prèvies (especialment important 

en el cas del samari153);
 » bona funció renal (creatinina<200mmol/L, urea<12mmol/L) i bona funció hematològica (plaquetes >100.109/L, leucò-

cits >4.000.109/L, Hb >90g/L), descartant l’existència de coagulació intravascular disseminada activa.

Per últim, el tractament amb radioisòtops estarà totalment contraindicat en situacions de: embaràs, risc de fractura patolò-
gica, compressió medul·lar, o alteració severa aguda o crònica de la funció renal (filtrat glomerular<30mL/min). Caldrà tenir 
especial precaució amb els pacients que presentin incontinència urinària o obstruccions ureterals o de bufeta urinària, els 
quals s’hauran de cateteritzar abans d’iniciar el tractament (428).

El	tractament	amb	radioisòtops	és	eficaç	per	a	l’abordatge	del	dolor	no	controlat	amb	analgèsics	causat	per	MMOO	
múltiples	per	neoplàsia	de	pròstata	o	mama	(IB).

5.2. Metàstasis òssies asimptomàtiques 
Les indicacions que justifiquen la necessitat d’administrar RDT en els pacients afectats de MMOO asimptomàtiques són les 
següents:

 » Risc de fractura en os llarg o de càrrega: l’abordatge terapèutic principal en aquest cas seria el quirúrgic per, seguida-
ment, plantejar el tractament amb RDT. Tot i així, en alguns casos aquest abordatge no és possible i s’indica la irradiació. 
En qualsevol cas, el risc de fractura no disminueix fins passats uns mesos si l’os aconsegueix la recalcificació, cosa que es 
dóna en un 25-50% dels casos als 6-9 mesos en ossos no fracturats (404). En cas que la irradiació s’administrés després 
d’una fractura d’os llarg, la fase condrogènica de la fractura en curació es veuria afectada amb dosis de 30Gy per 10, ja 
que és sensible a la irradiació (411). 

 » Risc de compressió medul·lar o radicular: el 85-90% dels pacients amb compressió medul·lar tenen metàstasis a la 
columna, però solament un 5% dels pacients amb MMOO en aquesta localització presentaran compressió medul·lar 
(404). El dolor és el símptoma més freqüent associat a aquesta complicació, tot i que els símptomes que obliguen a 
realitzar un diagnòstic i un tractament urgent són els de tipus neurològic (438-440). Caldrà avaluar la presència de 
fractures vertebrals, ja que poden ocasionar simptomatologia neurològica amb impactació sobre la medul·la, i no 
milloraran amb la RDT.            
La possibilitat de frenar el creixement del tumor a nivell de columna, evitant així la compressió medul·lar, justifica el 
tractament profilàctic d’aquestes lesions.
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5.3. Compressió medul·lar
Podria definir-se com la indentació amb compressió o desplaçament del sac dural que recobreix la medul·la espinal o la cua 
de cavall, desplaçament que pot ser parcial o total (439).

Es tracta d’una complicació que apareix en un 2,5-5% de tots els pacients amb malaltia neoplàsica avançada, i en un 5% 
dels pacients amb MMOO (438-440). 

Les causes que es relacionen amb l’aparició de compressió medul·lar són: MMOO (responsables del 85-90% dels casos), me-
tàstasis meníngies (9% dels casos), metàstasis intramedul·lars (1% dels casos)(439,440). Els tumors que més freqüentment 
s’associen a la compressió medul·lar per causa òssia són els de mama, pulmó, pròstata i mieloma; mentre que els limfomes 
constitueixen la principal causa extra-òssia de compressió medul·lar.

Per altra banda, el 60-70% de les compressions medul·lars es desenvolupen a nivell dorsal, el 13-66% a nivell lumbar, i el 
4-15% es donen en l’àrea cervical (433, 438, 439). A més, el 4-16% de les compressions medul·lars poden ser múltiples (433, 
438, 439).

Diversos mecanismes poden originar una compressió medul·lar (439,440): 

 » MMOO vertebrals amb fractura i infiltració del canal medul·lar amb afectació compressiva de la medul·la; 
 » MMOO vertebrals amb destrucció de la cortical de la paret posterior de la vèrtebra sense fractura i invasió directa de 

l’espai epidural i medul·la; 
 » invasió tumoral sense afectació òssia, a través dels forats de conjunció;
 » disseminació meníngia (solen ser múltiples);
 » disseminació intramedul·lar (sol ser única);
 » fractures patològiques de les vèrtebres malaltes. 

Pel que fa als factors pronòstic de supervivència dels pacients amb compressió medul·lar, d’acord amb els resultats d’un 
estudi retrospectiu amb 1852 pacients, aquesta està associada a: tumor primari d’histologia favorable, absència de MMOO, 
absència de metàstasis tumorals, llarg interval de temps des del diagnòstic de la malaltia fins a l’aparició de compressió 
medul·lar, lent desenvolupament dels símptomes neurològics (<14 dies), estat de deambulació previ a la RDT (441).

5.3.1. Simptomatologia fonamentalment associada a la compressió medul·lar (438-440):

- Dolor: el dolor a la columna està present en el 70-90% dels pacients i sol ser el símptoma inicial que precedeix en el temps a 
la simptomatologia neurològica. Es tracta d’un tipus de dolor que sol empitjorar amb el decúbit i, en canvi, millora parcialment 
amb la sedestació o la bipedestació (probablement per distensió del plexe venós epidural). Pot ser de característiques somàti-
ques o neurítiques, en el cas que comprimeixi les arrels nervioses per afectació dels forats de conjunció o de la cua de cavall.

- Pèrdua de força a les extremitats: es dóna més freqüentment a les extremitats inferiors, i es presenta en el 60-85% dels 
pacients. La tetraplegia és molt poc freqüent, atès que l’afectació de la columna cervical és infreqüent.

- Alteració de la sensibilitat: es dóna en el cas de compressió posterior o quan s’estableix una compressió completa. El nivell 
sensitiu pot aparèixer d’un a cinc segments per sota del nivell de la compressió. És un símptoma que es presenta en el 40-
90% dels casos.

- Sensibilitat propiceptiva: es manifesta en forma d’atàxia, i és més freqüent en pacients amb afectació dels cordons poste-
riors, és a dir, de l’apòfisi espinosa.

- Afectació esfinteriana: sol aparèixer de forma tardana. La retenció d’orina és el símptoma més freqüent, de manera que 
aproximadament el 50% dels pacients necessitaran sonda urinària.

5.3.2. Diagnòstic: 

Davant la sospita clínica d’una compressió medul·lar, en un pacient amb criteris de tractament específic, caldrà dur a terme 
les proves diagnòstiques d’imatge corresponents, per tal de determinar el nivell de la lesió, així com el seu origen. En aquest 
sentit destacaríem que:
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 » Rx de columna: és una tècnica poc sensible. Permet observar l’absència de pedicles, l’esborrament de la cortical poste-
rior del cos vertebral i el col·lapse vertebral en el 75% dels pacients;

 » TAC de columna: és útil en cas que no es pugui realitzar una RMN;

 » RMN: és la tècnica d’elecció, ja que és la que té més sensibilitat (93%), especificitat (97%) i precisió (95%). Permet establir 
el diagnòstic diferencial amb patologia benigna (espondilodiscitis) amb una especificitat del 100%, així com determi-
nar els casos de compressió múltiple (438-440,442-444). 

5.3.3. Tractament: 

5.3.3.1.Radioteràpia 

Clàssicament s’ha considerat que la compressió medul·lar era la principal urgència en RDT, i que d’acord amb aquesta afir-
mació, calia tractar-la com una urgència immediata. Tot i així, no hi ha evidència suficient per establir el temps màxim que es 
pot demorar el tractament d’un pacient amb compressió medul·lar ja diagnosticada. El que sí és conegut, però, és que en cas 
que passin més de 24h de plegia instaurada, la possibilitat de recuperació de la capacitat de deambulació disminueix a un 
10%; i que la rapidesa d’instauració de la parèsia és un factor pronòstic per a la recuperació dels símptomes neurològics (441).

Al llarg del temps s’han utilitzat diversos esquemes de RDT, sense que existeixin avantatges d’un respecte l’altre en rela-
ció a la resposta motora (443). últimament han aparegut diversos estudis retrospectius que, agrupant els pacients amb 
compressió medul·lar d’acord amb les dosis totals de RDT administrades, no observen diferències en la resposta motora 
d’un esquema curt amb 8Gy/1 sessió, respecte esquemes amb fraccionament de dosi (20Gy/5 sessions, 30Gy/10 sessions, 
2,5Gy/15 sessions)(441,442,445-447). Així mateix, tampoc s’han trobat diferències en termes de manteniment de la respos-
ta, entre l’administració de dosis de 20Gy o 30Gy.

Malgrat tot, en el cas de tumors més radiosensibles sí que es va demostrar que dosis més altes milloraven la capacitat 
motora a llarg termini. Per aquest motiu, es va establir que la radiosensibilitat i d’altres factors relacionats amb la malaltia 
(disseminació) i l’estat general del pacient eren importants factors predictius, per tal d’establir l’esquema de tractament 
òptim i la dosi total a utilitzar (445,446). 

En el cas d’aparèixer recurrències (solen donar-se en un 7-14% dels casos), es podria re-irradiar el pacient, tenint en compte 
la dosi administrada prèviament i calculant la dosi biològica equivalent (439). Alguns autors recomanen utilitzar un a/β de 
2Gy per les equivalències. Els resultats obtinguts amb diferents fraccions són similars, i suposen una millora de la funció 
motora en un 40% dels pacients que són re-irradiats.

Els factors predictius de resposta a la RDT en aquesta situació clínica són (441,445-447):

 » temps d’instauració de la RDT des de la compressió medul·lar: millor pronòstic si el temps de progressió neurològica 
és >14dies;

 » capacitat motora pre-tractament: els pacients que caminen abans de la RDT ho faran després en un 80% (441,448);

 » histologia del tumor: respondran millor els pacients amb tumors de bon pronòstic (445).

Es	recomana	tractar	aquells	pacients	amb	compressió	medul·lar	i	mal	pronòstic	(càncer	de	pulmó	no	cèl·lula	petita,	
renal,	carcinoma	d’origen	desconegut,	metàstasis	viscerals	o	mal	PS)	amb	RDT	8Gy	en	dosi	única	(IIB).	
Per	altra	banda,	es	recomana	tractar	els	pacients	de	bon	pronòstic	(càncer	de	mama,	pròstata	i	mieloma)	amb	
fraccionaments	més	llargs	i	dosis	de	20Gy,	per	tal	de	mantenir	la	capacitat	motora	per	més	temps	(IIB).
En	el	cas	de	pacients	amb	mieloma	o	neoplàsies	de	mama	i	pròstata,	amb	una	única	o	escasses	MMOO,	estaria	
indicat	augmentar	la	dosi	fins	a	30-40Gy	(IIB).	Malgrat	tot,	atès	que	una	dosi	més	gran	requereix	més	temps	
de	tractament,	caldrà	valorar	detingudament	l’estat	general	del	pacient	i	el	seu	entorn	per	tal	de	decidir	
l’esquema	pertinent	per	a	cada	cas.
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5.3.3.2. Mesures no farmacològiques

En cas que existeixi risc de fractura (afectació de més del 50% del cos vertebral), els primers dies es recomana repòs absolut 
fins a finalitzar el tractament previst. En cas que la compressió sigui causada per una afectació epidural o endomedul·lar, el 
repòs no serà necessari. Per altra banda, és important tenir cura adequada de la pell i dels esfínters, durant aquest període 
de temps.

5.3.3.3. Tractament farmacològic 

Es recomana iniciar dexametasona intravenosa amb la major celeritat possible, en cas d’existir símptomes neurològics. Els 
corticoides tenen la capacitat de disminuir l’edema produït per la compressió medul·lar. Tot i que no hi ha consens en la 
literatura sobre la dosi de dexametasona a utilitzar, es poden administrar 16mg en bolus, seguit de 4mg cada 6h durant els 
3 primers dies, disminuint posteriorment 2mg cada 3 dies (dosis més altes de 100mg augmenten el risc de complicacions 
greus). Un cop iniciat el tractament específic i segons l’evolució del pacient, es recomana passar el tractament a via oral 
(439).

5.3.4. Cirurgia

L’abordatge quirúrgic, en casos seleccionats, permet que els pacients recuperin i mantinguin la capacitat de deambulació 
durant gairebé la resta de les seves vides (449). 

La cirurgia en aquest context clínic estarà indicada en cas de presentar-se: lesions en menys de 3 cossos vertebrals, pronòs-
tic de vida ≥ 3 mesos, bon índex de Karnofsky, tumors no radiosensibles, inestabilitat de la columna, fractura amb inden-
tació sobre la medul·la, compressió d’una zona prèviament ja irradiada, progressió dels símptomes durant el tractament; o 
amb finalitat diagnòstica en cas de compressió medul·lar de tumor no conegut.

5.4. RADIOTERàPIA POST-OPERATÒRIA

Està clarament indicada en pacients als quals s’ha realitzat una fixació de la lesió sense resecció de la mateixa, ja que sinó, 
la lesió tumoral seguirà creixent i provocarà dolor, i fins i tot, una possible fractura en una altra zona del mateix os. S’estima 
que un 15% dels pacients tractats exclusivament amb cirurgia precisen reintervenció per fallada de l’implant per progressió 
de la lesió tumoral, respecte un 3% dels pacients que són tractats amb RDT postoperatòria. 

Si la finalitat de la RDT postoperatòria és disminuir el volum tumoral no ressecat, és recomanable fraccionar la dosi, amb 
esquemes de 20Gy/5 fraccions o 30Gy/10 fraccions.

En cas d’haver realitzat una resecció de la malaltia i haver posat una pròtesi (p.ex. en una fractura de coll de fèmur), la RDT 
estarà indicada si persisteixen els símptomes i/o es demostra la presència de malaltia tumoral.
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5.5. ALGORISmE DE TRACTAmENT DE LES mmOO I DE LA COmPRESSIÓ mEDUL·LAR

DIAGNÒSTIC MMOO Considerar:
• Karnofsky
• Extensió de la malaltia
• Pronòstic
• Localització
• Risc de fractura

SÍ NO

NO

NO

SÍ

SÍ

CIRURGIA?

RDT post-quirúrgica ?

PRÒTESI TOTAL: No RDT
ENCLAVAT:
30 Gy8Gy si IK↓ 
+ símptomesNo RDT si IK↓ 
i absència de símptomes

RADIOTERÀPIA
• Ttx. sistèmic

• Ttx. analgèsic

Asimptomàtiques

20-30 Gy 8 Gy

- 30 Gy si risc de fractura

Simptomàtiques

• K ≥ 40%?
• Esperança de vida >3m?

Considerar especialment:
· Localització 

· Esperança de vida (>3 m)
· Risc de fractura ossos llargs

 • ↑ risc de fractura?
• Bon pronòstic?
• Lesió única?
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COMPRESSIÓ MEDUL.LAR

SÍ

SÍ

NO

Imatge +

Tumor conegut?

Bon pronòstic

CIRURGIA: Corporectomia
Laminectomia

Mal pronòstic

Si existeixen símptomes neurològics, iniciar corticoteràpia:
Dexametasona 16 mg iv bolus seguit de 4mg/6h. 

A continuació: Valorar pronòstic

PRONÒSTIC
(De la compressió medul.lar i del  tumor primari)

• Cirurgia
• Punció
• Biòpsia
segons procedeixi

NO • RDT: 20 Gy (5 sessions)

Si fractura vertebral amb impactació:
RDT no és tractament d’elecció

• RDT: 8Gy (2 sessions) 
o 8Gy dosi única
• Repòs

• Instauració lenta (<14 dies)
• Tumors no radiosensibles
• ≤ 3 vèrtebres afectades
• Supervivència 
esperada >3 mesos
• Fractura vertebral 
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6. MESURES TERAPÈUTIQUES INTERVENCIONISTES

Al voltant del 5% dels pacients amb càncer avançat poden requerir alguna tècnica analgèsica intervencionista (TAI) per al 
control del dolor al llarg de l’evolució de la seva malaltia (450, 451). Aquestes tècniques resulten especialment útils en el 
dolor de tipus incidental o irruptiu de característiques nociceptives somàtiques, viscerals o amb component  neuropàtic.

La indicació d’aquestes TAI, que hauran de ser contemplades en el context global del tractament, és competència d’un 
equip multidisciplinari i sempre ha d’anar acompanyada de l’adequada informació al pacients i als familiars.

Les tècniques analgèsiques intervencionistes estan indicades en el pacient amb dolor no controlat amb una escalada tera-
pèutica prèvia amb analgèsics, o quan els efectes secundaris d’aquest tractament farmacològic resulten intolerables (452).

Les contraindicacions de les mateixes són, d’una banda, la pròpia seguretat del pacient davant del risc d’aparició de complica-
cions greus o mobilitats derivades de l’afectació local o generals del pacient i de la seva malaltia o patologia associada i d’altra 
banda, la negativa a la tècnica proposada, una vegada ha estat informat dels riscos i beneficis de la tècnica proposada.

Atès que es tracta de tècniques, algunes d’elles, complementàries, alguns pacients podran beneficiar-se de més d’una al 
llarg de la seva malaltia, alhora que diverses mesures analgèsiques invasives i no invasives podran coincidir en el temps, 
solapant-se, per a l’abordatge del dolor.

En general, seran prioritàries les tècniques reversibles i els abordatges perifèrics sobre les tècniques neurolítiques i centrals 
les quals, pel seu caràcter irreversible, les potencials complicacions associades i/o per la complexitat de les cures que reque-
riran, s’haurien d’indicar exclusivament en un context en el què es disposi d’un personal adequadament  format (453,454).

En les tècniques analgèsiques perifèriques i més específicament les neurolitiques, es fa imprescindible el suport de precisió 
per la localització anatòmica de les estructures a intervenir per tal d’evitar lesions, i què actualment, ens ofereixen les tèc-
niques radiològiques clàssiques (TAC, RX amb escopia) i de mes recent introducció la ecografia intervencionista (455,456).

Les indicacions fonamentals de les diverses TAI es recullen en la Taula 17.

Les	tècniques	analgèsiques	intervencionistes	estan	indicades	en	el	pacient	amb	dolor	no	controlat	amb	una	esca-
lada	terapèutica	prèvia	amb	analgèsics,	o	quan	els	efectes	secundaris	d’aquest	tractament	farmacològic	resulten	
intolerables	(consens	d’experts).	
Atès	que	es	tracta	de	tècniques,	algunes	d’elles,	complementàries,	alguns	pacients	podran	beneficiar-se	de	
més	d’una	al	llarg	de	la	seva	malaltia,	alhora	que	diverses	mesures	analgèsiques	invasives	i	no	invasives	podran	
coincidir	en	el	temps,	solapant-se,	per	a	l’abordatge	del	dolor.

Tractament del dolor per via intratecal

Probablement sigui la tècnica de més interès per la seva eficàcia i difusió en les Unitats de Dolor i de Medicina Pal·liativa. Es 
tracta d’una TAI que ha demostrat superioritat respecte de l’abordatge tradicional (II).

La infusió espinal de fàrmacs és una TAI, que forma part de la denominada neuromodulació espinal, juntament amb les 
tècniques d’electroestimulació medul·lar. La neuromodulació espinal ha desplaçat als procediments ablatius i neurolesius 
realitzats en el sistema nerviós central per al tractament del dolor crònic oncològic. És un procediment reversible. Aquesta 
modalitat de tractament està inclosa en el 4º esglaó terapèutic de l’escala analgèsica de la OMS (457, 458)

El fàrmac del qual es disposa de major experiència és la morfina, que pot oferir una millora analgèsica i de la qualitat de vida 
del pacient oncològic amb dolor de difícil control (459,460,461,462).

La pràctica habitual consisteix en col·locar sistemes de perfusió, externs si l’expectativa de vida és inferior a 3 mesos o 
implantables amb reservori en expectatives de supervivència superiors, i administrar morfina amb una ràtio de conversió 
100/1 (parenteral/espinal), afegint petites dosis d’anestèsic local (bupivacaïna) (463) i/o un alfa2-bloquejant (clonidina) si el 
dolor és predominantment neuropàtic o incidental. 

Addicionalment, aquesta combinació presenta dues avantatges rellevants: la potenciació analgèsica  i el retard que suposa 
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en l’aparició de tolerància al opiaci (464,465,466).

Abans de realitzar la implantació de catèters neuroaxials, es recomana realitzar una exploració mitjançant tècniques 
d’imatge adequades per tal de descartar alteracions mecàniques del canal espinal que podrien dificultar la implantació del 
catèter i/o la difusió del fàrmac, donat que el vehicle conductor dels fàrmacs espinals fins als receptors del SNC és el líquid 
cefaloraquidi (466,467).

Els efectes secundaris de la morfina per aquesta via de administració són els propis dels opiacis: constipació, pruït, basques, 
somnolència, sedació i retenció urinària. En perfusions de llarga durada poden aparèixer: diaforesi, mioclònies, edemes 
declius i alteracions hormonals (465,468,469,470). El seu principal inconvenient en administració continuada és la aparició 
de tolerància (469,470).

La figura 4 mostra l’algoritme de tractament del dolor per via espinal intratecal proposat per a les fases inicials  
(462,464,469,471), en el què es segueix una pauta d’increments en funció de l’efecte analgèsic i dels efectes secundaris 
obtinguts. Aquesta administració progressiva, es considera un test de tolerància a la morfina i del resultat analgèsic fins a 
obtenir una dosi efectiva de la administració espinal.

Figura 4. Algorisme de tractament del dolor via espinal intratecal amb morfina i bupivacaïna per sistema extern.

Administració intratecal de morfina i bupivacaïna.	Ex.	Bomba	d’infusió	de	100mL	
Objectiu:	EVA	màxim	<3	i	efectes	secundaris	tolerables.

Morfina 1% (10mg = 1mL) + 
Bupivacaïna 0,5% (100mg = 20mL) + 
Sèrum fisiològic (79mL)

Paràmetres inicials Perfusió: 0,5mL/h 
Bolus: 0,5mL 
Interval de bloqueig: 30 min 
Núm màx de bolus en 4h: 2mL

A les 36h i fins a controlar el 
dolor en un balanç accepta-
ble d’efectes adversos

- Disminuir els opioides per altres vies un 25% cada 24-
48h vigilant fenòmens de sobre/infradosificació.
- Si l’objectiu de controlar el dolor incidental inclou la 
mobilització del pacient, atenció a la probable parèsia 
ocasionada per l’anestèsic local i a la hipotensió que 
pot provocar en els canvis de posició.

A	les	36h,	determinar	el	volum	total	del	número	de	bolus	administrats	efectivament	en	les	últimes	24h		
(ex.	12	bolus	=	6mL):	
-	Dolor	controlat	però	efectes	secundaris	NO	tolerables:	sumar	la	meitat	del	volum	(ex.	3mL)	a	la	perfusió	basal	
diària	i	no	permetre	l’administració	de	bolus.	
-	Dolor	controlat	i	efectes	secundaris	tolerables:	sumar	el	volum	total	(6mL)	a	la	perfusió	basal	diària	i	permetre	
bolus	de	0,5mL	amb	un	interval	de	bloqueig	d’1h.	
-	Dolor	NO	controlat	i	efectes	secundaris	tolerables:	sumar	el	volum	total	(6mL)	a	la	perfusió	basal	diària	i	
permetre	bolus	del	nou	volum	total	diari/24	cada	hora	(ex.	12mL+6mL=18mL	->	18/24=bolus	de	0,75mL	amb	
interval	de	bloqueig	d’1h).	
-	Dolor	NO	controlat	i	efectes	secundaris	NO	tolerables:	revisar	el	correcte	funcionament	de	la	bomba	i	del	
catèter,	revisar	complicacions	o	evolució	de	la	malaltia,	fàrmacs	administrats	i	indicació	correcta.
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Taula 17. Tècniques analgèsiques intervencionistes en les indicacions més habituals en dolor oncològic

Tècnica Indicacions principals Fàrmacs/tècnica lesional

Espinal intradural Dolor mixt en múltiples localitzacions Morfina, Ziconotida, Anestèsic Local, Clonidina, Baclofè
Espinal epidural Dolor mixt limitat a pocs metàmers Anestèsic local amb morfina
Espinal neurolític
 (“Silla de montar” )

Dolor mixt metamèric que no inclou arrels motores 
d’extremitats Fenol/alcohol

Blogueigs neurolítics de ganglis 
simpàtics

Dolor visceral Alcohol vs fenol

Blogueigs neurolítics de nervis 
esplàcnics

Dolor visceral Lesió per radiofreqüència

Bloqueig neurolític de nervi perifèric
Dolor amb distribució de nervi sense repercussió motora.
Nervis Intercostal, supraescapular, cutani femoral lateral.

Fenol-Alcohol
(Bloqueig diagnòstic previ amb anestèsic local)

Bloqueigs Toràcics
-Bloqueig paravertebral
-Bloqueig Interpleural

Dolor mixts en un hemitòrax. Punció única o  Perfusió d’anestèsics locals

Bloqueigs de plexe o nervi perifèric Dolor mixt en la distribució del plexe braquial i lumbar Punció única o  Perfusió d’anestèsics locals

Infiltració epidural i radicular
Alleujament temporal del dolor per afectació proximal de 
l’arrel nerviosa o del nervi raquidi

Corticoides depot* ± radiofreqüència

Infiltració muscular interfascial Espasticitat i dolor miofascial post radioterapia Anestèsic local a baixa concentració/Toxina botulínica**
Neuromodulació Dolor neuropàtic Estimulació de cordons posteriors y nervi perifèric

Cementoplàstia percutània Metàstasis òssies lítiques Ciment acrílic. Polimetilmetacrilat

* Via d’administració no aprovada (ús compassiu)
**Indicació no aprovada, administració intramuscular (ús compassiu)
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PROPOSTA D’INDICADORS PER A AVALUAR EL SEGUIMENT DELS RESULTATS:

A partir de la data inicial d’aplicació de la ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic s’estableixen 
els indicadors de qualitat citats a continuació, amb l’objectiu d’avaluar els resultats derivats de la implantació de la mateixa. 
Seria desitjable que l’avaluació dels esmentats indicadors i el seu seguiment fos duta a terme pels mateixos membres 
responsables de l’elaboració de la present ICOPraxi, amb la col·laboració complementària necessària en cada cas (personal 
data manager, Comitè d’avaluació extern, etc.).

- Valoració dels procediments d’avaluació del dolor d’origen oncològic a través del següent indicador:

Per al servei de cures paliatives:

 » Estudi transversal per determinar l’existència de registre, en la història clínica (HC) del malalt amb dolor oncològic, de: 
la localització del dolor, la durada, la intensitat, el tipus, l’etiologia  i el grau d’afectació del dolor en l’activitat general i 
en el dormir. 

Per als serveis d’oncologia i hematologia:

 » Estudi transversal per determinar l’existència de registre, en la història clínica (HC) del malalt:  anotació de presència o 
absència de dolor; en pacients amb dolor, localització i intensitat (segons escala EVA o similar).

 
- Valoració indirecta dels resultats clínics en els pacients diagnosticats de dolor d’origen oncològic i tractats al Institut Català 
d’Oncologia segons les recomanacions de la ICOPraxi, a partir dels indicadors de prescripció següents:

 » Indicadors de prescripció ambulatòria (avaluació a través d’estudis transversals): 
•	 Perfil de prescripció externa d’opiacis.

 » Indicadors de prescripció hospitalària (avaluació a través d’estudis transversals):
•	 Perfil de prescripció d’opiacis (núm DDDs/estada).

Es proposa una revisió anual dels resultats dels indicadors i de l’acompliment i seguiment de l’ICOPraxi en la que estaran 
implicats, entre d’altres, els encarregats de l’elaboració de la mateixa. Aquesta revisió ha de permetre detectar el grau 
d’adaptació dels diferents hospitals de l’ICO a la guia, identificar possibles errors tant en les directrius i recomanacions es-
tablertes en la guia com en la seva aplicació en els diferents hospitals, i establir les adaptacions oportunes en cada cas. Així 
mateix, es revisarà la idoneïtat dels indicadors de qualitat proposats, per a la seva possible correcció (reducció, ampliació o 
substitució dels mateixos).

Finalment, es considera que caldrà dur a terme una revisió i actualització de les recomanacions de la present ICOPraxi amb 
una periodicitat de cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària, per 
part dels responsables de la seva elaboració, i en la que caldrà aplicar els mateixos criteris utilitzats en la seva creació.
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PROFESSIONALS ALS QUE VA DIRIGIDA LA GUIA
Professionals del ICO, tant dels 3 centres de referència com de la Xarxa Comarcal.

DATA D’EDICIÓ O DE LA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ
Primera edició: Abril 2009.
Segona edició: Desembre 2012.

PREVISIÓ SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA
Es preveu revisar i actualitzar les recomanacions establertes en aquesta guia, segons els criteris emprats en el moment de 
l’elaboració, cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària.
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ANNEX 1. EDMONTON CLASSIFICATION SySTEM FOR CANCER PAIN (ECS-CP)(46)

Mecanisme del dolor
Original Adaptació ICO Descriptor

No =  N0 No dolor

Nc =  N1 Qualsevol combinació de dolor visceral i/o ossi o parts toves 

Ne =  N2 Dolor neuropàtic amb o sense combinació de dolor nociceptiu

Nx =  Nx Informació insuficient per classificar(*)

Dolor Incidental
Original Adaptació ICO Descriptor

Io =  I0 No dolor incidental

Ic =  I1 Dolor incidental present

Ix =  Ix Informació insuficient per classificar(*)

Distrés psicològic
Original Adaptació ICO Descriptor

Po =  P0 No distrès psicològic

Pp =  P1 Distrès psicològic present

Px =  Px Informació insuficient per classificar(*)

Conducta addictiva
Original Adaptació ICO Descriptor

Ao =  A0 No conducta addictiva

Aa =  A1 Conducta addictiva present

Ax =  Ax Informació insuficient per classificar(*)

Deteriorament cognitiu
Original Adaptació ICO Descriptor

Co =  C0 No deteriorament. Capaç de proporcionar història detallada del seu dolor actual i passat.

Ci =  C1 Deteriorament parcial, suficient per afectar la capacitat del pacient per proporcionar una història detallada del seu 
dolor actual i passat.

Cu =  C2 Deteriorament complert. No respon, en delirium o demència fins el punt de no poder proporcionar història del 
seu dolor actual i passat.

Cx =  Cx Informació insuficient per classificar(*)

(*) Informació insuficient per classificar a causa de factors com diagnòstic desconegut, qüestionable, no cooperació del pacient o impediments físics (ex. afàsia).
L’existència de qualsevol N2, I1, P1, A1,C2, però especialment A1,N2,I1, empobreix el pronòstic 

Definició de termes 
•	Mecanisme	del	dolor:	autodefinit	en	l’instrument.
•	Dolor	incidental:	episodis	intermitents	de	dolor	moderat	a	intens,	habitualment	d’inici	brusc	o	ràpid	i	fre-
qüentment	amb	un	desencadenant	conegut,	que	succeeix	en	un	pacient	amb	dolor	basal	d’intensitat	mode-
rada	o	inferior.

•	Distrès	psicològic:	en	el	context	de	l’experiència	dolorosa,	es	defineix	como	un	estat	interior	de	patiment	del	
pacient	com	a	resultat	de	factors	físics,	psicològics,	socials,	espirituals	i/o	pràctics	que	poden	comprometre	
l’habilitat	d’afrontament	i	dificultar	l’expressió	del	dolor	i/o	altres	símptomes.

•	Conducta	addictiva:	l’addicció	és	una	malaltia	primària,	crònica,	neurobiològica,	amb	factors	genètics,	psico-
socials	i	ambientals	que	influeixen	en	el	seu	desenvolupament	i	manifestacions.	Es	caracteritza	per	la	presèn-
cia	d’un	o	més	dels	següents	comportaments:	control	alterat	sobre	l’ús	de	fàrmacs/drogues,	ús	compulsiu,	ús	
continuat	malgrat	el	dany	produït	i	neguit	per	la	seva	obtenció.

•	Deteriorament	cognitiu:	autodefinit	en	l’instrument.



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic78 Institut Català d’Oncologia

10. Anex

ANNEX 2. BRIEF PAIN INVENTORy-SHORT FORM (33)
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ANNEX 3. ESCALA PAINAD (PAIN ASSESSMENT IN ADVANCED DEMENTIA) DE 
VALORACIÓ DEL DOLOR EN PACIENTS AMB DETERIORAMENT COGNITIU SEVER (52)

0 1 2 Puntuació

Respiració independent de 
la vocalització Normal

Respiració laboriosa ocasional. 
Períodes curts d’hiperventilació

Respiració laboriosa i sorollosa. Llargs 
períodes d’hiperventilació. Respiració de 
Cheyne-Stokes

Vocalització negativa Cap
Gemecs ocasionals. To de veu 
baix en desaprovació o negatiu Plor

Expressió facial Somrient o inexpressiu Trist

Llenguatge corporal Relaxat Tens Rígid

Consolabilitat No necessita ser 
consolat

Es pot relaxar a través de la veu o 
de carícies Impossible de relaxar o consolar

Puntuació total (0-10) basada en una escala de 0-2 per a cada ítem, sent la puntuació més alta indicadora de dolor molt sever (0= no dolor, 10= dolor 
insuportable).
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ANNEX 4. QüESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ DEL DOLOR ONCOLÒGIC PROPOSAT A L’ICO

Data: _______/_______/_______
Edat:_______
Tipus Neoplàsia: ________________________ L  L-R  M1:______________________  

CEX                                    INGRESSAT  [Habitació. Llit_____________]                   

Factors Pronòstics (ECS-CP)    N____ I____ P___ _A_____C____

Mecanisme del dolor       Conducta Addictiva
  No = No dolor     Ao = No conducta addictiva     
  N1 = Qualsevol combinació de visceral  A1 = Conducta addictiva present
           i/o ossi o parts toves     Ax = Informació insuficient per classificar
  N2 = Dolor neuropàtic amb o sense 
           combinació de dolor nociceptiu               Deteriorament cognitiu
  Nx = Informació insuficient per classificar   Co = No deteriorament. Capaç de proporcionar història
Dolor Incidental              detallada del seu dolor actual i passat
  Io =  No dolor incidental     C1= Deteriorament parcial. Deteriorament suficient per  
  I1=   Dolor incidental present                                                    afectar la capacitat del pacient per proporcionar
  Ix=   Informació insuficient per classificar                                 història detallada del seu dolor actual i passat
Distrès psicològic    C2 = Deteriorament complet. No respon, amb delirium
  Po=  No distrès psicològic              o demència fins al punt de no poder
  P1=  Distrès psicològic present             proporcionar història del seu dolor actual i passat
  Px=  Informació insuficient per classificar   Cx = Informació insuficient per classificar
  

En quina zona/es del cos té dolor ? [dibuixar la 
zona o zones afectes, indicant un núm. si  hi ha 
més d’un dolor][marcar amb una X el  dolor més 
important] 

Irradia cap a alguna zona? 
[indiqui amb una fletxa]

ETIQUETA
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Quant temps fa que té el dolor [ indiqui dies, setmanes, mesos, anys]

dolor núm 1 2 3

Factors que milloren / empitjoren el dolor [Inclou fàrmacs*, posició, calor, fred etc.]

dolor núm 1 2 3

Millora amb

Empitjora amb

*En cas de fàrmacs indiqui quin i temps de durada de la resposta

Quant d’intens és el dolor [pel dolor que el pacient consideri més important]

Indicar quin és el número que millor descriu la intensitat actual del dolor 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cap dolor El pitjor dolor imaginable

Indicar quin és el número que millor descriu la mínima intensitat del dolor en els darrers 2 dies
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cap dolor El pitjor dolor imaginable

Indicar quin és el número que millor descriu la màxima intensitat del dolor en els darrers 2 dies
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cap dolor El pitjor dolor imaginable

Indicar quin és el número que millor descriu la intensitat promig del dolor en els darrers 2 dies
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cap dolor El pitjor dolor imaginable

Quantes crisis de dolor màxim ha tingut en els darrers 2 dies  [faci el promig diari i encercli on correspongui]

0 1 2 3 4 5 si més de 5 indiqui quantes:______

Quant temps acostumen a durar (en minuts) [indiqui promig]  i relació  

5 10 15 20 30 45 60 >60 Cap relació ;  Moviments / accions quines):_____________

La presència del dolor ha afectat  (en els darrers 2 dies)

Activitat general: gens una mica bastant molt
Dormir: gens una mica bastant molt

Quina millora ha tingut la medicació sobre el dolor en els darrers 2 dies [encerclar on correspongui]

Dolor general. Cap millora Escassa Notable Important Completa
Crisi dolor Cap millora Escassa Notable Important Completa

Tipus i causa del dolor 

dolor núm 1 2 3

Tipus

Causa
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ANNEX 5. TEST DE PFEIFFER (SPMSQ-VE) (391)

1. Quin dia és avui? (Dia, mes, any)
2. Quin dia de la setmana és?
3. On estem ara?
4. Quin és el seu número de telèfon?/Quina és la seva adreça?
5. Quants anys té?
6. Quina és la seva data de naixement? (Dia, mes, any)
7. Qui és ara el president del govern?
8. Qui va ser l’anterior president del govern?
9. Quins són els cognoms de la seva mare?
10. Vagi restant de 3 en 3 al número 20 fins arribar a 0.

0-2 errors: Intacte
3-4 errors: DC lleu
5-7 errors: DC moderat
8-10 errors: DC greu 

DC: deteriorament cognitiu

ANNEX 6. PATIENT PERCEPTION wITH PAIN MANAGEMENT QUESTIONNAIRE 
(PPPM) ADAPTAT

1. Quina opinió li mereix l’atenció dels metges respecte del dolor que té?

□ Molt satisfet

□ Satisfet

□ Una mica satisfet

□ Ni satisfet ni insatisfet

□ Una mica insatisfet

□ Insatisfet

□ Molt insatisfet

2. Quina opinió li mereix l’atenció de les infermeres respecte del dolor que té?

□ Molt satisfet

□ Satisfet

□ Una mica satisfet

□ Ni satisfet ni insatisfet

□ Una mica insatisfet

□ Insatisfet

□ Molt insatisfet

3. Els seus metges i/o infermeres li han comentat que el tractament del dolor era important per a ells?

□ Només el metge/es

□ Només la infermera/es

□ Tots dos

□ Cap dels dos

4. Els seus metges i/o infermeres li han insistit perquè es posés en contacte amb ells en cas que el dolor persistís malgrat el tractament?

□ Només el metge/es

□ Només la infermera/es

□ Tots dos

□ Cap dels dos

5. Quin grau d’alleujament li ha proporcionat l’últim tractament del dolor que li han prescrit?

□ Molt menys del que esperava

□ Una mica menys del que esperava

□ El que esperava

□ Una mica més del que esperava

□ Bastant més del que esperava

□ Molt més del que esperava
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