
Posição da Grünenthal 
sobre a utilização clínica responsável  

de analgésicos opioides em doentes com dor
Outubro de 2019



Preâmbulo

A Grünenthal é uma empresa farmacêutica baseada na 
ciência, fortemente centrada no tratamento da dor. O 
nosso principal objetivo é desenvolver e disponibilizar 
produtos e soluções que respondam às necessidades 
não atendidas dos doentes e que possam melhorar a sua 
qualidade de vida.

É importante que os doentes recebam um tratamento 
adequado para a dor, considerando atentamente os 
benefícios e os riscos das opções disponíveis. Dentro do 
vasto conjunto de tratamentos disponíveis para a dor, que 
deverão ser selecionados de forma criteriosa, uma das 
opções disponíveis para os médicos e respetivos doentes 
é a utilização de analgésicos opioides. Enquanto fabricante 
de analgésicos eficazes, incluindo os analgésicos opioides, 
a Grünenthal sabe que, para além dos benefícios que 
podem proporcionar aos doentes que sofrem de dor, estes 
medicamentos também comportam um risco de utilização 
não médica (ou seja, qualquer utilização não apropriada, 
uso incorreto, abuso, dependência [perturbação por uso 
de opioides] ou desvio).

A Grünenthal prosseguirá e aumentará os seus esforços 
no sentido de implementar medidas apropriadas para 
minimizar o risco de utilização inadequada e ilícita 
de opioides sujeitos a prescrição médica, estando 
simultaneamente empenhada em assegurar que o acesso 
a estes medicamentos não é negado aos doentes que 
deles claramente necessitam.

Partilhamos da opinião amplamente consensual na 
comunidade que se dedica à dor de que é necessária uma 
resposta muito urgente à crise dos opioides que se instalou 
nalguns países e que precisam de ser implementadas 
medidas preventivas para impedir a sua ocorrência 
ou o seu agravamento noutros países e noutras zonas 
geográficas.

Posição da Grünenthal sobre a utilização 
clínica responsável de analgésicos 
opioides em doentes com dor



A Carta de Princípios da Grünenthal sobre a utilização clínica 
responsável dos analgésicos opioides no tratamento a dor

A Grünenthal reconhece as necessidades 
médicas não atendidas dos doentes com 
dor, os desafios que se colocam aos profissionais 
de saúde que tratam estes doentes e a pressão 
crescente que a utilização ilícita de opioides sujeitos 
a prescrição médica coloca nos sistemas sociais e 
de cuidados de saúde. 

As necessidades dos doentes são o centro do 
desenvolvimento e da utilização terapêutica 
dos medicamentos da Grünenthal. A Grünenthal 
rege-se pelos princípios de que “O acesso ao 
controlo da dor é um direito humano fundamental” e 
que “A dor é uma doença por direito próprio”.

A Grünenthal compromete-se a desenvolver 
novos analgésicos com melhores perfis de 
segurança, isto é, analgésicos opioides mais 
seguros – através da aplicação de tecnologia na 
formulação e de um mecanismo de ação molecular 
diferenciado – bem como analgésicos não opioides. 
Com o intuito de alargar as opções terapêuticas para 
os profissionais de saúde, a Grünenthal é uma das 
empresas líder em investigação e desenvolvimento, 
oferecendo os tratamentos mais avançados para a 
dor aos doentes que deles necessitam.

Os analgésicos opioides continuarão a ser 
uma opção de tratamento importante para 
alguns doentes com dor. Embora nos esforcemos 
para que o acesso a analgésicos opioides não 
seja negado aos doentes que deles necessitam, 
assumimos seriamente a nossa responsabilidade 
associada ao desenvolvimento e à comercialização 
de analgésicos opioides e procuramos reduzir o 
mais possível os riscos da utilização não médica e 
incorreta dos nossos produtos.

A Grünenthal reconhece a importância de 
trabalhar com a comunidade médica e apoia 
a educação da classe médica a fim de assegurar o 
cumprimento das políticas e das orientações que 
regulam a utilização médica correta de analgésicos 
opioides para o tratamento da dor. A Grünenthal 
não apoia a utilização off-label, inapropriada ou não 
médica dos analgésicos opioides.

Desenvolvemos, comercializamos e distribuí-
mos os nossos produtos de acordo com os 
mais rigorosos padrões éticos e científicos, 
seguindo o código de conduta da Grünenthal e 
os padrões da indústria, em colaboração com os  
representantes dos doentes, os profissionais de 
saúde, os parceiros comerciais e as autoridades.
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