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RESUMO 

 

Estudo de caráter quase experimental, com dados prospectivos, comparativo e de abordagem 

quantitativa, realizado em um hospital de referência, objetivando: identificar a efetividade da 

Escala de Estimativa Numérica (NRS) e do Questionário para dor de McGill (MPQ), 

utilizados simultaneamente, para avaliar um grupo de pacientes com dor oncológica (Grupo 

Experimental); identificar a efetividade da Escala de Estimativa Numérica (NRS) para avaliar 

um grupo de pacientes com dor oncológica (Grupo-Controle); identificar a resolutividade da 

dor de acordo com a medicação prescrita, considerando o resultado das escalas de avaliação, e 

compará-la entre os dois grupos de pacientes estudados. A população constou de 100 

pacientes, tanto o grupo experimental como o de controle sendo compostos por 50 pessoas, 

com dados coletados de fevereiro a abril de 2010. Os resultados mostram que, no grupo 

experimental, 32% dos pacientes estavam na faixa de 60 a 69 anos, sendo 80% de mulheres; 

30% possuíam tumor primário na mama, 58% timham metástase, e em 70% a doença estava 

locorregional. Na primeira avaliação da dor, 26 % a identificaram como leve; 46%, 

moderada; e 28%, severa; com média de 5,50. Na segunda avaliação da dor, 2% tiveram 

ausência de dor; 70%, leve; 26%, moderada; e 2%, severa; com média de 3,30. Naqueles com 

dor moderada, 60% utilizaram medicamentos não opioides, 25% com dor severa foram 

medicados com não opioides e 41,67% com opioides fracos. Em relação ao Índice de 

Controle da Dor (PMI), 44,0% tiveram valor “-1”. No grupo controle, 28% estavam na faixa 

etária entre 40 a 49 anos, e 54% eram homens; 20% tinham tumor primário na mama e 

geniturinário, consecutivamente; 56% apresentaram metástase; em 64% a doença estava 

locorregional. Na primeira avaliação da dor, 14% a consideraram leve; 42%, moderada; e 

44% severa; com média de 6,26. Na segunda avaliação da dor, 18% não apresentaram esse 

sinal; em 38% a dor foi leve; 40%, moderada; e 4%, severa; com média de 3,0. Em relação à 

terapia medicamentosa, 71,43% com dor moderada utilizaram não opioide, 22,73% com dor 

severa usaram não opioide e 27,27% opioide fraco. Considerando o PMI, 42% apresentaram 

índice “-1”; e 42%, valor “0”. Concluímos, que apesar da importância da dor como 5° sinal 

vital, ela continua sendo subidentificada e subtratada pelos profissionais. Entretanto, os 

pacientes oncológicos estudados tendiam a reportar a dor com mais facilidade quando 

avaliados com o instrumento NRS do que quando havia o uso combinado da NRS e do MPQ. 

Contudo, acreditamos que a junção desses dois instrumentos representa uma avaliação mais 

eficaz da dor, por compreender as suas faces quantitativa e qualitativa. Recomendamos, 

porém, que este estudo seja replicado com uma população maior, por um período de tempo 

mais longo, e, consequentemente, gerando mais avaliações, para que se possa confirmar ou 

não a hipótese de que a NRS e o MPQ, juntos, avaliem melhor a dor do paciente oncológico. 
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ABSTRACT 

 

 

Quasi-experimental study, with prospective data, comparative with quantitative approach, 

performed in a reference hospital, aiming to identify the effectiveness of the Numerical 

Rating Scale (NRS) and McGill Pain Questionnaire, used simultaneously, to evaluate a group 

of patients with oncologic pain (Experimental Group); to identify the effectiveness of the 

Numerical Rating Scale (NRS) to evaluate a group of patients with oncologic pain (Control 

Group); to identify the resolution of pain according to prescribed medication, considering the 

result of the rating scales, and to compare it between the two groups of patients in the study. 

The population consisted of 100 patients, with both the experimental and control groups being 

composed of 50 people, with data collected from February to April 2010. The results show 

that in the experimental group, 32% of the patients were aged 60 to 69, 80% were female; 

30% had a primary tumor in the breast, 58% had metastasis, and on 70% the disease was 

localized. In the first pain evaluation, 26% identified it as light; 46%, moderate; and 28%, 

severe; with an average of 5.50. In the second pain evaluation, 2% reported no pain; 70%, 

light; 26%, moderate. and 2%, severe, with an average of 3.30. On those with moderate pain, 

60% used non-opioid medicine, 25% under severe pain were medicated with non-opioids and 

41.67% with weak opioids. Regarding the Pain Management Index (PMI), 44.0% were rated 

as "-1". In the control group, 28% were aged 40 to 49, and 54% were male; 20% had 

primary tumor in the breast and genital-urinary system, consecutively; 56% presented 

metastasis; on 64% the disease was localized. In the first pain evaluation, 14% considered it 

light; 42%, moderate; and 44%, severe; with an average of 6.26. In the second pain 

evaluation, 18% did not signal pain; on 38% pain was light; 40%, moderate; and 4%, severe; 

with an average of 3.0. Regarding medicine therapy, 71.43% with moderate pain used non-

opioids, 22.73% with severe pain used non-opioids and 27.27% weak opioids. Considering 

PMI, 42% were rated "-1"; and 42%, rated "0". We conclude that, despite the importance of 

pain as the 5th vital sign, it is still under-identified and under-treated by professionals. 

Nevertheless, studied oncologic patients had a tendency to report pain more easily when 

evaluated with the NRS instrument than with the combined use of NRS and MPQ. We 

believe, however, that the combination of these two instruments represents a more effective 

evaluation of pain, as it allows comprehension of its quantitative and qualitative aspects. We 

recommend, however, the replication of this study on a larger population, for a longer span of 

time, and consequently generating more evaluations, so this can confirm or deny the 

hypothesis that NRS and MPQ can, together, better evaluate pain on the oncologic patient. 

  

Keywords: Nursing. Pain Measurement. Neoplasms. 
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INTRODUÇÃO 
 

“A dificuldade de falar sobre dor, e compreender a dor de outra pessoa, resulta de sua 
complicada origem como função de nosso corpo e nossa identidade”. 

 
(Schuyler Henderson) 



                                                                                                                                Introdução 

 

22 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A transição epidemiológica do Brasil é caracterizada, nos últimos vinte anos, por uma 

mudança no perfil de morbimortalidade decorrente das patologias, que deixam de ser 

prevalentemente infecciosas, passando a um aumento da prevalência e incidência das doenças 

não infecciosas, dentre elas o câncer. Associado a esse fator, evidenciamos o aumento 

considerável da expectativa de vida, como também mudanças sociais e econômicas (CERVI; 

HERMSDORFF; RIBEIRO, 2005; ANDRADE; PEREIRA; SOUZA, 2006; TOSCANO et 

al., 2008; WHO, 2010). 

Com essa mudança epidemiológica, surge o câncer que, de acordo com Menezes et al. 

(2007), é considerado como uma doença crônica que atinge milhões de pessoas em todo o 

mundo, independentemente de classe social, religião ou cultura. Os autores acrescentam que, 

somente pelo fato de a pessoa saber que tem a doença, isso já acarreta consequências na sua 

qualidade de vida, visto que a patologia é carregada de estigmas, como sendo dolorosa, 

mutiladora, incapacitante e mortal. 

 Nesse contexto, Siqueira, Barbosa, Boemer (2007) dizem que o câncer ainda é visto 

como algo vergonhoso, sem possibilidade de cura e contagioso. Infelizmente, essa concepção 

errônea afeta significativamente a autopercepção de comportamento e as relações sociais do 

doente com câncer. 

Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América (EUA), o câncer é 

considerado a segunda causa de morte, sendo a primeira, a doença cardiovascular. Os 

cânceres mais comuns nesses países são os de próstata, mama e cólon (WHO, 2007; 

KLAMBUDE et al., 2009). No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (MS), essa 

patologia também se configura como a segunda causa de morte e, tanto no nosso país como 

naqueles em desenvolvimento, o câncer se manifesta com mais frequência no estômago e colo 

uterino, sendo excluído o câncer de pele não melanoma (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009a). 

Isso se deve à presença de fatores de risco como a falta de saneamento básico, alimentação 

balanceada e erradicação da H. pylori para o câncer de estômago, além da dificuldade de 

aderência e comprometimento de mulheres na realização da citologia oncótica, para o câncer 

de colo uterino (WHO, 2007; BRASIL, 2009a).  

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) (2009a), no Brasil a 

configuração epidemiológica dessa patologia, para o ano de 2010 e 2011, é que os principais 

tipos de cânceres que irão acometer os brasileiros nesse período serão os de próstata e 
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pulmão, e estômago para os homens, e para as mulheres os de mama, colo do útero e cólon. 

Vale salientar que esses dados incluem todas as regiões do país, porém não serão 

contabilizados os cânceres de pele não melanoma (MENEZES et al., 2007; BRASIL, 2009a). 

Conforme a World Health Organization (WHO) (2007) estima-se um aumento 

aproximado de 45% de câncer na população mundial no intervalo temporal de 2007 a 2030, e 

atualmente esse número corresponde a mais de dez milhões de novos casos. Logo, baseado 

nas estatísticas internacionais, em 2020 são esperados aproximadamente quinze milhões de 

casos novos. Salienta-se que cerca de 60% surgirão em países em desenvolvimento e que 

praticamente um terço dessa ocorrência mundial poderia ser prevenido (MORALES-

ALPÍZAR; SALAS-HERRERA, 2004; BRASIL, 2009a). 

 Por essa razão, de acordo com dados epidemiológicos mundiais, o MS criou a Política 

Nacional de Atenção Oncológica, com a finalidade de propor ações de promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, que deve ser implementada em 

todas as unidades federadas, sendo articulada nos três níveis de gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Ressaltamos que essa Atenção Nacional aos pacientes oncológicos está 

incorporada na Portaria de número 2048, de 3 de setembro de 2009 (BRASIL, 2005, 

BRASIL, 2009a).  

 Porém, mesmo com implementações de políticas públicas e os diversos avanços 

tecnológicos existentes na oncologia moderna, o que possibilita um melhor prognóstico da 

doença e a cura, os índices de mortalidade e as taxas de incidência continuam chamando a 

atenção da sociedade (SIQUEIRA; BARBOSA; BOEMER, 2007). 

Nesse sentido, pelas características fisiopatológicas que envolvem o câncer, o sujeito 

acometido dessa doença apresenta um quadro progressivo de dor, interferindo diretamente na 

sua qualidade de vida por influenciar na execução de suas atividades de vida diárias (AVDs), 

nas suas relações interpessoais e no seu convívio social como um todo (CERACEDA, 2007; 

COSTA, 2009). 

 Considerando esse agravo à saúde das pessoas, Oliveira e Torres (2003), Deandrea et 

al. (2008), Gárcia-Hernández et al. (2009) dizem que a dor é um dos principais sinais 

referidos por pacientes oncológicos. É tida como o segundo sintoma mais temido pelas 

pessoas que foram recentemente diagnosticadas, sendo o medo da morte a principal sensação 

enfrentada por essas pessoas (CHICO; HAYASHI; FERREIRA, 2004). 

A dor é conceituada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor -International 

Asociation for the Study of Pain (IASP) (2007a, p.1) como “uma experiência sensorial e 

emocional desagradável associada com dano tissular real ou potencial, ou descrito em tais 
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termos”.”. Essa conotação faz da dor uma experiência subjetiva e individualizada, onde 

aspectos como os emocionais, sensitivos, cognitivos e socioculturais são indissociáveis 

(CALIL; PIMENTA, 2005; PEDROSO; CELICH, 2006; SOCIEDADE BRASILEIRA PARA 

O ESTUDO DA DOR, 2008). 

 Castro et al. (2006) ressaltam que a dor, independentemente da patologia, tem sido 

uma das principais preocupações da humanidade, a qual sempre buscou incessantemente por 

respostas consoladoras que gerassem explicações sobre os questionamentos oriundos desse 

sinal e dos sofrimentos que pairam sobre o cotidiano do ser. A necessidade da justificativa de 

sua origem e a possibilidade de controle, seja no âmbito temporário ou definitivo, sempre 

receberam posição de destaque no transcorrer da história, tanto pela população como pelos 

pesquisadores e profissionais da saúde. 

No processo de compreensão do sofrimento humano, a dor era vista, historicamente, 

como forma mítica, mística e religiosa. A indissociação entre a dor e o sofrimento era 

considerada uma forma de itinerário para alcance da graça e purificação das culpas. Essa 

concepção religiosa fundamentava-se na medicina clássica de Hipócrates, Divinunstest opus 

sedare dolorien, onde sedar a dor seria uma obra divina (MICELI, 2002; TEIXEIRA; 

OKADA, 2002). 

 Contemporaneamente, a dor abrange definições e significados diversos conforme a 

individualidade de cada sujeito social. Há, portanto, uma perda do conceito da dor e do 

sofrimento como sentido místico, sendo substituído por conjecturas de modificações dos 

mecanismos neurofisiológicos como alterações da percepção, abrangendo tanto a atividade 

cognitiva quanto a comportamental (PESSINI, 2006; CASTRO et al., 2006). 

 Assim sendo, consideramos como uma das grandes preocupações da humanidade o 

entendimento do fenômeno da dor, visto que este acompanha toda a caminhada evolutiva da 

existência do ser humano (CASTRO et al., 2006). 

Rossato e Magaldi (2006) ressaltam que a dor é uma sensação temida por qualquer 

indivíduo, não importando a faixa etária em que se encontra. De acordo com Vlaeyen e 

Crombez (2007), o medo da dor está relacionado à sensação de impotência para minimizá-la 

ou revertê-la, como também à incapacidade de suportá-la.  

Nesse sentido, McCaffery e Beeve (1989 apud SOSCIA, 2003) definiram a dor como 

algo subjetivo, que existe quando a pessoa que a sente diz existir. Isso ganha magnitude 

quando aliamos essa verdade à real essência do cuidar que, para Boff (2004, p. 33), “é uma 

atitude [...] momento de atenção, de zelo e de desvelo. [...] atitude de ocupação, preocupação, 

de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. É nesta esfera subjetiva que 
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deve surgir a singularidade dos nossos cuidados, levando à compreensão de que a dor e o 

sofrimento são experiências humanas extremamente frequentes.  

Sabemos que a essência da Enfermagem está no cuidar; e compreender o valor desse 

vocábulo requer contemplar a vida que está em qualquer ser humano, seja no hígido ou no 

doente. Dessa forma, a Enfermagem cuida com vistas à proteção, prevenção e preservação do 

bem estar humano, do significado do sofrimento e da dor do paciente, e tentando levar sentido 

à vida de quem sofre (RODIN et al., 2009). 

Contudo, alguns elementos e até mesmo atitudes são importantes na concretização da 

prática do cuidado em Enfermagem, como: a sensibilidade, comprometimento, 

disponibilidade, cientificidade, comunicação e relacionamento interpessoal, respeito ao 

silêncio e ao choro, compreensão dos momentos de revolta e a percepção de que cada 

paciente é um ser único (RODIN et al., 2009). 

Nesse sentido, uma das teorias de Enfermagem que se adapta de maneira peculiar a 

essa arte do cuidar é a Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard E. Peplau. O foco 

principal dessa teoria é o processo interpessoal entre o profissional, o enfermeiro, e o 

paciente, sendo sustentada pelo entendimento da individualidade humana, com sua história, 

sua cultura e o meio que está inserida (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 2005).  

Sendo assim, a busca por essa compreensão da subjetividade humana deve estar muito 

presente para nós, enfermeiros, muitas vezes considerados verdadeiros maestros do cuidado, 

em relação a atenção prestada aos pacientes oncológicos e com dor. 

Salientamos, porém, que adentrar no universo do paciente com queixa de dor não é 

tarefa fácil, pois devemos considerar relevante a natureza subjetiva desse sinal. Como 

conseqüência, tem-se um obstáculo que precisa ser vencido, ou seja, se faz necessário que as 

barreiras que impedem uma real assistência alicerçada na relação humana sejam 

ultrapassadas. O perceber, conhecer e acreditar são ações que possibilitam o surgimento e o 

crescimento da relação enfermeiro/paciente (OLIVEIRA; LEÃO, 2007). 

Com esta visão, percebemos a importância de um relacionamento terapêutico entre o 

profissional de enfermagem e o paciente, devendo se estender aos demais que lidam com a 

saúde. De acordo com Betts (2003), a humanização depende da comunicação e interação 

terapêutica, da capacidade de reconhecer, perceber e se sensibilizar com o sofrimento do 

outro, seja no âmbito fisiológico, psicológico ou emocional. Compreendendo assim, a 

humanização deve ser um processo reflexivo sobre os valores e princípios que direcionam a 

prática de cada profissional de saúde (BACKES; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006).  
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Com o objetivo de tornar factível essa interação, em 2000 o MS implementou o 

Programa Nacional de Humanização no Atendimento Hospitalar (PNHAH), com vistas a 

humanizar a prática em saúde, buscando promover melhorias nas relações dos profissionais de 

saúde com o paciente (BRASIL, 2001a). Esse programa é mais uma iniciativa para combater 

a indiferença dos profissionais perante as queixas dos pacientes, principalmente quando se 

trata de algo tão subjetivo como a dor. Para tanto, é premente o resgate da condição humana 

para que haja consolidação na qualidade das relações do cuidado, visto que a humanização 

precisa reconhecer e valorizar os aspectos subjetivos inerentes a cada ser (BACKES; 

LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006). 

Em resposta ao PNHAH, o MS, no ano de 2002, considerou a necessidade de 

prosseguir com implementações de políticas públicas focalizadas na assistência aos pacientes 

com dor, colocando em vigor o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados 

Paliativos. Com este avanço da humanização nas demais instâncias do SUS, em 2003 foi 

apresentada pelo MS uma política que viesse contemplar os sujeitos sociais no âmbito da 

saúde, sejam eles os usuários, profissionais ou gestores. Essa proposta foi denominada de 

Política Nacional de Humanização da Gestão e Atenção (PNH) (BRASIL, 2003; GOMES et 

al., 2008). 

A iniciativa do SUS em investir nesse programa de assistência à dor e aos cuidados 

paliativos foi respaldada no fato de 70% a 80% dos brasileiros usuários do SUS apresentarem 

como queixa principal a dor aguda ou crônica. A subjetividade desse fenômeno humano, 

carregado de significado, gerador de sofrimento e comprometedor da qualidade de vida 

necessita ser alvo de atenção no âmbito da saúde (BRASIL, 2002; PESSINI, 2006; ELER; 

JAQUES, 2006). A repercussão dessa realidade é refletida nas esferas psicossocial e 

econômica, ocasionando um real problema de saúde pública. Sendo assim, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) preconizou como uma das principais prioridades no sistema de 

saúde pública o efetivo controle da dor (MICELI, 2002). 

É importante ressaltar que a dor crônica acomete cerca de 7% a 46% da população 

geral, sendo considerada a principal causa de absenteísmo no trabalho, aposentadorias por 

doenças, licenças médicas e indenizações trabalhistas. Isso implica afirmar que a dor crônica é 

tida como um problema de saúde pública (MICELI, 2002; LIMA; TRAD, 2008). 

O Brasil ainda se encontra em etapas tidas como rudimentares em relação ao cuidado 

digno da dor e do sofrimento humano no sistema de saúde vigente. Infelizmente, a dor é tanto 

subestimada quanto subtratada pelos profissionais de saúde (PESSINI, 2006).  
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Conforme Budó et al. (2008), a subjetividade que ronda a dor é universal e complexa, 

pois sua evidência interage de forma direta com o meio sociocultural. Isso se torna um desafio 

no cotidiano do exercício profissional do setor saúde, que precisa conhecer as peculiaridades 

dessa temática e, como conseqüência, oferecer melhor qualidade de cuidado. 

Quando se trata do paciente com câncer, a dor é estimada em mais de 50% das pessoas 

que apresentam essa patologia, podendo ocorrer em 70% a 90% naqueles com a doença 

avançada (PIMENTA; FERREIRA, 2006; JUVER; VERÇOSA, 2008; DELGADO-GUAY; 

BRUERA, 2008; MAIR, 2009; COSTA, 2009; GÁRCIA-HERNÁNDEZ et al., 2009). 

Conforme Gonçalves (2002), doença avançada é aquela que apresenta metástases sem 

possibilidade de cura. 

Nesse raciocínio, a gênese da dor do câncer pode ser oriunda do próprio câncer ou do 

tumor primário (infiltração – invasão tumoral direta ou metastática), está relacionada à terapia 

anticancerosa (quimioterapia, radioterapia e cirurgia) ou aos métodos de investigação da 

doença, como a biópsia. Pode também estar associada ao surgimento das síndromes 

paraneoplásicas não tendo algumas vezes ligação com o tumor (CHICO; HAYASHI; 

FERREIRA, 2004; LAURETTI; FERREIRA, 2007; JUVER; VERÇOSA, 2008; FERRELL; 

LEVY; PAICE, 2008). 

Desse modo, a OMS decretou que a dor oncológica deve ser vista de forma 

emergencial. Em vista disso, o diretor da IASP, Gebhart (2008), afirmou a necessidade de se 

atentar para o combate da dor do câncer, decretando como período oficial e mundial de luta 

contra a dor oncológica o período de outubro de 2008 a outubro de 2009. O mesmo autor 

afirma que essa campanha teve a finalidade de instigar os profissionais de saúde a 

conhecerem mais sobre a dor no câncer, para que, assim, sejam menos amadores no manejo, 

na avaliação e no controle da algesia. Outro aspecto importante foi o incentivo às pesquisas 

sobre essa temática, bem como o desenvolvimento de terapias alternativas de alívio desse 

sinal e do sofrimento do paciente oncológico (GEBHART, 2008). 

Portanto, jamais se pode negligenciar a queixa álgica, principalmente quando se trata 

de um paciente oncológico, considerando que este pode apresentar concomitantemente mais 

de um tipo de dor, pois não se trata somente daquela com fundamento fisiopatológico, mas 

também a de cunho psicológico e espiritual (BRASIL, 2001b; SALAMONDE et al., 2006). 

Uma das descrições frequentemente utilizadas quando se aborda a dor oncológica é a 

“dor total”, termo proposto por Cicely Saunders em 1964, para enfatizar que esse sinal advém 

de polifatores causais, considerando o domínio físico, emocional, social e espiritual. Isso 

expressa a impossibilidade de interpretar a dor no ser humano como somente causada pelo 
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dano tecidual, ou seja, no contexto da nocicepção (GONÇALVES, 2002; PIMENTA; 

FERREIRA, 2006). 

É importante também considerar que o paciente com neoplasia maligna sofre 

alterações relevantes nas realizações de suas AVDs, surgindo mudanças nos papéis familiares 

e sociais, preocupações financeiras, ocasionando, assim, uma perda de controle sobre sua 

própria vida (MORAES, 2007). 

 A dor como sinal da doença oncológica pode causar ou intensificar aspectos que 

comprometem de maneira significativa a qualidade de vida do paciente oncológico, como a 

insônia, anorexia, caquexia, o isolamento com perda do convívio social, a redução das 

atividades laborais e as de lazer, e o confinamento no leito (LAURETTI; FERREIRA, 2007). 

 Ressaltamos que a intensidade e a localização álgica, além de sofrerem influência de 

natureza psicoambiental, dependem da localização do tumor, das metástases, assim como de 

outras estruturas que são acometidas. Um exemplo disso são os tumores que se desenvolvem 

em espaços fechados, como os de cabeça, pescoço e cérebro, as metástases ósseas 

(PIMENTA; FERREIRA, 2006). 

Conforme a Joint Comission on Acreditation on Heathcare Organizations (JCAHO), 

desde janeiro do ano 2000 a dor foi considerada como o 5° sinal vital, sendo necessários sua 

avaliação e seu registro, como é realizado pelos profissionais com os demais sinais vitais: 

pulso, temperatura, pressão arterial e frequência respiratória (PEDROSO; CELICH, 2006). 

Silva e Ferrari (2008) ressaltam que esse sinal é considerado tão relevante como os 

demais, sendo necessária sua avaliação no ambiente clínico, principalmente no hospitalar. O 

prognóstico de muitas patologias e a eficácia no tratamento dependem de uma forma 

considerável, na monitoração da dor. 

Pedroso e Celich (2006) acrescentam que perceber e avaliar a dor como um 5° sinal é, 

de certa forma, buscar melhorias na qualidade de vida de cada ser humano que sofre. É 

proporcionar melhorias consideráveis no seu cotidiano, sendo um resgate de sua condição 

humana. 

Tomamos, pois, Souza e Hortense (2007) como referência, quando dizem que o 

reconhecimento, a avaliação e o registro da dor devem se estender a qualquer que seja o tipo 

de dor aguda ou crônica. Nesse sentido, Kazanowski e Laccetti (2005), Lauretti e Ferreira 

(2007) enfatizam que a dor pode ser aguda ou crônica. 

 A dor aguda apresenta função de alerta com bom delineamento temporal, manifesta-se 

por um curto intervalo de tempo e deve durar até menos de seis meses. Está associada 

diretamente às doenças de prognóstico previsível e responde ao tratamento com analgésicos 
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considerados comuns, conforme a “escada analgésica” da OMS (TANAKA; LACERDA, 

2005; LAURETTI; FERREIRA, 2007). 

Sendo assim, o indivíduo com dor aguda apresenta um estereótipo característico: 

contratura muscular da face; palidez; sudorese; dificuldade na mobilidade corpórea; alteração 

emocional, como ansiedade, choro frequente, agitação e atitude defensiva. Isso tudo leva a 

alterações nos parâmetros de normalidade dos sinais vitais, principalmente o pulso e a 

respiração, devido ao aumento da atividade do sistema nervoso autônomo (KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005; LAURETTI; FERREIRA, 2007). 

Por sua vez, a dor crônica é de longa duração, necessita de mais de seis meses para ser 

sanada. Todavia, alguns autores como Salvetti e Pimenta (2007), e Braun Filho, Braun e 

Prado (2006) reportam a dor crônica no âmbito temporal como superior a três meses de 

ocorrência, seja de modo contínuo ou recorrente, e estando associada às doenças de 

imprevisíveis prognósticos. Ela pode apresentar um caráter autolimitado, o que leva o 

paciente ao isolamento social e, como conseqüência, a quadros depressivos. Desse modo, as 

síndromes dolorosas podem propiciar o surgimento de depressão, que pode atenuar a queixa 

dolorosa (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; BRAUN FILHO; BRAUN; PRADO, 2006; 

CASTRO et al., 2006; SPOLETINI et al, 2009). 

Ainda sobre a dor crônica, ressaltamos que ela não promove alteração dos sinais vitais 

nem a contratura da face. De acordo com Chico, Yashi, Ferreira (2004), geralmente não está 

associada a respostas neurovegetativas. Há, porém, uma convergência com a dor aguda em 

relação ao quadro de agitação (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005; BRAUN FILHO; 

BRAUN; PRADO, 2006). 

Com toda esta complexidade atribuída à dor, sabemos que não é nada fácil avaliá-la, 

devido à sua subjetividade e singularidade. Contudo, para que se promova um tratamento 

adequado, é necessário que o profissional de saúde saiba compreendê-la e quantificá-la, por 

meio do relato, expressões corporais indicativas de sofrimento, ou até mesmo por alterações 

nos demais sinais vitais (CHICO; HAYASHI; FERREIRA, 2004). 

Baseados nas novas definições da dor, Paiva et al. (2006) reforçam que esse sinal 

precisa fazer parte da ação do cuidar, não podendo ser ignorado pelos profissionais. Assim 

sendo, Rodríguez et al. (2004) pontuam cinco passos importantes para a realização desse 

diagnóstico: avaliar, localizar, contextualizar, documentar e reavaliar. 

Andrade, Pereira, Souza (2006); Pedroso e Celich, (2006) acrescentam que o processo 

de avaliação da dor é algo amplo e complexo, pois são necessárias informações precisas sobre 

a data do início do evento, sua intensidade, localização, duração, irradiação, periodicidade, 
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fatores desencadeantes, minimizadores e maximizadores da intensidade da dor. Os autores 

complementam que também deve ser levado em consideração o significado da dor para o 

paciente e família; a interferência na realização das AVDs, nos relacionamentos interpessoais, 

principalmente na qualidade de vida (ANDRADE; PEREIRA; SOUZA, 2006; PEDROSO; 

CELICH, 2006). 

Nesse sentido, há necessidade de uma comunicação interpessoal efetiva no binômio 

paciente/profissional, pois é através desse laço que há possibilidade de rompimento das 

dificuldades e diferenças presentes na cultura, nos valores, nas crenças e na própria história de 

vida, facilitando a concretização do cuidado. Este deve estar focalizado na queixa da dor e em 

sua avaliação pela equipe profissional (VIANA; DUPAS; PEDREIRA, 2007; PONTES; 

LEITÃO; RAMOS, 2008).  

O processo de avaliação da dor deve ser realizado de forma sistemática, continuada e 

registrado de forma detalhada, com a finalidade de compreender as causas do quadro álgico, 

tornando possível a implementação das melhores possibilidades terapêuticas, avaliando 

sempre sua eficácia (CHICO; HAYASHI; FERREIRA, 2004). No entanto, alguns fatores 

prejudicam o processo de mensuração da dor, como a linguagem técnica utilizada 

erroneamente pelos profissionais de saúde na comunicação com o paciente, dificultando a sua 

compreensão, o que depende também do aspecto cultural do indivíduo. Sabe-se que, em 

muitas culturas, a manifestação de dor em determinado momento é algo esperado de forma 

normal (KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

 A atuação no manejo da dor humana pode ser feita através de instrumentos que devem 

ser padronizados, universalizando a linguagem e contribuindo não só na melhoria da 

qualidade da assistência prestada, como também fornecendo dados para futuras pesquisas e 

para a busca da melhor evidência para determinar a eficácia e eficiência de um tratamento. A 

utilização desses recursos tem proporcionado estratégias relevantes nos registros da dor e na 

efetivação da analgesia (RIGOTTI; FERREIRA, 2005). 

Esses instrumentos podem ser considerados unidimensionais - que mensuram a dor 

unicamente no aspecto de sua intensidade; por sua vez, os multidimensionais a avaliam nos 

aspectos da intensidade e dimensões sensoriais e afetivas (RIGOTTI; FERREIRA, 2005; 

ROSSATO; MAGALDI, 2006). Para avaliar a dor podemos ferramentas como o instrumento 

unidimensional (Escala de Estimativa Numérica), que mede tão somente a intensidade da dor, 

deixando de lado aspectos importantes nessa avaliação. No entanto, o multidimensional 

(Questionário para dor de McGill) avalia as dimensões sensorial-discriminativa, afetiva-

motivacional e a cognitiva-avaliativa.  
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Com o propósito de medir a dor para então medicá-la, minimizá-la ou curá-la, grupos 

de interesse sobre essa temática, vêm intensificando seus estudos em nível mundial, e, claro, o 

Brasil não foge à regra. São várias as propostas elaboradas para avaliar a dor no aspecto de 

intensidade, como as escalas verbais descritivas e categóricas (exemplos: as escalas 

analógicas visuais numéricas e a escala verbal descritiva, sendo utilizados vocábulos que 

representem a intensidade da dor, como: nenhum, pouco, modesto, moderado ou grave) e as 

pictográficas (figuras, faces, cores, linhas) (RIGOTTI; FERREIRA, 2005; CARVALHO; 

KOWACS, 2006). 

 O uso de instrumentos no processo de avaliação da dor possibilita garanti-la como o 5° 

sinal vital, contudo, o desconhecimento dos instrumentos ou o uso inadequado interferem de 

forma significativa na mensuração da queixa álgica, pois impossibilita a existência de 

parâmetros avaliatórios da dor referida (ROSSATO; MAGALDI, 2006). 

Baseado nesses dados, o enfermeiro, por estar ao lado do paciente, possui uma posição 

privilegiada para considerar essa dor, tendo autonomia para avaliar e medicar nas prescrições, 

se necessário, perceber a necessidade de mudanças terapêuticas, atentar para a evolução ou 

involução do quadro álgico. Ele deve, acima de tudo, fornecer cuidado dentro de uma visão 

holística e humanística, buscando sempre reduzir o sofrimento aparente ou oculto do ser. 

Contudo, é importante ressaltar que a valorização desse cuidado está no trabalho em equipe 

multidisciplinar, buscando melhoria na qualidade de vida desses pacientes.  

Esse conhecimento existente poderá facilitar a elaboração de estratégias de cuidado e 

fazer com que o enfermeiro compreenda a real conceituação de dor, para que, assim, a lacuna 

existente entre a teoria e prática possa ser preenchida, oferecendo melhor prestação de 

cuidados ao paciente com câncer. 

Percebemos, no entanto, que há uma necessidade de mudanças na formação acadêmica 

dos profissionais de saúde, no sentido de um cuidar com uma visão holística antropológica. 

Leão (2007) também concorda com a falta de abordagem da temática da dor nos cursos de 

graduação e até mesmo de pós-graduação, principalmente de Enfermagem, acarretando 

prejuízos notórios na realização de sua práxis. 

Face ao exposto, firma-se o interesse temático desta pesquisa a partir da minha prática 

assistencial tanto como enfermeiranda em estágio extracurricular, como profissional, em uma 

clínica especializada em oncologia. Nesse percurso, pude perceber o quadro álgico de alguns 

pacientes, a dificuldade da equipe de enfermagem em avaliar a dor e de reconhecê-la como o 

5° sinal vital. 
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Considerando o avanço mundial do câncer e, consequentemente, da atenção à dor 

oncológica, embora existam preocupações por parte das autoridades políticas, dos 

profissionais de saúde e da população, frequentemente ela não é reconhecida como um 

problema que requer solução urgente. No entanto, quando alguma conduta é tomada, pode 

ocorrer de modo inadequado, mesmo quando há possibilidade de recurso financeiro 

disponível (MENOSSI; LIMA; CORRÊA, 2008). 

Com isso, a dor oncológica torna-se cada vez mais um problema considerado de saúde 

pública e é de extrema relevância que os profissionais de saúde estejam a par dessa situação, 

para que compreendam o sofrimento do paciente e saibam lidar cientificamente e sob um 

olhar holístico para com o significado da dor.  

Entendemos, pois, que a realização de um estudo desta natureza é de extrema 

importância tanto para os profissionais que atuam diretamente com esses pacientes e seus 

familiares, no sentido de dar-lhes conforto e melhoria na qualidade de vida, como para 

aqueles que pesquisam estratégias de alívio da dor. Acrescentamos que a busca da 

compreensão, avaliação e de uma terapêutica álgica adequada de acordo com a necessidade de 

cada paciente poderá contribuir para melhorar a qualidade na assistência de enfermagem às 

vítimas de câncer, independente do estágio da doença. Justifica-se também devido à 

inexistência de estudos sobre essa temática no nosso estado, Rio Grande do Norte.  

Posto isso, a relevância desta pesquisa ainda é respaldada no fato de admitir que a 

enfermagem, por permanecer mais tempo com o paciente, tem maiores possibilidades de 

construir uma relação de ajuda interativa e interpessoal, o que acarreta em melhor 

compreensão do ser humano no seu contexto de existência. Essas considerações permitem 

entender a necessidade do comprometimento da equipe de enfermagem perante as suas 

responsabilidades, principalmente, frente ao paciente oncológico com dor. 

Dessa forma, observamos que muitas vezes o paciente, mesmo que medicado, 

continua com uma queixa álgica. Isso pode ocorrer pela falta de avaliação correta da dor, ou 

pela terapêutica inadequada para aquele tipo de dor. E nesse sentido, questionamos: O 

instrumento unidimensional (Escala de Estimativa Numérica) e o multidimensional 

(Questionário para dor de McGill), utilizados simultaneamente, são capazes de avaliar a dor 

oncológica com mais precisão do que o instrumento unidimensional (Escala de Estimativa 

Numérica) utilizado isoladamente com a mesma finalidade? 

Atrelamos a essa questão a seguinte hipótese: 

A dor do paciente oncológico avaliada pelo instrumento unidimensional (Escala de 

estimativa Numérica) e o multidimensional (Questionário para dor de McGill) 
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simultaneamente, apresenta maior efetividade do que quando avaliada apenas pelo 

instrumento unidimensional (Escala de Estimativa Numérica). 

Com essa abordagem, acreditamos que este estudo poderá contribuir para subsidiar a 

prática dos profissionais envolvidos na prestação dos cuidados ao paciente oncológico. 

Esperamos também que o estudo sobre o câncer, nas suas várias esferas, possa ser introduzido 

no ensino da graduação em Enfermagem, despertando, assim, tanto o interesse dos futuros 

profissionais para essa abordagem, como sobre o conhecimento da avaliação da dor nesses 

pacientes. Como resultado deste conhecimento sobre o cuidar, que o paciente tenha melhor 

qualidade de vida ou uma morte com dignidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

“A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente 
dita”. 

(Mahatma Gandh) 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 Avaliar dois grupos de pacientes com dor oncológica internados no Hospital de 

referência em oncologia de Natal/RN, com vistas a: 

 

 

Identificar a efetividade do instrumento unidimensional (Escala de Estimativa Numérica) e o 

multidimensional (Questionário para dor de McGill) utilizados simultaneamente para avaliar 

um grupo de pacientes com dor oncológica (Grupo Experimental). 

 

Identificar a efetividade do instrumento unidimensional (Escala de Estimativa Numérica) para 

avaliar um grupo de pacientes com dor oncológica (Grupo-Controle). 

 

Identificar a resolutividade da dor de acordo com a medicação prescrita, considerando o 

resultado das escalas de avaliação, e compará-la entre os dois grupos de pacientes estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

“O medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento, e nenhum coração jamais sofreu quando 
foi em busca do seu sonho”. 

(Paulo Coelho) 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Para melhor compreensão do nosso objeto de estudo, neste capítulo será apresentada a 

revisão de literatura, sendo subdividida nos seguintes tópicos: considerações sobre o câncer, a 

dor oncológica, mecanismo fisiopatológico da dor, avaliação e controle da dor, instrumentos 

utilizados para a avaliação da dor e a importância da comunicação enfermagem/paciente no 

alívio da dor oncológica e a terapêutica álgica. 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÂNCER  

 

 O termo “câncer” é oriundo de uma denominação em latim para o caranguejo (cancer) 

e faz uma analogia com o homem, pois ele geralmente expressa aquilo que o ameaça em 

forma de símbolos, pelo fato de que esse animal tanto agarra como adere a qualquer parte, 

tem capacidade infiltrante, gosta de viver em profundidade, desloca-se de forma desordenada 

e imprevisível (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000; BORGES et al., 2006).  

Logo, de acordo com Toscano et al. (2008), câncer é compreendido como uma 

patologia de característica genética com descontrole nos mecanismos de proliferação celular 

anormal, com capacidade de infiltração de tecidos adjacentes, bem como de disseminação a 

distância. 

 Por essa razão, o câncer é considerado como a segunda causa de mortalidade, 

perdendo o lugar apenas para as patologias cardiovasculares. Menezes et al. (2007) inferem 

que, independentemente da etiologia, cultura, classe social ou religião, o câncer é considerado 

uma patologia crônica que afeta milhões de pessoas. Dessa forma, estima-se que acontecerão 

mais de 30 milhões de novos casos dessa doença no ano de 2020, em nível mundial, o que 

torna essa realidade preocupante, sendo por isso considerada um sério problema de saúde 

pública (CASCAIS; MARTINI; ALMEIDA, 2008; BRASIL, 2008; BRASIL, 2009a). 

Assim, fazendo um comparativo entre a incidência e os principais tipos de câncer no 

Brasil, observamos que no ano de 2000 a neoplasia maligna se apresentava como a terceira 

causa de óbito por doença, no nosso país. Em relação aos principais tipos de câncer que 

acometeram a população brasileira nesse mesmo período, identificamos que os principais 

eram os de mama, pulmão, estômago e colo do útero, com exceção do câncer não melanótico 

de pele (KLIGERMAN, 2000). 
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Contudo, de acordo com o Ministério da Saúde (MS) (2008), a neoplasia assume a 

segunda posição como principal causa de mortalidade entre os brasileiros e foi estimado pelo 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), no ano de 2009, que para os anos de 2010/2011 os 

principais cânceres mais incidentes nos brasileiros serão de próstata, mama, pulmão, cólon e 

reto, estômago e de colo do útero, com exceção do câncer de pele do tipo não melanoma 

(BRASIL, 2009a). 

 Ressaltamos que o câncer não consiste em uma doença unicausal, pelo contrário, esse 

termo é considerado para um conjunto de mais de 100 patologias caracterizadas por um 

processo alterado e desordenado de multiplicação celular. Essa enfermidade pode atingir 

qualquer pessoa, não importando idade, sexo ou raça, visto que a única condição para o 

indivíduo ter essa doença, é estar exposto a algum fator determinante (SECOLI; PADILHA; 

OLIVEIRA LEITE, 2005; ALMEIDA et al., 2005; BORGES et al., 2006). 

Os fatores desencadeadores do câncer podem ser classificados como endógenos e 

ambientais, e dentre os endógenos temos os genéticos e familiares (hereditariedade). 

Atualmente evidenciamos um maior número de cânceres relacionados à predisposição 

genética, como os de mama, retinoblastoma familiar e cânceres de cólon, além dos pólipos 

adenomatosos familiares; contudo não se pode negligenciar a exposição do indivíduo a outros 

fatores relevantes (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000; BRASIL, 2009b). 

Quando referimos aos fatores ambientais, destacamos os agentes físicos - exposição à 

radiação, inflamação crônica, o uso de tabaco; os fatores dietéticos como a ingestão de álcool, 

consumo de nitritos e nitratos; agentes químicos - fumaça do tabaco, corantes, pesticidas, 

dentre outros; fatores socioculturais -  estilo e hábitos de vida; e fatores por agentes 

infecciosos - vírus e bactérias (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000; TOSCANO et al., 

2008; BRASIL, 2009b). Sendo assim, o modo de vida da sociedade moderna implica em 

maior exposição aos fatores carcinogênicos, o que contribui de forma significativa para o 

possível surgimento de neoplasias malignas, considerando o fato que essa patologia é 

multicausal, como já enfatizamos (SILVA; SERAKIDES; CASSALI, 2004). 

 Dessa forma, o mecanismo fisiopatológico do câncer começa quando uma 

determinada célula sofre mutação da carga genética, o ácido desoxirribonucleico (DNA) que 

está contido em seu núcleo, por influência dos fatores cancerígenos ou cocancerígenos, sejam 

endógenos ou ambientais, originando células não responsivas aos comandos dos mecanismos 

reguladores do crescimento como da divisão celular (SECOLI; PADILHA; OLIVEIRA 

LEITE, 2005). Vale salientar que, com essa intensa multiplicação celular anormal, surge a 
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necessidade da gênese de novos vasos sanguíneos que sustentarão essas novas células com 

nutrientes. Esse processo é conceituado como angiogênese (ALMEIDA et al., 2005). 

O processo de formação do câncer é denominado de carcinogênese ou oncogênese, 

envolvendo transformações genéticas, atingindo a ativação de proto-oncogenes, os quais 

quando acionados, transformam-se em oncogenes, e/ou inativando genes supressores de 

tumor (SOUTO; FALHARI; CRUZ, 2005).  

A carcinogênese é formada por três etapas: iniciação, promoção e progressão. A 

primeira etapa, a iniciação, é o momento em que o material genético celular sofre 

interferência dos carcinógenos. Geralmente essas modificações são corrigidas pela própria 

célula, através de mecanismo de reparação do DNA e ou pela apoptose, e quando isso não 

ocorre surgem algumas alterações dos genes. Contudo, neste estágio ainda não há 

possibilidade da detecção clínica de um tumor (SMELTZER; BARE, 2002; SILVA; 

SERAKIDES; CASSALI, 2004). 

A segunda etapa denominada de promoção, é vista como uma exposição mais 

prolongada aos fatores desencadeadores, tendo como consequência o aumento das mutações. 

Esta fase é caracterizada pela influência dos oncogenes ou genes que causam o câncer, e que 

são derivados dos proto-oncogenes, considerados genes promotores do crescimento e da 

diferenciação celular. A terceira, identificada como de progressão, é distinguida pela 

capacidade de invasão e disseminação aos tecidos adjacentes ou às células alvo (SILVA; 

SERAKIDES; CASSALI, 2004; ALMEIDA et al., 2005). 

É valido acrescentar que a primeira etapa da divisão celular, a mitose, ocorre com mais 

frequência nas células malignas quando comparadas com as normais, aumentando a 

disseminação da doença (SMELTZER; BARE, 2002). 

A capacidade de disseminação que a célula cancerígena apresenta a partir do tumor 

primário a sítios a distância é denominada de metástase. A invasão proveniente dos cânceres 

primários às demais áreas do corpo ocorre por três vias de acesso, sendo a primeira a 

implantação direta nas cavidades ou superfícies corporais, isto é, há uma invasão das células 

malignas em uma determinada cavidade, como a peritoneal. Outra via de disseminação é a 

linfática, pois os vasos linfáticos são considerados como um dos principais meios de 

disseminação. Na via hematogênica, a disseminação das células malignas pelos vasos arteriais 

é menor, pois as artérias apresentam paredes mais espessas, o que dificulta a penetração 

destas células. Assim, temos a rede venosa como a via de propagação mais comum das células 

cancerígenas  (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). 
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Conforme Smeltzer e Bare (2002), o processo metastático pode ser atribuído à própria 

circulação linfática ou hematológica, como também pela afinidade específica de algumas 

células cancerígenas com moléculas presentes em tecidos corporais específicos.  

Os principais tumores primários que apresentam metástase óssea são os de próstata e 

mama; por sua vez, o de mama também possuí metástases axilares isoladas. As metástases 

parequimatosas podem ser advindas de qualquer tipo de câncer sistêmico, como pulmão, 

cólon, mama e rim (JIMENEZ-ANDRADE; MANTYH, 2009). 

Uma das formas de avaliar a evolução do câncer é por meio do seu estadiamento, isto 

é, o tamanho do tumor ou a extensão da metástase fazem parte de um sistema denominado 

TNM. Tem como finalidade prioritária classificar a doença por extensão anatômica, e essa 

categorização deve ser feita, quando possível, tanto clinicamente como histopatologicamente. 

Por conseguinte, para descrever a extensão anatômica da patologia, três componentes são 

importantes: 

T – a extensão do tumor primário 

N – ausência ou presença e a extensão de metástase em lifonodos regionais  

M – ausência ou presença de metástase a distância 

O fato de se acrescentar números a esses componentes direciona à extensão ou ao 

comprometimento da doença. Assim, se tem T0, T1, T2, T3, T4; N0, N1, N2, N3; M0, M1 

(BRASIL, 2004). 

 Duas classificações são admitidas ao sistema TNM: a clínica, TNM ou cTNM, é 

considerada anterior a qualquer modo de terapia; e a patológica, pTNM, sendo a análise 

realizada a partir de uma peça operatória. Por sua vez, o grupamento por estádio pode ser: 

Estádio 0 (carcinoma in situ), Estádio I (invasão local inicial), Estádio II (tumor primário 

limitado ou invasão linfática regional mínima); Estádio III (o tumor abrange uma região 

extensa); Estádio IV (avanço local do tumor) (BRASIL, 2004; GADELHA; COSTA; 

ALMEIDA, 2005). 

Esse sistema foi idealizado nos anos de 1943 por Pierre Denoix, sendo assumido na 

década de 50 pelo Comitê da União Internacional Contra o Câncer; vem sendo utilizado até 

então, porém, passa por uma revisão sistemática para atualização, estando na 6ª edição da 

versão em português (GADELHA; COSTA; ALMEIDA, 2005). 

 A necessidade de agrupar os cânceres em estádios partiu do fato de que as taxas de 

sobrevivência eram constadas mais nos casos em que era determinada a localização da 

patologia em seu sítio primário do que quando a doença se disseminava. Dessa forma, 
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frequentemente esses grupos eram divididos em casos iniciais ou avançados da doença 

(BRASIL, 2004). 

 A aplicabilidade desse sistema permite o acompanhamento da doença, no prognóstico, 

na modalidade terapêutica que mais condiz para o tratamento da doença, na prevenção de 

possíveis complicações, dentre outros. 

 

3.2 A DOR ONCOLÓGICA 

 

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente”. 

(William Shakespeare) 

 

 Grande parte dos pacientes que são diagnosticados com câncer apresenta como 

primeiro sinal a dor, que poderá ser considerada como moderada ou até mesmo grave, em 

algum momento do decurso da doença (MANTHY, 2006). 

Esse sinal causa grande sofrimento, principalmente quando as pessoas estão sem 

possibilidade terapêutica (CHERNY, 2000; LAI et al., 2009). Estima-se que 

aproximadamente 50% dos pacientes com câncer apresentam esse sinal na fase inicial da 

doença, podendo atingir até 70%; todavia, nos estágios mais avançados, esse percentual varia 

em mais de 70% até 90%. Isso determina o caráter emergencial da dor oncológica como um 

desafio à saúde pública mundial (MORAES, 2007; JUVER; VERÇOSA, 2008; COSTA, 

2009). 

Apesar de toda a contribuição por meio dos avanços técnicos e científicos ocorridos na 

área da oncologia, como a busca por uma detecção precoce de muitos tipos de câncer, e das 

inovações no tratamento, como a utilização da terapia monoclonal, infelizmente a dor 

continua sendo um sinal de medo e de diminuição na qualidade de vida para os pacientes 

oncológicos (SECOLI; PADILHA; OLIVEIRA LEITE, 2005). 

A dor oncológica apresenta características peculiares por ser frequente, diária, 

contínua, pode persistir por várias horas ao longo do dia, com manifestação em mais de um 

local, e apresenta intensidade significativa. Ressaltamos a influência de outros aspectos, como 

os sociais - familiares e condições financeiras, culturais - valores e crenças, espirituais - 

determinação, sacrifício ou purificação, e aspectos psicológicos - como emoções, estigmas e 

preconceitos, os quais são tidos como intensificadores dessa dor (PIMENTA; FERREIRA, 

2006; CARVALHO, 2008; BUDÓ et al., 2008; RIPAMONTI; BANDIERI, 2009).  
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Observar a dor oncológica sobre este prisma foi primeiramente descrito por Cicely 

Saunders, que conceituou esse evento como Dor Total, sendo composta por quatro elementos: 

a dor física, psicológica, social e espiritual (MCCOUGHLAN, 2006). Isso enfatiza a 

multiplicidade de fatores que contribuí para o significado da dor (PIMENTA; FERREIRA, 

2006). 

 Sendo assim, a dor física pode ocorrer em virtude do próprio tumor, do tratamento, 

comorbidades não relacionadas, como debilidade geral; a dor social relaciona-se à situação 

financeira, cultural, familiar e status social. A dor espiritual implica na aflição espiritual, no 

receio da solidão e principalmente da morte; a dor psicológica se manifesta por oscilações de 

humor, medo, depressão e ansiedade (BRASIL, 2001b; SIGN, 2008). 

 Contudo, sabemos que a dor é algo subjetivo e singular, e a sua interferência em todos 

os elementos supracitados dependerá diretamente da experiência vivenciada por cada 

indivíduo; portanto, o significado depende do contexto experimentado (COSTA, 2009). 

 Vale ressaltar que a subjetividade desse fenômeno pode desencadear sofrimento, e 

que, conforme Pessine (2006, p. 21), esse termo atrelado à doença significa “angústia, 

vulnerabilidade, perda de controle e ameaça ao eu”. Com isso, se faz necessário distinguir a 

doença do sofrimento, visto que a primeira é experimentada pelo órgão do corpo em si, em 

contrapartida, o sofrimento é vivenciado pelo indivíduo como um todo, influenciados pelos 

fatores já relatados (MORAES, 2007).  

A melhor compreensão dessa dor total pode ser vista no esquema a seguir: 
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Figura 1 - Influências modificando a percepção da dor pelo paciente.  
Fonte: Organização Mundial de Saúde (1986, p. 3). 

 

Com essa descrição, observamos a importância de todas as variáveis como 

influenciadoras da percepção da dor e do significado desse vocábulo para o ser com câncer. 

Logo, conforme Juver e Verçosa (2008), o olhar holístico sobre a dor, alicerçado pela 

definição da dor total, resgata a complexidade da condição humana que não se reduz a um 

físico doente. 

De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), a dor oncológica pode ser classificada 

quanto à sua etiologia, origem e características e duração. Assim sendo, conforme a etiologia, 

a dor do câncer pode ser desencadeada pela própria doença (tumor primário), afetando os 

tecidos adjacentes, ocorrendo invasões ósseas, viscerais, no sistema nervoso central (SNC), 

infiltrações no sistema nervoso periférico (SNP) e agredindo as partes moles. Porém a dor 

pode não estar relacionada à neoplasia maligna, como, por exemplo a cefaléia e a neuropatia 

periférica do diabetes. Outro meio de indução da dor do câncer é pelo tratamento oncológico 

relacionado à quimioterapia, radioterapia e cirurgia (PIMENTA; FERREIRA, 2006; 

LAURETTI; FERREIRA, 2007; MORAES, 2007; COSTA, 2009). 

Em relação ao tratamento quimioterápico, alguns agentes antineoplásicos podem 

induzir à neuropatia periférica, o que incluí os derivados da platina, a vincristina e os taxanos, 

com uma incidência entre 30% a 70% dos pacientes que recebem esses quimioterápicos 
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(MANTHY, 2006; LAIRD; COLVIN; FALLON, 2008; REYES-GIBBY, 2009). Quanto à 

radioterapia, esta pode ocasionar prejuízo neural por radiação, o que incluí tanto a plexopatia 

braquial, como a síndrome pélvica pós-radiação. As cirurgias para tratamento do câncer, 

como a mastectomia, toracotomia, amputação, podem desencadear quadros dolorosos no pós-

cirúrgico (COSTA, 2009). Outra fonte produtora de dor nos pacientes com câncer é 

proveniente dos métodos investigativos para o reconhecimento do diagnóstico, como no caso 

das biópsias (CHICO; HAYASHI; FERREIRA, 2004).  

Baseado nas características, a dor pode ser somática, visceral ou neuropática. A dor 

somática ocorre com o acionamento dos nociceptores cutâneos ou profundos pelos 

mediadores inflamatórios produzidos pela massa tumoral, podendo ser causada por invasões 

tumorais nos ossos, articulações, músculos ou tecidos conectivos. Geralmente, é de fácil 

localização, sendo identificada como aquela produzida por facada e/ou pontada (LAURETTI; 

FERREIRA, 2007; MORAES, 2007).  

A dor visceral pode ser ocasionada pela oclusão das vísceras, distensão ou estiramento 

dos tecidos torácico ou abdominal. A localização é imprecisa e se caracteriza como pressão, 

aperto, podendo causar náuseas e vômitos (ANDRADE FILHO, 2001; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005). Vale ressaltar que órgãos sólidos, como o pulmão, fígado e rins, são 

insensíveis à dor, sendo esta sinalizada apenas quando há envolvimento da cápsula ou de 

estruturas adjacentes (LAURETTI; FERREIRA, 2007). 

Por sua vez, a dor de caráter neuropático resulta da lesão parcial ou total do SNC ou 

do SNP e pode ser produzida por infiltração de raízes, troncos ou plexos nervosos, tendo 

como origem as síndromes paraneoplásicas ou o próprio tratamento radioterápico e 

quimioterápico. Esse sinal pode ser caracterizado como uma sensação de “queimação”, 

formigamento, descrita como disestésia, ou se apresentar como sensação de choque, facada, 

denominada de paroxística (LAURETTI; FERREIRA, 2007; MORAES, 2007). 

Andrade Filho (2001) acrescenta que a dor pode apresentar uma característica mista 

nos pacientes oncológicos, sendo bastante frequente, estando relacionada à localização do 

tumor. Muitas vezes este pode infiltrar alguns tecidos, como nervos, osso e/ou vísceras, 

caracterizando uma dor inflamatória, visceral e neuropática. 

Quanto à duração, a dor pode ser dividida em aguda ou crônica. Geralmente, aparecem 

manifestações sintomáticas podendo influenciar na modificação do padrão de sono, libido e 

do apetite, diminuição na execução das atividades de vida diária (AVDs), seja no âmbito 

familiar, social ou profissional, aumento de irritabilidade e minimização da capacidade de 
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concentração. Essas alterações podem ser mais bem enfatizadas na dor crônica, devido à 

constância do quadro álgico (KRELING; CRUZ; PIMENTA, 2006). 

Dessa forma, a dor aguda tem a funcionalidade de alerta e suas manifestações se dão 

em um determinado tempo, podendo atingir um intervalo menor que seis meses, e 

apresentando uma limitação temporal. As doenças às quais a dor aguda está associada são 

aquelas que apresentam uma previsão no prognóstico e, naturalmente, respondem ao 

tratamento analgésico proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizando a 

“escada analgésica” (TANAKA; LACERDA, 2005; LAURETTI; FERREIRA, 2007). 

Portanto, o estereótipo do indivíduo que apresenta dor aguda se mostra com contratura 

dos músculos da face; palidez; sudorese; dificuldade na movimentação corporal; 

vulnerabilidade emocional, como ansiedade, choro frequente, agitação, inquietude e atitude 

defensiva. Todas essas manifestações sintomatológicas ocasionam mudanças nos padrões de 

normalidade dos sinais vitais, principalmente o pulso e respiração, devido ao aumento da 

atividade do sistema nervoso autônomo (LAURETTI; FERREIRA, 2007; KAZANOWSKI; 

LACCETTI, 2005). 

Considerando a dor crônica, geralmente necessita-se de um tempo superior a seis 

meses para ser curada. Entretanto, Salvetti e Pimenta (2007) relatam esse tipo de dor no 

âmbito da temporalidade como superior a três meses de ocorrência, sendo de modo contínuo 

ou recorrente. As doenças de prognósticos imprevisíveis estão associadas com esse tipo de 

dor, não havendo modificações no parâmetro dos sinais vitais, pois, geralmente, não estão 

associadas ao mecanismo neurovegetativo (BRAUN FILHO; BRAUN; PRADO, 2006; 

CHICO; HAYASHI; FERREIRA, 2004). 

Nesse sentido, grande parcela da população é acometida por dor crônica, o que 

compromete a capacidade física e funcional, afetando diretamente as AVDs e, como 

conseqüência, diminuindo a qualidade de vida (KULKAMP; BARBOSA; BIANCHINI, 

2008). O caráter autolimitado da dor crônica pode levar o indivíduo ao isolamento social e, 

assim, apresentar quadros depressivos. Com isso, as síndromes dolorosas podem propiciar o 

aparecimento de depressão, acentuando a queixa dolorosa (BRAUN FILHO, BRAUN, 

PRADO, 2006; CASTRO et al., 2006). 

Esse tipo de dor é frequentemente observada nos pacientes oncológicos, podendo 

ocorrer tanto devido ao tumor primário ou às metástases, as modalidade terapêuticas 

(radioterapia, quimioterapia e cirurgia), assim como aos métodos investigativos da doença. 

Por conseguinte, pode ocasionar danos que atingem as esferas físicas, emocionais, 

comportamentais e sociais (SILVA; ZAGO, 2001). Contudo, esse paciente pode apresentar 
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ocasionalmente a dor aguda, em casos de crises de dores ósseas decorrentes das metástases, 

como daquelas provenientes de comorbidades paraneoplásicas (COSTA, 2009). 

 

3.3 MECANISMO FISIOPATOLÓGICO DA DOR 

 

O fenômeno sensitivo doloroso é formado por uma sequência de eventos, sendo 

desencadeado, primeiramente, pela transformação dos receptores ou terminações nervosas 

livres (nociceptores) dos estímulos ambientais térmicos, mecânicos e ou químicos intensos em 

potenciais de ação. Estes são transferidos para o SNC por meio das fibras nervosas 

amielínicas do grupo C ou mielinizadas finas A delta do SNP (TEIXEIRA,2001). 

Durante a evolução de uma lesão ou de um processo inflamatório prolongado, os 

nociceptores equivalentes aos transdutores do sinal são sensibilizados pelos 

neuromoduladores inflamatórios (acetilcolina, bradicinina, histamina, serotonina, 

leucotrienos, substância P, prostaglandinas, citocinas inflamatórias, interleucinas, dentre 

outros). Logo, o fenômeno da sensibilização tende a ampliar a informação nociceptiva 

(TEIXEIRA, 2001; GOZANNI, 2004; TEIXEIRA, 2006). 

Sendo assim, os neuromoduladores periféricos, citados anteriormente, facilitam a 

despolarização da membrana neuronal por tempo prolongado, exacerbando a hiperalgesia – o 

aumento da sensibilidade a um estímulo nociceptivo, ou a alodínea - sensação de dor 

provocada por estímulos que, em princípio não deveriam gerá-la. Isso pode ser evidenciado 

pelo aumento da condutividade de canais de sódio ou cálcio, ou pela redução do influxo de 

potássio ou cloro intracelular (GOZANNI, 2004). 

Face ao exposto, a nocicepção é considerada um conjunto de eventos neurofisiológicos 

produzidos por uma lesão tecidual e de sua percepção, captados por transdutores específicos 

associados às fibras nos nervos periféricos, sendo do tipo A delta ou C. A compreensão da 

nocicepção acontece por meio de quatro processos: a transdução, transmissão, modulação e a 

percepção (GOZANNI, 2004; ARBAIZA, 2005). 

A transdução é o processo em que os estímulos nocivos, sejam estes térmicos, 

mecânicos ou químicos, são convertidos numa atividade elétrica em nível dos receptores, os 

quais se localizam principalmente na pele, músculos, articulações e vísceras, gerando um 

potencial de ação. Este se propaga pelas vias ascendentes, através das vias dos SNP como as 

dos SNC, até o córtex cerebral (ARBAIZA, 2005; CHAVES, 2007). 

Por sua vez, a transmissão consiste na transferência da informação comandada pelos 

neurotransmissores, os quais são liberados pelos neurônios aferentes primários (NAPs), onde 
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há condução do impulso doloroso até o corno posterior da medula espinal (CPME). O 

principal neurotransmissor liberado pelo NAP é o glutamato. Entretanto, as fibras do NAP, 

antes de fazerem sinapse com os neurônios que se localizam no CPME, podem tanto ascender 

quando descender até uma região conceituada como trato de Lissauer, precisamente na região 

gelatinosa que apresenta um papel importante na facilidade da transmissão ou inibição da 

informação dolorosa no CPME (ARBAÍZA, 2005). 

Ainda nesse processo, na medula espinal, os aferentes primários fazem sinapses nas 

lâminas I, II e V, assim denominados pela classificação de Rexed. A lâmina I ou camada 

marginal é o centro da recepção da informação que chega da periferia, seus neurônios fazem 

sinapses com os neurônios da lâmina II ou substância gelatinosa de Roland, a qual apresenta 

uma função inibitória, e os sinais são retransmitidos através dos neurônios da lâmina V em 

direção ao tálamo e ao córtex (GOZANNI, 2004). 

Em seguida, os neurônios tidos como de segunda ordem presentes no CPME, 

ascendem na medula por meio de feixes ou tratos. Os principais tratos que pertencem a esse 

sistema ascendente nociceptivo são tratos espinotalâmicos, espinorreticular 

espinomesencefálico, espinocervical, sistema pós-sináptico da coluna dorsal. Ressaltamos que 

o trato espinotalâmico conecta-se com as unidades celulares presentes no tálamo, córtex, 

região frontal, parietal e sistema límbico, o que implica em retratar o início do componente 

discriminativo e afetivo da dor. O trato espinorreticular é considerado uma via direta entre a 

medula e a formação reticular, representa um significante papel na dimensão afetivo 

motivacional e nos reflexos motores, somáticos e autonômicos (CHAVES, 2007).  

O terceiro processo, denominado de modulação, consiste em um controle inibitório do 

mecanismo excitatório da transmissão nociceptiva. Esses mecanismos inibitórios podem 

ocorrer por meio de controle descendentes superiores ou a nível espinal, visto que a reação a 

um estímulo nocivo e a manifestação da dor dependem de fatores diversos, como excitação, 

atenção e expectativa frente a esse fenômeno através de fatores emocionais, cognitivos e 

situacionais. Dessa forma, o impulso doloroso no CPME pode sofrer alteração antes de 

ascender em níveis superiores do SNC como uma inibição ou facilitação da transmissão 

nociceptiva (CHAVES, 2007).  

Sendo assim, é de valia ressaltarmos a Teoria do Controle do Portão, proposta em 

1965 por Melzack e Wall, que infere a possibilidade de um mecanismo neurofisiológico que 

controla a ativação ou inibição da percepção de um estímulo doloroso. Segundo os autores 

Melzack e Wall (1965 apud FRUTUOSO; CRUZ, 2004), existe a possibilidade da influência 
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da emoção, da atenção e da memória das experiências dolorosas mais recentes sobre o 

controle da entrada da informação nociceptiva. 

De acordo com Frutuoso e Cruz (2004), essa possibilidade de modelo proposto 

contribuiu significativamente na ampliação da definição da dor, visto que se iniciam as 

considerações sobre a multidimensão do fenômeno dor, abrangendo, assim, os seus aspectos 

cognitivos e afetivos. 

Na percepção, o quarto processo, o impulso nociceptivo é visto como dor, a qual sofre 

influências nas suas três dimensões: sensorial-discriminativa, onde a sensação de dor é 

reconhecida, sendo identificada a área corpórea atingida pelo processo doloroso, intensidade e 

natureza da dor; a dimensão afetivo-motivacional, a qual faz referência às emoções e 

sentimentos que atingem a experiência dolorosa, como o medo, irritação, ansiedade e 

depressão; e a cognitivo-avaliativa, que está de acordo com os significados, crenças, 

expectativas e atitudes do passivo a esse fenômeno (CHAVES, 2007).  

Ressaltamos que a definição da dor e sua experiência se dão em termos da consciência 

humana, visto que algia e nocicepção são termos distintos, podendo ocorrer dor sem 

nocicepção e nocicepção sem dor. Isso explica a definição da dor em nociceptiva, neuropática 

e mista (ARBAIZA, 2005). 

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP) (2007b), 

entendemos por dor nociceptiva aquela oriunda das reações fisiológicas de acordo com o 

estímulo doloroso. Esse sinal é observado nos casos resultantes de inflamação, traumatismo, 

osteoartrite, dor visceral, dor pós-operatória. A dor determinada como neuropática é uma 

resposta às reações tidas como inadequadas à lesão ou alteração funcional direta do SNC, 

como a neuropatia periférica – neuralgia pós-herpética, neuralgia do trigêmio, neuropatia 

diabética, neuropatia pós-trauma, neoropatia pós-cirúrgica e da neuropatia central – dor pós-

Acidente Vascular Cerebral (AVC) e dor mielopática.  

Teixeira (2006) acrescenta que a dor por nocicepção implica em atualização, 

sensibilização, desinibição neuronal (devido à apoptose dos neurônios supressores) e na 

hipoatividade do sistema supressor. Porém, a dor neuropática deve-se à sensibilização 

neuronal às moléculas produzidas durante a degradação de estruturas do SNP ou SNC.  

Por sua vez, a dor mista compreende tanto a neuropática quanto a nociceptiva, como 

nos casos da neuropatia compressiva, radiculopatia cervical, torácica e lombar, e na dor 

oncológica (IASP, 2007b). Ressaltamos que esse tipo de sinal é considerado o mais frequente 

nos pacientes com câncer (ANDRADE FILHO, 2001).  
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Sabemos que grande parte dos pacientes adquire efeitos secundários a esses quadros 

dolorosos como o sofrimento, devido ao aumento do estresse psicológico tornar o limiar da 

dor diminuído. Assim, percebemos que uma das respostas mais negativas do indivíduo frente 

ao fenômeno doloroso é o sofrimento (TEIXEIRA, 2006). 

 

 

3.4 AVALIAÇÃO E CONTROLE DA DOR 

 

“A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional”. 

(Carlos Drummond de Andrade). 

 

 Reconhecendo o problema da dor e sua fisiologia, é de extrema relevância saber como 

avaliá-la e controlá-la. É compreendido, porém, que este é um dos aspectos mais desafiadores 

no cuidado ao paciente com câncer. Conforme McCaffery e Beeve (1989 apud SOSCIA, 

2003), a dor existe quando a pessoa que a sente diz existir. Essa verdade deve permear todas 

as etapas do processo avaliativo e da terapia álgica, pois, para Moraes (2007), o acreditar na 

queixa do paciente é o passo inicial desse processo. 

 Compreendendo essa dificuldade, desde o ano 2000 a dor foi considerada pela Joint 

Comission on Acreditation on Helthcare Organizations (JCAHO) como o 5° sinal vital. Sendo 

assim, é vista como um sinal vital tão importante quanto os demais (temperatura, frequência 

cardíaca, frequência respiratória e pressão), que precisa ser avaliado para direcionar o 

tratamento e a conduta do plano terapêutico (PEDROSO; CELICH, 2005; WARFIELD, 2007; 

SILVA; FERRARI, 2008). 

 A padronização da dor como um sinal vital faz com que ela não seja só reconhecida 

como um sintoma, mas principalmente seja considerada um sinal de alerta que precisa ser 

monitorado. Logo, a monitoração desse sinal pelos profissionais indica uma qualidade no 

padrão de cuidado prestado (SILVA; FERRARI, 2008). A sua monitoração permite planejar a 

medicação conforme a necessidade do paciente e avaliar a eficácia do tratamento 

(PEDROSO; CELICH, 2005). Portanto, para Souza (2002), uma mensuração apropriada, 

possibilita a minimização dos riscos de um determinado tratamento, podendo haver uma 

opção pelo melhor e mais seguro plano terapêutico. 

Dessa forma, cinco etapas são primordiais para diagnosticarmos a dor, assim 

distribuídas: avaliar, localizar, contextualizar, documentar e reavaliar (RODRÍGUEZ et al., 

2004). 
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 Primeiramente, é feita uma abordagem sobre a etapa inicial da avaliação da dor, que 

deve ser realizada de forma contínua e sistematizada (SILVA; ZAGO, 2001; BURTON, 2004; 

MORAES, 2007). Com isso, Costa (2009) aponta alguns princípios que são necessários para a 

realização dessa avaliação, destacando: realizar uma avaliação clínica cuidadosa com uma 

detalhada anamnese e bom exame físico, usar instrumentos de avaliação da dor conforme a 

capacidade cognitiva do paciente, inserir uma abordagem psicossocial na avaliação 

considerando a questão familiar e cultural, atentar à presença de outros sinais que estão 

correlacionados à dor, como constipação, fadiga, alterações de humor, entre outros. 

Percebemos que não se pode avaliar a dor de forma isolada. Assim, Miceli (2002) 

propõe a avaliação combinada considerando a autopercepção, crenças e expectativas do 

paciente e dos profissionais. Fazem parte dessa avaliação o histórico pessoal e familiar, as 

inter-relções fragilizadas do paciente, bem como a observação dos profissionais às alterações 

físicas desencadeadas, dentre elas as alterações dos demais sinais vitais, mudanças da mímica 

facial assim como da postura corporal, e alterações nos próprios marcadores biológicos.  

Todavia, não há exames laboratoriais específicos que avaliem a dor, sendo necessária a 

confiança no relato subjetivo do paciente (PAIVA et al., 2006). 

 Os autores ora citados ressaltam que essa proposta só será factível se houver uma 

comunicação entre os dois sujeitos sociais, o paciente e o profissional, considerando que a 

escuta ativa do ouvinte, a disponibilidade do estar presente e o interesse em promover o 

cuidar formam um tripé para sustentação dessa avaliação combinada da dor (PAIVA et al., 

2006).  

Vale salientar que, na hora de se enfatizar a necessidade da avaliação clínica, 

adentramos nas etapas subsequentes do processo, que incluem a localização da dor, que pode 

ser mais bem diagnosticada por meio do exame físico. Contudo, devemos estar atentos aos 

relatos do paciente sobre irradiação da dor ou se esta apresenta unicamente um ponto fixo 

determinado (PEDROSO; CELICH, 2006).  Um outro aspecto extremamente importante é o 

de contextualizar a dor, quando os fatores tidos de impactos, como a família, o ambiente, o 

social, a cultura, o espiritual e o psicológico, devem ser considerados (RODRÍGUEZ et al., 

2004).  

Com essa versão, o câncer em si pode desencadear relações familiares fragilizadas por 

seu estigma social, de risco eminente de morte, de tratamentos altamente agressivos e até 

mutiladores, o que acarreta privação social, podendo levar o doente à exclusão social. Assim, 

se faz necessário também o conhecimento do papel familiar do doente com câncer, pois, 

quando este é arrimo de família, o sofrimento familiar é exacerbado em virtude da 
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preocupação financeira futura, gerando sentimento de incapacidade e outros tipos de 

distúrbios emocionais, como a depressão (CARVALHO, 2008). 

Por sua vez, a cultura é outro aspecto contextual da dor, visto que é tida como um 

processo que influencia vários fatores, como os políticos, sociais, geográficos, históricos e 

econômicos. Logo, cada grupo social e até mesmo cada núcleo familiar têm uma linguagem 

única e própria de expressar a dor e o sofrimento, pois a cultura desempenha um papel de 

grande influência na questão do grau de tolerância ou não da dor (BUDÓ et al., 2008). Esta 

tolerância, acrescentam os autores, pode estar relacionada a fatores sensoriais, aos aspectos 

genéticos, emocionais, sociais - como a própria cultura, e por essa razão há uma grande 

variedade no limiar de dor, como esta é expressa e comunicada por cada indivíduo. 

Em relação à espiritualidade, esse aspecto se torna cada vez mais necessário no âmbito 

da saúde, pois a espiritualidade se comporta como um dos fatores determinantes para o bem 

estar e o suporte social. Portanto, a busca pelo significado e propósito da vida é um meio de 

sustento e compreensão do sofrimento (PERES et al., 2007).  

A esfera psicológica da contextualização da dor é extremamente importante, pois o 

câncer pode levar a alterações de humor representadas pela depressão, resultando na 

exacerbação da dor própria da doença, tornando-se um desencadeamento cíclico de reações 

(JUVER; VERÇOSA, 2008). O medo, a impotência frente à doença e a ausência de 

capacidade de suportá-la também são reações emocionais observadas pelo processo 

doloroso(VLAEYEN; CROMBEZ, 2007). 

 Destacamos os dois últimos aspectos neste processo avaliativo, que são o documentar 

e o reavaliar. Os registros devem ser realizados incluindo desde questões relativas ao início do 

processo doloroso, localização, intensidade, frequência e duração, quais fatores acentuam e 

minimizam, como também a qualidade dessa dor (RIGOTTI; FERREIRA, 2005). Dessa 

forma, sempre devemos reavaliar como está o tratamento, analisar sua eficácia, atentar aos 

horários regulares das medicações, pois, caso seja necessário, devemos alterar o plano 

terapêutico em benefício da melhoria do quadro álgico (RODRÍGUEZet al., 2004). 

Ressaltamos, porém, que a dor oncológica, na maioria dos casos, pode ser aliviada; 

contudo, a busca por seu controle ainda continua sendo um ponto desafiador para os 

profissionais e pacientes. Isso ocorre tanto devido às crenças, quanto aos medos que existem 

em torno do plano terapêutico, como o receio pelos efeitos secundários das medicações, 

conhecimentos inadequados sobre o manejo da dor, aspectos legais, entre outros 

(MORALES-ALPIZAR; SALES-HERRERA, 2004; CLOSS; CHATWIN; BENNETT, 

2009). Esse controle insuficiente pode originar efeitos prejudiciais à vida do paciente e seus 
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familiares, e, desse modo, o correto controle álgico precisa ser uma das principais prioridades 

dos profissionais. Para que haja o controle da dor do câncer, devemos observar três 

componentes essenciais: avaliação, terapêutica com opioides e a interação com outros 

modelos terapêuticos (CLEARY, 2000). 

 Uma das principais causas de inadequação do controle álgico do câncer, na maioria 

das vezes, é proveniente de falhas na formação acadêmica dos profissionais de saúde, 

principalmente dos médicos e enfermeiros, quando na sua prática se deparam com uma queixa 

de dor de um determinado sujeito social (WHO, 2002; LEÃO, 2007).  

Contribuindo com esses autores, Capra (2006, p.135) infere que “a atual prática 

médica, atuando dentro de uma limitada estrutura biomédica, tenta reduzir a dor a um 

indicador de algum distúrbio fisiológico específico. Na maioria das vezes, a dor é tratada por 

meio da negação e suprimida por analgésicos”. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO DA DOR 

 

“Escrevo esta canção porque é preciso. 

Se não escrevo, falho com o pacto que tenho abertamente com a vida. 

É preciso fazer alguma coisa para ajudar o homem. 

Mas agora.” 

(Thiago de Mello) 

 

 

 A avaliação da dor deve estar fundamentada em bases científicas que possam ser 

utilizadas em nível internacional. Quando isso acontece, a linguagem se torna universalizada, 

podendo ser compreendida independentemente do país ou da cultura. Contribui também para 

avaliar a qualidade da assistência, especialmente quando há necessidade de fazer uma 

auditoria, além de servir de subsídios para as pesquisas.  

 Sendo assim, o entendimento abrangente do fenômeno doloroso só se dá por completo 

quando conhecemos e utilizamos os instrumentos considerados apropriados na mensuração da 

dor, tanto na sua intensidade quanto nas respostas afetivas relacionadas ao processo (SOUZA; 

HORTENSE, 2007). 

 Dessa forma, Pimenta e Teixeira (1996) acreditam que os instrumentos que avaliam a 

dor em adultos, em especial as dores consideradas crônicas, são baseados principalmente no 

relato do próprio paciente, tido como uma “autoridade” sob o aspecto de sua dor, devido seu 

caráter subjetivo. Contribuindo com esses dados, Carvalho e Kowacs (2006) inferem que a 
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informação advinda do paciente a respeito da intensidade da dor é subjetiva, divergindo entre 

cada sujeito conforme a idade, etnia, sexo e experiências dolorosas já vivenciadas. 

Quando medimos a intensidade da dor de um paciente com câncer através de um 

instrumento, buscamos com isso traçar um plano terapêutico que se adapte ao cuidado, 

proporcionando melhorias no desconforto e sofrimento. Logo, toda a terapia farmacológica 

utilizada será de acordo com a intensidade álgica vivenciada e reportada pelo sujeito, e de 

acordo com a proposta da OMS, que classifica o evento álgico como leve, moderado ou 

severo (OMOTI; CAROLINE OMOTI, 2007). 

 Posto isso, os instrumentos que têm como objetivo avaliar a dor são classificados em 

duas categorias, os denominados unidimensionais e os multidimensionais.Os unidimensionais 

avaliam unicamente uma dimensão da dor, tendo sido criados em sua maioria nos anos de 

1960, período em que a dor era definida somente pelo aspecto físico. No entanto, aqueles 

classificados como multidimensionais avaliam duas ou três dimensões: a sensorial-

discriminativa, a motivacional-afetiva e a cognitivo-avaliativa, com as quais é possível dar 

ênfase à dor de uma forma multidimensional, e foram influenciadas pelas propostas de 

Melzack, em meados da década de 70 (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; ROSSATO; 

MAGALDI, 2006). 

 Dessa forma, os estudos de Melzack subsidiaram a definição de dor proposta pela 

IASP, focalizando a subjetividade da experiência nessas três dimensões. O componente 

sensitivo, a dimensão sensorial-discriminativa, associa-se à lesão visceral, somática visceral, 

somática músculo-esquelética e neuropatias, trazendo a questão física da dor. Por sua vez, a 

dimensão motivacional-afetiva integra aspectos emocionais, abrangendo a interpretação da 

experiência como receio, medo, frustração, raiva, melancolia, depressão, tristeza, ansiedade, 

entre outros, e por meio de respostas neurovegetativas. O aspecto cognitivo, que é a dimensão 

cognitivo-avaliativa, está relacionado ao entendimento da resposta dolorosa, e agrega fatores 

como pensamentos, raciocínio, memória, representação e significado (FRUTUOSO; CRUZ, 

2004; SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007). 

 Quanto aos instrumentos unidimensionais, se destaca a Escala de Estimativa 

Numérica (Numeric Rating Scale - NRS). Sua aplicação é mais indicada para adultos e 

crianças com idade superior a 9 anos, que tenham a capacidade cognitiva de expressar a sua 

dor de uma forma quantificada em números (NIH PAIN CONSORTIUM, 2007). Nessa 

escala, os sujeitos avaliam esse sinal em intervalos numéricos de 0 a 10 ou de 0 a 5, onde 0 

representa ausência de dor e os números 5 ou 10 significam a pior dor imaginável (RIGOTTI; 

FERREIRA, 2005; BREIVIK et al., 2008). Conforme Morales- Alpízar (2004), a 
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classificação da dor por esse método tem uma pontuação de 0 a 10, onde: com zero (0) o 

paciente não apresenta dor, de 1 a 3 indica dor leve; de 4 a 6 mostra dor moderada; e um 

indicador maior ou igual a 7 expressa que a dor é considerada severa, sendo o 10 a pior dor 

possível. 

A Escala Visual Analógica (Visual Analogue Scale – VAS) é considerada um 

instrumento simples, universal, que pode ser utilizado e compreendido quando há divergência 

cultural ou de linguagem entre o avaliador clínico e o sujeito com dor (SCOPEL; ALENCAR; 

CRUZ, 2007). Consiste em uma representação gráfica de uma linha de 10 cm de comprimento 

com dados verbais em suas extremidades como “nenhuma dor” e, no outro extremo, “dor 

máxima”, sendo quantificada através dessa régua, na qual o paciente aponta a intensidade da 

dor (BREIVIK et al., 2008). Conforme Rodriguéz et al. (2004), essa escala pode ser 

representada em cores que variam nas tonalidades de azul, verde, amarelo e vermelho, sendo a 

cor azul a que representa a dor de menor intensidade, aumentando conforme a sequência da 

cores. Vale ressaltar que esse instrumento origina resultados nivelados em intervalos, os quais 

podem ser utilizados através de análise estatística (RIGOTTI; FERREIRA, 2005).  

A Escala Verbal Descritiva é considerada pequena, de fácil manuseio tanto pelo 

profissional de saúde quanto pelo paciente, podendo ser aplicada para qualquer tipo de dor. 

Consiste na escolha dos descritores que mais se adaptem à intensidade de dor, com a 

utilização dos seguintes vocábulos: nenhum, pouco, modesto, moderado ou grave (RIGOTTI; 

FERREIRA, 2005). 

As escalas pictográficas contêm símbolos, figuras, como faces, copos, cores. Dentre 

estes podemos destacar a Escala de Faces, principalmente a de Wong-Baker, modelo 

americano amplamente utilizado, pela facilidade do reconhecimento do quadro doloroso 

representado nas figuras (CARVALHO; KOWACS, 2006). Esse método é indicado para 

adultos e crianças com idade superior a 03 anos (RODRIGUÉZ et al., 2004; NIH PAIN 

CONSORTIUM, 2007).  

De acordo com Rossato e Magaldi (2006), esse instrumento parece melhor se adaptar 

melhor às crianças na fase pré-escolar, uma vez que estas ainda não foram alfabetizadas nem 

têm conhecimentos matemáticos. Ele consiste na representação simbólica de seis faces, onde 

a primeira representada por uma face sorridente que significa ausência de dor, e as demais 

mudam suas expressões conforme a intensificação da dor, até atingir a última face, 

determinada pela dor máxima (RODRIGUÉZ et al., 2004; RIGOTTI; FERREIRA, 2005). 

Quanto aos instrumentos classificados em multidimensionais, destacamos o 

instrumento Questionário para dor de McGill. Foi proposto por Melzack em 1975, na 
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cidade de Montreal (Canadá), com o principal objetivo de proporcionar medidas qualitativas 

da dor que poderiam ser analisadas estatisticamente. Souza e Hortense (2007) inferem que 

esse instrumento tem a finalidade básica de avaliar a dor nos seus aspectos afetivo, avaliativo 

e sensorial, que estão representados na descrição do fenômeno doloroso e são mundialmente 

os mais referenciados (SANTOS et al., 2006) 

De acordo com Pimenta, Teixeira (1996), esse instrumento é considerado como o 

melhor e o mais utilizado quando se pretende avaliar as várias dimensões da dor no seu 

aspecto quantitativo e qualitativo por meio de descritores verbais, e a sua elaboração foi 

baseada na concepção da fisiologia da dor. 

 Esse instrumento consta de um quadro dividido em 16 subgrupos, onde os descritores 

estão organizados em sequência crescente de intensidade, com a seguinte distribuição: os 

subgrupos de 1 a 10 representam o grupo sensorial-discriminativo; os subgrupos de 11 a 15 

abordam a dimensão afetivo-motivacional; o subgrupo 16 se refere ao componente cognitivo-

avaliativo, e os subgrupos 17 a 20 são itens da miscelânea (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; 

MYSTAKIDOU et al., 2002). 

Apesar de esse instrumento ser eficaz na descrição do tipo de dor que acomete o 

paciente, apresenta limitações para a sua utilização na prática clínica cotidiana, pois é 

necessário muito tempo para realizar a avaliação. A linguagem usada nos descritores pode ser 

compreendida erroneamente devido à baixa escolaridade da população brasileira, e a divisão 

dos descritores nas dimensões sensitiva, afetiva e avaliativa é desproporcional, não podendo 

originar de modo tão fidedigno o tipo de dor (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; SOUZA; 

HORTENSE, 2007; SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007).  

Outro instrumento para avaliar a dor é a Escala de Descritor Diferencial, um 

instrumento que foi desenvolvido com enfoque na psicofísica, tendo como finalidade medir os 

componentes sensorial e afetivo da dor. Essa escala tem o objetivo de minimizar os vieses 

metodológicos oriundos da Escala Categórica Numérica, Escala de Categoria Verbal e Escala 

Analógica Visual. Consiste em uma relação de 12 descritores da intensidade da dor e outros 

12 que determinam o desprazer advindo dessa dor (SOUZA, HORTENSE, 2007; SCOPEL; 

ALENCAR; CRUZ, 2007). 

 Ressaltamos a importância do Índice de Controle da Dor (ICD) – Index of Pain 

Management (PMI), proposto por Cleeland et al. (1994), que estabelece o ideal controle da 

dor oncológica através da congruência entre a dor reportada pelo paciente e o esquema 

terapêutico pela “escada analgésica” proposta pela OMS. Esse índice é obtido subtraindo-se a 

potência do analgésico do valor correspondente à intensidade da dor relatada. Sendo assim, os 
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escores equivalentes a zero ou superiores identificam o tratamento adequado da dor, e os 

negativos mostram o subtratamento da dor. 

 

3.6 IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENFERMAGEM/PACIENTE NO ALÍVIO DA 

DOR ONCOLÓGICA E A TERAPÊUTICA ÁLGICA 

 

“Sedar a dor é obra divina”. 

(Hipócrates) 

“O sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida” 

(Cicely Saunders) 

 

 Após avaliar a dor, a próxima etapa é controlá-la. E, para tanto, é necessário, segundo 

Lauretti e Ferreira (2007), seguir certos princípios como a escolha do analgésico adequado 

baseada na intensidade da dor, o cumprimento rigoroso do horário das medicações e o 

cuidado com o ajuste das dosagens, que podem sofrer alteração conforme a necessidade de 

cada paciente. 

 Vale ressaltar que os profissionais de saúde, principalmente o médico, devido a sua 

competência do exercício profissional, têm a responsabilidade de iniciar uma terapia 

medicamentosa álgica, logo que reconhecerem a queixa da dor de um paciente, tendo este 

reportado a sua existência (SIGN, 2008). 

É necessário que na construção do plano terapêutico o paciente, de acordo com suas 

possibilidades, seja envolvido nesse cuidado, pois, conforme Pimenta e Teixeira (1996), 

Pimenta, Koisume, Teixeira (1997), não se pode esquecer que ele é a “autoridade” principal 

na busca pelo controle da dor. 

 Sendo assim, devido à complexidade que envolve a dor oncológica e os multifatores 

que a influenciam, abordaremos sobre as modalidades terapêuticas divididas em tratamento 

farmacológico e tratamento não farmacológico da terapia álgica. 

 A OMS (1986), percebendo o aumento na incidência de casos novos de câncer em 

nível mundial priorizou quatro pontos importantes a serem alcançados na luta contra essa 

doença: a profilaxia e prevenção, a busca pelo diagnóstico precoce e pelo tratamento dos 

cânceres de bom diagnóstico, como é o caso do tratamento da dor. Dessa forma, em 1986, a 

OMS sugere a implantação de uma “escada analgésica” formada por três degraus, orientando 

a terapia medicamentosa recomendada, baseada na intensidade da dor, conforme a Figura 2 a 

seguir: 
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Figura 2 - Escada analgésica.  
Fonte: Organização Mundial de Saúde (1986, p. 14). 

 

 

 O protocolo estabelecido pela OMS para o manejo da dor no guideline Alívio da dor 

no Câncer, em 1986, continua até hoje a ser utilizado no manejo da dor oncológica,e possui 

uma eficácia para 80% a 90% dos pacientes (OLIVEIRA; TORRES, 2003; REEVES, 2008; 

MAIR, 2009). Conforme Gonçalves (2002), apenas 10% a 20% não respondem de forma 

significativa ao tratamento analgésico convencional.  

Contudo, para esse tratamento apresentar uma real eficácia, a própria OMS (2002) 

preconizou cinco etapas, tidas como frases, para serem seguidas. A primeira consiste em “pela 

boca”, isto é, a prioridade da administração dos medicamentos propostos deve ser pela via 

oral e, quando não for possível, devem ser consideradas alternativas como intramuscular e 

subcutânea (HUTTON; MCGEE; DUMBAR, 2008).  

A segunda, “pelo relógio”, implica que a administração dos analgésicos deve ser feita 

em intervalos regulares, e a próxima dose deve ser administrada antes de terminar o efeito da 

anterior. Sendo assim, é necessário que o profissional tenha o conhecimento da farmacologia 

das drogas que estão sendo prescritas e/ou administradas (OMS, 2002; GONÇALVES, 2002; 

MAIR, 2009). 

A terceira etapa é “pela escada”, que avalia a intensidade da dor e, quando a queixa for 

leve, o plano medicamentoso é estabelecido no primeiro degrau e a medicação utilizada é não 
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opioide (paracetamol, dipirona e aspirina). Quando a dor for descrita como moderada, é 

indicada a terapia do segundo degrau, sendo necessário o uso de opioide fraco, codeína 

juntamente com um não opiode caso seja necessário. Por sua vez, nos casos em que dor é 

reportada como forte ou severa, a OMS orienta a terapia do terceiro degrau, fazendo uso de 

opioide forte (morfina, associada ou não ao não opioide se for preciso). Ressaltamos o uso de 

adjuvantes em todos os degraus, seja para contribuir na minimização do processo doloroso, ou 

para prevenir ou cessar os efeitos colaterais dos analgésicos (OMS, 2002; GONÇALVES, 

2002; MAIR, 2009). 

A quarta etapa é denominada “para o indivíduo”, não existindo o momento exato de 

iniciar a administração do opioide e uma dose correta para alívio da dor, tomando-se como 

base a subjetividade retratada pelo sujeito. A quinta etapa é “atenção aos detalhes”, 

enfatizando a importância do registro da administração dos medicamentos, tendo-se o cuidado 

no aspecto clínico prático, para não perturbar o sono desses pacientes (OMS, 2002; 

GONÇALVES, 2002; MAIR, 2009). 

Conhecendo essas etapas, é importante discorreremos sobre os fármacos que 

constituem cada degrau da “escada analgésica” (OMS, 1986; WHO, 1996; WHO, 2002): 

O primeiro degrau é indicado para a dor considerada leve, classificada como <4 numa 

escala numérica de 0 a 10; é composto por medicamentos não opiáceos, como aspirina, 

dipirona e paracetamol, ou por qualquer outro anti-inflamatório não esteroide (AINE) 

adequado (SIGN, 2008). 

 Os AINEs são medicamentos que possuem tanto atividade analgésica quanto 

antipirética e antiinflamatória, apresentam diferenças quanto à farmacocinética, à potência 

analgésica e à eficácia antiinflamatória, sendo também diferenciados pelo mecanismo 

inibitório da COX-1 e da COX-2. A enzima cicloxigenase tem a função de catalisar a 

conversão do ácido araquidônio na prostaglandina G2 (GONÇALVES, 2002; OLIVEIRA; 

TORRES, 2003). 

Considerando a dipirona e o paracetamol como os principais representantes desse 

degrau, o efeito máximo de ação da dipirona é de uma hora (ANVISA, 2008). O paracetamol 

varia de quinze minutos a duas horas, dependendo da formulação, para atingir o pico de 

concentração plasmática, e sua meia-vida é de duas a três horas (TAGLIATI, 2003). 

Os efeitos colaterais advindos dessas medicações não opioides incluí irritação gástrica, 

retenção de líquidos e possibilidades de hemorragias gastrintestinais, por alterarem a 

agregação plaquetária, inibindo o tromboxano A2 (GONÇALVES, 2002; REEVES, 2008). 
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O segundo degrau é indicado para dores consideradas como médias ou moderadas, 

classificada com o escore de 4 a 6, conforme uma escala numérica de 0 a 10 (SIGN, 2008). 

Consiste no uso de opioides fracos como codeína, propoxifeno, tramadol, podendo ser 

acrescentado o uso de não opioides (LEON-CASASOLA, 2008). 

 A codeína é tida como o opioide de primeira escolha para dores moderadas, possui 

uma ação analgésica que, apesar de ser inferior a 1/12 da ação da morfina, também é 

antitússica e antidiarreica. Apresenta um pico de concentração em torno de uma hora, sendo 

sua meia-vida de quatro a seis horas. O tramadol é outro opioide utilizado, sendo também 

considerado um inibidor fraco da norepinefrina e da recapitação da serotonina, e seu pico de 

ação ocorre em torno de duas horas, tendo de vida útil cerca de seis horas (OLIVEIRA; 

TORRES, 2003). 

  O terceiro degrau é indicado para as dores consideradas severas e nos cuidados 

paliativos aos pacientes sem possibilidade terapêutica. De acordo com uma escala numérica 

de 0 a 10, apresenta valor superior ou igual a 7; é composto por opioides fortes, como 

morfina, oxicodona, metadona e o fentanil transdérmico (BURTON, 2004; SIGN, 2008). 

A morfina é o fármaco de primeira escolha para o tratamento da dor severa conforme o 

protocolo da OMS, devido ao baixo custo e à potência anestésica (LAURETTI; FERREIRA, 

2007; HUTTON; MCGEE; DUMBAR, 2008). Apresenta um pico de ação variado, segundo a 

via de administração (a oral, de uma hora; a subcutânea e muscular, de 30 minutos; e a 

endovenosa, de 20 minutos). A meia-vida desse fármaco é, em média, de duas a três horas 

(OLIVEIRA, 2003). 

Esse medicamento não apresenta dose limite, sendo calculada na quantidade suficiente 

para o alívio álgico, considerando que seu uso é baseado na intensidade da dor. Entretanto, 

estudos têm mostrado que é raro um paciente necessitar de mais de 200 mg de morfina oral a 

cada quatro horas, e geralmente a média é de 30 mg ou menos nesse mesmo intervalo de 

tempo, para evitar a depressão respiratória e a constipação severa (OMS, 1986; CLEARY, 

2000; GONÇALVES, 2002).  

Conforme o Ministério da Saúde (2002), em seu Manual Cuidados Paliativos 

Oncológicos – Controle da Dor, a média da dose que os pacientes necessitam equivale de 60 

mg a 120 mg de morfina ao dia, contudo, alguns necessitarão de doses menores e outros de 

doses maiores, sendo que uma pequena parcela pode precisar de altas doses, cerca de 2000 

mg/dia. Por sua vez, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (2009) aborda que 

comumente a dose máxima da morfina ao dia deve ser de 180 mg, ou seja, 30 mg da 
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substância a cada quatro horas. A utilização dessas doses baixas pode ser explicada quando 

esse é associado a AINEs e coanalgésicos. 

Os principais efeitos colaterais relacionados ao uso de opioides fortes são: náusea, 

vômito, sonolência, letargia, sedação transitória, falência cognitiva, constipação, retenção 

urinária, depressão respiratória, tolerância e dependência (CLEARY, 2000; OLIVEIRA; 

TORRES, 2003; PIMENTA; FERREIRA, 2006; LAURETTI; FERREIRA, 2007; REEVES, 

2008; KURITA et al., 2008). 

 Sabemos da importância da associação dessas drogas descritas com adjuvantes, logo, 

se faz necessário abordar essas medicações. Consideramos adjuvantes os medicamentos que 

comumente não são classificados como analgésicos, porém aliviam a dor em determinadas 

situações. Os principais fármacos que constituem essa classificação são os antidepressivos, os 

anticonvulsivantes e os corticosteroides (GONÇALVES, 2002; SIGN, 2008; REEVES, 2008). 

 Quando a dor advém de uma compressão de um nervo ou de uma inflamação, o 

adjuvante de escolha é o corticosteroide; porém, quando a dor é de etiologia neuropática, os 

principais medicamentos de alívio que respondem a esse tipo de dor são os antidepressivos e 

anticonvulsivantes. Dessa forma, a medicação considerada de primeira linha no combate à dor 

neuropática inclui os antidepressivos tricíclicos, os seletivos de serotonina e os inibidores da 

recaptação da norepinefrina (REEVES, 2008). 

Ressaltamos, ainda, a utilização de outros fármacos no combate à dor óssea oriunda de 

metástases, como os bifosfonados (pamidronatos), a calcitonina, os radioterápicos (estrôncio-

89 e samário-153). Os denominados de bifosfonados têm a finalidade de inibir a função dos 

osteoclasto e, como consequência diminuem a reabsorção óssea. Por sua vez, o uso da 

radioterapia está sendo uma técnica adjuvante no combate à dor óssea localizada e que 

responde pouco aos opioides; quando a dor óssea é generalizada, ela responde de forma mais 

eficiente aos AINEs (LAURETTI; FERREIRA, 2007). É importante lembrar que tanto a 

radioterapia quanto a quimioterapia, comumente usadas no tratamento da redução de massas 

tumorais, também exercem um papel significativo na luta contra a dor óssea (FONOFF et al., 

2008). 

Outro método de alívio da dor oncológica a ser considerado são as técnicas invasivas, 

utilizadas como complementação do tratamento, até mesmo no início da terapia. Dentre elas 

podemos citar: a cordotomia anterolateral, neurólise celíaca, procedimentos encefálicos, 

mielotomia extraleminiscal, adenólise de hipófise e infusão de fármacos no espaço liquórico 

(Intratecal) (OLIVEIRA; TORRES, 2003; FONOFF et al., 2008). 
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No procedimento da cordotomia anterolateral, os sujeitos apresentam dor no quadrante 

inferolateral do corpo, como o tórax, parede abdominal do flanco, região lombar e membros 

inferiores unilaterais. Esse método oferece uma analgesia completa, o paciente passa a não 

mais sentir dor naquela região, sendo muito utilizado naqueles sem possibilidades 

terapêuticas. A neurólise celíaca é a destruição de plexos simpáticos quando há o 

comprometimento de vísceras abdominais ou retroperitoneais. Nessa técnica é feito o 

bloqueio dos nervos periféricos quando as dores são localizadas, como no caso do bloqueio 

do plexo braquial contínuo (OLIVEIRA; TORRES, 2003; FONOFF et al., 2008). 

Os procedimentos encefálicos são escolhidos quando a dor é restrita ao membro 

superior, pescoço e face. Nas dores pélvicas e viscerais, a opção pela mielotomia 

extraleminiscal é justificada quando a cordotomia bilateral apresenta risco, como no caso de 

pacientes com insuficiência respiratória, quando então se faz uso do método da adenólise de 

hipófise no tratamento da dor por metástase óssea (FONOFF et al., 2008). Outra opção é a 

analgesia intratecal, usada na dor multidistribuída e quando não há mais eficácia da 

medicação sistêmica (OLIVEIRA; TORRES, 2003; FONOFF et al., 2008). 

Apesar dessa gama de opções disponíveis para a minimização e/ou cessamento dos 

quadros álgicos dos pacientes oncológicos, o controle eficiente desse sinal comprometedor 

nem sempre é realizado no cotidiano clínico. Infelizmente, essa dificuldade é desencadeada 

devido à falta de preparo dos profissionais para avaliar a dor, proveniente das lacunas 

educacionais dos currículos universitários, além do receio da dependência medicamentosa 

tanto do profissional, do familiar e do próprio paciente. Há também dificuldades apresentadas 

pelos pacientes em relatar e caracterizar sua dor, e o desafio do controle dos efeitos adversos 

das medicações, razões pelas quais a dor continua sendo subidentificada e subtratada 

(BARDIA et al., 2006; GUEVARA-LÓPEZ, 2006; REEVES, 2008). 

 Sendo assim, a preocupação com o controle álgico se limita praticamente à prescrição 

de medicamentos e até mesmo às técnicas invasivas citadas anteriormente, deixando de lado 

os fatores psicossociais. Dessa forma, a terapia farmacológica nem sempre satisfaz os 

pacientes oncológicos, pois observa-se a falta de uma assistência holística (JAKSON et al., 

2008). 

Diante disso, na luta por um melhor controle dos sinais e sintomas decorrentes do 

câncer, como a dor, cada vez mais os pacientes oncológicos procuram as terapias 

complementares que poderão auxiliar no tratamento álgico. Isso acontece devido à falta de 

satisfação no alívio dos sintomas do câncer pelo tratamento farmacológico convencional 

(DENG; CASSIELETH, 2005; WILKINSON; BARNES; STOREY, 2008). 
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As terapias complementares são usadas principalmente como suplemento no 

tratamento convencional, consideradas como suporte para o alívio dos sintomas decorrentes 

da própria doença ou como consequência do tratamento. Essa combinação pode ser 

denominada de medicina integrativa (KELLY, 2004; DENG; CASSIELETH, 2005). 

 De acordo com Reeves (2008), as abordagens não farmacológicas podem ser físicas, 

de estimulação cutânea e intervenções psicológicas. As intervenções físicas proporcionam a 

sensação de conforto e incluem a mudança de decúbito, temperatura ambiente de acordo com 

cada indivíduo e luz ambiental agradável para possibilitar melhora no padrão de sono. Essas 

atitudes simples permitem um aumento da tolerância à dor, sendo imprescindível a sua 

inclusão no plano terapêutico. 

 A estimulação cutânea pode ser conseguida por meio de massagens e aplicação de 

calor ou frio, como também pela estimulação do nervo transcutâneo. Pode incluir igualmente 

as intervenções psicológicas por meio da educação dos pacientes e familiares sobre a dor, 

analgésicos e procedimentos, e as estratégias psicológicas de terapia de relaxamento e 

imaginação guiada (REEVES, 2008). 

Algumas dessas terapias precisam da colaboração ativa do paciente, como a yoga, 

meditação e a distração imaginária. Aquelas consideradas passivas são a musicoterapia, 

aromoterapia, acupuntura, massagem terapêutica, dentre outras (DENG; CASSIELETH, 

2005). O uso dessa modalidade terapêutica tem a finalidade de proporcionar o relaxamento, 

aliviar da dor e, consequentemente, diminuir o estresse e a ansiedade, minimizar os efeitos 

adversos das terapias convencionais farmacológicas em busca da qualidade de vida (ERNEST 

et al., 2007). 

 É importante ressaltar que o uso dessas terapias deve ser feito unicamente como um 

adjuvante, jamais sendo vistas como modalidades única de tratamento. Esse preceito é 

fundamental para que não haja possibilidade de os pacientes desistirem da terapia 

convencional, o que acarretaria consequências graves e até mesmo a aproximidade para 

ocorrência da finitude da vida (ERNEST et al., 2007; REEVES, 2008). 

 Posto isso, a Enfermagem deve estar presente em todo o processo de avaliação e do 

controle da dor, assumindo a assistência, supervisionando os cuidados e educando tanto o 

paciente quanto os familiares sobre os processos álgicos. Entretanto, é necessário que esses 

profissionais estejam preparados para saber lidar com algo tão peculiar quanto a dor 

oncológica, considerando sua complexidade, por envolver aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e espirituais, o que determina a “Dor total” termo proposto por Cicely Saunderes, já 

abordado anteriormente. 
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 Dessa forma, Mair (2008) infere que, diante da complexidade desse fenômeno, uma 

boa conduta inicial para a promoção de uma assistência de qualidade é a escuta ativa do que 

reporta um paciente com câncer e com dor, pois, assim, há uma descoberta do significado real 

desse evento para esse sujeito. 

 Kovásc (2006) ressalta a necessidade da escuta, pois a considera como um dos 

elementos principais no processo da comunicação. Por conseguinte, a comunicação é tida 

como um instrumento de cuidado da Enfermagem, que deve estar inserido em todas as ações, 

visto que é através desse processo que os sujeitos sociais são capazes de se expressar e de se 

relacionar, identificando suas principais necessidades e buscando meios de satisfazê-las 

(PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008). 

Uma das teorias de Enfermagem que enfatiza o processo de comunicação é a Teoria 

das Relações Interpessoais de Hildegard E. Peplau, desenvolvida em 1952. No que tange a 

essa teoria, um dos principais focos é a relação interpessoal entre o paciente e a enfermagem, 

e se apresenta como um verdadeiro suporte para o desencadeamento do processo de cuidado, 

mantido pelas experiências vivenciadas e compartilhadas pelos participantes do processo – 

sujeito e profissional (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 2005; PONTES; LEITÃO; 

RAMOS, 2008). 

O relacionamento interpessoal proposto pela teórica está baseado no processo de 

aprendizagem estabelecido entre o enfermeiro, o paciente e seus contextos de vida, 

respectivamente. Na hora em que esses elementos conceituais são compreendidos, há uma 

possibilidade de concretização do elo entre os sujeitos, firmando o exercício prático da 

Enfermagem durante uma situação de cuidado (CARDOSO; OLIVEIRA; LOYOLA, 2006). 

 Peplau, ao construir sua teoria, focalizou a importância de escutar o paciente, pois é 

através dessa ação que se torna possível conhecer o outro. Dessa forma, os medos e receios, as 

angústias e ansiedades, as dúvidas e inquietações serão gradativamente minimizadas, podendo 

até serem cessadas. Isso implica que não podemos esquecer a singularidade humana, visto que 

muitas vezes as peculiaridades de cada sujeito só podem ser desvendadas em um cenário 

dialógico (CARDOSO; OLIVEIRA; LOYOLA, 2006). 

 Com isso, a percepção da individualidade de cada paciente torna-se uma aliada ao 

processo de cuidar, considerando que esse sujeito social está imerso em diversos meios - 

cultural, social, espiritual e familiar, repletos de valores e concepções, e ainda atrelado ao 

sofrimento da doença. Logo, o estabelecimento de uma relação interpessoal possibilita o 

processo inicial terapêutico através da comunicação (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008). 
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Posto isso, a comunicação terapêutica necessita estar presente no processo de cuidar 

da Enfermagem voltado para os pacientes oncológicos, pois a doença em si é tida como um 

impacto comprometedor da vida desses sujeitos, assim como de seus familiares. Isso inclui os 

aspectos socioeconômico, cultural e emocional, deixando-os em condição de fragilidade 

desde o momento da descoberta do diagnóstico, como durante o processo terapêutico 

(CARVALHO, 2008). 

 Um dos sinais mais presentes nos pacientes oncológicos é a dor, podendo ser 

diagnosticada desde o início da doença. Contudo, é percebido um aumento da incidência com 

o avançar da patologia, considerando o crescimento tumoral comprometendo órgãos, tecidos e 

nervos, aumentando as metástases e diminuindo ou inexistindo a possibilidade terapêutica, 

quando, então, somente será possível prestar os cuidados paliativos (PIMENTA; FERREIRA, 

2006; REEVES, 2008; LAI et al., 2009). 

Sendo assim, o cuidado prestado ao paciente com dor oncológica precisa ser firmado 

nos sentidos da escuta, do diálogo, do olhar e do toque, pois se faz necessário que esse sujeito 

social sinta-se valorizado pela equipe de enfermagem, para que haja melhora na sua 

autoestima e, consequentemente, na possibilidade de seu tratamento (FONTES; ALVIM, 

2008).  

A compreensão da complexidade e subjetividade desse fenômeno pelos profissionais 

que atuam no seu cuidado possibilita a fortificação dos laços entre o paciente e os 

profissionais. Logo, é premente que estes percebam que a avaliação da dor é considerada 

como um dos principais pontos para o planejamento do tratamento e do cuidado. Nesse 

sentido, deve ser levado em conta que o manejo e a busca pelo controle álgico estão 

integrados ao plano terapêutico do paciente (SILVA; ZAGO, 2001). 

 Portanto, se faz necessário que haja um reavivamento do compromisso ético do 

exercício profissional para com aquele que é alvo deste cuidar. Infelizmente, a dor ainda 

continua sendo subidentificada e subtratada, visto que os profissionais tendem a desvalorizar a 

condição humana presente em cada ser que sofre, por ignorarem, conscientes ou não, a dor 

como 5° sinal vital ou por continuarem insistindo tão somente no aspecto fisiopatológico, 

deixando de lado sua dimensão motivacional-afetiva, assim como a cognitiva-avaliativa 

(SANCHES; BOEMER, 2002; SIQUEIRA; BARBOSA; BOEMER, 2007; HUTTON; 

McGEE; DUNBAR, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

“O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades” 
(Vinícius de Moraes) 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 O estudo é de caráter quase experimental, com dados prospectivos, comparativo e 

abordagem quantitativa.  

 De acordo com Campbell e Stanley (1976), os estudos que utilizam o desenho 

metodológico quase experimental se caracterizam quando o pesquisador almeja focalizar as 

relações de causa e efeito entre as variáveis, durante um limite temporal determinado, após a 

realização da intervenção proposta. 

Pereira (2002) e Polit, Beck e Hungler (2004) acrescentam que, para um estudo ser 

considerado como quase experimental, se faz necessária a manipulação da variável 

independente e o grupo controle não deve apresentar alocação aleatória.  

A escolha pelo enfoque quantitativo possibilita realizar uma coleta sistemática de 

informações numéricas, mediante condições de muito controle e análise estatística dessas 

informações (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004). 

 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 A pesquisa foi realizada na Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, 

especificamente na unidade hospitalar Dr. Luís Antônio. Esta é uma instituição filantrópica e 

não governamental, sem fins lucrativos, sendo considerada como um hospital de referência no 

combate e no tratamento do câncer no Estado do Rio Grande do Norte, e possui, atualmente, 

quatro unidades no estado e uma casa de apoio. A primeira unidade da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer foi o Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA), que está localizado no 

Distrito Oeste do Município de Natal, e realiza seu atendimento exclusivamente para o SUS, 

em nível ambulatorial e internações. 

 De acordo com o relatório anual do Hospital Dr. Luiz Antônio, em 2008 foram 

realizados 93.821 procedimentos, 37.152 consultas e retornos, 5.364 internações e 4.118 

cirurgias. Estruturalmente, é composto por 40 leitos para as enfermarias clínicas e 47 leitos 

para as cirúrgicas.  
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 Possui uma equipe multidisciplinar formada por dois nutricionistas, um 

fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um dentista, um assistente social, dois farmacêuticos, um 

citotécnico, 48 médicos, os quais são prestadores de serviço sem vínculo empregatício, e a 

equipe de Enfermagem, sendo composta por 18 enfermeiros, 111 técnicos e três auxiliares de 

enfermagem. 

Dessa forma, a Liga realiza em média mais de 39 mil procedimentos mensais nas áreas 

de medicina nuclear, diagnóstico por imagem, hematologia, oncologia clínica (adulto), 

oncologia pediátrica, radioterapia, Unidade de Terapia Intensiva e outros.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população alvo do estudo foi composta por todos os pacientes oncológicos 

internados nas enfermarias da unidade HLA, durante os meses de fevereiro e abril de 2010, 

com que queixa álgica. Participaram do estudo 100 pacientes, independente do estadiamento 

da doença. Ressaltamos que, de acordo com o censo anual de pacientes internados, no período 

de 1º de setembro de 2008 a 1º de setembro de 2009 os internamentos corresponderam a um 

total de 414. 

Conforme Juver, Verçosa (2008) e Costa (2009), é estimado que o sinal de dor esteja 

presente em aproximadamente 50% dos pacientes com câncer na fase inicial, podendo atingir 

até 90%, com o avançar da doença. 

A população foi dividida em dois grupos, sendo um de controle (50 pacientes) e outro 

experimental (50 pacientes). A amostra de cada grupo foi selecionada através da amostragem 

probabilística do tipo aleatória simples, a qual possibilita a mesma chance que cada 

participante tem em ser escolhido para o grupo-controle ou para o experimental, através de 

um sorteio (MARCONI; LAKATOS, 2005). Nesse sentido, fizemos um sorteio com cada 

paciente selecionado, possibilitando-lhe a mesma chance de participar tanto do grupo controle 

ou do experimental.  

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: ter idade igual ou superior a 18 

anos; possuir neoplasia maligna; ter capacidade cognitiva e de comunicação verbal; apresentar 

algum episódio de dor e ser medicado com a finalidade de minimizar o quadro álgico, durante 

a coleta de dados; e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

excluídos aqueles pacientes com distúrbios psiquiátricos. 
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4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2005) e Cervo, Bervian e Silva (2006) variável 

pode ser compreendida como um tipo de classificação ou medida; quantidade que pode sofrer 

modificações, que apresenta valores mensuráveis e discerníveis, aspecto, propriedade ou 

fator, em um determinado objeto de estudo. 

 Assim sendo, nosso estudo foi composto por variáveis classificadas como de 

caracterização sociodemográfica e da doença, dependentes e independentes. 

 

4.4.1 Variáveis de caracterização sociodemográficas  

 

Variáveis Escalas / Critérios 

Caracterização 

sociodemográfica 

 

Sexo Masculino/Feminino 

Idade Idades em anos 

Procedência Especificar o local 

 

Grau de Instrução 

Não alfabetizado, Ensino fundamental incompleto/Ensino 

fundamental completo /Ensino médio incompleto/Ensino 

médio completo/Ensino superior incompleto/ Ensino 

superior completo  

 

Estado Civil 

Solteiro(a)/Casado(a)/Viúvo(a)/Separado(a)/Divorciado(a) 

/ Vivendo com o (a) companheiro(a) 

Ocupação Em atividade remunerada / em atividade sem remuneração 

/ sem atividade / aposentado / licença saúde 

Renda familiar Em salários mínimos 

Religião Católica / Evangélica / Espírita / Nega, 

Quadro 1 – Variáveis de caracterização sociodemográficas 

 

 

4.4.2 Variáveis de caracterização da doença 

 

Variáveis Escalas / Critérios 

Dados da doença  

Tumor primário Especificar o tumor primário 

Metástase Não / Sim / Em investigação 

Doença em atividade Locorregional / À distância 

Presença de dor Não / Sim 

Localização da dor Especificar o local 

Quadro 2 – Variáveis de caracterização da doença 
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4.4.3 Variável dependente 

  

Variável dependente é aquela que o pesquisador tem interesse em explicar, entender, 

sendo considerada o efeito presumido (MARCONI; LAKATOS, 2005).  

 Nesta pesquisa tivemos como variável dependente a dor do paciente oncológico. 

 

Dor 

Definição Teórica –É conceituada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 

(2007a, p.1) como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com dano 

tissular real ou potencial, ou descrito em tais termos”. 

 

Dor oncológica 

Definição Teórica –Está associada ao termo “dor total”, proposto por Cicely Saunders, o qual 

engloba aspectos físicos, sociais, emocionais e espirituais (MORAES, 2007). 

Definição Operacional – Identificamos os pacientes oncológicos com queixa álgica, por meio 

da Escala de Estimativa Numérica e o Questionário para dor de McGill para os grupos de 

controle e experimental. 

 

 

4.4.3 Variável independente 

  

Conforme Marconi e Lakatos (2005, p. 140), variável independente “é aquela que 

influencia, determina ou afeta outra variável; é fator determinante, condição ou causa para 

determinado resultado, efeito ou consequência; é o fator manipulado (geralmente) pelo 

investigador.” 

 As variáveis independentes deste estudo foram: a avaliação da dor por meio do 

instrumento “Questionário para dor McGill” e da “Escala de Estimativa Numérica.” 

 

Instrumento Questionário para dor McGill 

Definição Teórica – É um instrumento que possibilita quantificar a dor e qualificá-la nas 

dimensões sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitivo-avaliativa. A dimensão 

sensorial-discriminativa recebe influência dos sistemas espinais de condução rápida, 

envolvendo aspectos têmporo-espaciais, mecânicos, térmicos e da avidez da dor. A dimensão 

motivacional-afetiva pode sofrer influência dos sistemas nociceptivos de condução espinal 
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lenta, descrevendo aspectos de medo, tensão, autopunição e respostas neurovegetativas. A 

dimensão cognitivo-avaliativa é influenciada por unidades neocorticais que permitem comprar 

a informação de nocicepção com as experiências vivenciadas e com o significado da situação 

(PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; ROSSATO; MAGALDI, 2006; COSTA, 2009). 

Definição Operacional –Avaliamos a dor utilizando um instrumento multidimensional, o 

Questionário para dor McGill, que mede os aspectos qualitativos da dor, como as dimensões 

sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e a cognitivo-avaliativa, para o grupo 

experimental.  

Instrumento Escala de Estimativa Numérica 

Definição Teórica – É um instrumento unidimensional que avalia a intensidade da dor por 

meio de números em uma escala de zero a 10, onde o primeiro representa ausência de dor e o 

segundo a pior dor. Esse instrumento é bastante utilizado na prática clínica devido à facilidade 

de sua aplicação e compreensão por parte do paciente (NIH PAIN CONSORTIUM, 2007).  

Definição Operacional – Avaliamos a dor dos pacientes oncológicos em ambos os grupos, 

utilizando o instrumento unidimensional Escala de Estimativa Numérica, que avalia a 

intensidade da dor por meio de uma escala tipo Likert, que varia de zero a 10, onde o 0 (zero) 

representa ausência de dor; o intervalo de 1 a 3, dor leve; 4 a 6, dor moderada; e de 7 a 10 

indica dor severa. 

 

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, fizemos uso de um instrumento (APÊNDICE B) dividido em 

três partes. A primeira contém questões relacionadas à caracterização sociodemográfica, 

como idade, sexo, procedência, grau de instrução, estado civil, ocupação, renda familiar e 

religião. Na segunda, foram abordadas informações sobre a doença como localização do 

tumor primário, presença de metástase, doença em atividade, presença e local da dor. Na 

terceira, identificamos a prescrição da terapia medicamentosa para a dor, incluindo dosagem, 

via, frequência de administração e tempo de uso do medicamento. 

Outro instrumento utilizado é a Escala de Estimativa Numérica (ANEXO A). Para 

mensurar a intensidade da dor, utilizamos uma escala do tipo Likert, que vai de zero a 10, 

onde o 0 (zero) representa ausência de dor, os intervalos de 1 a 3  dor leve; 4 a 6 dor 

moderada e de 7 a 10 indica dor severa. 
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O instrumento multidimensional, Questionário para dor de McGill (ANEXO B), foi 

validado em português por Pimenta, Teixeira (1996). Como já dissemos anteriormente, ele 

possibilita quantificar e qualificar a dor nas dimensões sensorial-discriminativa, motivacional-

afetiva e cognitivo-avaliativa. É composto por 78 descritores, os quais são organizadas em 

quatro grupos e 20 subgrupos. O primeiro grupo é considerado o sensorial-discriminativo 

referente aos aspectos mecânicos, térmicos, têmporo-espaciais e à avidez da dor, sendo 

representado pelos subgrupos de 1 a 10. O grupo afetivo-motivacional descreve aspectos de 

medo, tensão e respostas neurovegetativas, e está no subgrupo de 11 a 15. O componente 

cognitivo-avaliativo é expresso pelo subgrupo 16, o qual descreve o processo de avaliação da 

dor por meio das experiências prévias vivenciadas pelo paciente e pelo seu significado. Por 

sua vez, o grupo miscelânea compreende os subgrupos de 17 a 20. 

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada na Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, 

especificamente no Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA), no período de fevereiro a abril de 2010, 

diariamente, com pacientes internados nas enfermarias da referida instituição. 

 Antes de iniciarmos a coleta de dados, algumas medidas foram necessárias para que 

respeitássemos as exigências éticas e legais da pesquisa. Primeiramente, enviamos o projeto 

de pesquisa ao Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer. Após 

autorização desse Comitê (n° 091/091/2009), o remetemos para ser analisado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com o 

Parecer (nº 434/2009) favorável do Comitê, demos início à primeira parte da coleta de dados, 

denominada de pré-teste do instrumento, com 10% da população a ser estudada, na unidade 

HLA, no mês de janeiro, que teve como finalidade avaliar sua aplicabilidade e a necessidade 

de alterações. 

 Em seguida, iniciamos a coleta de dados com a população-alvo que participou 

efetivamente da pesquisa. Primeiro, fizemos um sorteio para selecionar aleatoriamente, dentre 

os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão, aqueles que iriam fazer parte do grupo-

controle e do experimental. Em seguida nos apresentávamos aos pacientes de modo 

individual, comunicávamos os objetivos do estudo e pedíamos a sua aquiescência em 

participar. Para aqueles que aceitaram participar da pesquisa, foi fornecido o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), sendo solicitadas a leitura e 

assinatura. Para aqueles que não sabiam ler, ou por outra razão não podiam assinar, fizemos a 

leitura e solicitamos a colocação da sua digital no espaço reservado. Esclarecemos que a sua 

participação seria voluntária, podendo desistir da pesquisa a qualquer momento, conforme a 

Resolução n
º
. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2000). 

Para coletar os dados dos pacientes do grupo experimental, utilizamos três 

instrumentos (APÊNDICE B, ANEXO A e ANEXO B). Primeiramente, foram coletados no 

prontuário dados sobre a caracterização sociodemográfica, a doença e a prescrição da terapia 

medicamentosa para dor (APÊNDICE B). Aquelas informações não disponíveis no prontuário 

foram complementadas pelo paciente/familiares.  

Após esse momento, fazíamos a coleta de dados referente à queixa álgica, incluindo a 

sua localização (APÊNDICE B), e, quando a resposta era afirmativa, a avaliávamos pelo 

instrumento unidimensional Escala de Estimativa Numérica (ANEXO A). Para tanto, 

solicitávamos ao paciente para indicar um número de 0 (zero) a 10 que se adequasse à 

intensidade da dor. Este instrumento é uma escala do tipo Likert, que vai de zero a 10, onde o 

0 (zero) representa ausência de dor, o intervalo de 1 a 3, dor leve; 4 a 6, dor moderada; e de 7 

a 10 indica dor severa. 

Em seguida, avaliávamos a dor pelo instrumento multidimensional Questionário para 

dor de McGill (ANEXO B). Para tanto, o pesquisador disponibilizava uma cópia do 

instrumento para o paciente que soubesse ler e quisesse acompanhar a leitura; e, para os que 

não sabiam ler, fazíamos a leitura do instrumento e, em seguida, líamos os 78 descritores, 

quando pedíamos que escolhessem aqueles itens que expressavam a sua dor naquele 

momento. Caso não houvesse palavra que a representasse nos subgrupos, esses valores não 

eram contabilizados. Após a indicação desses descritores pelo paciente, o pesquisador teve 

duas informações simultâneas: o número de descritores escolhidos em cada grupo (dimensão 

sensitiva, afetiva, avaliativa e miscelânea) e o somatório do índice desses descritores. 

No que se refere ao grupo-controle, fizemos uso de dois instrumentos: o primeiro 

reúne dados sobre a caracterização sociodemográfica, a doença e a prescrição da terapia 

medicamentosa para dor (APÊNDICE B), e o segundo é a Escala de Estimativa Numérica 

(ANEXO A). 

 Ressaltamos que, todas as vezes em que diagnosticávamos a presença de dor, este fato 

era comunicado ao enfermeiro de plantão do setor para as devidas providências, isto é, para 

medicar o paciente de acordo com a prescrição, baseada nos dados do Quadro 3, a seguir. E 
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aguardávamos o pico de ação da medicação utilizada, que de acordo com Calil e Pimenta 

(2005) é de aproximadamente uma hora, quando então reavaliávamos sua queixa álgica. 

Intensidade da dor Grupo de Medicamentos 

Dor leve Não opióide 

Dor moderada Opióide fraco 

Dor severa Opióide forte 

Quadro 3 - Avaliação da intensidade da dor e grupo de medicamentos utilizados  

 

Para a coleta dos dados, contamos com a ajuda de uma enfermeira e um aluna de 

iniciação científica do curso de Enfermagem, vinculadas ao Grupo de Pesquisa Enfermagem 

Clínica, as quais foram treinadas para que não houvesse viés nos resultados da pesquisa.  

Ressaltamos a necessidade de avaliarmos a dor em intervalos regulares e frequentes, 

do mesmo modo como são avaliados os demais sinais vitais, temperatura, pressão, frequência 

cardíaca e respiratória. De acordo com Kazanowski e Laccetti (2005), o fenômeno álgico não 

é estático, sua dinamicidade pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles externos ou 

internos. 

 

 

4.7 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através dos software 

Microsoft-Excel XP e Statistica 6.0, e por meio da aplicação do software Statistical Analysis 

System (SAS). 

 

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Inicialmente, com o auxílio do software Microsoft Excel 2007, procedeu-se a 

construção de tabelas, quadros, gráficos, e à análise descritiva das observações obtidas, de 

forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e inteligível dos dados. 

Os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), para realização de todo tratamento inferencial. Dessa forma, 

para as hipóteses levantadas na pesquisa, optou-se pela utilização do teste não paramétrico, o 

teste de Wilcoxon. O teste de Wilcoxon é aplicado quando estão em comparação dois grupos 
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relacionados (antes e depois), quando os dados são obtidos através do esquema de pareamento 

e a variável deve ser de mensuração ordinal (MARTINS, 2002).  

De acordo com Martins (2002), os seguintes passos devem ser seguidos na sua 

construção:  

1. Calcular a diferença entre as observações para cada par.  

2. Ignorar os sinais das diferenças e atribuir postos a elas.  

3. Calcular a soma dos postos (S) de todas as diferenças negativas (ou positivas).  

  

 

DEFINIÇÃO DE HIPÓTESES 

 

 Grupo Controle (Escala de Estimativa Numérica)  

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação. 

 

 Grupo Experimental (Escala de McGill Agrupada)  

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação. 

 

o GRUPO AFETIVO 

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo 

afetivo.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre 1ª e a 2ª avaliação no grupo afetivo. 

 

o GRUPO SENSORIAL 

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo 

sensorial.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo sensorial. 
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o GRUPO AVALIATIVO 

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo 

avaliativo.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo avaliativo. 

 

o GRUPO MISCELÂNEA 

 

H0: Não há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo 

miscelânea.  

H1: Há diferença significativa no índice de dor entre a 1ª e a 2ª avaliação no grupo 

miscelânea. 

 

4.8.1 TRANSFORMAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA DOR DE McGILL EM 

ESCALA DE ESTIMATIVA NUMÉRICA 

 

 

ESCALA DE ESTIMATIVA NUMÉRICA 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 3 4 – 6 7 – 10 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA DOR DE McGILL 

 

 GRUPO SENSORIAL 

ESCALA McGILL 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 14 15 – 27 28 – 42 
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 GRUPO AFETIVO 

ESCALA McGILL 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 4 5 – 8 9 – 14 

 

 

 GRUPO AVALIATIVO 

ESCALA McGILL 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1  2 – 3 4 – 5 

 

 

 GRUPO MISCELÂNEA 

ESCALA McGILL 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 5 6 – 11 12 – 17 

 

 PONTUAÇÃO TOTAL 

ESCALA DE McGILL  

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 26 27 – 50 51 – 78 

 

 

Através do uso da regra de três simples, ajustamos a escala de McGILL (0 a 78) para 

uma Escala de Estimativa Numérica (0 a 10), transformando os limites proporcionalmente. 

Por exemplo, o valor 39, que na escala de McGill equivale a uma dor moderada, é ajustado 

para um valor 5 (39 x 10 / 78 = 5), permanecendo em um estado de dor moderada.  

Para encontrarmos a escala agrupada, foi utilizada a média aritmética entre a Escala 

de Estimativa Numérica (0 a 10) e a Escala de McGILL ajustada. 
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ESCALA DE McGILL AGRUPADA 

 

AUSÊNCIA LEVE MODERADA SEVERA 

0 1 – 3 4 – 6 7 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

“Eu sei que o sofrimento tem visitado teu coração. 
Não tenho muito o que dizer e é bom que seja assim. 

Existem acontecimentos que não combinam com as palavras. 
Foram feitas para o silêncio. 

E é neste momento que nos recorremos aos símbolos, às realidades que falam sem precisar 
dizer. 

Trouxe flores ... 
(Padre Fábio de Melo)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados e as discussões obtidas na nossa 

pesquisa. Dessa forma, com a finalidade de compreensão do objeto de estudo, iniciaremos 

nossa abordagem com a apresentação dos dados de caracterização sociodemográfica dos 

pacientes oncológicos com dor, quanto à idade, sexo, procedência, grau de instrução, estado 

civil, ocupação, renda familiar e religião.  

Em seguida, apresentaremos os dados da caracterização da doença, como o tipo de 

tumor primário, presença de metástase, doença em atividade, presença e local da dor. Dando 

sequência com a prescrição da terapia medicamentosa para dor.  

Posteriormente, abordaremos os resultados da avaliação da dor, tanto antes de 

administrar a medicação, quanto depois. Essa avaliação foi realizada por meio de 

instrumentos no grupo controle sendo utilizada unicamente a Escala de Estimativa Numérica 

e no grupo experimental tanto a Escala de Estimativa Numérica, quanto o instrumento 

Questionário para a dor de McGill. A seguir, faremos um comparativo entre os dois grupos, 

identificando, conforme a significância estatística qual instrumento possui uma maior 

efetividade na avaliação da dor desses pacientes, e verificando se há uma resolutividade desse 

sinal de acordo com a proposta medicamentosa.  

 

 

5.1 DADOS RELACIONADOS À CARACTERIZAÇÃO  SOCIODEMOGRÁFICA DOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS ESTUDADOS 

 

 

A população estudada foi composta por 100 pacientes com o diagnóstico de câncer, 

com queixa álgica. A Tabela 1 apresenta dados de caracterização sociodemográfica quanto à 

idade, ao sexo, procedência e grau de instrução dos grupos experimental e de controle. 

Ressaltamos que neste item apresentamos também o cruzamento das dores 

classificadas como leve, moderada e severa, avaliadas por meio dos instrumentos Escala de 

McGill agrupada (Escala de Estimativa Numérica e Questionário para dor de McGill) para o 

grupo experimental e a Escala de Estimativa Numérica para o grupo controle, .relacionadas às 

variáveis sexo, idade e  religião. 
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Tabela 1 - Distribuição dos pacientes oncológicos dos grupos experimental e de controle, 

segundo sexo, idade, procedência e grau de instrução.   

 

Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 

 

Conforme a apresentação dos dados na Tabela 1, observamos que, do total dos 

pacientes estudados, 28 (28%) encontravam-se na faixa etária de 60 a 69 anos, seguida das 

faixas de 40 a 49 anos, com 19 (19%), e de 50 a 59 anos, com 19 (19%), sendo a média de 

54,01 e a mediana de 56,5. Analisando o grupo experimental, temos 16 (32%) na faixa de 60 a 

69 anos; e no grupo de controle, 14 (28%) na faixa de 40 a 49 anos. 

Considerando a variável sexo, percebemos que 63 (63%) eram do sexo feminino, 

contrapondo-se a 37 (37%) do sexo masculino. No grupo experimental, 40 (80%) eram do 

sexo feminino e 10 (20%) do masculino; entretanto no grupo controle 23 (46%) eram do sexo 

feminino e 27 (54%) do masculino. 

Convergindo com nosso estudo, Pimenta, Koizumi e Teixeira (2000) realizaram uma 

pesquisa com 92 pacientes diagnosticados de câncer avançado, atendidos no Serviço de 

Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

VARIÁVEIS 

Grupo 

Experimental  
Grupo Controle Total 

N % N % N % 

Idade 

20├┤29 04 08,00 04 08,00 08 08,00 

30├┤39 05 10,00 04 08,00 09 09,00 

40├┤49 05 10,00 14 28,00 19 19,00 

50├┤59 11 22,00 08 16,00 19 19,00 

60├┤69 16 32,00 12 24,00 28 28,00 

70 ├┤79 09 18,00 08 16,00 17 17,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Sexo Feminino 40 80,00 23 46,00 63 63,00 

Masculino 10 20,00 27 54,00 37 37,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Procedência 

Natal 25 50,00 20 40,00 45 45,00 

Grande Natal 04 08,00 07 14,00 11 11,00 

Interior 21 42,00 23 46,00 44 44,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Grau de 

instrução 

Não alfabetizado 11 22,00 11 22,00 22 22,00 

Fundamental incompleto 16 32,00 21 42,00 37 37,00 

Fundamental completo 08 16,00 03 06,00 11 11,00 

Ensino Médio incompleto 03 06,00 01 02,00 04 04,00 

Ensino Médio completo 09 18,00 11 22,00 20 20,00 

Ensino Superior incompleto 01 02,00 00 00,00 01 01,00 

Ensino Superior Completo 02 04,00 02 06,00 05 05,00 

Total  50 100,00 50 100,00   100 100,00 
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Paulo, onde houve o predomínio da faixa etária de 55 a 81 anos, sendo a média da idade de 

52,7 anos, e a mediana de 55 anos. No entanto, em relação à variável sexo, esse estudo 

identificou um predomínio do sexo masculino, com 65,7%. 

Dados semelhantes também foram encontrados no estudo de Salamonde et al. (2006). 

Esses autores realizaram uma pesquisa com 93 pacientes pertencentes ao serviço de oncologia 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, atendidos no 

Ambulatório do Programa de Tratamento de Dor Crônica e Cuidados Paliativos, onde 

identificaram que a média da idade do grupo foi de 60,46 anos. Ressalta-se que, dos 60 

participantes, 64,5% eram do sexo feminino. 

Montague e Green (2009) desenvolveram em Michigan, Estados Unidos da América 

(EUA), um estudo comparativo que analisa as diferenças étnicas e de gênero de pacientes com 

diagnóstico de câncer avançado de mama, pulmão, cólon, próstata e mieloma, sendo 

observado que, dos 96 participantes, 66% pertenciam ao sexo feminino e possuíam uma idade 

média de 56 anos. 

Em concordância com nossos achados, os pesquisadores Wit et al. (2001) realizaram 

um estudo prospectivo, randomizado e controlado, em pacientes com diagnóstico de câncer e 

dor crônica pertencentes à cidade de Amsterdam (Holanda). O objetivo da pesquisa foi 

verificar o índice de controle da dor na cidade referida, comparando com o tratamento 

antálgico proposto. Identificaram que, dos 313 participantes da pesquisa, 63% eram do sexo 

feminino e a média da idade foi de 56 anos. 

Outro trabalho que apresentou resultados coerentes com os nossos foi o de Bagçivan et 

al. (2009). Esses autores desenvolveram uma pesquisa em Ankara (Turquia), com 170 

pacientes oncológicos com queixa álgica, sendo um dos principais objetivos do estudo 

averiguar quais os principais obstáculos para o controle da dor no câncer nesse país. Os 

resultados da pesquisa revelam que 50,6% dos pacientes tinham idade igual ou superior a 56 

anos e que a maioria (62,9%) era do sexo feminino.  

Os nossos achados também são consonantes aos de Maio et al. (2004), que realizaram 

um estudo com pacientes de nacionalidade italiana com câncer de pulmão avançado, com o 

objetivo de descrever a presença de dor e avaliar a adequação da terapia medicamentosa 

álgica. Em geral, foi encontrado que, dos 1021 sujeitos, 68% tinham mais de 70 anos, sendo a 

mediana de 72 anos. A maioria dos participantes era do sexo masculino (83%), contudo é 

preciso enfatizar que o foco dessa pesquisa era estudar pacientes com diagnóstico de câncer 

de pulmão, doença que é mais incidente em sujeitos do sexo masculino (BRASIL, 2009a). 
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Ainda de acordo com nosso estudo, trazemos a pesquisa de Fainsinguer et al. (2009), 

que foi desenvolvida no Canadá, com pacientes com câncer com variedade no estadiamento 

da doença e com queixa álgica. Um dos dados resultantes foi que, dos 619 sujeitos, a maioria 

(326) era do sexo feminino e tinha idade igual ou superior a 60 anos (434). 

Diferente dos nossos achados, Hyun Park, Park e Kim (2009) desenvolveram um 

estudo na Korea com pacientes oncológicos, onde identificaram que, dos 4991 componentes 

da pesquisa, 3686 (73,9%) eram do sexo masculino e que a faixa etária prevalente no grupo 

foi a de 40 a 49 anos (43,1%). No entanto, destacamos que a variância da idade do grupo foi 

dos 25 aos 55 anos. 

Além desses autores, Martinez e Gregoire (2007), ao realizarem um estudo de coorte 

histórico com 400 pacientes com câncer avançado, pertencentes ao Programa de Alívio da 

Dor dos Hospitais Carlos Van Buren e Eduardo Pereira de Valparaíso (Chile), perceberam 

que 236 pacientes pertenciam à faixa etária de 65 anos ou mais, e que, do total do grupo, 214 

sujeitos eram do sexo masculino. 

De forma geral, apesar de algumas variações na média das idades encontradas nos 

diversos estudos, percebemos que a faixa etária mais atingida é a de 60 anos ou mais. Esses 

dados estão de acordo com a literatura, quando afirma que, para muitos idosos, a velhice e a 

dor são tidas como sinônimos e que isso ocorre principalmente em idosos a partir dos 65 anos 

(AMA, 2010).  

Devemos ressaltar que nos últimos 20 anos a América Latina, principalmente o Brasil, 

tem sofrido uma rápida mudança na sua estrutura demográfica. Esse quadro iniciou-se nos 

anos de 1940, mas se acentuou nas décadas de 70 e 80. Esta nova configuração da pirâmide 

etária brasileira destaca o crescimento de pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais, onde sua 

representatividade no ano 2000 foi de aproximadamente 10% da população total do país 

(CERVI; HERMSDORFF; RIBEIRO, 2005). 

Essa transição vem sendo acompanhada de uma transformação epidemiológica, isso 

em nível mundial, onde percebemos uma prevalência das doenças não infecciosas, dentre elas, 

o câncer. É importante destacar que cerca de 60% dos óbitos que ocorrem em virtude dessa 

doença acontecem em pessoas idosas, possivelmente em virtude do diagnóstico tardio, da 

dificuldade de recursos para o tratamento, como também pela maior exposição a determinados 

riscos químicos, físicos e ambientais, decorrentes das mudanças socioeconômicas, alimentares 

e ao próprio estilo de vida (CERVI; HERMSDORFF; RIBEIRO, 2005; VIEIRA; MARCON, 

2008). 
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No que se refere à variável procedência (Tabela 1), constatamos que 45 (45%) dos 

sujeitos da nossa pesquisa eram residentes na cidade de Natal/RN. Considerando os grupos 

experimental e de controle, temos 25 (50%) e 20 (40%) residentes em Natal, respectivamente. 

Entretanto, 44 (44%) da população era oriunda do interior. Atribuímos esses resultados à 

característica da instituição na qual fizemos a pesquisa, uma vez que é referência no estado na 

área em oncologia. Além disso, há uma precariedade do sistema de saúde em todo o interior 

do país, tendo como consequência uma migração para os centros de referência, levando, 

assim, a uma sobrecarga no atendimento assistencial a essa população. 

Em concordância com nosso estudo, foi observado em pesquisa desenvolvida na 

Turquia, envolvendo pacientes com câncer e apresentando quadro álgico, que, dos 127 

integrantes, a maioria (83,5%) residia na capital (BAGÇIVAN et al., 2009). Em outro estudo, 

realizado na Califórnia (EUA), sobre a influência das crenças religiosas e sociais, constatou-

se que, dos 164 participantes da pesquisa, 47,6% residiam no interior desse estado americano 

(HOWSEPIAN; MERLUZZI, 2009). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2009), no ano de 

2008 foi verificado que a taxa de urbanização no país foi de 83,8%, contrapondo-se aos dados 

do ano de 1998 79,6%. Isso mostra o aumento tendencioso do processo de urbanização no 

Brasil, evidenciando a diminuição da população residente em áreas agropecuárias. 

No tocante à variável grau de instrução (Tabela 1), percebemos em nosso estudo que 

37 (37%) dos informantes possuíam ensino fundamental incompleto, seguidos dos não 

alfabetizados, com 22 (22%) dos sujeitos. No grupo experimental havia 16 (32%) e no grupo 

controle 21 (42%) com apenas o ensino fundamental incompleto, respectivamente. 

Ressaltamos que a necessidade de se observar essa variável foi pela importância que 

atribuímos a essa informação como um instrumento facilitador no processo de cuidar, por 

meio da comunicação equipe de enfermagem/paciente. 

Em consonância com nossos achados, Wit et al. (2001) desenvolveram uma pesquisa 

em Amsterdam (Holanda), em pacientes com câncer apresentando dor crônica, observaram 

que dos 313 sujeitos da pesquisa, 41% cursaram apenas o ensino fundamental incompleto.  

Em concordância, Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997), ao realizarem um estudo com 

pacientes com neoplasia maligna avançada no Setor de Quimioterapia e do Serviço de 

Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, constataram que, dos 57 integrantes da pesquisa, 64,9% tinham até quatro anos de 

estudo, com uma média média de 4,9 anos de estudo. 
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Nuhu et al. (2009) desenvolveram uma pesquisa com pacientes oncológicos em Ibadan 

(Nigéria) e observaram que, dos 210 integrantes do estudo, 42 (22,9%) eram não 

alfabetizados, 38 (18,1%) possuiam somente ensino fundamental incompleto, 35 (16,7%) 

tinham completado o ensino fundamental e 56 (26,7%) possuíam ensino superior completo. 

Dados diferentes foram detectados por Teixeira e Lefevre (2008), em estudo 

qualitativo numa população de idosos com câncer atendidos na Central de Quimioterapia do 

Hospital Servidor Público Estadual (São Paulo). Identificaram que 55% tinham oito anos ou 

mais de estudo. Outra pesquisa, de Howsepian e Merluzzi (2009), na Califórnia (EUA), 

identificou que, dos 164 pacientes oncológicos, 37,8% tinham ensino superior incompleto. 

Infelizmente, isso mostra uma realidade ainda presente no Brasil, apesar de, os dados 

estatísticos do IBGE em 2008 ressaltarem que os níveis de escolarização da população 

brasileira, melhoraram, quando, comparados às décadas anteriores; contudo esse quadro não é 

condizente com o avanço no desenvolvimento econômico do país (IBGE, 2009). 

Quando focalizamos a atenção nos idosos brasileiros, o IBGE (2009) traz dados sobre 

as altas taxas de não alfabetizados nessa população, que correspondem a 32%. Há também o 

não alfabetismo funcional, definido para o cidadão com menos de quatro anos de estudo 

presente em 51,7% dos idosos. Com isso, a média de anos de estudo nas estatísticas de 2008 

foi de 4,1 anos para todo o Brasil; porém, quando delimitamos esse dado para a Região 

Nordeste, constatamos que a média foi de 2,7 anos de estudo. 

Ainda conforme esse mesmo órgão, no ano de 2008, a taxa de não alfabetizados para a 

população com idade igual ou superior a 15 anos era de 10%, correspondendo 14,2 milhões de 

pessoa. As implicações desse fato revelam a necessidade de buscar melhorias no sistema 

político educacional do país, principalmente para os jovens e adultos que não tiveram 

oportunidade, seja qual for o motivo, oferecendo, assim, o mínimo de dignidade para o 

cidadão (IBGE, 2009). 

A seguir, apresentamos a Tabela 2 referente à continuação da caracterização 

sóciodemográfica dos pacientes oncológicos com dor. 
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Tabela 2 – Distribuição dos pacientes oncológicos nos grupos experimental e controle, 

quanto ao estado civil, ocupação, renda familiar e religião. 

 

VARIÁVEIS 

Grupo 

Experimental  
Grupo Controle Total 

N % N % N % 

Estado Civil 

Solteiro 10 20,00 15 30,00 25 25,00 

Casado 22 44,00 24 48,00 46 46,00 

Viúvo 09 18,00 02 04,00 11 11,00 

Divorciado 05 10,00 03 06,00 08 08,00 

Vivendo com o companheiro 04 08,00 06 12,00 10 10,00 

Total  50 100,00 50 100,00   100 100,00 

Ocupação 

Atividade remunerada 01 02,00 04 08,00 05 05,00 

Atividade sem remuneração 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Sem atividade 18 36,00 19 38,00 37 37,00 

Aposentado 21 42,00 18 36,00 39 39,00 

Licença Saúde 10 20,00 09 18,00 19 19,00 

Total  50 100,00 50 100,00   100 100,00 

Renda familiar 

(salário 

mínimo) 

1 a 2 SM 44 88,00 46 92,00 90 90,00 

3 a 4 SM 03 06,00 02 04,00 05 05,00 

5 ou mais SM 03 06,00 02 04,00 05 05,00 

Total  50 100,00 50 100,00   100 100,00 

 

 

Religião 

Católica 28 56,00 30 60,00 58 58,00 

Evangélica 16 32,00 09 18,00 25 25,00 

Espírita 00 00,00 02 04,00 02 02,00 

Nega 06 12,00 09 18,00 15 15,00 

Total  50 100,00 50 100,00   100 100,00 

Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

 

Na Tabela 2, relacionados à variável estado civil, destacamos que 46 (46%) dos 

sujeitos são casados, seguidos pelos solteiros com 25 (25%). Analisando o grupo 

experimental e de controle, 22 (44%) e 24 (48%) eram casados, respectivamente. 

Em coerência com nossos achados, os autores Nuhu et al. (2009), ao realizarem uma 

pesquisa numa população Ibadan (Nigéria), sobre os efeitos psicológicos e físicos da dor dos 

pacientes com câncer, identificaram que dos 210 participantes, 149 (71%) eram casados. 

Nesse mesmo raciocínio, Howsepian e Merluzzi (2009), ao desenvolverem um trabalho na 

Califórnia (EUA) com 164 sujeitos com câncer, observaram que a maioria (70,1%) era 

casada. Em outro estudo, realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (São Paulo), com objetivo de averiguar quais as características epidemiológicas e 

demográficas dos pacientes que realizaram tratamento oncológico de próstata, contatou-se que 

dos 78 homens (80%) se diziam casados Em outra pesquisa, citada anteriormente, 

desenvolvida na mesma faculdade no Serviço de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos do 
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Departamento de Anestesiologia, os autores Santana e Lemonica (2000) identificaram que dos 

26 sujeitos, 19 (73,1%) eram casados. Por sua vez, em estudo realizado na Ankara (Turquia) 

com 170 pacientes oncológicos com dor, 80,6% eram casados (BAGÇIVAN et al., 2009). 

Dados semelhantes foram encontrados por Oliveira e Pimentel (2008), ao 

desenvolverem um estudo sobre a qualidade de vida dos pacientes oncológicos da cidade de 

Aveiro (Portugal), onde identificaram que, dos 176 pacientes, 141 (80,1%) eram casados ou 

tinham união consensual. 

Justificando o grande número de pessoas casadas nestas investigações, dados do IBGE 

(2009) mostram que, nos últimos dez anos, houve um crescimento significativo do número de 

casamentos no país, talvez em consequência da melhoria do acesso aos serviços na justiça, 

principalmente a questão do registro civil do casamento, como também a formalização das 

uniões consensuais. Ressalta-se, ainda, o incentivo aos casamentos comunitários, os quais 

proporcionam minimização dos aspectos referentes à burocracia e a economia. 

Ao abordarmos a variável ocupação (Tabela 2), identificamos em nossa pesquisa que 

39 dos indivíduos (39%) eram aposentados. Contudo, precisamos destacar que 37 (37%) dos 

sujeitos disseram não possuir atividade. Quando analisamos o grupo experimental, 21 (42%) 

eram aposentados e no grupo controle vimos que 19 (38%) não tinham atividade. 

Pimenta (1998), em seu estudo sobre a relação da influência da cultura e a percepção 

dolorosa em pacientes com câncer em estágio avançado do Ambulatório do Serviço de 

Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, observou que, dos 57 pacientes do estudo, 28% estavam aposentados, 24,6% em 

licença saúde e 10,5% tinham atividade remunerada. 

Em estudo realizado no Centro de Alta Complexidade em Oncologia, no Rio de 

Janeiro, foram estudadas 20 pacientes com câncer de colo uterino e de endométrio, sendo 

observado que 16 (80%) não possuíam nenhuma atividade remunerada e duas (10%) eram 

aposentadas (GOMES; REIS, 2008). 

Concordando com nosso estudo, Gonçalves, Padovani e Popim (2008) identificaram, 

em sua pesquisa com dados retroativos dos prontuários dos pacientes com câncer de próstata 

internados no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo, que, em 78 

prontuários consultados, a maioria (63,2%) era aposentada. 

Esses resultados podem estar diretamente relacionados à idade dos pacientes com 

diagnóstico de câncer, pois é nesse período de vida que os indivíduos começam a se 

aposentar. Entretanto, não podemos esquecer que é direito do paciente com essa doença 
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iniciar o processo para a sua aposentadoria por invalidez. Nesse contexto, os beneficiados 

com esse processo são aqueles que, por meio da perícia médica do Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS), tiverem comprovada a sua incapacidade para o trabalho. Ressalta-

se que a única exigência para adquirir esse direito é que a pessoa esteja inscrita no Regime 

Geral de Previdência Social, não sendo necessário o pagamento das 12 contribuições para o 

INSS (BRASIL, 2008). 

Durante a coleta de dados do estudo, pudemos observar que muitos pacientes, mesmo 

em estágios avançados de sua doença, com o sistema imunológico prejudicado continuavam 

firmes em seu trabalho, buscando uma qualidade de vida melhor para toda a família. Além 

disso, muitos deles se inquietavam por estarem ali hospitalizados e, segundo eles, perdiam 

tempo de trabalho, que era considerado perda de dinheiro ou de até mesmo de sobrevivência. 

Acreditamos que este tipo de conduta pode ser oriunda dos significados que são 

atribuídos ao trabalho humano, quando percebemos um tom de subjetividade que permeia 

essa definição. Sendo assim, o trabalho humano pode ter como conotação a necessidade de 

sobrevivência, como também a busca por um sentido existencial ou até mesmo de ser alguém 

em uma sociedade (ARGOLO; ARAÚJO; 2004). 

Dessa forma, é importante ressaltar que umas das principais causas de aposentadorias 

por doença, licença médica e indenizações trabalhistas são pela dor em si, principalmente a 

classificada como crônica, tornando-a assim, um sério problema de saúde pública (MICELI, 

2002; LIMA; TRAD, 2008). 

Sobre a variável renda familiar (Tabela 2), percebemos a importância de conhecê-la, 

para que o enfermeiro e sua equipe possam compreender quando os pacientes encontram-se 

amargurados, desamparados e, até mesmo, raivosos, loucos de vontade de fugir daquele 

ambiente, para buscar em solucionar esse problema de dificuldade na renda salarial da 

família. 

Dessa forma, em nossa pesquisa constatamos que 90 pessoas (90%) tinham renda de 

um a dois salários mínimos, seguidas de forma equitativa, de 5 (5%) com três a quatro 

salários mínimos e de outros 5 (5%) com cinco ou mais salários mínimos. No grupo 

experimental 44 (88%) e no de controle 46 (92%) tinham como renda mensal de um a dois 

salários mínimos, respectivamente. Ressaltamos que o valor do salário mínimo vigente 

durante a coleta de dados da pesquisa era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). 

Em nosso estudo, refletimos sobre como se encontrava o sujeito pesquisado, 

considerando que muitos, mesmo diante do quadro da sua doença, eram os verdadeiros 
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sustentos de suas famílias, e essa realidade pode ser um motivo para o agravamento do 

quadro, como também da falta de aderência do paciente ao tratamento proposto.  

Durante a coleta de dados, presenciamos esse tipo de acontecimento. Um dos 

pacientes nos chamou atenção no momento da nossa conversa, ele chorou ao expor sua 

dificuldade em estar ali, hospitalizado, pois se intitulou como uma pessoa que fazia “bico” 

(trabalho informal) e, no momento, que estava incapaz para a sua atividade. O que seria de 

sua família? Questionava o paciente. 

Concordando com nossos resultados, Pimenta, Koizumi e Teixeira (2000) realizaram 

um estudo com 92 pacientes vítimas de câncer, atendidos no Serviço de Radioterapia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Identificaram 

que a média da renda mensal foi de 1,8 salários mínimos para o grupo denominado 01 

(doentes que não se queixaram de dor na semana antecedente à entrevista) e de 1,4 para o 

grupo 02 (doentes que sentiram dor uma semana antes da entrevista). 

Baseado nos dados em estudos do IBGE, em 2008, quando avaliamos a distribuição 

dos arranjos familiares por meio da renda familiar em salários mínimos, verifica-se que 22,6% 

dos brasileiros viviam com renda de até meio salário mínimo. Essa realidade é mais percebida 

nas Regiões Norte e Nordeste, contudo, podemos generalizar como uma realidade nacional, 

enfatizando, assim, a má distribuição de renda no país (IBGE, 2009). 

De acordo com alguns estudos, como o de Rasmussen e Elverdan (2008), Boer et al. 

(2009) e Leeuw et al. (2010), é estimado que cerca da metade dos pacientes com câncer 

possuem um emprego ou estão aptos para serem empregados no momento em que o câncer é 

diagnosticado. No entanto, os resultados dessas pesquisas comprovam que, após o tratamento, 

o retorno a uma vida profissional nem sempre é possível. Uma pesquisa, cujo desenho foi 

uma metanálise, identificou que pacientes sobreviventes de câncer apresentam maior 

probabilidade de desemprego quando comparado ao grupo controle de pessoas saudáveis 

(BOER et al., 2009). 

Boer et al. (2009) acreditam que alguns fatores podem ser decisivos para cooperar ou 

promover o desemprego e, consequentemente, a diminuição na renda familiar desses 

pacientes recém diagnosticados, como a discriminação no trabalho, a dificuldade de conciliar 

o tempo do tratamento com o de trabalho, além do desgaste e limitações físicas e/ou 

emocionais. 

Ainda nesse sentido, em pesquisa realizada em 11 países europeus e Israel, em 

pacientes com câncer, identificou-se, para aqueles que ainda continuavam com seus 
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empregos, que 52% declararam que a dor afetava de forma significativa o seu desempenho no 

trabalho (BREIVIK et al., 2009). 

Diante do exposto, percebemos que a incapacidade funcional para a execução de uma 

atividade de labor desencadeia um rompimento estrutural da vida desses indivíduos, os quais 

muitas vezes são os arrimos de família. Olhar essa realidade é perceber uma possibilidade de 

perdas financeiras, status e isolamento social, e desencadeamento de um quadro depressivo. 

No entanto, aqueles pacientes que se encontram aptos em realizar suas atividades, 

cumprindo com seus papéis financeiro, social, familiar e profissional, apesar de ainda estarem 

submetidos a tratamento, se consideram saudáveis unicamente por esta inclusão social, ou 

seja, por participarem efetivamente do cotidiano da vida (HYUN PARK; PARK; KIM, 2009).  

No que se refere à religião (Tabela 2) observamos que 58 (58%) eram católicos, 

seguidos pelos evangélicos com 25 (25%) e daqueles que negam ter qualquer religião, que 

foram 15 (15%). Analisando os grupos experimental e de controle, temos 28 (56%) e 30 

(60%) da religião católica, respectivamente. Reforçando a importância de trabalhar essa 

variável em pacientes com diagnóstico de câncer, vemos que cada vez mais se identifica o 

conhecimento da religião na sociedade humana. Dessa forma, se faz necessário 

compreendermos como o câncer e a dor são vistos pelos pacientes por meio da ótica da 

religião.  

Sendo assim, baseado no censo brasileiro do IBGE do ano de 2000 constata-se que 

73,8% dos brasileiros declararam-se católicos (BRASIL, 2002b). É mister ressaltarmos que 

99% dos adultos brasileiros declararam acreditar em Deus, enquanto que, nos EUA, 95% são 

tementes a Deus (FARIA; SEIDL, 2005; HOWSEPIAN; MERLUZZI, 2009). 

Semelhante aos nossos dados, Aguiar et al. (2008), ao realizarem um estudo em uma 

clínica especializada em oncologia no interior de São Paulo, com 62 pacientes com 

diagnóstico de câncer de mama, identificaram que a maioria das pesquisadas (66,1%) eram 

católicas. 

Dados similares aos nossos foram encontrados no estudo sobre o impacto da dor do 

câncer realizado na cidade de Toronto (Canadá), com 81 pacientes pertencentes aos grupos de 

Cuidados Paliativos, Dor, Clínicas Gastrointestinais e de Pulmão do Hospital Pincess 

Margaret, onde se contatou que 51 (63%) dos pesquisados eram cristãos (GAUTHIER et al., 

2009).  

Divergindo com nossos dados, em um estudo realizado no Serviço de Oncologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, São Paulo, com oito pacientes com 
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câncer, três disseram professar a religião evangélica, dois eram aderentes ao catolicismo, dois 

ao espiritismo e um negava ter alguma crença religiosa (SPADACIO; BARROS, 2009). 

Lai et al. (2004) realizaram um estudo randomizado e controlado, em Taipei (China), 

com 30 pacientes oncológicos e com queixa de dor. Os autores identificaram que os todos que 

compuseram a sua amostra possuíam algum tipo de crença religiosa, contudo, não 

especificaram qual era o seu credo. Em outra pesquisa realizada por Lai et al. (2009), em 

Taiwan (China), com 106 pacientes com câncer em estágios avançados, eles identificaram que 

57 (53,8%) eram budistas ou taoístas, seguidos pela categoria “outras” com 23 (21,7%) e pelo 

cristianismo com 14 (13,2%). O maior número de indivíduos budistas ou taoístas deve-se ao 

fato dessas crenças serem mais frequentes na região na qual foi desenvolvida a investigação 

(LAI et al., 2009). 

Sobre essa temática, Teixeira e Lefevre (2008) afirmam que pessoas com grande fé 

religiosa podem ser mais propensas a transformar o modo de ver os acontecimentos negativos 

de sua vida, reconhecendo-as como verdadeiras oportunidades para um crescimento espiritual, 

considerando que muitos atrelam a doença, a mazela, dor e sofrimento como um meio 

purificador do homem. 

Concordando com essa afirmativa, Pinheiro (2007) acredita na influência que a 

religião pode ter sobre o indivíduo, no modo do mesmo perceber a si e ao que está ao seu 

redor, como também infere que a fé religiosa pode servir como um auxílio na tolerância à dor 

e/ou sofrimento. É como se a sensação de prazer oriunda dessa fé atuasse nas vias 

descendentes inibitórias e aliviasse ou até mesmo abolisse a dor. 

Sendo assim, nós, que fazemos a Enfermagem, precisamos compreender que a religião 

é tida como uma forma de as pessoas perceberem, compreenderem e aceitarem o mundo, por 

isso, precisamos entender as diferenças culturais, assim como conhecer o universo simbólico 

que permeia cada uma dessas dimensões da fé. Ao buscarmos essa verdade, a realização do 

nosso cuidado perante aqueles que sofrem, seja no âmbito físico, psicológico ou espiritual, 

será de maneira bem mais eficiente. 

A seguir, trazemos a Tabela 3, com dados relacionados às variáveis sexo, idade e dor 

nos pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna. 
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Tabela 3 - Distribuição dos pacientes oncológicos dos grupos experimental e de 

controlerelacionada às dores classificadas como leve, moderada e severa, e 

às variáveis idade e sexo 

 

Idade         

(em anos) 

Sexo Dor 

F M Leve Moderada Severa 

N % N % N % N % N % 

20├┤29 05 07,90 03 08,10 01 07,70 03 06,50 04 09,80 

30├┤39 07 11,10 02 05,40 01 07,70 02 04,30 06 14,60 

40├┤49 11 17,50 08 21,60 03 23,10 07 15,20 09 22,00 

50├┤59 13 20,60 06 16,20 02 15,40 10 21,70 07 17,10 

60├┤69 18 28,60 10 27,00 01 07,70 15 32,60 12 29,30 

70 ├┤79 09 14,30 08 21,60 05 38,50 09 19,60 03 07,30 

Total 63 100,00 37 100,00 13 100,00 46 100,00 41 100,00 

Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

De acordo com a Tabela 3, preponderaram os pacientes na faixa etária de 60 a 69 anos, 

o sexo feminino com 18 (28,60%) como no masculino com 10 (27%), sendo os que mais 

apresentaram dor moderada, com 15 (32,60%); e intensa, 12 (29,30%). Por sua vez, 

observamos que na faixa etária de 70 a 79 anos preponderou a dor classificada como leve, 

tanto no sexo feminino, com 9 (14,30%) quanto no masculino, com 8 (21,60%). 

Quando buscamos relacionar a variável dor e a idade na literatura, encontramos 

algumas divergências entre autores, como também uma dificuldade na explicação desse 

fenômeno, seja em qual for a fase da vida. 

 Os pacientes idosos tendem apresentar maior queixa de dor, incluindo a oncológica, 

quando comparados às demais faixas etárias e, como conseqüência, tendem a possuir um 

menor controle sobre ela. Não podemos esquecer que mais de 64% dos cânceres ocorrem em 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, além disso, é nessa mesma faixa etária que 

ocorrem metade dos relatos de dor (VIGANÓ; BRUERA; SUAREZ-ALMAZOR, 1998; 

CLOSS; CHATWIN; BENNETT, 2009). 

 De acordo Sofaer et al. (2005), os pacientes idosos são mais propensos a receber um 

tratamento inadequado para o controle álgico, considerando que existem algumas barreiras 

fundamentais para o insucesso na terapia, como preocupações sobre o uso de medicamentos, 

efeitos secundários relacionados com opioides e outros analgésicos, a relutância desses 

pacientes em queixar-se de dor, por não quererem ser um incômodo para os profissionais de 
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saúde, a crença que nada pode ser feito, além da implicação de ser uma potente perda para a 

independência, como sinal de que a doença está se agravando ou a morte está iminente.  

 Closs, Chatwin e Bennett (2009) pesquisaram sobre as barreiras que existem para o 

controle da dor do câncer em pacientes idosos, quando comparados a um grupo de jovens 

(grupo controle). Os autores identificaram que a idade parece ser uma variável importante, por 

influenciar as atitudes humanas perante um fenômeno doloroso, pois esses pacientes parecem 

ter dificuldade de relatar a sua dor, devido à falta de comunicação com os profissionais de 

saúde, principalmente o médico, por acreditarem que eles não seriam receptivos às suas 

queixas.  

Além disso, muitos idosos consideravam a dor como fatalismo, como algo inevitável e 

até mesmo que Deus é que decide quem terá dor. Essas crenças podem apresentar uma 

barreira para o uso eficaz do analgésico, porque sugerem que os pacientes idosos procuram 

tardiamente uma assistência para o controle da dor do câncer, ocasionando angústia 

desnecessária e intensificação do quadro álgico (CLOSS; CHATWIN; BENNETT, 2009). 

Os autores Sofaer et al. (2005) afirmam que a dor não é uma parte normal do 

envelhecimento, apesar de haver uma expectativa social diante dessa inferência. Entretanto, 

conforme Delgado-Guay (2008), alguns estudos sugerem que a pessoa com idade mais 

avançada tem um aumento do limiar de dor para estímulos elétricos, térmicos e mecânicos na 

pele. Os autores acrescentam, que apesar da condução nervosa ser bem conservada com o 

aumento da idade, o número de receptores nociceptivos na pele e as fibras aferentes 

diminuem, alterando a percepção dolorosa, como se o envelhecimento diminuísse a 

capacidade do sistema nociceptivo. 

Ressalta-se que as mudanças nos sistemas corporais experimentadas pelos idosos são 

extremamente importantes para o controle farmacológico da dor. As alterações fisiológicas 

nessa etapa da vida alteram a farmacocinética e farmacodinâmica de analgésicos, diminuindo 

seu índice terapêutico e aumentando os riscos de toxicidade e interações medicamentosas. 

Essas mudanças, juntamente com a diminuição progressiva da taxa de filtração glomerular, 

diminuição das proteínas do plasma, e várias comorbidades, tornam o paciente idoso com 

câncer mais vulnerável às interações medicamentosas (DELGADO-GUAY, 2008). 

Assim, como parte de uma avaliação aprofundada desse paciente, é importante 

considerar todas estas mudanças relacionadas à idade, pois isso representa um desafio 

significativo, visto que muitas vezes a doença é diagnosticada tardiamente, levando ao 

subestadiamento e, como consequência, ao subtratamento. As razões para isso incluem não 
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somente a subnotificação da dor pelo profissional de saúde, mas os problemas de 

comunicação e cognição decorrentes da idade, como a presença de comorbidades paralelas e 

do risco aumentado de reações adversas medicamentosas (ANDRADE; PEREIRA; SOUSA, 

2006; DELGADO-GUAY, 2008). 

 Baseado nos autores Hanks-Bell, Halvey e Paice (2004), não podemos presumir que as 

pessoas idosas experimentem menos dor do que as mais novas, considerando que um relato de 

dor não significa simplesmente a sua presença, precisamos sempre contextualizá-la, para, 

assim, diagnosticá-la. Além disso, conforme a Sociedade Americana Geriátrica, a dor é 

altamente prevalente na população idosa e infelizmente ela é extremamente subtratada.  

 A Tabela 3 apresenta também a relação entre a variável sexo e a dor. Sendo assim, 

Kiss e Meryn (2001) acreditam que a variável sexo é importante, pois ela afeta a saúde e a 

doença das pessoas. As diferenças entre o homem e a mulher ultrapassam o âmbito físico, 

pois a maneira como pensam, sentem e se comportam é considerada uma de suas principais 

diferenças. Esse contexto é importante quando trazemos à tona a dor, uma vez que é 

conhecida a realidade machista de nossa sociedade, onde o homem deve evitar ao máximo a 

exposição de seu sofrimento para a sociedade e ocultar suas emoções não necessariamente 

retrata a ausência da dor. Sendo assim, precisamos atentar para as reações muitas vezes 

silenciosas ou disfarçadas da dor e do sofrimento (NOGUEIRA et al., 2008). 

Em contrapartida, dizem os pesquisadores que as mulheres foram educadas, no 

transcorrer da história, para serem fortes perante as dores e sofrimentos, principalmente em 

situações que estão associadas à sua saúde reprodutiva. Com isso, por essas argumentações 

percebe-se que a dor é sentida e manifestada de forma diferente entre os sexos, contudo, 

devido à singularidade que supera essas diferenças é desafiante afirmar em qual dos sexos a 

dor é mais prevalente (NOGUEIRA et al., 2008). 

No entanto, a IASP promoveu uma campanha, de outubro de 2007 a outubro de 2008, 

incentivando o combate à dor na mulher, com o tema “Real Women, Real Pain”. Por ser 

estimado que cerca de 10% a 15% da população feminina sofre com a dor crônica, a 

finalidade dessa campanha foi evidenciar o impacto significativo desse fenômeno na vida 

dessa população, assim como abordar a falta de atenção do setor saúde para este problema 

global (IASP, 2007c).  

Nesse mesmo raciocínio, a instituição citada apresenta que estudos epidemiológicos 

têm mostrado maiores taxas de incidência de dor crônica nas mulheres do que nos homens, 

todavia, as mulheres são menos propensas a receber um tratamento adequado. Isto pode ser 
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advindo de vários fatores, incluindo normas sociais, culturais, econômicas, políticas e 

psicossociais, como a emoção e as estratégias de enfrentamento. Pode haver também uma 

falta de aceitação ou compreensão das diferenças físicas/biológicas entre homens e mulheres, 

as quais podem ter impacto na percepção da dor (IASP, 2007c). 

 Outros estudos, no entanto, mostram que não há associação significativa entre o sexo e 

a dor como o de Pimenta, Koizumi e Teixeira (2000), Wit et al. (2001), Maio et al. (2004), 

Donovan et al.(2008), Nuhu et al. (2009), Park, Park e Kim (2009). Entretanto, na pesquisa de 

Salamonde et al. (2006), foi encontrada diferença significativa na relação entre dor e sexo, 

referente aos tipos de dor neuropática, nociceptiva e incidental.  

A seguir, apresentamos, através do Gráfico 1, os dados referentes à relação da variável 

religião com a dor. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes oncológicos dos grupos experimental e controle 

relacionada à dor  classificada como leve, moderada e severa e a religião. 
 Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

Nega: pessoas que negam ter qualquer religião 

 

 

 De acordo com o Gráfico 1, identificamos que a dor considerada moderada foi a mais 

presente em todos os sujeitos que disseram apresentar alguma crença religiosa, sendo 28 
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(28%) dos católicos, 10 (10%) dos evangélicos e 2 (2%) dos espíritas. Destacamos que 7 (7%) 

dos sujeitos que negaram ter alguma crença apresentaram dor considerada severa.   

Conforme Teixeira e Lefevre (2008), no transcorrer de uma doença, não podemos 

esquecer o poder que a mente tem quando atrelamos a fé religiosa, pois a sua união fortalece a 

capacidade emocional do paciente, tornando-o mais disposto a enfrentar os desafios 

decorrentes desse agravo, podendo provocar melhorias no seu quadro clínico. 

Assim, cada vez mais as pessoas se voltam à religião para buscar ajuda e consolo no 

enfrentamento das doenças, considerando-a eficaz na redução dos estados psicossociais 

negativos associados a graves estressores relacionados com a saúde. Desse modo, a fé na 

existência de um ser superior pode promover a autoconfiança (self-efficacy), fazendo com que 

haja uma adaptação melhor aos desafios da vida (HOWSEPIAN; MERLUZZI, 2009). 

Logo, de acordo com Howsepian e Merluzzi (2009) a religião tem se confirmado 

como um meio de proteção, principalmente entre os pacientes com câncer, considerando todo 

o peso psíquico, físico e emocional que essa doença carrega, como a ideia de dor, sofrimento 

e morte que perpassa desde o diagnóstico inicial, se estendendo-se a todo o processo da 

doença. Dessa forma, a religiosidade/espiritualidade está diretamente relacionada ao 

enfrentamento positivo entre os pacientes oncológicos.  

Por essa razão, acreditamos que a religião possibilita uma força espiritual e muitas 

vezes até física, para todos os sujeitos que vivenciam momentos difíceis como o 

conhecimento de um diagnóstico de uma doença tão estigmatizada quanto o câncer. É como 

se a crença lhes possibilitasse enfrentar os problemas da vida, tornando-os capazes de ver e 

sentir o significado desses acontecimentos. Assim, atrelamos o nosso pensamento ao de 

Kübler-Ross (1998, p. 18-19): “A vida é dura. A vida é luta. Viver é como ir para a escola. 

Dão muitas lições para você estudar. ... Quando aprendemos as lições, a dor se vai”. 

Sendo assim, cada vez mais se percebe a importância da dimensão espiritual na vida 

do ser humano, sendo relevante que os profissionais de saúde, em meio à sua prática 

assistencial, deem a atenção necessária ao cuidado espiritual, pois os pacientes não devem ser 

vistos como uma doença, mas como seres que abrangem os aspectos físicos, emocionais, 

sociais e espirituais (PERES et al., 2007).  

 Entretanto, Peres et al. (2007) ressaltam que a religião pode ser prejudicial, quando o 

profissional de saúde quer impor a sua fé para o seu paciente ou quando as orientações 

propostas fazem com que o paciente desista do tratamento tradicional, optando unicamente 

por um meio alternativo, fazendo da doença um martírio, levando a quadros depressivos.  
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 Contudo, precisamos entender que, para haver significado espiritual em meio à 

doença, necessariamente para aqueles pacientes fora de possibilidade terapêutica, é 

imprescindível que haja o alívio e/ou controle dos desconfortos físicos, principalmente a dor, 

pois esta, quando é intensa, prejudica a capacidade cognitiva de reflexão dos significados e da 

existência como um todo (PERES et al., 2007). 

 É importante que o profissional de saúde tenha conhecimento específico sobre as 

terapias farmacológicas, utilize quando possível e necessário as modalidades não 

farmacológicas, aborde os aspectos psicossociais, pois, assim, estará cuidando holisticamente 

e proporcionando que a dimensão espiritual possa ser enfatizada para oportunizar 

significância existencial (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). 

 No entanto, mesmo que se esgotem as possibilidades de tratamento para a manutenção 

da vida, precisamos oferecer conforto e dignidade a este ser que se encontra frágil, debilitado 

e indefeso, pelo menos na aparência, visto que o corpo pode estar padecendo, mas a mente 

pode estar refletindo sobre o processo de morte. Isso nos direciona aos objetivos propostos 

pela filosofia dos Cuidados Paliativos, considerando que, de acordo com a Oganização 

Mundial de Saúde (OMS) todos, os pacientes que apresentem doenças graves e progressivas, 

as quais possam ameaçar a consistência da vida, deveriam desde o diagnóstico receber um 

cuidado de fundamentação paliativa (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, 2009). 

 Por essa razão, é importante que olhemos a dimensão espiritual como uma aliada no 

enfrentamento da doença, principalmente para os pacientes que se queixam de dores, sendo 

essas muitas vezes tão intensas, que comprometem consideravelmente a qualidade de vida, 

pois, no momento da finitude, o mais importante é perceber que existe significado, valor em 

cada gesto, ação e acontecimento. Contudo, para haver essa percepção, o sujeito precisa estar 

inserido em um contexto capaz de sublimar essa realidade, e isso só pode ocorrer com o 

controle eficaz dos seus desconfortos. 

 Percebemos, diz Kovásc (2006), que a nossa missão como profissionais de saúde vai 

além de procedimentos técnicos, pois é de nosso conhecimento que a comunicação 

interpessoal, na maioria das vezes, é tida como uma das melhores terapêuticas. Mas, temos de 

estar cientes de que a comunicação não consiste só em verbalização, pois o silêncio pode 

transcender a fala, atingindo mais profundamente o locus individual de cada sujeito social. 

Dessa forma, Boemer (1986, p. 124) afirma que ouvir o silêncio é uma possibilidade da 

palavra e do discurso: 
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O que sabe ouvir tem acesso ao silêncio autêntico e, nele, deixando que o ser diga, 

está próximo à fonte que fundamenta o falar humano. O valor do discurso encontra-

se muito menos nas palavras do que no silêncio atencioso, rico de significação, no 

qual nos permitimos que o ser se mostre e seu sentido aceda à nossa palavra; o ouvir 

precede o falar – esta é linguagem verdadeira, atenta ao ser. 

 

 

Posto isso, o itinerário para o cuidado espiritual deve ser feito de forma atenciosa, 

respeitando a individualidade de cada paciente, percebendo o momento em que ele precisa de 

auxílio espiritual e incentivando aqueles que possuem uma crença determinada a se 

aprofundarem na sua fé. Porém, sempre devemos lembrar que esses objetivos só poderão ser 

alcançados quando minimizamos ou controlamos os desconfortos, no caso, a dor desses 

pacientes. 

 

 

5.2 DADOS RELACIONADOS À LOCALIZAÇÃO DO TUMOR PRIMÁRIO DOS   

PACIENTES  ONCOLÓGICOS  COM  DOR,  DE ACORDO COM A REGIÃO CORPÓREA,  

METÁSTESE E DOENÇA EM ATIVIDADE 

  

Neste tópico apresentaremos os dados referentes à dor oncológica apresentada pelos 

pacientes nos grupos experimental e de controle, de acordo com a localização do tumor 

primário, com a região corpórea,  metástase e doença em atividade. No Gráfico 2, o tumor 

foi analisado conforme as regiões corpóreas atingidas assim distribuídas: cabeça/pescoço, 

digestivo/peritônio, pulmão, mama, ossos/músculos/cartilagem/pele, geniturinário e 

outros. Na Tabela 4, identificamos dados relacionados à presença de metástase, doença em 

atividade e dor. 
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    Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes oncológico  dos grupos   experimental e de 

                         controle   relacionada à classificação dos tipos de tumor primário, de 

acordo com a região corpórea  
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

 

No Gráfico 2 destacamos a localização do tumor primário, no grupo experimental, 

tendo o tumor de mama 15 pessoas (30%); e geniturinário, 12 (24%) e no grupo controle, 

encontramos 10 (20%) com tumores primários no geniturinário como mamários. Ressaltamos 

que essa classificação da localização do tumor primário foi baseada no trabalho de Wit et al. 

(2001). Acreditamos que esse tipo de classificação facilita a metodologia de apresentação dos 

dados. A denominação “outros” para o grupo experimental indica leucemia, e, no grupo 

controle, meduloblastoma, linfoma de Hodking, angiossarcoma e blastoma. 

Vários autores encontraram sítios primários dos tumores semelhantes ao nosso, os 

quais terão destaque a seguir. O estudo de Wit et al. (2001) realizado em Amsterdan 

(Holanda), com 313 pacientes oncológicos e queixa de dor, também identificou que os 

principais sítios para a localização do tumor primário eram a mama, com 30%, e os órgãos 

geniturinários com 24%. Dados semelhantes foram obtidos por Gauthier et al. (2009), ao 

realizarem sua pesquisa em Toronto (Canadá). Dos 81 sujeitos da pesquisa, os autores 

observaram que o tumor inicial da doença localizava-se principalmente na mama, para 21 
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deles (25,9%) e na região geniturinária para 18 (22,2%). Diniz et al. (2006) reforça esses 

achados quando observa que, dos 62 participantes da pesquisa, realizada no Serviço de 

Oncologia da Faculdade de Medicina de Santo André, São Bernardo e São Caetano (São 

Paulo), 20 (32,26%) possuíam o tumor primário na mama. 

Os autores Bagçivan et al. (2009), ao realizarem um estudo em Ankara (Turquia), com 

170 pacientes com câncer e dor, tendo como objetivo pontuar quais as possíveis barreiras 

existentes para o seu real controle, identificaram que os principais tipos de câncer 

diagnosticados eram de sítios mamários, com 31,2%. Contudo, os demais cânceres 

prevalentes naquela região foram o gastrointestinal, com 21,7%, seguido pelo de pulmão, com 

12,9%. 

Além desses autores, Green, Montague e Hart-Johnson (2009) desenvolveram um 

estudo longitudinal em pacientes com câncer de mama, próstata, colorretal, pulmão e mieloma 

múltiplo, pertencentes ao Centro de Oncologia de Michigan (EUA), e observaram, que dos 96 

participante, 32% tinham diagnóstico inicial de câncer de mama, seguido pelo câncer de 

pulmão com 28%. 

Em pesquisa realizada na Europa, nos países da República Checa, Dinamarca, Irlanda, 

Finlândia, França, Itália, Noruega, Romênia, Suíça, Reino Unido, Suécia e em Israel, sobre a 

incompreensão da dor oncológica, constatou-se que dos 5049 pacientes, a maioria 1415 

(28%), tinha como câncer primário o da mama (BREIVIK et al., 2009). 

Contrapondo-se aos dados anteriormente mencionados, trazemos o trabalho de 

Pimenta (1998), quando averiguou o perfil sociodemográfico de pacientes com neoplasia 

maligna e queixa álgica e correlacionou com a intensidade da dor e o esquema analgésico 

proposto para esses pacientes. Assim, dos 57 pacientes, o local mais comum do tumor 

primário foi cabeça/pescoço (33,4%), seguido do gastrointestinal (17,5%) e do de mama 

(12,3%). 

Dados divergentes aos nossos também foram encontrados na pesquisa de Lai et al. 

(2009), realizada com 106 pacientes com câncer fora de possibilidade terapêutica em Taiwan 

(China), em que as principais localizações dos tumores primários foram no trato 

gastrointestinal, com 41 (38,7%), e no pulmão, com 16 (15,1%). 

Salamonde et al. (2006) realizaram uma investigação retrospectiva tomando como 

fonte os prontuários dos 93 pacientes com câncer do Programa da Dor Crônica e Cuidados 

Paliativos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, e identificaram que os sítios mais frequentes foram o pulmão e oútero.  
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Em estudo realizado no Departamento de Radioterapia e Oncologia, Centro de 

Oncologia Odete em Toronto (Canadá), os autores Kathy et al. (2007) desenvolveram uma 

pesquisa com pacientes com câncer e metástase óssea, e examinaram a eficácia da 

radioterapia paliativa na minimização da gravidade da dor e sua interferência na atividade 

funcional. Dos 199 integrantes do estudo, em 55 (28%) a localização do tumor primário era 

no pulmão, seguida de 52 (26%) na mama, e a próstata com 40 (20%). Todavia, ressaltamos 

que os sítios do tumor primário mais presentes nessa pesquisa são também considerados os 

que mais desencadeiam metástase óssea. De acordo com Tsai et al. (2007), é possível que 

80% de todas as metástases ósseas sejam provenientes dos cânceres de mama, pulmão e 

próstata. 

Valores similares aos da pesquisa de Tsai et al. (2007) foram encontrados por Onishi 

et al. (2005), em pacientes com metástase intracraniana operados no Hospital de São Paulo da 

Universidade Federal de São Paulo. Essa investigação teve como objetivo caracterizar os 

pacientes clinicamente e estudar quais os sítios primários mais comuns. O resultado 

encontrado foi que, dos 30 pacientes, 26,7% tinham câncer primário de pulmão e mama. É 

importante destacar que cerca de 40% podem apresentar metástase craniana e os principais 

tumores primários que desenvolvem esses tumores secundários são o de pulmão, mama e 

melanoma (ONISHI et al., 2005). 

Fainsenguer et al. (2009) realizaram uma pesquisa em Alberta (Canadá) em pacientes 

com câncer, cujo objetivo foi avaliar a dor por meio do sistema Edmonton de classificação 

para dor. Foi identificado que, dos 591 sujeitos, 172 (29%) tinham o câncer primário 

localizado no trato gastrointestinal, 148 (25%) no pulmão, 113 (19) nos órgãos geniturinários 

e 61 (10%) na mama. 

Esses dados apontam que, apesar de algumas contradições, de acordo com as 

informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2009), o câncer de mama é o segundo 

tipo de câncer mais prevalente no mundo, perdendo somente para o câncer de pulmão. 

Entretanto, é a principal neoplasia maligna que afeta as mulheres. Dessa forma, as principais 

localizações de câncer primário que constam na publicação do INCA, por meio do critério de 

incidência e o de maior mortalidade, foram a de câncer de mama, pulmão, próstata, câncer de 

pele não melanoma (BRASIL, 2009a). 

Nesse contexto, precisamos destacar o porquê de as mulheres serem mais susceptíveis 

ao câncer de mama, visto que este foi o principal tumor diagnosticado na população que ora 

pesquisamos, considerando que a maioria era do sexo feminino. A mulher é cercada por 
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fatores de risco que estão atrelados à vida reprodutiva feminina, como: a menarca precoce, 

uso de anticoncepcionais orais, nuliparidade, primeira gestação com idade superior a 30 anos, 

terapia de reposição hormonal e menopausa tardia. Os estudos revelam que a idade é hoje 

considerada como um dos principais fatores para essa patologia. Outra questão a ser abordada 

é que esse tipo de câncer está relacionado à urbanização, processo este vivenciado no país, 

potencializando o risco das mulheres adoecerem por uma melhora no status social (BRASIL, 

2009a). 

Em relação ao câncer de pulmão, os principais fatores de risco são o consumo de 

tabaco, sendo responsável por aproximadamente 90% dos casos, além da exposição ao 

arbesto, ao gás radioativo radônio e à poluição do ar; também são consideradas fator de risco 

as infecções pulmonares repetidas. Quando se comparam os não fumantes com os tabagistas, 

esres apresentam cerca de 20 a 30 vezes mais risco para desenvolver a doença. Desse modo, a 

incidência de câncer de pulmão de um determinado país indica seu consumo de tabaco 

(BRASIL, 2009a). 

A seguir apresentamos o Tabela 4, onde são pontuadas três variáveis do nosso estudo 

em relação à caracterização da doença como metástase, doença em atividade e presença de 

dor. Baseado em Meohas et al. (2005), entende-se por metástase o resultado final de um 

processo constituído por várias etapas interdependentes, pouco esclarecidas, onde existe a 

interação entre o tumor e o organismo do paciente. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos pacientes oncológicos dos grupos experimental e de controle 

relacionada à presença de metástase, doença em atividade e dor 

 

VARIÁVEIS 

Grupo 

Experimental  
Grupo Controle Total 

N % N % N % 

Metástase 

Não 18 36,00 18 36,00 36 36,00 

Sim 29 58,00 28 56,00 57 57,00 

Em investigação 03 06,00 04 08,00 07 07,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Doença em 

atividade 

Locorregional 35 70,00 32 64,00 67 67,00 

À distância 15 30,00 18 36,00 33 33,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Presença de dor 
Não 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Sim 50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Total  50 100,00 50 100,00    100 100,00 

Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 
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Como mostra a Tabela 4, 57 (57%) da nossa população apresentavam metástase, 

contrapondo-se a 36 (36%) sem essa complicação, e 7 (7%) se encontravam em investigação. 

Em relação ao grupo experimental 29 (58%), possuíam metástase, e no grupo controle a sua 

presença estava em 28 (56%) dos sujeitos.  

Sabemos que qualquer tumor maligno pode ocasionalmente produzir metástase e esta 

disseminação pode ser oriunda da via hematogênica, linfática ou até mesmo pela aderência 

das células malignas aos órgãos vizinhos ao tumor. Os passos para que esse processo de 

disseminação ocorra são as formações da oncogênese, angiogênese, capacidade invasiva do 

tumor, aumento do crescimento celular, adesão das células tumorais ao tecido alvo e o 

bloqueio da resposta imunológica do paciente (MEOHAS et al., 2005). 

Concordando com nossa pesquisa, Diniz et al. (2006), ao realizarem um estudo com 

pacientes oncológicos com Cuidados Paliativos do Serviço de Oncologia da Faculdade de 

Medicina de Santo André, São Bernardo e São Caetano, com o objetivo de traçar um perfil da 

caracterização sociodemográfica e identificar a presença de depressão, constataram que, dos 

62 participantes, 53 (85,48%) apresentavam metástase. Hankonsen et al. (2008) ao realizarem 

um estudo com 192 pacientes adultos com neoplasia maligna e que reportavam dor, atendidos 

em hospitais e asilos da Escócia, constatou que a maioria, 130 (67,7%), apresentava 

metástases. 

Dados similares foram observados na pesquisa de Mercadante et al. (2008), cujo 

objetivo foi identificar a presença e a intensidade da dor a partir de uma amostra de pacientes 

internados em grandes centros oncológicos italianos, como também avaliar o tratamento da 

dor e os fatores que a influenciam. Portanto, do total de 2655 pacientes, 68,4% apresentavam 

metástase. 

No entanto, no estudo de Din et al. (2009), realizado no Departamento de Oncologia 

do Hospital Weston Pak (Reino Unido),em 58 pacientes com câncer de próstata, cujo objetivo 

era avaliar os resultados da radioterapia paliativa no tratamento sintomatológico do câncer de 

próstata, constatou-se que 30 desses pacientes não apresentavam metástase, contrapondo-se a 

27 que apresentavam. 

Conforme a Tabela 4, nos dados da nossa investigação em relação à variável doença 

em atividade, em 67 (67%) dos pacientes a doença estava locorregional, e em 33 (33%) à 

distância. Analisando o grupo experimental, temos que em 35 (70%), e no de controle em 32 

(64%), a doença estava locorregional. É mister apresentarmos que uma doença locorregional 

pode ou não apresentar metástase, visto que de acordo com a classificação do estadiamento de 
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tumores sólidos o TNM, o “n” indica se houve disseminação para os lifonodos das cadeias 

ganglionares adjacentes, logo, havendo presença de células malignas nessa região definimos a 

doença como locorregional; e o “m” indica se houve ou não metástase a distância (BRASIL, 

2004). 

Convergindo com nossos resultados, Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997) retratam 

que, em sua pesquisa com pacientes oncológicos atendidos no Hospital das Clínicas de São 

Paulo, dos 57 sujeitos de seu estudo, 43,9% manifestavam a doença com atividade 

locorregional e em 36,8% a doença tinha atividade à distância. 

Na Tabela 4, quanto à variável presença de dor, podemos perceber que 100 pessoas 

(100%) da nossa população queixavam-se de dor, pois essa variável foi considerada um 

critério de inclusão dos pacientes no nosso estudo. Acreditamos que essa variável está 

atrelada com o valor que damos aos nossos pacientes, pois não podemos esquecer que são eles 

as maiores autoridades diante de uma queixa de dor (PIMENTA; KOIZUMI; TEIXEIRA, 

1997). É o paciente que sente, descreve e localiza a sua dor, e nós, mentores do cuidado, 

precisamos conhecer essa linguagem que ora é verbalizada e ora é sustentada pelo silêncio 

dos que a sentem.  

O estudo de Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997) com 57 pacientes com câncer 

internados no Setor de Quimioterapia e do Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo concorda com o nosso achado de 

que todos os 57 sujeitos da pesquisa tinham queixa de dor, considerando este também ser um 

fator de inclusão. 

Discutindo sobre essa variável, García-Hernández et al. (2009), ao desenvolverem um 

estudo observacional em pacientes com câncer do Hospital Universitário Puerta del Mar, em 

Cádiz (Espanha), com o objetivo de conhecer a presença de dor neuropática entre os pacientes 

sem tratamento prévio potencialmente causal, identificaram que, dos 350 participantes da 

pesquisa, 253 (72,30%) queixavam-se de dor. 

Em estudo transversal realizado na Itália com 2655 pacientes com câncer pertencentes 

aos principais centros oncológicos do país, com a finalidade de averiguar a presença da dor 

entre esses pacientes e como era o seu tratamento, identificou-se que 901 (34%) dos pacientes 

reportavam dor (MERCADANTE et al., 2008). Em concordância, Cleeland et al. (1994) em 

seu estudo sobre o tratamento da dor de pacientes oncológicos com metástase, aponta que dos 

1308 pacientes, 871 (67%) reportaram ter dor ou estavam fazendo uso de medicação 

analgésica diariamente. 
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Semelhantes resultados foram encontrados na pesquisa de Breivik et al. (2009), 

quando identificaram que, dos 5049 pacientes com câncer de alguns países europeus e de 

Israel, observou-se a presença de dor em 84% dessa população. E o mesmo foi observado por 

Nuhu et al. (2009), onde, dos 210 pacientes com câncer da cidade de Ibadan (Nigéria), 73,8% 

queixaram-se de dor. Ressalta-se que, nessa pesquisa, a dor foi reportada em 90% dos 

pacientes com câncer colorretal, em 75% com câncer de mama, 66% de colo uterino e 73% de 

próstata.  

Além desses estudos, Kroenk et al. (2009), ao desenvolverem uma pesquisa com 405 

pacientes oncológicos indianos, perceberam que os principais sintomas referidos por esses 

pacientes eram a dor e a depressão. Desses pacientes, 131 (32%) apresentavam unicamente a 

depressão, 96 (24%) tinham somente a dor como queixa e 178 (44%) tinham tanto a dor 

quanto a depressão. 

Na Califórnia (EUA), em um estudo realizado com 921 mulheres de baixa renda, 

recém diagnosticadas com câncer de mama, com o objetivo de avaliar o impacto da 

comunicação médico/paciente na resolução dos sintomas advindos da doença, foi verificado 

que 56% queixavam-se de dor. Sendo a dor o sinal mais reconhecido pelos médicos (MALY 

et al., 2010). 

Maly et al. (2010) inferem que os três principais sintomas referidos por mulheres em 

tratamento do câncer de mama são dor, depressão e náusea. Infelizmente, essa realidade é 

muito presente naquelas com baixa renda, como retrata o estudo em questão. Entretanto, 

quando retornamos à nossa pesquisa e observamos que tivemos as mulheres como as 

principais vítimas da doença, o local do tumor primário principal foi a mama e a renda 

familiar mensal foi de 1 a 2 salários mínimos, trazendos à tona a nossa realidade brasileira. 

Aguiar et al. (2008) ressaltam que o Brasil é um dos países com uma das maiores 

desigualdades sociais e, diante disso, nos deparamos com o setor de saúde, com a dificuldade 

encontrada em buscar uma assistência adequada e qualificada. Assim, como resultante dessa 

cruel realidade, vemos que 50% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em estados 

considerados avançados, interferindo algumas vezes na presenças de metástases ósseas, 

cerebrais e pulmonares, levando como consequência à alta morbimortalidade entre as 

mulheres. 

Em uma revisão sistemática realizada em 2005, nas bases de dados Medline, Embase, 

Pubmed, Cinahal, Revisão sistemática da Cochrane, da central Cochrane e da Biblioteca do 

Câncer, no limite temporal de quarenta anos, com a finalidade de investigar a prevalência de 
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dor em pacientes oncológicos em diferentes estágios da doença, como de diversos tipos de 

câncer, identificou-se um total de 54 artigos coerentes com os critérios do estudo. Dessa 

forma, foi constatada a prevalência de dor em 64% dos pacientes com doença metastática, 

avançada ou terminal; para os pacientes que realizavam tratamento antineoplásico a dor foi 

observada em 59%, e para os que estavam com a doença estabilizada 33% ainda queixavam-

se de dor (EVERDINGEN et al., 2007a). 

No tocante à variável local da dor, identificamos que os principais sítios foram o 

abdominal com 64%, cabeça/pescoço com 56%, região torácica com 54%, coluna com 50%, 

membros inferiores com 42%, região pélvica com 12% e membros superiores com 8%. 

Analisando o grupo experimental e de controle, ambos tiveram o abdômen como o principal 

local da dor, com 16 (32%). Ressaltamos que o pesquisado poderia relatar mais de um local 

para sua dor. 

Em consonância com nosso estudo, Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997) identificaram, 

em sua pesquisa com 57 pacientes com câncer e com dor, a predominância da queixa de dor 

localizada na região da cabeça/pescoço com 30,7%, seguida da região torácica com 16,8%. 

Também nessa pesquisa, cada paciente poderia referir mais de um local de dor. 

Contrapondo-se aos resultados, Green, Montague e Hart-Johnson (2009), em seu 

estudo com pacientes com câncer de mama, próstata, colorretal, pulmão e mieloma múltiplo 

em Michigan, Estados Unidos, verificaram que os principais locais de que os 96 participantes 

queixavam-se de dor eram a coluna com 31% e os membros inferiores com 28%.  

 

 

 

5.2.1 DADOS RELACIONADOS À CLASSIFICAÇÃO DA DOR E A LOCALIZAÇÃO DO 

TUMOR PRIMÁRIO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS E À PRESENÇA DE 

METÁSTESE 

 

 

Neste tópico apresentaremos os dados referentes às dores oncológica dos pacientes 

classificadas em leve, moderada e severa, relacionadas à localização do tumor primário e à 

metástase. 
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Variáveis 
Leve Moderada Severa 

Tumor primário 

Cab/pesc 04 09 02 

Dig/perit 00 08 06 

Pulmão 00 01 01 

Mama 06 10 09 

Oss/cart/mus/pele 01 05 07 

Geniturinário 02 06 10 

Outros 00 02 04 

Total 13 41 46 

Metástase Leve Moderada Severa 

Não 07 19 10 

Sim 05 19 33 

Em investigação 01 03 03 

Total 13 41 46 

Quadro 4 – Distribuição dos pacientes oncológicos dos grupos experimental e de controle 

relacionada às dores classificadas como leve, moderada e severa e à variável 

metástase  
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

  

 

Conforme o Quadro 4, os sujeitos com tumores primários localizados na mama, no 

geniturinário, e ossos/ cartilagens/ músculos/ pele foram os que mais apresentaram dor de 

intensidade considerada severa. Em relação à variável metástase, os pacientes que 

apresentaram metástase possuíam mais dor do que aqueles que não a tinham ou estavam em 

investigação. 

Sendo assim, sabe-se que os fatores psicológicos desempenham um papel importante 

na modulação da dor, especialmente para os pacientes com câncer. Há uma crença de que a 

dor significa um sinal de progressão da doença, e isso está associado aos elevados índices de 

sua intensidade. Embora esse sinal seja mais presente nos cânceres avançados, a relação entre 

a progressão da doença e a fenomenologia da experiência da dor não tem sido extensivamente 

estudada (TURKA et al., 1998).  

Daut e Cleeland (1982) identificaram que 56% dos pacientes com doença metastática, 

em comparação com 17% dos pacientes sem metástases, relataram dor. Os autores também 

identificaram que a prevalência de dor na doença metastática pode variar conforme os 

diagnósticos de câncer. Dentre os pacientes com metástases e que relataram dor, 75% tinham 

câncer de próstata e 47% de cólon retal.  



                                        
 

                                                                  Resultados e Discussões                                                                   

                                                                   
 

 

107 

Assim, a variabilidade na ocorrência de dor em pacientes com metástases, bem como o 

sítio dos tumores primários parecem sugerir que a progressão da doença é um dos fatores 

responsáveis pela dor vivenciada pelas pessoas com câncer (DAUT; CLEELAND, 1982). 

Entretanto, conforme o estudo de Cleeland et al. (1994) com 1308 pacientes com câncer 

metastático, cujo objetivo foi de averiguar se existia o subtratamento da dor, identificou-se 

que não havia diferença significativa entre a dor e a localização do tumor primário. 

Turka et al. (1998) realizaram um estudo com 289 pacientes do ambulatório de dor do 

Roswell Park Cancer Institute, em Nova York (EUA), com o objetivo de identificar se existia 

relação entre a progressão da doença (presença de metástase) e a experiência de dor. Os 

autores identificaram que os pacientes com doença metastática tendiam a relatar níveis 

significativamente mais elevados de dor do que aqueles sem comprometimento metastático ou 

que apresentavam unicamente comprometimento linfonodal regional. 

No entanto, é importante compreender que a doença avançada não é sinônimo de dor, 

pois, quando sua origem é oncológica, a dor pode advir não necessariamente da presença de 

metástases, mas do próprio tumor primário, da terapêutica anticancerosa (quimioterapia, 

radioterapia e cirurgia), dos métodos de investigação da doença ou pode estar associada ao 

surgimento das síndromes paraneoplásicas, não tendo algumas vezes ligação com o tumor 

(LAURETTI; FERREIRA, 2007; JUVER; VERÇOSA, 2008; FERRELL; LEVY; PAICE, 

2008).  

Por outro lado, a presença de dor está mais associada a pacientes que apresentam 

metástases do que àqueles cuja neoplasia maligna é localizada (DAUT; CLEENLAND, 

1982). Considerando que a dor é estimada em aproximadamente 50% dos pacientes na fase 

inicial da doença, esse valor pode atingir cerca de 70% a 90% nos estágios avançados da 

doença (CHERNY, 2000; MORAES, 2007; JUVER; VERÇOSA, 2008; LAI et al., 2009; 

COSTA, 2009). 

De acordo com Caponero, Vieira e Teixeira (2004), a localização da origem da 

neoplasia maligna é um dado importante para a ocorrência de dor, considerando que esta é 

mais frequente em regiões que são mais inervadas, como a cervicoencefálica e pelveperineal. 

Desse modo, conforme os autores, são mais propícios à ocorrência de dor o esôfago e o 

pâncreas, e os sarcomas, como os osteomiossarcomas e rabdomiossarcomas, e metástases 

ósseas. Pimenta , Koizumi e Teixeira (1997) acrescentam que os tumores que apresentam 

envolvimento das estruturas ósseas ou os que provocam distensão da cápsula das vísceras são 

potenciais desencadeadores de dor. 
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Nesse sentido, quando discorremos sobre metástases, é relevante abordarmos aquelas 

localizadas no tecido ósseo, consideradas verdadeiras síndromes dolorosas, sendo 

frequentemente identificadas nos cânceres avançados. Ressaltamos a dificuldade do manejo e 

controle dessa dor no âmbito da prática clínica em saúde (SALA-HERRERA, HUERTAS-

CABERT, 2004). 

De acordo com Searle et al. (2009), aproximadamente um terço dos pacientes com 

câncer desenvolverão metástase óssea no transcorrer da doença. Outros autores acreditam que 

cerca de 60% a 84% desenvolverão metástases ósseas e, desses, 79% apresentarão uma 

síndrome dolorosa de difícil controle (SALA-HERRERA, HUERTAS-CABERT, 2004). 

Bickles, Dadia e Lidar (2009) ressaltam que o desenvolvimento de metástase óssea é 

uma fonte de significativa morbidade na população com câncer, sendo o sítio ósseo o terceiro 

local mais propenso ao desenvolvimento de metástase, ficando atrás somente do pulmão e do 

fígado.  

Atualmente, a média de sobrevida após a metástase óssea varia muito, pois depende do 

tipo de tumor primário e dos locais que já foram envolvidos e apresentaram 

comprometimento. Quando o paciente apresenta unicamente metástase óssea, seu tempo 

estimado de sobrevivência é aproximadamente de 12 meses, em comparação àqueles que têm 

tanto metástase óssea quanto pulmonar, visto que esse intervalo decresce para 

aproximadamente três meses (ADDEO et al., 2008).  

Assim, os ossos são considerados locais comuns de metástase de mama, próstata, 

pulmão, rim, bexiga e tireoide, bem como para linfoma e sarcoma (PNEUMÁTICOS et al., 

2010). Para Moos et al. (2008), o número de metástases ósseas varia de acordo com o tipo de 

tumor primário, sendo os principais: mieloma múltiplo, com incidência é de 70% à 95%; 

mama, 65% – 75%; próstata, 65% – 75%; e pulmão, 30% – 40%. Outros autores, como Tsai 

et al. (2007), acreditam que 80% de todas as metástases ósseas são provenientes dos cânceres 

de mama, pulmão e próstata. 

Nesse sentido, ao relacionarmos os tipos de cânceres com a incidência do quadro 

doloroso advindo de metástases ósseas, verifica-se uma estimativa de apenas 5% dos 

pacientes com cânceres hematológicos (leucemias, linfomas, mielomas) apresentando quadro 

de dor, enquanto em que em outras, como a de pulmão, próstata e mama, a incidência é de 

70% a 80% (AGUILAR et al.,2010).  

Dessa forma, a dor é tida como o sinal mais comum das metástases ósseas nos 

cânceres de próstata (SAYLOR; SMITHY, 2010). Por sua vez, nos pacientes com câncer de 
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mama que apresentam metástase óssea, é estimado que cerca de 50% a 90% sofram de dor 

intratável (URAL; AVCU; BARAN, 2008).  

Uma das maiores metas, como também desafios, dos profissionais de saúde em relação 

a esses pacientes é proporcionar a melhor qualidade de vida possível. A maioria deles sofre de 

dor resultante de danos estruturais, irritação do periósteo e compressão neural, o que resulta 

em imobilidade, ansiedade, depressão e diminuição da qualidade de vida (LOBLAW et al., 

2007; ADDEO et al., 2008). 

 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA DOR ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS ESCALA DE 

ESTIMATIVA NUMÉRICA E QUESTIONÁRIO PARA DOR DE McGILL   

 

 

 Nesta sessão, apresentaremos os dados referentes à dor antes e depois de o paciente ter  

sido medicado, avaliada pela Escala de Estimativa Numérica (Gráfico 3), e a média obtida nos 

grupos experimental e de controle (Gráfico 04).  

O Gráfico 3, a seguir, apresenta o número e percentuais em relação à intensidade da 

dor, medida tanto no grupo experimental quanto no de controle, pela Escala de Estimativa 

Numérica (NRS), sendo essa dor classificada em leve, moderada ou severa. Ressaltamos que, 

no grupo experimental, a dor foi avaliada tanto pela NRS como pelo McGill (MPQ) porém 

como o McGill avalia a dor subjetivamente, a escala foi ajustada de acordo com os valores da 

NRS, isto é, os índices do MPQ, que variam de 0 a 78, foram ajustados para os valores de 0 a 

10 da NRS, por meio de uma regra de três simples, e, em seguida, utilizamos uma média 

aritimética entre a NRS e a Escala de McGill ajustada, resultando em uma Escala de McGill 

agrupada. Sendo assim, os dados numéricos apresentados no Gráfico 3, para o grupo 

experimental correspondem à Escala de McGill agrupada. Depois, calculamos a média do 

valor atribuído a cada escore, tanto na primeira quanto na segunda avaliação (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 - Distribuição da dor em leve, moderada e severa, na primeira e 

segunda avaliação, no grupos experimental e de controle. 
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

 

 

 No Gráfico 3, podemos observar que, no grupo experimental, a dor foi considerada 

como severa em 14 (28%) dos sujeitos na primeira avaliação, diminuindo para uma pessoa 

(2%), na segunda avaliação. Foi reportada como leve em 13 (26%) dos pacientes na primeira 

avaliação, entretanto esse valor aumentou para 35 (70%) no momento da segunda avaliação. 

Destacamos que a ausência de dor só foi identificada em um sujeito. No grupo de controle, 22 

(44%) dos sujeitos classificaram a sua dor como severa na primeira avaliação, no entanto, 

após administração do medicamento, esses valores decrescem para 2 (4%). Em relação à 

avaliação da dor como leve, em 7 (14%) dos pacientes, houve um aumento desse número para 

19 (38%), e enfocamos que 9 (18%) dos pesquisados não apresentaram dor no segundo 

momento da avaliação. A dor considerada moderada permaneceu sem alteração tanto na 

primeira quanto na segunda como na avaliação. 

Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997) fizeram um estudo com 57 pacientes com câncer 

avançado e queixa de dor no Setor de Quimioterapia do Serviço de Radioterapia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concordando com 

nossos resultados, os autores identificaram que a maioria (66,7%) dos pacientes apresentou 
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dor moderada. Lin e Mathew (2005) identificaram dados semelhantes em pesquisa realizada 

com carcerários do Departamento de Justiça Criminal do Texas (EUA) diagnosticados com 

neoplasia maligna, com objetivo de averiguar a presença de dor e saber se havia 

subtratamento. Concluíram que, do total de 102 sujeitos, 83 (81%) classificaram sua dor como 

severa.  

Ainda em concordância com nossos achados, Vatanasapt et al. (2008) realizaram um 

estudo prospectivo de coorte em 335 pacientes com diagnóstico de câncer do Hospital 

Srinagarind, na Tailândia (China). A dor foi avaliada em todos os participantes por meio da 

NRS, e 139 pacientes reportaram dor; desses, 109 (78,4%) a informaram a presença de dor 

como moderada a severa. Mitera et al. (2010) fizeram um estudo em 2011 pacientes com 

câncer de Centros Paliativos do Canadá, com objetivo de determinar a adequação do controle 

da dor secundária à metástase óssea, identificando que 25,1% apresentavam dor moderada e 

70,9% dor severa. 

 Cleeland et al. (1994), em seu estudo com 1308 pacientes com câncer metastático, 

observaram que em 62% dos casos a dor foi classificada pela NRS como de intensidade igual 

ou superior a 5, o que significa ser moderada ou severa. Considerando o estudo de Nuhu et al. 

(2009) com pacientes oncológicos em Ibadan (Nigéria), observou-se que, dos 210 integrantes 

da pesquisa, a maioria (73,8%) reportou ter dor, e, desses, 87,1% a categorizaram como 

moderada ou severa. 

 Nesse mesmo raciocínio, Breivik et al. (2009), em pesquisa desenvolvida em 11 países 

da Europa (República Checa, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, França, Itália, Noruega, 

Romênia, Suíça, Reino Unido, Suécia) e em Israel, sobre dor oncológica, identificaram que, 

dos 5049 pacientes, a maioria (72%) queixava-se de dor, sendo que 93% avaliaram a sua dor 

como moderada a severa. 

 Everdigen et al. (2007a) realizaram uma revisão sistemática sobre a presença de dor 

em pacientes oncológicos com diferentes tipos e estágios da doença. Os autores dividiram os 

artigos selecionados em quatro grupos, sendo incluídos no primeiro estudos que abordassem 

pacientes após o tratamento, no segundo pessoas em tratamentos antineoplásicos, no terceiro 

aqueles com doença avançada, e no quarto, pacientes em qualquer estágio da doença. Com 

isso, identificaram que, em todos os grupos, a principal classificação da dor foi moderada a 

severa. Everdigen et al. (2007b) fizeram uma pesquisa com 1429 pacientes oncológicos 

holandeses, com a finalidade de verificar a presença e a gravidade da dor nesses pacientes, 

tendo sido  constatado que 55% tinham dor considerada moderada.  
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 Divergindo dos nossos dados, Maio et al. (2004) identificaram, em estudo com 1021 

pacientes italianos com câncer de pulmão, que 752 (74%) relataram apresentar episódios de 

dor, e, destes, 44% a classificaram como leve, 24% como moderada e 7% como severa. 

Contudo, percebemos uma divergência quando associamos aos dados da literatura, que 

informam que 30% a 40% dos pacientes com de câncer de pulmão apresentam metástases 

ósseas e essas são desencadeadoras de fortes dores (MOOS et al., 2008).  

Okuyama et al. (2004) desenvolveram uma pesquisa com 138 pacientes oncológicos 

sob os cuidados ambulatoriais no Centro Nacional do Hospital do Câncer do Oriente (Japão), 

onde identificaram que a dor foi considerada severa por 22% dos sujeitos, moderada por 19% 

e 59% a classificaram como leve. Mercadante et al. (2008) estudaram 2655 pacientes italianos 

com câncer, dos principais centros oncológicos do país, para avaliar a presença da dor e o 

tratamento que recebiam. Constataram que, dos 901 pacientes que se queixavam de dor, 

12,5% a classificaram como leve, 15% como moderada e 6,3% como severa. 

 Wilson et al. (2009) realizaram um estudo multicêntrico no Canadá com 381 pacientes 

com neoplasia maligna, e identificaram que 268 (70,3%) dos participantes reportavam dor; 

desse total, 139 (36,5%) a consideraram sua dor como leve e 129 (33,9%) moderada a severa. 

 Sendo assim, percebemos que, tanto no nosso estudo como na literatura pesquisada, a 

dor está presente de forma significativa na vida dos pacientes oncológicos e a complexidade 

do quadro álgico é baseada no seu caráter misto, considerando que ela pode ser definida como 

nociceptiva e neuropática (IASP, 2007b). Isso implica afirmar que os tumores primários e/ou 

secundários (metástases), por sua característica de aderência e infiltração, podem atingir 

vísceras, tecidos ósseos, SNC e SNP, ocasionando inflamações e compressões, gerando a dor 

(ANDRADE FILHO, 2001; MANTHY, 2006; COSTA, 2009). 

 Para Manthy (2006), a dor muitas vezes é um dos primeiros sinais aparentes do câncer 

e, dependendo do tipo de tumor primário, esse diagnóstico já pode ser tardio quando 

descoberto, como nos caso do pâncreas e ovário. Além disso, observamos que na maioria dos 

pacientes há persistência do quadro álgico, coincidindo com o avançar da doença. 

Al-Atiyyat (2009) ressalta que a percepção da dor é algo universal, todavia o modo 

como cada indivíduo reage está baseado em suas próprias emoções e comportamentos, sendo 

influenciadao pela cultura em que está inserido. No momento da ocorrência da dor, 

lembranças passadas vivenciadas pelo indivíduo e suas crenças culturais, podem influenciar 

os impulsos nervosos desencadeantes, até atingir o córtex, local que possibilita a consciência e 

a interpretação do fenômeno doloroso.  
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 Dessa forma, é importante que, desde o contato inicial com o paciente com câncer, a 

dor seja pesquisada e tratada. Porém sabemos que, para haver o diagnóstico da dor, é 

necessário que o profissional de saúde a avalie de forma correta e coerente, e isso só será 

viabilizado se houver acreditação nas afirmações do paciente. Sendo assim, Brunele et al. 

(2010) afirmam que muitos especialistas e a própria comunidade científica defedem a 

importância de mensurar a dor como um processo rotineiro na prática assistencial.  

É necessário não perdermos de vista que a avaliação da dor baseia-se na comunicação 

entre o avaliador e o paciente que a experiencia, devendo ser facilitada por meio dos 

instrumentos de medição. O uso padronizado dessas ferramentas facilita a linguagem da 

comunicação sobre o mecanismo do fenômeno doloroso (DUGGLEBY, 2002). 

  Com isso, conhecendo que a intensidade da dor é a dimensão mais comumente 

abordada na clínica, Holtan e Kongsgaard (2009) realizaram um estudo multicêntrico de 

coorte transversal com 240 pacientes com câncer avançado e com dor, cujo objetivo era 

averiguar qual das escalas unidimensionais, a de Estimativa Numérica ou a Visual Analógica, 

era mais efetiva na avaliação da dor. Os resultados do estudo recomendam que, para avaliação 

da dor em pacientes com câncer é preferível o uso da Escala de Estimativa Numérica.  

Williamson e Hoggart (2005) sugerem que a Escala de Estimativa Numérica é 

popularmente mais fácil de ser utilizada na prática clínica, pois os pacientes apresentam 

menos dificuldade de compreensão dessa escala na hora em que são convidados a quantificar 

a sua dor, do que quando o instrumento utilizado é a Escala Visual Analógica. No entanto, 

ressaltam os autores que a intensidade é provavelmente a melhor dimensão para avaliar a dor, 

contudo, mesmo podendo haver uma dificuldade na interpretação de seus resultados.  

Ripamonti e Brunelli (2009) realizaram um estudo comparativo entre a Escala de 

Estimativa Numérica e a Escala Verbal (quantificação da dor utilizando palavras como: 

nenhuma, leve, moderada, forte, insuportável e a pior dor possível) na avaliação da dor 

oncológica em pacientes italianos pertencentes a dezesseis Centro de Cuidados Paliativos. Os 

resultados mostraram que não há diferença significativa entre a eficácia de um instrumento 

em detrimento do outro, comprovando assim, que a escolha está mais relacionada a fatores 

como o nível de escolaridade, cognitivo, e a própria preferência do paciente.  

No cenário clínico, bem como em muitas pesquisas publicadas, sugere-se que a 

dimensão da intensidade da dor já é suficiente para sua avaliação e registro. Entretanto, isso 

não é necessariamente verdade, pois essa dimensão é influenciada pelo significado da dor 

para o paciente no contexto de suas expectativas, atitudes e crenças, como já havíamos dito 
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anteriormente. Por essa razão, em pacientes com câncer, o componente sensorial da dor é 

menos importante do que o aspecto valorativo-emocional (WILLIAMSON; HOGGART, 

2005). 

 Para que essas informações qualitativas pudessem ser avaliadas foram criados os 

instrumentos multidimensionais, dentre os quais destacamos o Questionário McGill (MPQ), 

que tem o foco da medição da dor baseado nas qualidades sensoriais, afetivas e avaliativas, 

sendo utilizado na avaliação tanto da dor aguda quanto crônica. Além de sua finalidade no 

diagnóstico da dor, esse instrumento também é capaz de avaliar se o paciente está 

correspondendo ao tratamento álgico proposto. Isso é possível porque os descritores que o 

compõem são direcionados a determinar, possivelmente quando associados à clínica e a 

exames complementares, a etiologia da dor apresentada como nociceptiva, visceral, 

neuropática ou mista, esta última comum em pacientes com câncer (DIWORKIN et al, 2009). 

 De acordo com Holtan e Kongsgaard (2009), as pesquisas sobre a avaliação da dor que 

utilizam descritores como parte do instrumento são mais propensas a revelar informações 

importantes sobre a percepção que os pacientes com câncer têm sobre a dor. Esses autores 

realizaram uma pesquisa com 453 pacientes noruegueses com câncer, hospitalizados e que 

apresentavam dor nas últimas 24 horas, tendo como objetivo identificar os descritores que 

eram utilizados por esses pacientes para definir a sua dor e identificarem uma possível relação 

entre a intensidade da dor e o uso desses descritores. A intensidade foi avaliada por meio da 

NRS, e os descritores foram utilizados do Questionário para dor de McGill, tendo como 

resultado que dos 78 descritores que compõe o MPQ, doze foram os mais escolhidos pelos 

pacientes para intepretar a sua dor Os resultados encontrados mostram que a intensidade 

média da dor foi de 3.99 (DP= 2,2); e, a respeito da utilização dos descritores, 97% dos 

pacientes escolheram pelo menos um dos doze descritores, sendo os mais freqüentes: “doída” 

(271), “ferroada” (140) e “queimação” (93). 

É importante enfatizarmos que todas as modalidades de tratamento devem estar 

baseadas na forma como os pacientes descrevem a intensidade da dor, sua qualidade, os 

fatores que a influenciam e os sintomas que estão associados. Portanto, a utilização de 

descritores como instrumento avaliativo da dor está ganhando espaço nos âmbitos científico e 

clínico, havendo vários instrumentos que trabalham com o uso desses descritores. Contudo, 

um dos principais desafios observados é o tempo que deve ser disponibilizado para a 

execução dessa avaliação, considerando que a média é de 10 minutos. Isso é algo que merece 

uma atenção especial, quando o nosso foco são os pacientes com câncer, visto que pela 
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própria doença estes podem estar cansados, fadigados e com fortes dores, impossibilitando-os 

de prestar à atenção necessária nesses vocábulos que expressam a sua dor (HOLTAN; 

KONGSGAARD, 2009).  

 Posto isso, percebemos que o MPQ é um instrumento que nos possibilita a avaliação 

do aspecto qualitativo da dor, o que se torna relevante quando associamos ao conceito da 

definição de dor proposta pela IASP (2007a), abordado anteriormente. No entanto, a 

dificuldade de sua aplicação, devido às necessidadse de disponibilidade de tempo e da 

compreensão cognitiva da significância real dos seus descritores por parte dos pacientes pode 

contribuir para um resultado avaliativo errôneo. 

 Por essa razão, Scrimshav e Maher (2001) realizaram um estudo com 76 pacientes, 

objetivando comparar a responsividade do instrumento MPQ com a Escala Visual Analógica. 

Os resultados da pesquisa sugerem que a Escala Visual Analógica pode ser um instrumento de 

melhor aplicabilidade nos ensaios clínicos e na prática assistencial do que o MPQ. Apesar de 

o estudo em questão abordar a Escala Visual Analógica, consideramos o resultado do estudo 

compatível com a utilização da NRS, pois esses dois instrumentos são unidimensionais e, 

como relatamos anteriormente, os autores Williamson e Hoggart (2005) inferem que a 

utilização da NRS é mais fácil no cotidiano clínico. 

 A seguir, apresentamos o Gráfico 4 que mostra a média da dor tanto na primeira 

avaliação, quanto na segunda, para os grupos experimental e de controle.  
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Gráfico 4 - Distribuição da média das dores leve, moderada e intensa, nos grupos 

experimental e de controle.  
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

 

 Para avaliar a média da dor em leve, moderada e intensa, no grupo experimental e 

controle, utilizamos o Teste de Wilcoxon para comparar a média da dor reportada pelos 

pacientes no momento da primeira e da segunda avaliação. Identificamos que para o grupo 

experimental a média foi de 5,50 (DP= 1,87/ p-valor < 0,0000) no primeiro momento, e de 

3,30 (DP= 1,77/ p-valor < 0,0000) na segunda avaliação, rejeitando a hipótese nula, pois o p-

valor foi de <5%, mostrando que há diferença significativa entre as duas avaliações (Gráfico 

4). Em relação ao grupo controle, a média de dor na primeira avaliação foi de 6,26 (DP= 2,35/ 

p-valor < 0,0000), e na segunda de 3,00 (DP= 2,17/ p-valor < 0,0000), como o p-valor foi 

<5%, rejeita-se a hipótese nula, pois há diferença significativa entre a primeira e segunda 

avaliação.  

Em concordância com nossos resultados, Wit et al. (2001) realizaram um estudo 

prospectivo, randomizado e controlado, com 313 pacientes oncológicos e queixa de dor, em 

Amsterdam (Holanda), para verificar o índice de controle da dor e compará-lo com o 

tratamento antálgico proposto, observou-se que a média da dor relatada como moderada foi de 
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4,9; e a da severa, 7,7. A mesma metodologia foi usada por Rustoen et al. (2005), com 157 

pacientes oncológicos pertencentes aos Centros de Oncologia da Califórnia (EUA) e a média 

da dor avaliada pela NRS foi de 6,5, no momento da entrevista. 

 Com os nossos resultados, podemos concluir que os pacientes oncológicos estudados 

reportaram a sua dor com maior facilidade quando a avaliamos somente com o instrumento 

NRS, comparado ao uso concomitante da NRS e do MPQ. Concordamos com os autores Kalh 

e Cleeland (2005), quando abordam que a falta de entendimento do MPQ deve-se, 

principalmente, à dificuldade de compreensão dos conceitos dos descritores pelos pacientes, o 

que prejudica na escolha de qual seja o melhor para descrever sua dor.  

Dessa forma, os nossos resultados necessariamente não inferem que haja uma maior 

efetividade da avaliação da dor quando se utiliza unicamente a NRS, do que quando 

comparamos com o uso combinado do MPQ e da NRS; contudo acreditamos que a junção 

desses dois instrumentos representa uma avaliação mais eficaz da dor, por compreender a sua 

face quantitativa assim como a qualitativa. 

 Em consonância com nossas inferências, Kalh e Cleeland (2005) afirmam que é 

importante que os instrumentos tragam informações subjetivas em medidas objetivas, 

considerando que comumente são usados como medidas de resultado e indicadores de 

mudança na conduta clínica por parte do profissional. Assim, muitos estudos clínicos estão 

realizando a combinação de mais de um instrumento no processo avaliativo da dor, com o 

intuito de assegurar uma verdadeira representação da experiência dolorosa do paciente. 

No que diz respeito ao instrumento MPQ, mesmo considerando o tempo para  avaliar a 

dor, a visão multidimensional que ele traz contribui com  informações valiosas, tanto para os 

profissionais pesquisadores quanto para os clínicos. Esses dados podem auxiliar no processo 

de cuidar, minimizando ou aliviando a dor oncológica e, consequentemente, aumentando a 

qualidade de vida desses pacientes. Os autores ressaltam que esse instrumento é 

frequentemente usado em combinação com outras medidas unidimensionais, como a NRS 

(CALH; CLEELAND, 2005). O mais importante é que a intensidade da dor seja avaliada em 

todos os pacientes, no cotidiano da prática clínica (RIPAMONTI; BRUNELLI, 2009). 

 Sabemos que o MPQ é formado por 78 descritores, divididos em 20 subgrupos, onde 

cada palavra, em cada categoria, possui um valor de classificação baseado na intensidade 

relativa da dor (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; MELZACK, 2005). Para que possamos 

caracterizar uma população com os descritores escolhidos, de acordo com Gaglisese e 

Melzack (2003) estes devem ser indicados por pelo menos 33% dos sujeitos. 
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É importante que destaquemos que cada grupo do MPQ refere-se a propriedades 

específicas e diferenciadas da dor. O componente sensitivo denota as propriedades mecânicas, 

térmicas e espaciais da dor, o afetivo descreve aspectos de tensão, medo e respostas 

neurovegetativas, e os descritores do grupo avaliativo relacionam-se à capacidade expressiva 

avaliativa da experiência dolorosa, sendo influenciada por componentes culturais e de crenças 

(PIMENTA; TEIXEIRA, 1996; MELZACK, 2005). 

 Assim, o Quadro 2 nos apresenta os descritores que foram mais frequentes na primeira 

e segunda avaliação.  
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GRUPOS DO 

McGILL 
DESCRITOR 

1ª 

AVALIAÇÃO 

(n=50) MODA 

DESCRITOR 

2ª 

AVALIAÇÃO 

(n=45) MODA 

 latejante 20 latejante 16 

 como pancada 11 como pancada 04 

  pontada 23  pontada 19 

  choque 18  choque 07 

  agulhada 15  agulhada 10 

  facada 12  facada 06 

  cortante 25  cortante 09 

 fina 13  fina 11 

Sensitivo  aperto 17  aperto 15 

  cólica 08  cólica 06 

  puxão 12  puxão 07 

  em torção 12  em torção 04 

  fisgada 11  fisgada 10 

  em brasa 12  em brasa 07 

  ardor 18  ardor 18 

  pesada 25  pesada 14 

  dolorida 11  dolorida 17 

  rachando 16  rachando 05 

  cansativa 29  cansativa 29 

 exaustiva 12  exaustiva 06 

Afetivo  enjoada 25  enjoada 23 

 sufocante 20  sufocante 08 

 atravessa 15  atravessa 14 

 atormenta 13  atormenta 07 

 apavorante 08  apavorante 04 

 

Avaliativo 

 forte 15  forte 09 

 que incomoda 14  que incomoda 19 

 insuportável 08  insuportável 02 

 

 

Miscelânea 

 penetra 30  penetra 28 

 espalha 10  espalha 10 

 rasga 23  rasga 20 

 aborrecida 16  aborrecida 20 

 torturante 15  torturante 09 

 dá náusea 11  dá náusea 06 

Quadro 5 – Distribuição dos descritores verbais do McGill referidos com mais 

frequência pelos pacientes com dor oncológica 
Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 

* Os descritores em negrito indicam os mais frequentes, os que foram escolhidos por pelo menos 33% dos 

sujeitos. 
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No que se refere ao Quadro 5 vemos que, na primeira avaliação, de acordo com o 

número de vezes, os principais descritores escolhidos no grupo sensitivo foram: latejante 

(20), pontada (23), choque (18), cortante (25), aperto (17), ardor (18) e pesada (25). No 

grupo afetivo os principais descritores indicados foram: cansativo (29), enjoada (25) e 

sufocante (20). No grupo miscelânea, tivemos a maior representação do descritor penetra 

(30), seguido por rasga (23). Ressaltamos que no grupo avaliativo nenhum descritor atingiu o 

mínimo de representação dos 33% da população proposto Gaglisese e Melzack (2003). 

Entretanto, é importante ressaltar que o descritor forte teve uma frequência de 15 e que 

incomoda de 14, mostrando que a capacidade avaliativa dos pacientes direciona a dor como 

algo que impede e prejudica a sua qualidade de vida. 

Por sua vez, no momento da segunda avaliação, o grupo sensorial é caracterizado 

pelos descritores pontada (19), ardor (18) e dolorida (17). O grupo afetivo pelos descritores 

cansativo (29), e enjoada (23); o avaliativo foi representado por que incomoda (19) e o grupo 

miscelânea por penetra (28), rasga (20) e aborrecida (20). 

Dados semelhantes também foram encontrados por Pimenta, Koizumi e Teixeira 

(1997), e nesse estudo os descritores mais escolhidos do grupo sensitivo foram: latejante, 

dolorida e pontada; no que se refere ao grupo afetivo da dor, os descritores mais frequentes 

foram: enjoada, cansativa, aborrecida e miserável; no grupo avaliativo, os mais escolhidos 

foram os descritores: que incomoda e insuportável. Destacamos que esses autores também 

utilizaram a proposta de Melzack a qual afirma que para caracterizarmos um grupo, 

precisamos que 33,3% da população estudada escolha um determinado descritor 

(GAGLISESE; MELZACK, 2003). 

Mystakidou et al. (2002) realizaram um estudo com 114 pacientes em cuidados 

paliativos na Grécia, tendo como objetivo avaliar a aplicabilidade, confiabilidade e validade 

do instrumento MPQ. Os resultados mostram que esse instrumento é uma medida confiável e 

válida para avaliar a dor dos pacientes oncológicos. Os descritores que representam o grupo 

dos pesquisados, conforme o critério de Gaglisese e Melzack (2003) foram totalizados em 17, 

sendo os principais: na dimensão sensitiva, pontada, fina, puxão e em lança; na dimensão 

afetiva, miserável, amedrontadora, cansativa e enjoada; na avaliativa, chata; e no grupo 

miscelânea, aborrecida. 

Ressaltamos que, de acordo com Pimenta e Teixeira (1996); Melzack (2005), o MPQ 

nos oferece tanto o número de descritores escolhidos como o índice de dor definido como o 

somatório dos valores de cada descritor escolhido.  
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A seguir, apresentaremos a Tabela 5 referente ao número dos descritores escolhidos e 

ao índice de dor que representam na nossa pesquisa. 

 

Tabela 5 – Distribuição da média, desvio padrão e p-valor dos números de descritores 

escolhidos e índice de dor através do MPQ dos pacientes com dor oncológica 

 

Nº DE 

DESCRITORES 

1ªAVALIAÇÃO 

MÉDIA (DP) 

2ªAVALIAÇÃO 

MÉDIA (DP) 

p-valor 

Sensitivo 07,30 (01,81) 05,02 (02,17) < 0,0000 

Afetivo 02,98 (01,46) 02,18 (01,52) < 0,0000 

Avaliativo 00,98 (00,14) 00,96 (00,20)    0,3173 

Miscelânea 02,66 (00,66) 02,14 (00,97)    0,0001 

Total 13,78 (03,35) 10,32 (03,99) < 0,0000 

ÍNDICE DE DOR 1ªAVALIAÇÃO 

MÉDIA (DP) 

2ªAVALIAÇÃO 

MÉDIA (DP) 

p-valor 

Sensorial 20,44  (07,97) 13,24  (07,40) < 0,0000 

Afetivo 05,46  (03,88) 03,80  (03,68) < 0,0000 

Avaliativo 02,98  (01,45) 02,36  (01,22)    0,0007 

Miscelânea 07,80  (03,84) 06,00  (03,95) < 0,0000 

Total      36,66  (14,58) 25,40  (13,80) < 0,0000 

Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 

 

 

Na Tabela 5, podemos observar que na primeira avaliação a média total do número de 

descritores escolhidos foi de 13,78 (DP=3,35), sendo o índice de dor de 36,66 (DP=14,58), 

enquanto que na segunda avaliação a média dos descritores foi de 10,32 (DP=3,99) e o 

somatório dos valores da dor foi de 25,40 (DP=13,80). Como esses resultados o p-valor 

<0,0000, rejeita-se a hipótese nula, identificando que há diferença significativa entre a 

primeira e a segunda avaliação. 

Quando analisamos o componente sensitivo na primeira avaliação, vemos que a média 

dos descritores escolhidos foi de 7,30 (DP=1,81/ p-valor < 0,0000), e, no momento da 

segunda avaliação, esse valor decaiu para 5,02 (DP=2,17/ p-valor < 0,0000). No grupo 

afetivo, o valor da média foi de 2,98 (DP=1,46/ p-valor < 0,0000), com uma ligeira 

diminuição para 2,18 (DP=1,52/ p-valor < 0,0000). O avaliativo não apresentou praticamente 

nenhuma diferença entre os dois momentos, mostrando no primeiro o valor de 0,98 (DP=0,14/ 

p-valor < 0,3173) e no segundo o de 0,96 (DP=0,20/ p-valor < 0,3173), sendo o único dado 

que não apresentou significância entre os dois momentos de avaliação. Por fim, temos o grupo 

de miscelânea, com 2,66 (DP=0,66/ p-valor < 0,0001) no primeiro momento e 2,14 (DP=0,97/ 
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p-valor < 0,0001) no segundo. Dessa forma, observamos que o grupo sensitivo foi o que 

apresentou maior diferença na média da dor entre as duas avaliações, identificando que, após 

a administração do medicamento, isto é, na segunda avaliação, os pacientes escolheram 

menos descritores para denominar a sua dor. 

Ainda referente à Tabela 5, ao analisarmos o índice de dor, identificamos que, na 

dimensão sensitiva, a média de dor na primeira avaliação foi de 20,44 (DP=7,97/ p-valor < 

0,0000), sendo que na segunda avaliação foi de 13,24 (DP=7,40/ p-valor < 0,0000), 

rejeitando-se a hipótese nula. Na dimensão afetiva a média foi de 5,46 (DP=3,88/ p-valor < 

0,0000) no primeiro momento de avaliação, diminuindo para 3,80 (DP=3,68/ p-valor < 

0,0000) na segunda avaliação, como o p-valor <5%, mostra-se que há diferença significativa 

entre as duas avaliações. Na dimensão avaliativa, as diferenças entre a média da dor na 

primeira avaliação, 2,98 (DP=1,45/ p-valor < 0,0007) e na segunda, 2,36 (DP=1,22/ p-valor < 

0,0007), foi muito sutil, mostrando que não houve diferença significativa, visto que o p-valor 

foi >5%. E no grupo miscelânea, na primeira avaliação tivemos a média de 7,80 (DP=3,84/ p-

valor < 0,0000) e na segunda 6,00 (DP=3,95/ p-valor < 0,0000), com p-valor <0,0000, 

identificando significância entre as duas avaliações. 

Os nossos achados foram divergentes dos de Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997), pois 

esses autores identificaram que os descritores da dimensão afetiva foram os mais escolhidos. 

Ressaltamos que o componente sensitivo é um grupo formado por mais subgrupos, total de 

dez, o afetivo é composto por cinco subgrupos e o avaliativo por um, assim, percebemos que 

não há homogeneidade na divisão dos grupos. Além disso, durante a nossa coleta de dados 

percebemos que muitos pacientes definiam a sua dor com descritores que não estavam 

presentes no MPQ, mostrando assim, a influência da cultura nos resultados desse instrumento. 

Concordando com nossos resultados, Santos et al. (2006), em seu estudo em idosos com dor 

crônica, observaram que muitos deles traziam outros descritores definidores que não 

compunham no MPQ. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

                                                                  Resultados e Discussões                                                                   

                                                                   
 

 

123 

 

5.4 TERAPIA MEDICAMENTOSA 

 

 Nesta sessão abordamos a terapia medicamentosa álgica dos pacientes com dor 

oncológica, tanto para o grupo experimental como para o de grupo controle. A seguir, 

descrevemos a terapia medicamentosa utilizada pelos pacientes que compuseram nossa 

população.  

Nos Gráficos 5 e 6 são apresentadas as categorias dos fármacos mais utilizados na 

terapia medicamentosa proposta. 

 

 

        

 

 

 

 

De acordo com o Gráfico 5, no grupo experimental, 48% receberam medicamentos do 

tipo não opioides; 36%, opioides fracos; e 16%, opioides fortes. Em relação ao grupo controle 

(Gráfico 6), 52% dos pacientes fizeram uso de medicamentos classificados como não 

opióides; 24% necessitaram de opioides fracos; e 24% receberam opióides fortes.  

Em ambos os grupos, a maioria dos pacientes recebeu a medicação por via 

endovenosa, tendo, como tempo médio, quatro dias de utilização do fármaco, sendo que a 

dose e a frequência variaram de acordo com o tipo de medicamento. Logo, os medicamentos 

mais utilizados pela maioria dos pacientes foram a dipirona na dosagem de 1 grama, na 

frequência de 6 em 6 horas; o tramal na dosagem de 100 mg e na frequência de 8 em 8 horas; 

e a morfina na dose de 10 mg, no período de 4 em 4 horas.  

Gráfico 5 – Distribuição da terapia 

medicamentosa utilizada no grupo 

experimental. 

Gráfico 6 - Distribuição da terapia 

medicamentosa utilizada no grupo 

controle. 
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Os princípios farmacológicos para o controle da dor oncológica geralmente devem 

seguir aqueles definidos pela OMS, de acordo com a proposta da “escada analgésica”, sendo a 

dor do câncer aliviada em 80% (OMS, 1986). 

A OMS, em 1986, desenvolveu diretrizes (revistas em 1996) para o tratamento da dor 

do câncer, que visavam diminuir a inadequação do controle da dor. As orientações propostas 

incluem a questão da analgesia com sugestões sobre o tipo de analgésico, que deve ser fixado 

conforme a classificação da dor que, geralmente, é definida como leve, moderada ou severa 

(MITERA et al., 2010).  

Sendo assim, vemos que, para dor leve, os pacientes devem receber pelo menos um 

medicamento do tipo não opioide, como os AINEs. Caso a dor persista ou aumente para um 

nível moderado, deve ser prescrito o medicamento opioide fraco, como a codeína. Se a dor for 

severa, o tratamento deve ser baseado em opioides fortes como a morfina (MITERA et al., 

2010).  

A “escada analgésica” é tida como guia principal para o tratamento clínico da dor, 

podendo ser utilizada nas duas vias, considerando a metáfora da escada, ou seja, o tratamento 

pode ser tanto na via crescente quanto na decrescente, e isso vai depender da situação do 

paciente. No entanto, é importante considerar outras modalidades de tratamento analgésico 

combinado à terapêutica proposta pela “escada analgésica” recomendada pela OMS, para 

maior efetividade do tratamento (NAIME, 2009). 

Além disso, a dor relatada pelos pacientes oncológicos pode ser prevista ou 

minimizada pelos seus estados afetivos, na crença de que tanto a dor quanto o uso de 

medicamentos analgésicos, principalmente os opiáceos, são indicadores de progressão da 

doença. Logo, a interpretação do significado desse sinal, pode influenciar na sua intensidade 

(TURKA et al., 1998; CLOSS; CHATWIN; BENNETT, 2009).  

A Tabela 6 a seguir, retrata a relação entre a classificação da dor em leve, moderada e 

severa e a terapia medicamentosa. 
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Tabela 6 – Relação da classificação da dor em leve, moderada e severa, e a terapia 

medicamentosa dos pacientes com dor oncológica, no grupos experimental e 

de controle. 

 

Classificação 

da dor 

Terapia medicamentosa 

Grupo experimental Grupo Controle 

Não  

opioide 

Opioide  

Fraco 

Opioide  

forte Total 
Não  

opioide 

Opioide  

fraco 

Opioide  

forte Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Leve 06 100,00 - 00,00 - 00,00 06 100,00 06 85,70 01 14,30 - 00,00 07 100,00 

Moderada 12   60,00 08 40,00 - 00,00 20 100,00 15 71,40 05 23,80 01 04,80 21 100,00 

Severa 06   25,00 10 41,70 08 33,30 24 100,00 05 22,70 06 27,30 11 50,00 22 100,00 

Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 

 

  

Conforme a Tabela 6, no grupo experimental, percebemos que 12 (60%) dos pacientes 

que interpretaram a sua dor como moderada fizeram uso da medicação não opioide, e 

daqueles que se queixaram de dores intensas, 6 (25%) sujeitos foram medicados com não 

opioide e 10 (41,67) com opioide fraco.  No grupo controle essa realidade é semelhante, pois 

15 (71,43%) pacientes que identificaram a sua dor como moderada fizeram uso de 

medicamentos classificados como não opioide; e, dos que reportaram a dor como severa, 5 

(22,73%) utilizaram os medicamentos não opioide e 06 (27,27%) opioide fraco. 

 Esta realidade identificada no nosso estudo sugere que a relação entre a avaliação da 

dor e a terapia medicamentosa proposta está um tanto incoerente, no sentido de que nem 

sempre a necessidade individual do paciente é levada em consideração. Acreditamos que os 

esquemas terapêuticos propostos devem ser utilizados pelos profissionais com maior 

compromisso ético, social, e acima de tudo, com mais responsabilidade. Pois, para haver o 

controle da dor, é necessário fazer seu diagnóstico, onde primeiramente devemos avaliá-la, 

acreditando sempre no paciente, contextualizá-la e tratá-la, baseado na classificação da dor 

resultante do que foi reportado pelo paciente (RODRIGUEZ et al., 2004; MORAES, 2007). 

Isso é respaldado também em estudos desenvolvido por vários autores. Pimenta, 

Koizumi eTeixeira (1997) realizaram uma pesquisa com 57 pacientes com câncer, onde 

relacionaram a intensidade da dor reportada pelo paciente como leve, moderada ou severa 

com a terapia analgésica prescrita. Apesar de 17,5% dos pacientes classificarem a sua dor 

como severa, não foi constatado nenhum analgésico condizente com esse quadro álgico, visto 

que o medicamento proposto pela OMS (1986) é um opioide forte, como a morfina. 
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 Em consonância com nossos achados, Okuyama et al. (2004), em seu estudo com 138 

pacientes oncológicos de um Hospital do Câncer do Japão, com o objetivo de investigar o 

controle adequado da dor do câncer, identificaram que, dos 26 pacientes que classificaram a 

dor como moderada, 7 recebiam somente medicamentos não opioides e 14 estavam sem 

nenhuma terapia antálgica; dos que reportavam a dor como severa, 7 utilizavam não opioides 

e 13 não faziam uso de nenhum medicamento analgésico. 

Um estudo realizado por Breivik et al. (2009), em onze países europeus, como nos 

países da República Checa, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, França, Itália, Noruega, Romênia, 

Suíça, Reino Unido, Suécia e em Israel, sobre a incompreensão da dor oncológica, constatou-

se que, dos 196 pacientes com dor moderada, 49 (25%) foram tratados com opioides fortes, 

31 (15%) com opioides fracos e 12 (6%) com medicamentos não opioides. Para aqueles que 

relataram dor severa, 241 pacientes, 60 (24%) fizeram uso de opioides fortes, 22 (9%) de 

opioides fracos e 27 (11%) de medicamentos não opioides.  

Mitera et al. (2010) desenvolveram uma pesquisa com 1000 pacientes oncológicos 

com metástases ósseas do Programa de Radioterapia do Canadá, com o objetivo de avaliar a 

prevalência do inadequado controle da dor. Os autores identificaram que 254 (25,4%) dos 

pacientes relataram a sua dor como leve, 196 (19,6%) como moderada e 465 (46,5%) 

experimentaram a dor de intensidade severa. No entanto, a terapia medicamentosa proposta 

para esses pacientes, 144 (14,4%) não apresentavam analgésicos prescritos, 116 (11,6%) 

recebiam medicamentos do tipo não opioides, 155 (15,5%) receberam os classificados como 

opioides fracos e 582 (58,5%) dos pacientes tiveram opioides fortes prescritos. 

De acordo com Searle et al. (2009), aproximadamente um terço dos pacientes com 

câncer desenvolverão metástase óssea no transcorrer da doença. Outros autores acreditam que 

cerca de 60% a 84% dos pacientes com câncer desenvolverão metástases ósseas, e destes, 

79% apresentarão uma síndrome dolorosa de difícil controle, dos quais 50% morrerão sem 

analgesia adequada para o seu quadro doloroso, acarretando diminuição na qualidade de vida 

no seu momento de finitude (SALA-HERRERA, HUERTAS-CABERT, 2004). 

Ressalta-se que mais de 20% dos pacientes com metástase óssea são resistentes a 

tratamentos álgicos sistêmicos (MOOS et al., 2008). Outros autores acrescentam que cerca de 

45% desses pacientes recebem tratamento inadequado para dor (TOOLE; BOLAND, 2006). 

 A seguir, trazemos o Quadro 6, que relaciona o percentual de redução da dor entre a 

primeira e segunda avaliação com a terapia medicamentosa prescrita. 
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TERAPIA 

MEDICAMENTOSA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE 

1ª Aval. 2ª Aval. 

Percen-

tual de 

redução 

1ª Aval. 2ª Aval. 

Percen-

tual de 

redução 

Não opioide 4,20 2,40 -42,9% 5,10 1,90 -63,3% 

Opioide fraco 8,80 5,20 -40,9% 6,70 3,50 -47,5% 

Opioide forte 5,00 3,40 -32,0% 8,30 4,90 -40,9% 

Total 5,50 3,30 -40,0% 6,30 3,00 -52,4% 

Quadro 6 – Relação entre a média da dor, na primeira e na segunda avaliação, o 

percentual de redução e a terapia medicamentosa dos pacientes com dor 

oncológica, nos grupo experimental e de controle. 
Fonte: HLA  –  NATAL/RN, 2010. 

 

 

Conforme o Quadro 6, no grupo experimental os pacientes que utilizaram 

medicamentos do tipo não opioide tiveram média de 4,20 e 2,40, na primeira e na segunda 

avaliação, respectivamente, com percentual de redução de 42,9%. Para aqueles pacientes 

medicados com opioide fraco, a média da dor na primeira avaliação foi de 8,80 e, na segunda, 

de 5,20, com um percentual de redução de 40,9%. E, para os faziam uso de opioide forte, a 

média na primeira avaliação foi de 5,00, diminuindo para 3,40 na segunda avaliação, com 

uma redução de 32%.  

Por sua vez, o grupo controle apresentou resultados um pouco diferentes, pois os 

sujeitos que utilizaram unicamente medicamentos não opioides, tiveram na primeira avaliação 

a média de dor de 5,10. Após terem sido medicados isto é, na segunda avaliação, essa média 

foi de 1,90, com redução de 63,3%. Para os que fizeram uso de opioide fraco, a média na 

primeira avaliação foi de 6,70, e na segunda foi de 3,50, com redução de 47,5%. Com relação 

àqueles que foram medicados com opioide forte em seu esquema terapêutico, na primeira 

avaliação a média da dor foi de 8,30, e na segunda essa média decresceu para 4,90, tendo 

percentual de redução de 40,9%. 

 Destacamos que a média de dor mais elevada (8,30) foi para os pacientes que tinham 

em seu esquema terapêutico prescrito medicamentos classificados como opioides fracos. 

Contudo, percebemos a incoerência do controle álgico, pois esses dados sugerem que as dores 

desses pacientes estavam sendo subidentificadas e subtratadas, considerando que esse valor 

indica uma dor de intensidade severa e esta classificação requer medicamentos do tipo 

opioides fortes. 

 Bagçivan et al. (2009) desenvolveram um estudo em Ankara (Turquia), com 170 

pacientes oncológicos com queixa álgica, sendo um dos objetivos da pesquisa averiguar quais 
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os principais obstáculos para o controle da dor no câncer nesse país. Os autores verificaram 

que os pacientes podem ter crenças que dificultam o controle da dor, principalmente em 

relação à dependência física e química e aos efeitos colaterais, isto tendo sido constatado 

naqueles que apresentavam a intensidade média de dor igual ou superior a 5 nas últimas 24 

horas e utilizavam analgésicos inadequados, apresentando maiores obstáculos no controle da 

dor. 

 Infelizmente, percebermos que muitas vezes a dificuldade do controle álgico está nos 

próprios profissionais da saúde, principalmente o médico. No estudo francês de Larue et al. 

(1995), realizado com médicos oncologistas, identificou-se que, apesar de haver uma grande 

variedade de analgésicos, 50% dos pesquisados relutaram em prescrever morfina. Os 

principais motivos para a ocorrência desse fato foram relacionados aos efeitos colaterais, a 

questão da dependência física e psíquica, além da dificuldade da obtenção desse tipo de 

medicamento. 

Diante do exposto, observamos a dificuldade de haver um tratamento adequado e 

compatível com a intensidade álgica do paciente. Desse modo, os autores Cleeland et al. 

(1994) desenvolveram um instrumento denominado Índice de Controle da Dor (PMI), como 

uma medida de adequação do tratamento para a dor oncológica. Esse instrumento nos 

possibilita identificar se há concordância entre a potência do analgésico que está sendo 

utilizado pelo paciente e a dor reportada por ele. Isso é resultado de subtrair-se a potência 

analgésica da intensidade da dor, sendo a variação de -3 a 3, os escores negativos indicando o 

subtratamento da dor ,e os valores igual ou superior a 0 (zero) denotando a adequação do 

tratamento. 

O quadro a seguir apresenta a proposta de Cleeland et al. (1994). 

 

Potencia dos Esquemas Analgésicos Intensidade da Dor 

0 – ausência de analgésicos 0 – sem dor 

1 – analgésicos não opioides 1 – dor leve 

2 – opioides fracos 2 – dor moderada 

3 – opioides fortes 3 – dor severa 

Quadro 7 – Instrumento Índice de Controle da Dor  
Fonte: Cleeland et al. (1994) 
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Deandrea et al. (2008) realizaram uma pesquisa identificando o subtratamento da dor 

nos pacientes oncológicos. De acordo com os autores, 60% dos trabalhos sobre essa temática 

utilizam a ferramenta do PMI. 

A seguir, apresentamos o Gráfico 7 que representa o Índice de Controle da Dor (PMI) 

nos grupos experimental e de controle. 

 

 

 

Gráfico 7 – Índice de Controle da Dor nos grupos experimental e de controle.  
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

 

 De acordo com o Gráfico 7, identificamos que para o grupo experimental 12% dos 

pacientes atingiram o PMI de valor “- 2”, 44% dos sujeitos obtiveram índice de “-1”, e 42% 

tiveram PMI de resultado igual a „0”. Para o grupo controle, 10% dos pacientes tiveram valor 

“-2”, 42% dos sujeitos apresentaram índice “-1”, 42% deles obtiveram valor “0”, e 4% dos 

pacientes atingiram o índice “1”. Isso nos sugere que 56% dos pacientes do grupo 

experimental e 54% do grupo controle tiveram a sua dor subtratada. 

Cleeland et al. (1994) fizeram um estudo com 1308 pacientes com câncer metastático, 

com a finalidade de averiguar a presença de dor nesses pacientes, e eles identificaram que 
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62% dos pacientes estudados queixavam-se de dor. A dor foi apontada como subtratada por 

meio do PMI em 42% dos pacientes. Na pesquisa de Pimenta, Koizumi e Teixeira (1997) com 

57 pacientes oncológicos, 28 (49,1%) dos doentes apresentaram PMI negativo, sugerindo a 

inadequação do tratamento. 

Convergindo com nossos resultados, Maio et al. (2004) realizaram um estudo com 

1021 pacientes italianos com câncer de pulmão, com o objetivo de descrever a prevalência de 

dor entre esses pacientes e de verificar adequação do controle da dor por meio do instrumento 

PMI. Os autores identificaram que 752 pacientes reportaram queixa álgica, e destes, 616 

(82%) receberam tratamento inadequado, visto que os valores do PMI foram negativo o que 

indica o subtratamento da dor. Conforme o estudo, a taxa de inadequação do tratamento tende 

a aumentar com a intensificação da dor. 

 Em consonância com nossos dados, Donovan et al. (2008) desenvolveram uma 

pesquisa com 131 pacientes com dor oncológica do Moffitt Cancer Center da Universidade da 

Flórida (EUA). Os autores identificaram que quase metade (46,5%) dos pacientes teve escores 

do PMI inferior a “0”,e, entre os pacientes com tratamento adequado da dor, a maioria 

(78,6%) tinham PMI com pontuação igual a “0”. 

 Um estudo realizado em Ankara (Turquia), com 170 pacientes oncológicos, cujo 

objetivo foi identificar as dificuldades para o controle da dor. Os autores utilizaram o 

instrumento Índice do Controle da Dor (PMI), para constatar se havia adequação analgésica 

conforme os índices de dores dos pacientes, sendo que 75% dos pacientes apresentaram 

escores que identificavam a adequação do tratamento (PMI=0) (BAGÇIVAN et al., 2009). 

Em uma pesquisa com 1000 pacientes oncológicos com metástases ósseas do 

Programa de Radioterapia do Canadá, com objetivo de avaliar o controle inadequado da dor, 

foi identificado que 258 (25,8%) pacientes tinham sido subtratados, considerando que o PMI 

representou uma pontuação negativa, sugerindo a inadequação do tratamento analgésico 

prescrito (MITERA et al., 2010). 

 Além desses, Larue et al. (1995) desenvolveram uma pesquisa na França e observaram 

que 57,5% dos pacientes foram submedicados, pois os valores do PMI foram negativos, o 

mesmo ocorrendo com a pesquisa de Everdingen et al. (2007b) na Holanda quando 

identificaram que 42% dos pacientes estavam sendo subtratados. 

Apesar dessas publicações internacionais sobre o PMI utilizado com pacientes com 

câncer, não podemos generalizar seus dados a todos os países. Assim, precisamos atentar a 

razões socioeconômicas para acesso a algum sistema de saúde, à indisponibilidade de alguns 
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analgésicos, como a morfina, seja pela relutância do profissional médico para prescrevê-la, 

por ser muito cara ou da dificuldade de aceitação dos próprios pacientes, devido aos efeitos 

colaterais (MITERA et al., 2010). 

 Conforme Mitera et al. (2010), algumas limitações do instrumento PMI são 

identificadas, pois essa ferramenta não considera a dose dos analgésicos, a frequência e a via 

de sua administração, o período de uso do medicamento, como também o uso dos adjuvantes 

terapêuticos. Entretanto, mesmo com essas limitações, Pimenta, Koizume e Teixeira (1997) 

acreditam que o PMI tem uma utilidade na prática clínica, pois permite uma visão geral da 

adequação do tratamento analgésico baseado nas propostas da “escada analgésica” da OMS. 

 Posto isso, algumas barreiras são identificadas para que haja a inadequação da 

avaliação e do tratamento da dor. Essa realidade deve ser observada pelo profissional da saúde 

para que ele assuma uma postura consciente e ética diante da complexidade desse tratamento. 

Assim, temos as lacunas na formação dos profissionais de saúde, principalmente médicos e 

enfermeiros, o que contribui sobremaneira para que isso venha ocorrer (WHO, 2002; LEÃO, 

2007). Além da própria subjetividade e multidimensionalidade da dor, a falta de uma 

linguagem apropriada e clara na definição da dor, e a dificuldade na comunicação entre o 

profissional e o paciente, seja por falta de acreditação de ambas as partes, por subavaliações 

do profissional de saúde, por imprecisão do relato do paciente ou por atitudes incorretas e 

déficit no conhecimento dos profissionais perante a adequação do tratamento (NAIME, 2009). 

 Como bem sabemos, para realizarmos uma avaliação eficaz, precisamos fazer uso de 

instrumentos que nos possibilitem essa ação. Em vista disso, em toda a nossa pesquisa, nos 

propusemos a buscar ferramentas que melhor retratassem a dor reportada pelos pacientes. A 

seguir, trazemos um gráfico que representa a média de redução da dor, quando comparamos a 

primeira e a segunda avaliação no grupo experimental, onde utilizamos o instrumento 

Questionário para Dor de McGill. 
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Gráfico 8 – Média da redução da dor no grupo experimental  
Fonte: HLA – NATAL/RN, 2010. 

 

Desse modo, quando analisamos a redução da dor entre a 1º e a 2º avaliação, podemos 

verificar que há diferença significativa entre a Escala de McGill ajustada e a Escala de McGill 

agrupada, ao nível de significância de 5%, ou seja, a Escala de McGill Agrupada tem uma 

redução estatisticamente maior.  

Isso nos sugere que, quando utilizamos o instrumento Escala de Estimativa Numérica 

(NRS) e o Questionário para dor de McGill associados, e transformamos os dados qualitativos 

do McGill em dados objetivos de uma NRS e agrupamos os dois instrumentos em um só, 

percebemos que há uma significância estatística, visto que a Escala McGill ajustada tem 

média de 1,45 (DP=0,94) e a Escala McGill agrupada possuí média de 2,16 de redução da dor 

(DP=1,91), tendo p-valor <0,0000. 

Ressaltamos que, por esses dados serem resultantes da nossa pesquisa, não houve a 

possibilidade de compararmos com achados de outros autores. 

 



                                        
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 

„E é nisto que se resume o sofrimento. 
Cai a flor, - e deixa o perfume 

no vento! 
 

(Cecília Meireles) 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Considerando os objetivos propostos para a realização deste estudo e os resultados 

identificados, obtivemos os seguintes resultados: 

  

Quanto ao dados relacionados à caracterização sociodemográfica dos pacientes 

oncológicos estudados 

 

 Grupo experimental: 

Dos 50 pacientes do estudo, 16 (32%) estavam na faixa entre 60 a 69 anos; pertenciam 

ao sexo feminino 40 (80%); residiam em Natal 25 (50%); possuíam ensino 

fundamental incompleto 16 (32%); casados, 22 (44%); aposentados, 21 (42%); com 

renda mensal de um a dois salários mínimos, 44 (88%); católicos, 28 (56%). 

 Grupo controle:  

Dos 50 pacientes pesquisados, 14 (28%) estavam na faixa de 40 a 49 anos; pertenciam 

ao sexo feminino 23 (46%) e ao masculino 27 (54%); residentes em Natal, 20 (40%);  

possuíam ensino fundamental incompleto 21 (42%), casados, 24 (48%); não tinham 

atividade laboral 19 (38%); com renda mensal de um a dois salários mínimos, 46 

(92%); católicos, 30 (60%). 

 

No que se refere ao dados relacionados à localização do tumor primário dos pacientes 

oncológicos com dor de acordo com a região corpórea, metástase e doença em atividade 

 

 Grupo experimental: 

Dos 50 pesquisados, 15 (30%) possuíam tumor primário na mama e 12 (24%) no 

geniturinário; 29 (58%) tinham metástase; em 35 (70%) a doença estava locorregional; 

50 (100%) queixavam-se de dor; o abdômen foi o principal local da dor para 16 

(32%).  
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 Grupo controle: 

Dentre os 50 pacientes, 10 (20%) possuíam tumor primário na mama e no 

geniturinário,respectivamente; 28 (56%) tinham metástase; em 32 (64%) a doença 

estava locorregional; 50 (100%) reportavam dor; 16 (32%), tiveram o abdômen como 

o principal local da dor. 

 

Quanto à avaliação da dor através dos instrumentos Escala de Estimativa Numérica e 

Questionário para dor de McGill 

 

 Grupo experimental: 

Em relação ao instrumento Escala de McGill agrupada: 

1ª Avaliação: dos 50 pacientes, 13 (26%) consideraram a dor leve; 23 (46%), como 

moderada; e 14 (28%) a classificaram como severa. A intensidade média de dor foi de 

5,50 (DP= 1,87/ p-valor < 0,0000). 

2ª Avaliação: 35 (70%) a consideraram leve; 13 (26%), como moderada; e 1 (2%), 

como severa; 1 (2%) teve ausência de dor; com média de 3,30 (DP= 1,77/ p-valor < 

0,0000).  

 

Em relação ao instrumento Questionário para Dor de McGill: 

1ª Avaliação: os descritores mais utilizados no grupo sensorial foram: latejante 

(Moda=20), pontada (Moda=23), choque (Moda=18), cortante (Moda=25), aperto 

(Moda=17), ardor (Moda=18) e pesada (Moda=25). No grupo afetivo, os informantes 

classificaram como: cansativo (Moda=29), enjoada (Moda=25) e sufocante 

(Moda=20). No grupo miscelânea: penetra (Moda=30), seguido por rasga 

(Moda=23). A média total do número de descritores foi 13,78 (DP=3,35/ p-valor < 

0,0000), com o índice de dor de 36,66 (DP=14,58/ p-valor < 0,0000). A média do 

número de descritores escolhidos e do índice do grupo sensitivo foi de 7,30 (DP=1,81 

p-valor < 0,0000) e 20,44 (DP=7,97/ p-valor < 0,0000), respectivamente; no grupo 

afetivo, o valor da média foi de 2,98 (DP=1,46/ p-valor < 0,0000) e 5,46 (DP=3,88/ p-

valor < 0,0000), respectivamente; no avaliativo foi de 0,98 (DP=0,14 p-valor < 

0,3173) e foi de 2,98 (DP=1,45/ p-valor < 0,0007) e o grupo de miscelânea com 2,66 

(DP=0,66 / p-valor < 0,0001) e 7,80 (DP=3,84/ p-valor < 0,0000).  
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2ª Avaliação: os descritores mais utilizados no grupo sensorial: pontada (Moda=19), 

ardor (Moda=18) e dolorida (Moda=17). No grupo afetivo foram cansativo 

(Moda=29) e enjoada (Moda=23); o avaliativo: que incomoda (Moda=19) e o grupo 

miscelânea, penetra (Moda=28), rasga (Moda=20) e aborrecida (Moda=20). A 

média dos descritores foi de 10,32 (DP=3,99/ p-valor < 0,0000) e o somatório dos 

valores foi de 25,40 (DP=3,99/ p-valor < 0,0000). A média do número de descritores 

escolhidos e do índice do grupo sensitivo foi de 5,02 (DP=2,17/ p-valor < 0,0000) e 

13,24 (DP=7,40/ p-valor < 0,0000); no grupo afetivo foi de 2,18 (DP=1,52 p-valor < 

0,0000) e 3,80 (DP=3,68/ p-valor < 0,0000); o avaliativo foi de 0,96 (DP=0,20/ valor 

< 0,3173) e 2,36 (DP=1,22/ p-valor < 0,0007); e o grupo de miscelânea com 2,14 

(DP=0,97/ valor < 0,0001) e 6,00 (DP=3,95/ p-valor < 0,0000).  

 

 Grupo Controle: 

1ª Avaliação: dos 50 pacientes do estudo, 7 (14%) classificaram a dor como leve, 21 

(42%) como moderada e 22 (44%) como severa. A média de dor foi de 6,26 (DP= 2,35/ p-

valor < 0,0000),  

2ª Avaliação: dentre os 50 pesquisados, 9 (18%) não apresentaram dor; 19 (38%), dor 

leve; 20 (40%) referiram a dor como moderada; e 2 (4%) considerada severa. A média 

de dor foi de 3,00 (DP= 2,17/ p-valor < 0,0000). 

 

No que se refere à Terapia Medicamentosa 

 

  Grupo experimental: 

Dentre os 50 pesquisados, 48%, receberam medicamentos não opioides; 36%, 

opioides fracos; e 16%, opioides fortes; 12 (60%) que consideraram a sua dor como 

moderada utilizaram medicamentos não opioides; dos que interpretaram a dor como 

severa, 6 (25%) foram medicados com não opioides e 10 (41,67%) com opioides 

fracos. Para os pacientes em uso de não opioides, a média de dor na primeira avaliação 

foi de 4,20 e na segunda de 2,40, tendo redução de 42,9%. Quanto aos medicados com 

opioides fracos, na primeira avaliação a média de dor foi de 8,80 e na segunda, de 

5,20, sendo a redução de 40,9%. E, nos que utilizaram opioides fortes, a média na 

primeira avaliação foi 5,00, e na segunda de 3,40, com redução de 32%. Em relação ao 
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PMI, 12,0% dos pacientes tiveram valor “-2”, 44,0% tiveram índice de valor “-1” e 

42,0% apresentaram valor “0”. 

 

Em relação à média de redução da dor do Questionário para dor de McGill em NRS: 

Escala de McGill ajustada: a média de redução da dor entre a primeira e segunda 

avaliação foi de 1,45 (DP=0,94/ p-valor<0,0000). 

Escala de McGill agrupada: a média de redução da dor entre a primeira e segunda 

avaliação foi de 2,16 (DP=1,91/ p-valor <0,0000). 

 

 Grupo Controle: 

Dos 50 pacientes estudados, 52% fizeram uso de medicamentos não opioides, 24% de 

opioides fracos e 24% de opioides fortes; 15 (71,43%) dos que tiveram dor moderada 

foram medicados com não opioides; e, dos que a consideraram severa, 5 (22,73%) 

usaram não opioides e 6 (27,27%) opioides fracos. Para os pacientes medicados com 

não opioides, a média de dor na primeira avaliação foi de 5,10; na segunda, de 1,90; 

com redução de 63,3%. Nos que usaram opioides fracos na primeira avaliação, a 

média foi de 6,70, diminuindo para 3,50, tendo uma redução de 47,5%. E, nos que 

utilizaram opioides fortes, a média foi de 8,30 na primeira avaliação e de 4,90 na 

segunda, com redução de 40,9%. Considerando o PMI, 10% dos pacientes tiveram 

valor “-2”, 42% apresentaram índice “-1”, 42% obtiveram valor “0” e 4% atingiram o 

índice “1”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Nada substitui o contato”. 
 

(Clarissa Lispector) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O meu interesse em estudar sobre o câncer surgiu na época do curso de graduação em 

Enfermagem da UFRN, apesar dessa temática não ter sido abordada como conteúdo de 

disciplina; entretanto, nos estágios curriculares, pude perceber a grande afeição que tinha em 

cuidar dos pacientes oncológicos. Neste caminhar da minha vida acadêmica, no estágio da 

disciplina da Saúde da Criança e do Adolescente, um menino de 11 anos ficou sob meus 

cuidados. Ele tinha rabdomiossarcoma e, durante a semana de estágio, pude vivenciar o seu 

processo de morte, acompanhei a dor e o sofrimento tanto dele quanto da família. Naquele 

momento senti a necessidade de buscar conhecimento técnico e científico nessa área. 

 Quando ansiamos algo, no caso, estudar e cuidar dos pacientes oncológicos, este 

próprio desejo torna-se um guia. Assim, tive a oportunidade de ser bolsista em uma clínica 

especializada nessa área, quando ainda era enfermeiranda, sendo contratada logo após minha 

colação de grau. Acredito que a partir desse momento percebi a solidez do meu interesse por 

oncologia.  

 Dessa forma, assumindo o papel de profissional da saúde, atentei aos problemas e 

desafios dos pacientes com câncer e, dentre esses, a dor vivenciada por eles. Interessante que 

foi na clínica em que trabalhei, onde pela primeira vez me deparei com a dor sendo o 5° sinal 

vital. A partir daí, fui impelida a questionar o porquê das instituições de saúde não se 

preocuparem tanto com a queixa de dor dos seus pacientes e qual o motivo de não avaliá-la 

como os demais sinais vitais. 

 Nesse sentido, atrelado ao conhecimento da prática clínica, realizamos uma revisão de 

literatura sobre a temática e identificamos que a dor é hoje considerada um problema de saúde 

pública. E quando ela é relacionada ao câncer, torna-se uma questão que requer atenção, visto 

que a própria sociedade internacional para o estudo da dor propôs que o período de outubro de 

2008 a outubro de 2009 fosse considerado o ano de combate à dor oncológica.  

É inegável que a dor é um fator que interfere de forma significativa na qualidade de 

vida dos pacientes, podendo atrapalhar ou impedir a execução de determinadas atividades do 

cotidiano, e até mesmo desencadear problemas de ansiedade, estresse e depressão. Ao 

enfocarmos a dor do câncer, temos a Dor Total, mostrando que ela não tem só a dimensão 

física, mas também espiritual, psicológica e emocional. 

Apesar disso, é impressionante como vivemos inseridos em uma cultura caracterizada 

pelo “conformismo dolorista”, como se sentir dor fosse algo normal. No entanto, nós, 
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mentores do cuidado, não podemos nos levar por essa irreal afirmação. O que precisamos é 

nos comprometer com a dignidade humana, fazendo o nosso papel assistencial alicerçado na 

ética profissional e social, minimizando sempre que possível a dor e o sofrimento. 

Entender a dor como 5° sinal vital é reconhecer a necessidade de avaliá-la, é aprender 

que precisamos acreditar sempre na dor reportada pelo paciente e contextualizá-la. Entretanto, 

de nada adiantaria se somente avaliássemos a dor, pois o objetivo maior é controlá-la. Esta é 

uma grande missão para nós, profissionais da saúde, considerando que até mesmo os que 

estão fora de possibilidade terapêutica têm o direito de não ter dor, e nós temos o dever de 

buscar recursos terapêuticos, sejam farmacológicos ou não, para controlá-la.   

A realização desta pesquisa confirmou em nosso contexto, os resultados de outras 

pesquisas tanto nacionais quanto internacionais, evidenciando que, apesar da importância da 

dor como 5° sinal vital, ela continua sendo subidentificada e subtratada. Por conseguinte, 

acreditamos que essa realidade se deve à ínfima ênfase dada na academia sobre essa temática, 

principalmente entre os profissionais médicos e enfermeiros.  

Sabemos que o ensino é o alicerce que delineia as formas do cuidar, assim esperamos 

que este estudo seja mais um incentivador para uma mudança na formação acadêmica, 

mostrando que essas lacunas no conhecimento sobre câncer e dor não devem estar presentes 

nos locus do conhecimento, - as universidades. Acreditamos, igualmente, na importância da 

implementação da avaliação da dor como 5° sinal vital em todas as instituições de saúde, 

principalmente as hospitalares, sendo fundamental que se tenha uma equipe multidisciplinar 

para o estudo da dor, como também que se possibilite a atualização de toda a equipe de saúde 

sobre essa temática, pois muitos profissionais desconhecem ou ignoram a dor como um sinal 

vital. 

Ressaltamos a importância da realização de pesquisas nessa área, considerando 

fundamental darmos prosseguimento a essa discussão, em um Doutorado, para aprofundá-la 

melhor. 
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GLOSSÁRIO 
 

“As lágrimas são o sagrado direito da dor”. 
 

(Franz Seraphicus Grillparzer) 



 
                                                                                          Glossário 

 

 

164 

GLOSSÁRIO 

 

 

ALODÍNIA Sensação de dor como resposta a estímulos que em 

princípio não deveriam gerá-la. 

APOPTOSE Conhecida como "morte celular programada" é um tipo de 

"auto-destruição celular” que ocorre de forma ordenada e 

demanda energia para a sua execução. 

BIÓPSIA É um procedimento cirúrgico no qual se colhe uma 

amostra de tecidos ou células para posterior estudo em 

laboratório, tal como a evolução de determinada doença 

crônica. 

CARCINOGÊNESE O processo de carcinogênese, ou seja, de formação de 

câncer, em geral se dá lentamente, podendo levar vários 

anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem 

a um tumor visível. 

CÓRTEX Aplicado à camada mais exterior ou periférica de um 

orgão. 

DESPOLARIZAÇÃO Refere à saída de repouso de uma célula pela entrada de 

íons de Na+ na célula. 

DISESTESIA Um distúrbio neurológico que é caracterizado pelo 

enfraquecimento ou alteração na sensibilidade dos 

sentidos, sobretudo do tato. O sentido de entorpecimento, 

formigamento ou vibração sem a sensação de dor. 

DOR RECORRENTE Tipo de dor que, mesmo sem estar associada a um 

processo específico, é a que se apresenta em períodos de 

curta duração, mas que se repete com freqüência. 

DOR PAROXÍSTICA É aquela que vem em crises, em acessos, no seu momento 

de maior intensidade, frequência e/ou duração. 

HIPERALGESIA Sensibilidade exagerada à dor ou sensação elevada a 

estímulos dolorosos, podendo ser seguida de danos dos 

tecidos maciços contendo nociceptores ou lesão a um 

nervo periférico. 
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NEURÔNIO AFERENTE 

PRIMÁRIO 

Local onde há condução do impulso doloroso até o corno 

posterior da medula espinal. 

NEUROPATIA 

PERIFÉRICA 

É uma disfunção que pode levar desde a perda da 

sensação de toque até a sensibilidade excessiva. 

NOCICEPTOR Fibra nervosa que transmite a dor. 

ONCOGENES É a denominação dada aos genes relacionados com o 

surgimento de tumores, sejam malignos ou benignos. 

PLEXOPATIA BRAQUIAL É a condição que envolve a diminuição dos movimentos 

ou da sensibilidade do braço e do ombro, causada por um 

comprometimento na função do plexo braquial, uma 

região de nervos que afeta o braço.  

PROTO-ONCOGENES São genes responsáveis pelo controle da divisão celular 

(mitose) e pelo controlo da tradução proteica. Após sofrer 

uma mutação genética somática um proto-oncogene torna-

se eventualmente um oncogene. 

QUIMIOTERAPIA É o método que utiliza compostos químicos, chamados 

quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por 

agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a 

quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica 

ou quimioterapia antiblástica. 

RADIOTERAPIA É um método capaz de destruir células tumorais, 

empregando feixe de radiações ionizantes. Uma dose pré-

calculada de radiação é aplicada, em um determinado 

tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, 

buscando erradicar todas as células tumorais, com o 

menor dano possível às células normais circunvizinhas, à 

custa das quais se fará a regeneração da área irradiada. 

SÍNDROMES 

PARANEOPLÁSICAS 

São raras e, quando ocorrem, geralmente acompanham 

tumores de pulmão, mama, ovário e retroperitônio. Podem 

se manifestar de maneiras diversas, acometendo 

principalmente os sistemas neuromuscular, vascular, 

ósseo, articular e glandular. Relacionam-se com a 

produção, pelo tumor maligno, de substâncias 
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biologicamente ativas e podem preceder, até em anos, a 

fase clínica do tumor. É importante ressaltar que a 

síndrome paraneoplásica é fator agravante do prognóstico 

e que seu controle depende do controle do tumor. Das 

síndromes paraneoplásicas, as mais bem compreendidas 

são as hormonais. 

TÁLAMO É uma região de substância cinzenta (núcleos de 

neurônios) do encéfalo. São duas massas neuronais 

situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais. 

TRANSDUTORES DE 

SINAL 

Equivalem-se aos nociceptores. 

TRATO 

ESPINOCERVICAL 

As fibras do Trato Espinocervical originam-se e projetam-

se unilateralmente no núcleo cervical lateral onde fazem 

sinapses com neurônios que originam fibras que cruzam a 

linha média e projetam-se no complexo ventrobasal do 

tálamo, formação reticular do tronco encefálico e 

diencefálico. 

TRATO-

ESPINOMESENCEFÁLICO 

Via de projeção da dor para os centros superiores. 

TRATO-

ESPINORRETICULAR 

Está envolvido com o fenômeno de despertar, contribui 

para ativar estruturas envolvidas nas reações emocionais e 

neurovegetativas associadas a dor. 

TRATO-

ESPINOTALÂMICO 

É uma via sensorial que se origina na medula espinal. Ele 

transmite informações para o tálamo sobre dor, 

temperatura, pressão e tato protopático. A via cruza ao 

nível da medula espinhal. Após a entrada dos feixes de 

fibras nervosas no corno posterior da medula, elas cruzam 

o plano mediano e infletem-se cranialmente, depois 

ascendem pela substância branca da medula. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 

“O sábio procura a ausência de dor e não o prazer”. 
 

(Aristóteles) 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Caro senhor(a), este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada “AVALIAÇÃO DA DOR ONCOLÓGICA: ESTUDO COMPARATIVO COM 

PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM 

NATAL/RN” que é coordenada e desenvolvida por Glaucea Maciel de Farias, juntamente 

com Weruska Alcoforado Costa, Karolina de Moura Manso da Rocha e Allyne Karlla Cunha 

Gurgel. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivos: caracterizar a dor do paciente com câncer de 

acordo com sua localização, intensidade e características; verificar se há diferença entre 

avaliar a dor de um paciente com câncer com a Escala de Estimativa Numérica, que varia de 0 

(zero) ausência de dor a 10 (dez) a pior dor, e outro Questionário para dor de McGill em uma 

instituição especializada em oncologia em Natal/RN.  

Caso aceite o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte(s) procedimentos: 

responderá a uma entrevista sobre a intensidade da dor e sua localização. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá a 

entrevista e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. Você terá 

os seguintes benefícios ao participar da pesquisa estará cooperando para a identificação de 

uma maneira mais eficiente para avaliar a dor oncológica, em virtude do reconhecimento da 

dor como o 5° sinal vital, podendo então contribuir para a implantação desse instrumento de 

avaliação nas instituições de cuidado. Durante a entrevista se você tiver referido dor, essa 

informação será comunicada ao enfermeiro de plantão do setor para que possíveis condutas de 

alívio possam ser realizadas.  
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você sofrer algum dano ou tenha algum gasto que seja atribuído à sua participação 

na pesquisa, você terá o direito ao ressarcimento ou indenização, caso solicite. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito 

desta pesquisa como, também, caso queira informar sua desistência, poderá perguntar 

diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: Departamento de Enfermagem - 

Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN, ou pelo telefone 

3215 3196. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135, ou pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer no endereço 

Rua Dr. Mário Negócio, 2267, Quintas, Natal/RN ou pelo telefone (84) 4009-5494. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e 

caso aceite participar solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “AVALIAÇÃO 

DA DOR ONCOLÓGICA: ESTUDO COMPARATIVO COM PACIENTES 

INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM NATAL/RN”.”  

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I 

 

 

Registro do prontuário: _______                           Nome: _______                              

Data de internamento: _______                             Data da entrevista: _______                              

 

A. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA  

 

AI. Identificação 

 

AI. 1 Idade:_______ 

 

AI. 2 Sexo:  

1. (   ) Feminino                                                          2. (   ) Masculino 

 

AI. 3 Procedência: _____________________________________ 

 

AI. 4 Grau de instrução:  

1. (   ) Não alfabetizado                                             2. (   ) Ensino fundamental incompleto  

3. (   ) Ensino fundamental completo                      4. (   ) Ensino médio incompleto                   

5. (   ) Ensino médio completo                                 6. (   ) Ensino superior incompleto                

7. (   ) Ensino superior completo 

 

AI. 5 Estado civil: 

1. (   ) Solteiro (a)                                                      2. (   ) Casado (a)     

3. (   ) Viúvo (a)                                                         4. (   )Divorciado (a)     

5. (   ) Vivendo com o (a) companheiro (a) 

 

AI. 6 Ocupação: 

1. (   ) Em atividade remunerada                             2. (   ) Em atividade sem remuneração  

3. (   ) Sem atividade                                                 4. (   ) Aposentado 

5. (   ) licença saúde 

 

AI. 7 Renda familiar (em salário mínimo):___________ 

 

AI. 8 Religião:___________ 
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B. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA 

 

BI. 1 Tumor primário:_____________________________________ 

 

BII. 2 Metástase:  

1. (   ) Não                                     2. (   ) Sim                              3. (   )Em investigação 

 

BII. 3 Doença em atividade: 

1. (   ) Loco-regional                                                  2 (   ) À distância 

 

BII. 4 Presença de dor: 

1. (   ) Não                                    2. (   ) Sim                               

 

BII.5 Local da dor: _______________________________ 

 

 

 
 

 

 

C. PRESCRIÇÃO DA TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA DOR 

 

Medicamento                  Dose (mg)           Frequência (24 h)         Via       Tempo de uso 

1 - _______________      _________          ______________            ____     ____________ 

2 - _______________      _________          ______________            ____     ____________ 

3 - _______________      _________          ______________            ____     ____________ 

4 - _______________      _________          ______________            ____     ____________ 

5 - _______________      _________          ______________            ____     ____________ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

“lamentar a dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente”. 
 

(William Shakespeare) 
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ANEXO A – Instrumento de coleta de dados II - Escala de Estimativa Numérica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II - ESCALA DE ESTIMATIVA 

NUMÉRICA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leve

Nenhuma

Moderada Severa

 
(NIH, 2003) 
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ANEXO B – Instrumento de coleta de dados III - Questionário para dor de McGill 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS III - QUESTIONÁRIO PARA DOR DE 

McGILL (PIMENTA, TEIXEIRA, 1996) 

 

 

 

 

Algumas palavras que eu vou ler descrevem a sua dor. Escolha as palavras que melhor 

escrevem a sua dor. Não escolha aquelas que não se aplicam a seu caso. Escolha somente 

uma palavra de cada grupo (dimensão sensitiva, 1 – 10; dimensão afetiva, 11 – 15; 

dimensão avaliativa, 16; miscelânea, 17 – 20). 

 

 

1 

1 – vibração 

2 – tremor 

3 – pulsante 

4 – latejante 

5 –como batida 

6–como pancada 

5 

1 – beliscão 

2 – aperto 

3 – mordida 

4 – cólica 

5– esmagamento 

 

9 

1 –mal localizada 

2 – dolorida 

3 – machucada 

4 – doída 

5 – pesada 

 

13 

1 – castigante 

2 – atormenta 

3 – cruel 

4 – atravessa 

 

17 

1 – espalha 

2 – irradia 

3 – penetra 

 

2 

1 – pontada 

2 – choque 

3 – tiro 

6 

1 – fisgada 

2 – puxão 

3 – em torção 

10 

1 – sensível 

2 – esticada 

3 – esfolante 

4 – rachando 

 

14 

1 - amedrontadora 

2 – apavorante 

3 – aterrorizante 

4 – maldita 

5 – mortal 

18 

1 – aperta 

2 – adormece 

3 – repuxa 

4 – espreme 

5 – rasga 

 

3 

1 – agulhada 

2 – perfurante 

3 – facada 

4 – punhalada 

5 – em lança 

7 

1 – calor 

2 – queimação 

3 – fervente 

4 – em brasa 

11 

1 – cansativa 

2 – exaustiva 

 

15 

1 – miserável 

2– enlouquecedora 

 

19 

1 – fria 

2 – gelada 

3 – congelante 

 

4 

1 – fina 

2 – cortante 

3 – estraçalha 

8 

1–formigamento 

2 – coceira 

3 – ardor 

4 – ferroada 

12 

1 – enjoada 

2 – sufocante 

 

16 

1 – chata 

2–que incomoda 

3 – desgastante 

4 – forte 

5 – insuportável 

20 

1 – aborrecida 

2 – dá náusea 

3 – agonizante 

4 – pavorosa 

5 – torturante 
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Número de descritores escolhidos Índice de dor 

Sensitivos  Sensitivos  

Afetivos  Afetivos  

Avaliativos  Avaliativos  

Miscelânea  Miscelânea  

TOTAL  TOTAL  
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ANEXO C – Declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer 

 

 

 



 
                                                                                         Anexos 

 

 

177 

ANEXO D – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer 
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ANEXO E – Declaração de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

 

 

 

 


