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Avaliação das dimensões da dor no paciente oncológico
RESUMO | Objetivo: mensurar a experiência dolorosa em pacientes oncológicos. Método: pesquisa transversal, descritiva de abordagem
quantitativa, com 50 pacientes que realizam tratamento oncológico em um serviço privado localizado na região Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo CAAE nº 14025119.0.0000.5354. O instrumento
escolhido foi o Questionário da Dor McGill. Os dados foram armazenados no Microsoft Office Excel e analisados através da estatística
descritiva. Resultados: Prevalência do sexo feminino (54%) e câncer de Cólon (20%). Os descritores mais usados foram: Fisgada (54%),
Cansativa (52%), Chata (38%) e Aperta (26%) e 80% dos pacientes relataram ausência de dor no momento da entrevista. Conclusão:
O Questionário da Dor McGill permite conhecer os aspectos qualitativos da dor, além de dar suporte à enfermagem no planejamento
da assistência ao paciente, oferecendo melhora na qualidade da sistematização da assistência de enfermagem.
Palavras-chaves: Dor oncológica; Medição da dor; Câncer.
ABSTRACT | Objective: to measure the painful experience in cancer patients. Methodology: cross-sectional, descriptive quantitative
survey, with 50 patients undergoing cancer treatment in a private service located in the Northwest region of the State of Rio Grande do
Sul, after approval by the Research Ethics Committee. 0035 The instrument chosen was the McGill Pain Questionnaire. The data were
stored in Microsoft Office Excel and analyzed using descriptive statistics. Outcomes: Prevalence of women (54%) and colon cancer
(20%). The most used descriptors were: Fisgada (54%), Tiring (52%), Chata (38%) and Aperta (26%) i 80% of the patients reported
absence of pain at the time of the interview. Wniosek: The Pain Questionnaire McGill zezwala na spójnoĞü i aspekty jakoĞci przez dor,
in addition to supporting nursing in patient care planning, offering improvement in the quality of systematization of nursing care.
Keywords: Cancer pain; Pain measurement; Rak.
RESUMEN | Objetivo: medir la experiencia dolorosa en pacientes con cáncer. Método: estudio descriptivo de corte transversal con enfoque
cuantitativo, con 50 pacientes sometidos a tratamiento contra el cáncer en un servicio privado ubicado en la región noroeste del estado
de Rio Grande do Sul, luego de la aprobación del Comité de Ética de Investigación bajo el protocolo CAAE nº 14025119.0.0000.5354.
El instrumento elegido fue el McGill Pain Questionnaire. Los datos se almacenaron en Microsoft Office Excel y se analizaron mediante
estadísticas descriptivas. Resultados: Prevalencia de mujeres (54%) y cáncer de colon (20%). Los descriptores más utilizados fueron: Fisgada
(54%), Cansancio (52%), Chata (38%) y Aperta (26%) y el 80% de los pacientes no informaron dolor al momento de la entrevista.
Conclusión: El Cuestionario de dolor McGill permite conocer los aspectos cualitativos del dolor, además de apoyar a la enfermería en la
planificación de la atención al paciente, ofreciendo una mejora en la calidad de la sistematización de la atención de enfermería.
Palavras claves: Dolor por cáncer; Medición del dolor; Cáncer.
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O

câncer é uma doença que
possui como característica
o crescimento desordenado
de células que invadem os tecidos e órgãos vizinhos.(1) Cerca de 50% a 70% dos
pacientes com diagnóstico de câncer referem presença da dor e no estágio avançado essa porcentagem aumenta para
90% das pessoas internadas.(2)
A dor no paciente com neoplasia pode
ser decorrente dos tratamentos utilizados,
condição clínica e localização da neoplasia.(3) Reforçando isso, o Instituto Nacional
do Câncer (INCA) afirma que cerca de
25% dos pacientes portadores de câncer,
morrem com dores não aliviadas.(4)

A dor se classifica em aguda e crônica, entendendo-se que a dor crônica é
aquela que persiste por mais de três a seis
meses. Desta forma, a cronicidade é o
primeiro grande atributo que se dá à dor
oncológica.(5) No paciente com câncer
ela é chamada de “dor total”, por atingir
as dimensões: física, psicológica, social e
espiritual da vida da pessoa.(6)
A dor é definida pela International
Association for the Study of Pain (IASP)
como “uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a
lesões reais ou potenciais”.(7-8)
Um estudo realizado em um hospital
universitário de grande porte, localizado
no Estado do Paraná apontou a importância da avaliação da dor, visto que a dor
serve de parâmetro para a evolução do
paciente.(8) Ao mesmo passo, outro estudo sobre a dor realizado em um hospital
público do município de Campina Grande, destacou que a mesma deve ser con-
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siderada como o quinto sinal vital.(9)
As intervenções para o alívio da
dor fazem parte da assistência de enfermagem. É necessário que o enfermeiro
compreenda a dor e a importância de
sua mensuração, já que através dela é
possível identificar a melhor droga a ser
utilizada, bem como avaliar e controlar a
eficácia do tratamento.(10-11)
Medir e avaliar por meio de instrumentos como escalas ou técnicas é fundamental para toda investigação científica. Dessa forma, as escalas da dor são
ótimas ferramentas e se destacam, porque além de mensurarem a dor, avaliam
a eficácia dos medicamentos e permitem
saber o comportamento temporal do quadro álgico. Sobretudo, é através delas que
a dor do paciente é validada.(12)
Um exemplo de escala da dor de referência mundial é o Questionário de McGill (MPQ), do tipo multidimensional.(13)
O MPQ foi elaborado em 1975 por Melzack, na Universidade McGill, no Canadá
e avalia as qualidades sensoriais, afetivas,
temporais e miscelânea da dor. Além disso, apresenta uma avaliação da distribuição espacial e da intensidade da dor.(14)
Este estudo se justifica considerando que, estudando e mensurando a
dor em pacientes oncológicos têm-se
elementos para humanizar o cuidado e
para a construção de protocolos e sistematização da assistência de Enfermagem. Diante desta contextualização, o
estudo parte do seguinte questionamento: Quais são as características da dor
no paciente oncológico? O objetivo do
estudo é: Mensurar a experiência dolorosa nos pacientes oncológicos.

os seguintes critérios de inclusão: ter acima de 18 anos de idade, ter realizado no
mínimo o primeiro ciclo de tratamento
oncológico no período da pesquisa, referir sintoma álgico e ter algum tipo de neoplasia. A coleta de dados ocorreu entre
julho a outubro de 2019.
Como instrumento de coleta de dados
foi utilizado o Questionário da Dor McGill. A aplicação do questionário ocorreu

O MPQ pondera a
dor nas dimensões
sensorial, afetiva,
avaliativa e
miscelânea, além
da intensidade
e localização. A
primeira parte do
questionário contém
um esboço do corpo
humano para a
localização espacial
e em profundidade
da dor.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa transversal,
descritiva, de abordagem quantitativa. Os
participantes foram os pacientes que realizam tratamento oncológico em um serviço privado de oncologia e hematologia
localizado na região Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul. Todos foram convidados a participar desde que atendessem

antes do início da sessão de quimioterapia
ou durante a sessão e foi em forma de entrevista, onde as opções foram lidas para
o paciente. Do total de 119 pacientes em
tratamento quimioterápico, foram entrevistados 50, por amostra de conveniência,
durante o período de coleta de dados.
O MPQ pondera a dor nas dimensões
sensorial, afetiva, avaliativa e miscelânea,

além da intensidade e localização. A primeira parte do questionário contém um
esboço do corpo humano para a localização espacial e em profundidade da dor. A
segunda parte ajuda o paciente a relatar
as qualidades específicas de suas dores.(15)
Os subgrupos de 1 a 10, representam
respostas sensitivas à experiência dolorosa, os descritores dos subgrupos de 11 a
15 são respostas de caráter afetivo, o subgrupo 16 é avaliativo e os de 17 a 20 são
miscelânea.(16) Cada subgrupo possui de
2 a 6 descritores qualitativamente parecidos, mas com magnitude diferente. Assim, para cada descritor corresponde um
número que indica sua intensidade.(16)
A terceira parte busca coletar informações sobre as propriedades temporais
da dor. A quarta parte busca avaliar a
Intensidade da Dor Presente. Trata-se de
uma escala que varia de 1 a 5, associada com as seguintes palavras: (1) leve; (2)
desconfortável; (3) agonizante; (4) horrível e (5) lacerante.(15)
Para complementar o MPQ foi solicitado ao médico responsável da instituição, a autorização para visualização dos
prontuários dos sujeitos, através da autorização do paciente obtido no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido que
participaram da pesquisa, a fim de identificar o diagnóstico clínico. Foram respeitados os aspectos éticos estabelecidos
pela resolução 466/12.
O estudo foi iniciado após aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões- Campus Santo Ângelo, com o
parecer nº 3.346.725, protocolo CAAE
nº 14025119.0.0000.5354. Utilizou-se
a Declaração de Coparticipação para a
Instituição e o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise estatística descritiva e utilizadas medidas simples como: distribuição
de frequências, percentuais, média e outras apropriadas às variáveis estudadas. A
discussão dos achados foi feita com base
na literatura produzida sobre o tema.
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RESULTADOS

A população do estudo constitui-se
de 50 participantes do total de 119 que
estavam em tratamento quimioterápico,
destes, 54%(n=27) dos indivíduos do
sexo feminino. A faixa etária com predo-

minância foi a de 62 aos 82 anos (56%)
(n=28), com média de 65,44 anos.
No que diz respeito às neoplasias
diagnosticadas nos participantes os resultados estão expostos na tabela 1. Quanto
a localização da dor, 36% (n=18) dos pa-

Tabela1- Neoplasias diagnosticadas. Santo Ângelo, RS, Brasil, 2019.
Neoplasias diagnosticadas

N

%

Câncer de Cólon

10

20

Câncer de Mama

9

18

Linfoma não Hodgkin

7

14

Câncer de Próstata

5

10

Outros Tipos de Neoplasias

19

38

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2- Características da dor. Santo Ângelo, RS, Brasil, 2019.
Dimensão

Descritor

%

Fisgada

54%

Cansativa

52%

Avaliativa

Chata

38%

Miscelânea

Aperta

26%

Sensorial
Afetiva

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 3- Descritores da Dimensão da Dor
Dimensão

%

N

Sensorial

72

31 de 43

Afetiva

57

8 de 14

Avaliativa

100

5 de 5

Miscelânea

68

11 de 16

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 4- Índice e Intensidade da Dor Presente. Santo Ângelo, RS, Brasil, 2019.
Intensidade da dor Presente

Índice de Dor

Total

4- 10

11-20

21-35

Leve

2

4

2

8

Desconfortável

0

2

0

2

Agonizante

0

0

0

0

Horrível

0

0

0

0

Lacerante

0

0

0

0

Não tem

18

19

3

40

Total

20

25

5

50

Fonte: Dados da pesquisa.
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cientes assinalaram no diagrama corporal
a região das articulações, 34% (n=17) a
região lombar e 18% (n=9) nas pernas,
os 12% restantes destinaram-se a regiões
corporais variadas.
Entre os medicamentos mais utilizados para o alívio da dor, 36% (n=18) dos
pacientes afirmaram que utilizavam o paracetamol, 28% (n=14) relataram que não
faziam uso de nenhum medicamento para
dor. Já a caracterização da dor de acordo
com os descritores mais citados nas dimensões do MPQ estão expostas da tabela 2.
Dos 78 descritores disponíveis no questionário McGill foram citados 55. Na tabela 3, são demonstrados a porcentagem de
descritores apontados em cada dimensão.
Ao realizar a soma dos valores dos
descritores em cada categoria, obteve-se
a média de 8,58 para a dimensão sensorial, 1,52 na afetiva, 1,32 na avaliativa e a
média de 2 na dimensão miscelânea. Isso
evidencia que mesmo a categoria avaliativa tendo todos os descritores citados, o somatório dos valores dos descritores aponta
a categoria sensorial como a mais pontuada. Então pode-se afirmar que existem
mecanismos nociceptivos ou neuropáticos
relacionados a dor desses pacientes.
Em relação a propriedade temporal
da dor, 34%(n=17) dos pacientes afirmaram que ela era breve e outros 26%
(n=13) relataram que os episódios de dor
eram momentâneos. Ao analisar a tabela
4 que aborda o cruzamento de dados do
Índice de Dor, referente ao somatório do
valor correspondente a cada descritor escolhido, junto com a Intensidade da Dor
Presente mensurada em seis palavras, obteve-se que 80% (n= 40) pacientes referiram não sentir dor no momento da aplicação do questionário, sendo que destes,
36% (n=18) dos pacientes totalizaram de
4 a 10 pontos e 38% (n=19) dos pacientes totalizaram de 11 a 20 pontos.
DISCUSSÃO

Nossos achados evidenciam a população feminina em maior proporção na realização do tratamento quimioterápico. Resul-
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tado semelhante foi encontrado em estudo
realizado em um hospital de referência no
tratamento oncológico, no Estado do Piauí.
Do total de 52 pacientes, 27 eram do sexo
feminino e 25 do sexo masculino.(14)
Quanto a idade, a prevalência de
câncer em pessoas mais idosas se devem ao processo de envelhecimento da
população e alteração no perfil de morbimortalidade, diminuindo a ocorrência
das doenças infectocontagiosas e aumentando as doenças crônico-degenerativas.
(17)
Além disso, idosos apresentam muitas
comorbidades que afetam o tratamento
e o prognóstico de doenças neoplásicas.
(18)
Cerca de 75% das neoplasias ocorrem
em indivíduos com mais de 60 anos de
idade, constituindo a segunda maior causa de morte nessa população. (18)
Em relação ao câncer de colón, a neoplasia com maior incidência nesse estudo,
é também a mais comum do trato gastrointestinal e o terceiro tipo mais frequente em
homens e o segundo entre as mulheres.
Geralmente, o câncer de cólon é uma doença que afeta pessoas mais idosas e com
prevalência mais alta em homens.(18)
Quanto as regiões anatômicas com
maior incidência de dor, percebe-se
grande relação com as evidências científicas acerca das manifestações clínicas
de pacientes submetidos à quimioterapia
que indicam alterações da sensibilidade,
presença de dor, contrações musculares,
diminuição ou ausência de reflexos tendíneos e incapacidade funcional.(19)
A neuropatia periférica induzida por
quimioterapia é a síndrome neurológica
mais comum secundária à terapêutica
antineoplásica e acomete principalmente
pacientes que necessitam de tratamento
com taxanos e derivados da platina.(20) É
caracterizada por anormalidades sensitivas como aumento da intensidade da
resposta a estímulos dolorosos e dor em
resposta a estímulos que normalmente
não provocam dor.(21)
A dor, quinto sinal vital, afeta significativamente a qualidade de vida do paciente e requer prevenção e tratamento
adequados. É demonstrado que a adoção

de práticas terapêuticas eficazes podem
reduzir em 80% a 90% dos casos de dor

Em relação ao
câncer de colón,
a neoplasia com
maior incidência
nesse estudo, é
também a mais
comum do trato
gastrointestinal
e o terceiro tipo
mais frequente
em homens e o
segundo entre
as mulheres.
Geralmente, o
câncer de cólon
é uma doença
que afeta pessoas
mais idosas e com
prevalência mais
alta em homens.

oncológica.(22) Neste sentido, para padronização da analgesia farmacológica da
dor oncológica, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) introduziu a Escada Analgésica recomendando o uso de fármacos
em acordo com a intensidade da dor.(22)
A prevalência de analgésicos não
opiáceos neste estudo é contraditória
aos dados da literatura, que apresentam
o uso de medicamentos opióides em
aproximadamente 69,8% dos pacientes
(22),contrastando com nossa pesquisa
que apresenta 28% da amostra sem uso
de medicamento para dor. Todavia, é preciso atentar para o uso dos analgésicos
simples, como o paracetamol devido ao
risco de hepatotoxidade cuja dose não
deve ser ultrapassada mais de 4g/24h
quando administrado cronicamente.(23)
Ao tratar-se dos descritores qualitativos da dor, um estudo(24) identificou que
apenas 8% dos participantes descreveram a palavra Fisgada na dimensão sensorial da dor e 13% a palavra Chata na
dimensão avaliativa. Nossos resultados
apresentam 54% e 38%, respectivamente. Entre os descritores afetivos foi a palavra cansativa com 52%, corroborando
com Mendes que apresentou relato de
61,5%.(14) Na dimensão miscelânea a
palavra Aperta foi mencionada por 26%.
Barbosa e colaboradores encontraram
achado semelhante no seu estudo, apresentando 13%.(25)
Quanto a temporalidade da dor, a
maioria dos pacientes afirmaram que a
dor que sentiam era breve ou momentânea, contrapondo o resultado de 42%
para dor constante apontado por Mendes.(14) Durante a aplicação do questionário, os participantes relataram que a
dor que sentiam era decorrente de lesões
teciduais relacionadas a punção venosa
periférica ou a punção do portocath para
realização da quimioterapia, por isso
consideravam a periodicidade breve ou
momentânea.
Ao se analisar a Intensidade da Dor
Presente mensurada em seis palavras,
obteve-se que 80% dos pacientes não
sentiam dor no momento da aplicação
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do questionário. Percebeu-se que todos
aqueles que sentiam dores de intensidade
leve foram medicados com analgesia necessária para o controle da dor, seguindo
a Escala de Analgesia estabelecida pela
OMS. Entretanto, Barbosa et al observou
a prevalência do não seguimento das
normas da OMS em comparação entre a
analgesia ofertada para os pacientes com
queixas verbais de dor e a preconizada
pela OMS. (25)
Diante das características qualitativas apontadas pelo paciente oncológico
para descrever sua dor, é necessário que

a atenção oferecida ao paciente oncológico seja sistemática, como forma de
garantir o sucesso da terapia. Sendo assim, é notório que a dor de um paciente,
sempre deverá ser analisada com muita
cautela e segurança, levando em conta
todos os tipos de dor que este poderá estar sofrendo.
CONCLUSÃO

A avaliação da dor, para fins clínicos
e de pesquisa, depende da descrição verbal da experiência pessoal, não somente

da intensidade, mas também das qualidades da dor.
Contrapondo a literatura sobre a temática, a prevalência e a intensidade da
dor entre os pacientes que realizam quimioterapia são baixas. Isso demonstra
que o esquema terapêutico está sendo
realizado de forma correta, garantindo o
bem-estar e minimizando momentânea
ou definitivamente o sofrimento desses
pacientes. Estudos futuros são necessários para continuar avaliando os recursos
no alívio da dor, possibilitando maior
conforto ao paciente oncológico.
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Evaluation of pain dimensions in oncological patients
ABSTRACT | Objective: to measure the painful experience in cancer patients. Methodology: cross-sectional, descriptive quantitative
survey, with 50 patients undergoing cancer treatment in a private service located in the Northwest region of the State of Rio Grande do
Sul, after approval by the Research Ethics Committee. 0035 The instrument chosen was the McGill Pain Questionnaire. The data were
stored in Microsoft Office Excel and analyzed using descriptive statistics. Outcomes: Prevalence of women (54%) and colon cancer
(20%). The most used descriptors were: Fisgada (54%), Tiring (52%), Chata (38%) and Aperta (26%) i 80% of the patients reported
absence of pain at the time of the interview. Wniosek: The Pain Questionnaire McGill zezwala na spójnoĞü i aspekty jakoĞci przez dor,
in addition to supporting nursing in patient care planning, offering improvement in the quality of systematization of nursing care.
Keywords: Cancer pain; Pain measurement; Rak.
RESUMEN | Objetivo: medir la experiencia dolorosa en pacientes con cáncer. Método: estudio descriptivo de corte transversal con enfoque
cuantitativo, con 50 pacientes sometidos a tratamiento contra el cáncer en un servicio privado ubicado en la región noroeste del estado
de Rio Grande do Sul, luego de la aprobación del Comité de Ética de Investigación bajo el protocolo CAAE nº 14025119.0.0000.5354.
El instrumento elegido fue el McGill Pain Questionnaire. Los datos se almacenaron en Microsoft Office Excel y se analizaron mediante
estadísticas descriptivas. Resultados: Prevalencia de mujeres (54%) y cáncer de colon (20%). Los descriptores más utilizados fueron: Fisgada
(54%), Cansancio (52%), Chata (38%) y Aperta (26%) y el 80% de los pacientes no informaron dolor al momento de la entrevista.
Conclusión: El Cuestionario de dolor McGill permite conocer los aspectos cualitativos del dolor, además de apoyar a la enfermería en la
planificación de la atención al paciente, ofreciendo una mejora en la calidad de la sistematización de la atención de enfermería.
Palavras claves: Dolor por cáncer; Medición del dolor; Cáncer.
RESUMO | Objetivo: mensurar a experiência dolorosa em pacientes oncológicos. Método: pesquisa transversal, descritiva de abordagem
quantitativa, com 50 pacientes que realizam tratamento oncológico em um serviço privado localizado na região Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo CAAE nº 14025119.0.0000.5354. O instrumento
escolhido foi o Questionário da Dor McGill. Os dados foram armazenados no Microsoft Office Excel e analisados através da estatística
descritiva. Resultados: Prevalência do sexo feminino (54%) e câncer de Cólon (20%). Os descritores mais usados foram: Fisgada (54%),
Cansativa (52%), Chata (38%) e Aperta (26%) e 80% dos pacientes relataram ausência de dor no momento da entrevista. Conclusão:
O Questionário da Dor McGill permite conhecer os aspectos qualitativos da dor, além de dar suporte à enfermagem no planejamento
da assistência ao paciente, oferecendo melhora na qualidade da sistematização da assistência de enfermagem.
Palavras-chaves: Dor oncológica; Medição da dor; Câncer.
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C

ancer is a disease whose
characteristic is the disordered growth of cells that invade the surrounding tissues and organs.
(1)
About 50% to 70% of cancer diagnosis with patients report the presence of
pain and in advanced stage this percentage increases to 90% of hospitalized
people.(2)
The pain in the patient with neoplasia may be due to the treatments used,
clinical condition and location of the
neoplasia.(3) Reinforcing this, the National Cancer Institute (INCA) says about
25% of Cancer patients die with pain
that is not relieved.(4)

Pain is classified as acute and chronic, with the understanding that chronic pain is one that persists for more
than three to six months. Thus, chronicity is the first major attribute that is
given to cancer pain.(5) In cancer patients it is called "total pain", because it
reaches the dimensions: physical, psychological, social and spiritual of the
person's life.(6)
Pain is defined by the International
Association for the Study of Pain (IASP)
as “an unpleasant sensory and emotional experience that is associated with
real or potential injuries”.(7-8)
A study carried out in a large university hospital, located in the State of
Paraná, pointed out the importance of
pain assessment, since pain serves as a
parameter for the patient's evolution.
(8)
At the same time, another study on
pain carried out in a public hospital in
the municipality of Campina Grande,
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highlighted that it should be considered
as the fifth vital sign.(9)
Interventions for pain relief are part
of nursing care. It is necessary for nurses to understand pain and the importance of measuring it, since it is possible to identify the best drug to be used,
as well as to evaluate and control the
effectiveness of the treatment.(10-11)
Measuring and evaluating through
instruments such as scales or techniques is fundamental to all scientific research. Thus, pain scales are great tools
and stand out, because in addition to
measuring pain, they evaluate the effectiveness of medications and allow to
know the temporal behavior of the pain.
Above all, it is through them that the patient's pain is validated.(12)
An example of a worldwide reference pain scale is the McGill Questionnaire
(MPQ), of multidimensional type.(13) The
MPQ was developed in 1975 by Melzack, at McGill University, Canada and assesses the sensory, affective, temporal and
miscellaneous qualities of pain. In addition, it presents an assessment of spatial
distribution and pain intensity.(14)
This study is justified considering
that, by studying and measuring pain in
cancer patients, elements are obtained
to humanize care, build protocols and
systematization of nursing care. Given
this context, the study starts with the
following question: What are the characteristics of pain in cancer patients?
The objective of the study is: To measure the painful experience in cancer
patients.

old, having performed at least the first
cycle of cancer treatment in the period
of the research, mention pain symptoms
and have some type of neoplasm. Data
collection took place between July and
October 2019.
The McGill Pain Questionnaire was
used as a data collection instrument.
The questionnaire was applied before

The MPQ considers
pain in the sensory,
affective, evaluative
and miscellaneous
dimensions, in
addition to it’s
intensity and
location. The
first part of the
questionnaire
contains a human
body sketch for the
spatial location and
depth of pain.

METHOD

This is a cross-sectional, descriptive study with a quantitative approach.
Participants were patients undergoing
cancer treatment at a private oncology
and hematology service located in the
Northwest region of the State of Rio
Grande do Sul. All were invited to participate as long as they met the following
inclusion criteria: being over 18 years
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the start of the chemotherapy session or
during the session and was in the form
of an interview, where the options were
read to the patient. Of the total 119
patients undergoing chemotherapy, 50
were interviewed, by convenience sample, during the data collection period.
The MPQ considers pain in the sensory, affective, evaluative and miscellaneous dimensions, in addition to it’s in-

tensity and location. The first part of the
questionnaire contains a human body
sketch for the spatial location and depth of
pain. The second part helps the patient to
report the specific qualities of their pain.(15)
Subgroups 1 to 10 represent sensitive responses to the painful experience, the descriptors of subgroups 11 to
15 are responses of an affective nature,
subgroup 16 is evaluative and those 17
to 20 are miscellaneous. Each subgroup
has 2 to 6 qualitatively similar descriptors, but with a different magnitude.
Thus, for each descriptor there is a number that indicates it’s intensity.(16)
The third part seeks to collect information about the temporal properties
of pain. The fourth part seeks to assess
the Intensity of Present Pain. It is a scale
ranging from 1 to 5, associated with the
following words: (1) light; (2) uncomfortable; (3) agonizing; (4) horrible e (5)
laceranting.(15)
To complement the MPQ, the responsible physician of the institution
was asked to authorize the viewing of
the subjects' medical records, through
the authorization of the patient obtained in the Informed Consent Form who
participated in the research, in order to
identify the clinical diagnosis. The ethical aspects established by resolution
466/12 were respected.
The study was initiated after approval by the Research Ethics Committee
involving Human Beings, of the Integrated Regional University of Alto Uruguay
and of the Missions - Campus Santo Ângelo, with the opinion nº 3.346.725, protocol CAAE nº 14025119.0.0000.5354.
The Declaration of Coparticipation for
the Institution and the Free and Informed Consent Term were used.
For the treatment of the data, descriptive statistical analysis was used
and simple measures were used, such
as frequencies distribution, percentages, average and others appropriate to
the variables studied. The discussion of
the findings was based on the literature
produced on the subject.
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RESULTS

The study population consisted of
50 participants out of a total of 119 undergoing chemotherapy, of which 54%
(n = 27) were female. The predominant

age group was 62 to 82 years (56%) (n
= 28), with an average of 65.44 years.
Regarding the neoplasms diagnosed in the participants, the results are
shown in the board 1. As for the location of pain, 36% (n = 18) of the pa-

Board 1- Diagnosed neoplasms. Santo Ângelo, RS, Brazil, 2019.
Neoplasias diagnosticadas

N

%

Câncer de Cólon

10

20

Câncer de Mama

9

18

Linfoma não Hodgkin

7

14

Câncer de Próstata

5

10

Outros Tipos de Neoplasias

19

38

Source: Survey data.

Board 2- Pain characteristcs. Santo Ângelo, RS, Brazil, 2019.
Dimensão

Descritor

%

Fisgada

54%

Cansativa

52%

Avaliativa

Chata

38%

Miscelânea

Aperta

26%

Sensorial
Afetiva

Source: Survey data.

Board 3. Pain Dimention Descriptors
Dimensão

%

N

Sensorial

72

31 de 43

Afetiva

57

8 de 14

Avaliativa

100

5 de 5

Miscelânea

68

11 de 16

Source: Survey data.

Board 4 - Present Pain Rate and Intensity. Santo Ângelo, RS, Brazil, 2019.
Intensidade da dor Presente

Índice de Dor

Total

4- 10

11-20

21-35

Leve

2

4

2

8

Desconfortável

0

2

0

2

Agonizante

0

0

0

0

Horrível

0

0

0

0

Lacerante

0

0

0

0

Não tem

18

19

3

40

Total

20

25

5

50

Source: Survey data.

tients marked the region of the joints in
the human body diagram, 34% (n = 17)
the region lumbar and 18% (n = 9) in
the legs, the remaining 12% were for
different body regions.
Among the drugs most used for pain
relief, 36% (n = 18) of the patients stated that they used paracetamol, 28% (n
= 14) reported that they did not use any
pain medication. The characterization
of pain according to the most cited descriptors in the dimensions of the MPQ
are shown in Board 2.
Of the 78 descriptors available in
the McGill questionnaire, 55 were cited. In Board 3, the percentage of descriptors pointed out in each dimension
is shown.
When summing the values of the
descriptors in each category, an average of 8.58 was obtained for the sensory
dimension, 1.52 in the affective, 1.32 in
the evaluative and an average of 2 in the
miscellaneous dimension. This shows
that even though the evaluative category has all the descriptors mentioned,
the sum of the descriptors' values points
to the sensory category as the most scored. Thus, it can be said that there are
nociceptive or neuropathic mechanisms
related to pain in these patients.
Regarding the temporal property of
pain, 34% (n = 17) of the patients stated
that it was brief and another 26% (n =
13) reported that the episodes of pain
were momentary. When analyzing board 4, that presents the crossing of data
from the Pain Index, referring to the
sum of the value corresponding to each
chosen descriptor, together with the Intensity of Present Pain measured in six
words, it was found that 80% (n = 40)
patients reported not feeling pain when
applying the questionnaire, of which
36% (n = 18) of the patients scored from
4 to 10 points and 38% (n = 19) of the
patients scored from 11 to 20 points.
DISCUSSION

Our findings show the female popu-
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lation in a greater proportion when carrying out chemotherapy. A similar result
was found in a study carried out in a
referral hospital for cancer treatment, in
the State of Piauí. In a total of 52 patients, 27 were female and 25 male.(14)
As for age, the prevalence of cancer in older people is due to the aging
process of the population and changes
in the morbidity and mortality profile,
decreasing the occurrence of infectious diseases and increasing chronic-degenerative diseases. (17) In addition,
the elderly have many comorbidities
that affect the treatment and prognosis
of neoplastic diseases. (18) About 75%
of neoplasms occur in individuals
over 60 years of age, constituting the
second leading cause of death in this
population. (18)
With regards to colon cancer, the
neoplasia with the highest incidence in
this study is also the most common of
the gastrointestinal tract, the third most
common type in men and the second
among women. Colon cancer is generally a disease that affects older people
and has a higher prevalence in men.(18)
As for the anatomical regions with
the highest incidence of pain, there is
a strong relationship with scientific evidence about the clinical manifestations
of patients undergoing chemotherapy
that indicate changes in sensitivity, presence of pain, muscle contractions, decreased or absent tendon reflexes and
functional disability.(19)
Peripheral neuropathy induced by
chemotherapy is the most common
neurological syndrome secondary to
antineoplastic therapy and mainly affects patients who need treatment with
taxanes and platinum derivatives.(20) It is
characterized by sensory abnormalities,
such as increased intensity of response
to painful stimuli and pain in response
to stimuli that normally do not cause
pain.(21)
Pain, the fifth vital sign, significantly affects the patient's quality of
life and requires adequate prevention
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and treatment. It has been shown that
the adoption of effective therapeutic

With regards to
colon cancer, the
neoplasia with the
highest incidence in
this study is also the
most common of
the gastrointestinal
tract, the third
most common type
in men and the
second among
women. Colon
cancer is generally
a disease that
affects older people
and has a higher
prevalence in men.

practices can reduce 80% to 90% of
cases of cancer pain.(22) In this sense,
to standardize the pharmacological
analgesia of cancer pain, the World
Health Organization (WHO) introduced the Analgesic Ladder recommending the use of drugs according to the
intensity of the pain.(22)
The prevalence of non-opioid analgesics in this study is contradictory to
literature data, which show the use of
opioid drugs in approximately 69.8%
of patients (22), contrasting with our research that presents 28% of the sample
without use of pain medication. However, it is necessary to pay attention to
the use of simple analgesics, such as
paracetamol due to the risk of hepatotoxicity, the dose of which should not
be exceeded more than 4g / 24h when
administered chronically.(23)
When dealing with qualitative pain
(24)
idendescriptors, a study
tified that only 8% of the participants
described the word "sting" in the sensory dimension of pain and 13%, the
word "annoying" in the evaluative dimension. Our results show 54% and
38%, respectively. Among the affective
descriptors was the word "tiresome"
with 52%, corroborating with Mendes who presented a report of 61.5%.
(14) In the miscellaneous dimension,
the word "tightness" was mentioned by
26%. Barbosa and collaborators found
a similar finding in their study, presenting 13%.(25)
As for the temporality of pain, most
patients stated that the pain they felt
was brief or momentary, contrasting the
42% result for constant pain pointed
out by Mendes.(14) During the application of the questionnaire, participants
reported that the pain they felt was due
to tissue injuries related to peripheral
venipuncture or port-a-cath puncture
for chemotherapy, so they considered
the periodicity brief or momentary.
When analyzing the Intensity of
Present Pain measured in six words,
it was found that 80% of patients did
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not feel pain at the time of applying the
questionnaire. It was noticed that all
those who felt mild pain were treated
with analgesia necessary for pain control, following the Analgesia Scale established by the WHO. However, Barbosa et al observed the prevalence of
non-compliance with WHO standards
in comparison between the analgesia
offered to patients with verbal complaints of pain and that recommended
by WHO. (25)
In view of the qualitative characteristics pointed out by the cancer patient

to describe his pain, it is necessary that
the care offered to the cancer patient is
systematic, as a way to guarantee the
success of the therapy. Therefore, it is
well known that a patient's pain should
always be analyzed with great caution
and safety, considering all types of pain
that he may be suffering.
CONCLUSION

Pain assessment, for clinical and research purposes, depends on the verbal
description of personal experience, not

only on the intensity, but also on the
qualities of the pain.
In contrast to the literature on the
subject, the prevalence and intensity
of pain among patients undergoing
chemotherapy are low. This demonstrates that the therapeutic scheme is
being carried out correctly, allowing
for well-being and minimizing the
moment or suffering of these patients.
Future studies are necessary to continue to assess resources without pain,
enabling greater comfort for cancer
patients.
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