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Resumo 

 

Salvetti MG. Avaliação e classificação da dor no câncer: revisão de escopo [tese livre-

docência]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2021. 

Introdução: A dor é um dos sintomas mais frequentes e temidos em pacientes com 

câncer. Apesar dos avanços no tratamento do câncer e da disponibilidade de diversos 

Guidelines sobre manejo da dor, a prevalência de dor relacionada ao câncer ainda é 

elevada em diferentes contextos. A avaliação e classificação da dor são etapas 

essenciais para a tomada de decisão relacionada ao tratamento e quando a avaliação 

falha, os resultados do tratamento ficam comprometidos. A importância de um sistema 

de classificação para dor no câncer que seja aceito internacionalmente e que possa ser 

aplicado na prática clínica e na pesquisa tem sido enfatizada em muitos estudos. 

Objetivos: Identificar e analisar os instrumentos de avaliação e sistemas de 

classificação da dor relacionada ao câncer. Método: Revisão sistemática, do tipo 

revisão de escopo, conduzida segundo a metodologia do Instituto Joanna Briggs e de 

acordo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analysis Statement. A estratégia de busca foi baseada na estrutura PCC 

(Patient, Concept and Context) e utilizou descritores MeSH e palavras-chave, sem 

limite de tempo. Os descritores e palavras-chave utilizados foram: (“Neoplasms” OR 

“Cancer”) AND (“Pain” OR “Cancer Pain”) AND (“Adults”) AND ("Pain 

Measurement" OR “Pain Assessment” OR “Tools” OR “Instruments” OR “Evaluation”) 

AND “Classification”. A busca foi realizada no mês de julho de 2020 nas bases de 

dados: PubMed, Web of Science, CINAHL, EMBASE, Scopus, PsycINFO and 

Cochrane Database. Resultados: A busca inicial, realizada em sete bases de dados, 

resultou em 1910 títulos. Além destes, foram incluídos mais 6 títulos, localizados em 

outras fontes. Após a remoção dos repetidos e leitura do título, 431 artigos foram 

selecionados para leitura do resumo. Após a leitura dos resumos restaram 50 artigos 

para leitura na íntegra e destes, 43 foram selecionados para análise e analisados em dois 

grupos: avaliação e classificação da dor relacionada ao câncer. A análise dos artigos 

sobre instrumentos de avaliação da dor no câncer mostrou ampla variedade de propostas 

para avaliar a dor no câncer. Identificou-se escalas unidimensionais e multidimensionais 

para avaliar a dor em si, além de instrumentos de avaliação de fenômenos associados à 

dor. As escalas McGill Pain Questionnaire (MPQ) e Brief Pain Inventory (BPI), em 

suas versões longas ou breves são as melhores opções para avaliar a dor em adultos com 

câncer. Ambas estão disponíveis e validadas em língua portuguesa. Quanto aos sistemas 

de classificação da dor no câncer se identificou sistemas com enfoque no prognóstico, 

sistemas com enfoque diagnóstico, além de instrumentos de avaliação da resposta ao 

tratamento. Entre os sistemas de classificação da dor para pacientes com câncer, o 

Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS-CP) foi considerado o mais 

robusto, pois passou por várias etapas de desenvolvimento, foi submetido a diversos 

testes de predição e validação, mostrando evidências de boa capacidade preditiva, além 

de ser o sistema de classificação mais utilizado. Conclusão: Existem muitos 

instrumentos disponíveis para avaliação da dor no câncer. Os instrumentos mais 

utilizados e com evidências mais robustas para uso são multidimensionais e estão 

disponíveis em língua portuguesa. Quanto os sistemas de classificação da dor o ECS-CP 
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é o mais apropriado para avaliar o prognóstico para alívio da dor. Entre os sistemas de 

classificação da dor no câncer com enfoque diagnóstico o IASP-CCP e o AAPT são 

indicados. Nenhum destes sistemas, no entanto, tem tradução e validação no Brasil. 

Descritores: Dor; Dor do Câncer; Neoplasias; Medição da Dor; Classificação.  
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Abstract 

 

Salvetti MG. Assessment and classification of cancer pain: scoping review [thesis]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2021. 

Introduction: Pain is one of the most frequent and feared symptoms in cancer patients. 

Despite advances in cancer treatment and the availability of several pain management 

guidelines, the prevalence of cancer-related pain is still high in different contexts. Pain 

assessment and classification are essential steps for treatment-related decision making 

and when the assessment fails, treatment results are compromised. The importance of a 

classification system for cancer pain that is internationally accepted and that can be 

applied in clinical practice and research has been emphasized in many studies. 

Objectives: To identify and analyze the assessment instruments and classification 

systems for cancer-related pain. Method: Systematic review, such as scope review, 

conducted according to the methodology of the Joanna Briggs Institute and according to 

the recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analysis Statement. The search strategy was based on the PCC (Patient, Concept 

and Context) structure and used MeSH descriptors and keywords, with no time limit. 

The keywords used were: (“Neoplasms” OR “Cancer”) AND (“Pain” OR “Cancer 

Pain”) AND (“Adults”) AND (“Pain Measurement” OR “Pain Assessment” OR “Tools” 

OR “Instruments” OR “Evaluation”) AND “Classification”. The search was carried out 

in July 2020 in the databases: PubMed, Web of Science, CINAHL, EMBASE, Scopus, 

PsycINFO and Cochrane Database. Results: The initial search, carried out in seven 

databases, resulted in 1910 titles. In addition to these, 6 more titles were included, 

located in other sources. After removing the duplicates and reading the title, 431 articles 

were selected for reading the abstract. After reading the abstracts, 50 articles remained 

to be read in full and of these, 43 were selected and analyzed in two groups: evaluation 

and classification of cancer-related pain. Analysis of the articles on cancer pain 

assessment tools showed a wide variety of proposals for assessing cancer pain. One-

dimensional and multidimensional scales were identified to assess the pain itself, in 

addition to instruments for assessing pain associated phenomena. The McGill Pain 

Questionnaire (MPQ) and Brief Pain Inventory (BPI) scales, in their long or short 

versions, are the best options for assessing pain in adults with cancer. Both are available 

and validated in Portuguese. As for cancer pain classification systems it were identified 

systems with prognosis focus, systems with diagnostic focus, as well as instruments for 

assessing the response to treatment. Among the pain classification systems for cancer 

patients, the Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS-CP) was considered 

the most robust, as it has undergone several stages of development, has undergone 

several prediction and validation tests, showing evidence good predictive ability, in 

addition to being the most widely used classification system. Conclusion: There are 

many instruments available to assess cancer pain. The instruments most used and with 

the most robust evidence for use are multidimensional and available in Portuguese. 

Regarding pain classification systems, ECS-CP is the most appropriate to assess the 
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prognosis for pain relief. Among the cancer pain classification systems with a 

diagnostic focus, IASP-CCP and AAPT are indicated. None of these systems, however, 

has translation and validation in Brazil. 

Descriptors: Pain; Cancer Pain; Neoplasms; Pain Measurement; Classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dor é uma experiência complexa, subjetiva e universal. A definição tradicional 

de dor, proposta pela International Association for the Studies of Pain (IASP) em 1979 

e amplamente aceita, foi revisada recentemente para refletir os avanços científicos na 

compreensão da dor. A proposta mais recente da IASP define dor como “uma 

experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela 

associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”(1,2). A IASP enfatiza que a dor é 

sempre uma experiência pessoal influenciada por múltiplos fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, que cada indivíduo aprende a conceituar a partir de suas 

experiências(1). 

A dor é um dos sintomas mais frequentes e temidos em pacientes com câncer, 

afeta a funcionalidade, o sono, o apetite, o humor e a qualidade de vida(3-8). 

Apesar dos avanços no tratamento do câncer e da disponibilidade de diversos 

Guidelines sobre manejo da dor, a prevalência de dor relacionada ao câncer ainda é 

elevada em diferentes contextos(6,9-10), variando de 28,2% a 88,0% dependendo do 

estágio da doença e do tratamento, com dor moderada a intensa em 38% a 60% dos 

casos(6,9-10). 

Revisão sistemática que analisou a qualidade do manejo da dor em pacientes 

com câncer mostrou que o cenário melhorou ao longo dos anos, mas os autores 

concluíram que 31% dos pacientes com dor relacionada ao câncer ainda tem a dor 

subtratada(11).  
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A presença de dor em pacientes com câncer é um sinal de alerta e pode indicar a 

progressão da doença, pois o sistema nervoso responde ao processo de carcinogênese 

por meio de mediadores algiogênicos, que influenciam a plasticidade neuronal, 

indicando que os nervos são recrutados e participam do processo carcinogênico, ou seja, 

o crescimento tumoral está associado a neurogênese e consequentemente à ampliação da 

percepção de dor(12).  

Na maior parte dos casos, a dor relacionada ao câncer é controlada, mas há 

síndromes dolorosas complexas, de difícil manejo, que provocam grande sofrimento(13). 

Embora o termo “dor no câncer” seja normalmente utilizado como um fenômeno único, 

há uma variedade de tipos de câncer, diversos estágios da doença e muitas abordagens 

terapêuticas, o que torna a dor no câncer um grupo heterogêneo de síndromes dolorosas, 

que podem estar presentes de modo único ou em combinação, em um mesmo  

paciente(14-15).  

A importância de um sistema de classificação para dor no câncer que seja aceito 

internacionalmente e que possa ser aplicado na prática clínica e na pesquisa tem sido 

enfatizada em muitos estudos(4,13,16-17). O grande desafio é identificar um sistema de 

classificação breve, de fácil aplicação e suficientemente amplo para capturar toda a 

complexidade da dor relacionada ao câncer(4). 

A avaliação e classificação da dor são etapas essenciais para a tomada de decisão 

relacionada ao tratamento e quando a avaliação falha, os resultados do tratamento ficam 

comprometidos(17).  

Avaliação e classificação são conceitos associados e complementares, porém 

distintos. O conceito de avaliação pode ser descrito como o ato de julgar ou decidir 

sobre a quantidade, qualidade, valor ou importância de algo(4). Avaliar envolve o 
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processo de documentar e quantificar, conhecimentos, habilidades, atitudes ou crenças a 

partir de determinados parâmetros ou indicadores mensuráveis(4). Por outro lado, o 

conceito de classificar pode ser definido como o ato de agrupar e categorizar, com base 

em uma estrutura hierárquica, estabelecendo categorias distintas para um determinado 

fenômeno(4,18).  

Um sistema eficaz de classificação da dor no câncer poderia facilitar a 

identificação de características críticas, capazes de indicar a necessidade de manejo 

mais complexo, realizado por especialistas, contribuindo para a avaliação e tratamento 

adequados(13,18-19).  

Uma avaliação ampla e multidimensional, capaz de capturar a essência da 

experiência dolorosa relacionada ao câncer, pode ajudar no controle da dor(15). Neste 

sentido é preciso considerar aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais envolvidos na 

experiência dolorosa (Figura 1), lembrando que cada uma destas dimensões contém 

diversos componentes, que devem ser incorporados na avaliação(15). 
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FONTE: Adaptado de: Dalal, Bruera, 2012 (15) 

Figura 1 - Dor relacionada ao câncer descrita como um construto multidimensional em 

seis dimensões que influenciam a experiência dolorosa 

 

Os aspectos sensoriais incluem a intensidade da dor, a localização e a qualidade 

da dor. Os aspectos fisiológicos incluem a etiologia da dor e fatores psicofisiológicos. 

Os aspectos afetivos incluem a resposta emocional, o humor, o medo, ansiedade, 

depressão e sofrimento. Os aspectos comportamentais incluem comportamentos 

dolorosos, comunicação da dor e os sintomas associados. Os aspectos socioculturais 

incluem a bagagem cultural, a dinâmica familiar, os papéis desempenhados e a 

perspectiva dos cuidadores. Os aspectos cognitivos incluem o significado da dor, o 

estilo de enfrentamento, as atitudes, crenças, conhecimento e nível cognitivo(15). 

Estudo Chinês, com abordagem qualitativa, buscou compreender a experiência 

de dor relacionada ao câncer por meio da técnica de triangulação, analisando entrevistas 

realizadas com pacientes com dor oncológica, enfermeiras e médicos. Os resultados 
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permitiram identificar 5 dimensões da experiência de dor no câncer (funcional, 

farmacológica, crenças sobre a dor/significados, psicossocial e emocional), que 

permitiram propor um modelo teórico denominado “Lentes” para explicar essa 

experiência, conforme Figura 2(20).  

 

FONTE: adaptado de Chung et al. 2000 (20). 

Figura 2 - Modelo de Lentes 

Neste modelo a experiência de dor no câncer é influenciada por fatores 

individuais (psicossociais, emocionais, farmacológicos e funcionais) e mediada por 

fatores culturais (crenças e significados), que compõem a experiência de dor(20). Esta 

compreensão da experiência de dor tem sido ampliada e confirmada por estudos mais 

recentes(8,21). 

A subjetividade da dor torna a sua avaliação complexa e desafiadora e os 

profissionais de saúde tendem a subestimá-la de modo proporcional à intensidade da 

dor, o que contribui para subtratamento da dor(22). O manejo adequado da dor é um 

componente essencial do cuidado e os pacientes com câncer devem ser avaliados de 

modo regular e personalizado quanto a presença de dor ou desconforto(15).   
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A avaliação e tratamento personalizado da dor incluem rastreamento 

sistematizado da dor, avaliação das características da dor, identificação do mecanismo 

da dor, avaliação dos fatores moduladores, estabelecimento de meta terapêutica e plano 

de tratamento personalizado, com reavaliação regular, como se pode observar na  

Figura 3(8).  

As enfermeiras têm posição privilegiada para realizar a avaliação da dor e 

contribuir com a equipe interprofissional na definição da abordagem terapêutica, pois 

estão em contato frequente com os pacientes nos mais diferentes contextos. Toda 

enfermeira deveria ser capaz de avaliar e controlar a dor(23). 

A avaliação das características da dor deve incluir intensidade, localização, 

número de episódios, modo de estabelecimento, qualidade, duração, variações ao longo 

do dia, fatores desencadeantes, fatores de melhora e piora, além do impacto da dor nas 

atividades de vida diária, no humor e qualidade de vida(8,15).  
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FONTE: Adaptado de: Hui, Bruera, 2014 (8) 

Figura 3 - Avaliação e tratamento personalizado da dor 

 

Embora existam diversos instrumentos de avaliação da dor e alguns sistemas de 

classificação, ainda não há consenso sobre os melhores instrumentos de avaliação e 

classificação da dor relacionada ao câncer(4,13,17). 

O objetivo dos sistemas de classificação da dor no câncer é melhorar o controle 

da dor por meio de uma descrição padronizada e sistematizada da dor, contribuindo para 

estimar as chances de sucesso no tratamento e identificar casos de difícil controle, que 

demandem maior complexidade terapêutica(4). 
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A dor no câncer pode ser caracterizada segundo tipo de dor (nociceptiva, 

neuropática ou mista), qualidade, intensidade, localização, tratamento, número de 

episódios, início, posição, qualidade, irradiação e pontos gatilhos(8,17). 

A dor também pode ser classificada segundo a etiologia ou mecanismo, como 

por exemplo: dor relacionada ao câncer, dor relacionada ao tratamento ou sem relação 

com a doença ou tratamento(8). A dor pode estar associada a lesão tecidual ou nervosa, 

por diversos mecanismos como compressão, infiltração obstrução ou fratura. O 

tratamento do câncer também pode provocar dor (cirurgia, quimioterapia, radioterapia) 

aumentando a nocicepção(8).  

A dor pode ser caracterizada pela forma de expressão, que sofre influência de 

diversos fatores moduladores como humor, estratégias de coping e aspectos cognitivos 

(Figura 4). Clinicamente a expressão da dor é o único desfecho que pode ser avaliado, 

no entanto, a avaliação adequada dos fatores moduladores da dor é essencial para o 

controle efetivo da dor(8). 



Introdução 10 

  
 

 

 

 

FONTE: Adaptado de: Hui, Bruera, 2014 (8) 

Figura 4 - Via de expressão da dor 

 

As primeiras propostas de classificação da dor no câncer foram desenvolvidas no 

final de década de 1980(13,24,25). O Edmonton Staging System (ESS) foi proposto por 

Bruera e colaboradores como um sistema de classificação amplo, padronizado e de fácil 

aplicação para predizer a dificuldade de alcançar o controle da dor, usando os princípios 

da classificação de tumores, linfonodos e metástases (TNM), utilizado para o 

estadiamento do câncer. O ESS foi usado em alguns estudos e se mostrou útil, mas 
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dificuldades relacionadas aos conceitos utilizados e interpretação limitaram sua 

aceitabilidade(13, 24). 

Para superar essas dificuldades o ESS foi revisado e atualizado, denominado de 

revised Edmonton Staging System (rESS), testado em estudos multicêntricos e 

submetido à validação de construto com painel de especialistas para melhorar a 

definição dos conceitos utilizados(26). Após as sugestões dos especialistas e adequações 

realizadas, o instrumento passou a se chamar Edmonton Classification System for 

Cancer Pain (ECS-CP)(13,19). 

O ECS-CP incluiu 5 atributos ou fatores: mecanismo da dor, dor incidental, 

angústia psicológica, comportamento de adição e função cognitiva(13,19). As definições e 

recomendações para o uso foram divulgadas e validadas e o sistema de classificação, 

desenvolvido em inglês foi traduzido para o espanhol, catalão e francês(13,27-29). 

Estudo retrospectivo que explorou os efeitos preditivos da soma de atributos do 

ECS-CP nos desfechos do tratamento da dor em 386 pacientes com câncer avançado 

mostrou que pacientes com dor neuropática na avaliação inicial, e aqueles com pelo 

menos um atributo presente, usaram maior número de medicamentos adjuvantes(30). Os 

pacientes com dor neuropática apresentaram menor chance de alcançar seus objetivos 

terapêuticos em relação à dor, mas não se encontrou associação entre a soma de 

atributos do ECS-CP e os desfechos do tratamento(30). 

Outro sistema de classificação da dor no câncer é a Cancer Pain Prognostic 

Scale (CPPS), proposto por Hwang e colaboradores em 2002 para estimar a chance de 

alívio da dor para pacientes com câncer e dor moderada a intensa. A CPPS inclui 4 

atributos ou indicadores: pior intensidade da dor, bem-estar emocional, dose diária de 

opioide e características da dor. O escore total pode ser somado e varia de 0 a 17, com 
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escores mais elevados indicando maior chance de se obter alívio da dor(31). A CPPS, no 

entanto, não foi validada e nem testada em outros contextos, além do estudo original(17). 

Conferência de experts realizada em 2011 estabeleceu recomendações sobre 

como avaliar e classificar a dor no câncer, além de recomendar estratégias para futuro 

desenvolvimento, validação e implementação de um sistema internacional de avaliação 

e classificação da dor no câncer, denominado Cancer Pain Assessment and 

Classification System (CPACS)(16). O painel de experts indicou 4 domínios a serem 

incluídos no domínio central do CPACS: intensidade da dor, mecanismo da dor, dor 

incidental e angústia psicológica. Recomendou-se também avaliar a intensidade da dor 

em escala numérica de 0 a 10 com as âncoras “sem dor” e “pior dor que você pode 

imaginar”(16). 

Na avaliação dos sistemas de classificação é importante considerar o modo como 

estes sistemas foram desenvolvidos, o conteúdo, o processo de validação, a 

aplicabilidade clínica, fatores que podem limitar seu uso, além da visão dos 

profissionais e pacientes(4). 

A avaliação de fenômenos multidimensionais, como a dor, é um desafio 

complexo pois inclui aspectos físicos, psicológicos e sociais. Avaliação da dor no 

câncer deve ser breve, precisa, multidimensional e focada especificamente na população 

alvo(4). Há instrumentos unidimensionais e multidimensionais validados e confiáveis, 

mas pouco usados na prática clínica. Muitos instrumentos de avaliação da dor são 

longos e complexos, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde(4). 

Por outro lado, instrumentos breves e específicos tem a desvantagem de exigir o 

uso de outros instrumentos para uma avaliação multidimensional, o que aumenta o 

desgaste dos pacientes e profissionais envolvidos, reduzindo sua aplicabilidade(4). 
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O desenvolvimento de um consenso sobre o que, quando e como medir é 

fundamental para avaliação e classificação da dor no câncer(4). A Colaboração Europeia 

para pesquisa em cuidados paliativos propôs um modelo conceitual para avaliação da 

dor com seis domínios (intensidade da dor, interferência na funcionalidade, alívio/piora 

relacionada ao tratamento, dor incidental, qualidade fisiopatológica e localização da 

dor) com respectivos itens ou instrumentos relacionados (Figura 5), mas até o momento 

não há consenso sobre um sistema de avaliação e classificação da dor no câncer(4).  

 

 

 
 

FONTE: Adaptado de: Hjermstad, Fainsinger, Kaasa, 2009 (4) 

Figura 5 - Quadro conceitual sobre avaliação da dor da colaboração de pesquisa 

européia em cuidados paliativos. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A proposta deste estudo se justifica pela elevada prevalência de dor em pacientes 

com câncer, pelo sofrimento associado à presença de dor, pela multidimensionalidade 

da dor, pelo subtratamento da dor, e principalmente, pelo complexo desafio da avaliar e 

classificar a dor relacionada ao câncer, passo essencial para se estabelecer a terapêutica 

adequada(4,6-7).  
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Além dos aspectos clínicos levantados, vale a pena ressaltar que não se encontrou 

revisões sistemáticas recentes que tenham se debruçado sobre instrumentos de 

avaliação e sistemas de classificação da dor no câncer. Apenas revisões narrativas 

foram encontradas, ou revisões sistemáticas que exploraram exclusivamente a 

avaliação ou exclusivamente a classificação da dor no câncer. 

Neste contexto elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são os melhores 

instrumentos para avaliação e classificação da dor em adultos com câncer? Em 

especial, objetiva-se identificar instrumentos de avaliação da dor validados e sistemas 

de classificação da dor relacionada ao câncer em adultos e analisar as evidências para 

uso clínico. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Identificar e analisar os instrumentos de avaliação e sistemas de classificação 

da dor relacionada ao câncer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Método 
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3 MÉTODO 

 

 

Revisão sistemática, do tipo revisão de escopo, conduzida segundo a 

metodologia do Instituto Joanna Briggs(32) e de acordo com as recomendações do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 

Statement(33).  

A estratégia de busca foi baseada na estrutura PCC (Patient, Concept and 

Context) e utilizou descritores MeSH e palavras-chave, sem limite de tempo. Os 

descritores, palavras-chave e operadores boleanos utilizados foram: (“Neoplasms” OR 

“Cancer”) AND (“Pain” OR “Cancer Pain”) AND (“Adults”) AND ("Pain 

Measurement" OR “Pain Assessment” OR “Tools” OR “Instruments” OR “Evaluation”) 

AND “Classification”. A estrutura PCC foi organizada conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Estratégia PCC. São Paulo, 2020 

 

PCC Descritor 

Population (“Neoplasm” OR Cancer)  

Concept (“Pain” OR “Cancer Pain”) 

Context ("Pain Measurement" OR "Pain Measurement/classification" OR "Symptom 

Assessment” OR "Pain Assessment" OR Assessment OR Tools OR 

Questionnaire OR Instruments OR Evaluation OR Inventory))) AND 

"Classification" OR "classification" [Subheading]) 

 

A busca foi realizada no mês de julho de 2020 nas bases de dados: PubMed, 

Web of Science, CINAHL, EMBASE, Scopus, PsycINFO and Cochrane Database. A 

estratégia de busca utilizada em cada base de dados e o número de artigos recuperados 
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em cada base de dados está descrita com detalhes no Apêndice 1, mas pode ser 

observada no Quadro 2. A lista e referência dos estudos elegíveis foram analisadas para 

busca manual de outros artigos. 

Quadro 2 – Descrição da estratégia de busca usada em cada base de dados. São Paulo, 

2020. 

Base de dados Estratégia Número de Títulos 

recuperados 

PubMed ((((("Neoplasms"[Mesh] OR Cancer)) AND 

("Pain"[Mesh] OR "Cancer Pain"[Mesh])) 

AND ("Pain Measurement"[Mesh] OR "Pain 

Measurement/classification"[Mesh] OR 

"Symptom Assessment"[Mesh] OR "Pain 

Assessment" OR Assessment OR Tools OR 

Questionnaire OR Instruments OR Evaluation 

OR Inventory))) AND ("Classification"[Mesh] 

OR "classification" [Subheading]) 

300 

Web of 

Science 

(Neoplasms OR Cancer) AND (Pain OR 

"Cancer Pain") AND ("Pain Measurement" OR 

"Pain Measurement/classification" OR 

"Symptom Assessment" OR "Pain Assessment" 

OR Assessment OR Evaluation OR Tool OR 

Questionnaire OR Instrument OR Inventory) 

AND (Classification) 

494 

Embase (("Cancer pain") AND ("Pain measurement" 

OR "Pain assessment") AND (Classification)) 

334 

CINAHL ("Cancer pain") AND ("Pain measurement") 271 

PsycINFO  (Neoplasms OR Cancer) AND (Pain OR 

"Cancer Pain") AND ("Pain Measurement" OR 

"Symptom Assessment" OR "Pain Assessment" 

OR Assessment OR Tools OR Questionnaire 

OR Instruments OR Evaluation OR Inventory) 

AND Classification 

86 

Cochrane  (((Cancer pain) AND ("Pain Assessment" OR 

"Pain Measurement") AND "Classification")): 

ti,ab,kw (Word variations have been searched) 

101 

Scopus "Cancer Pain" AND ("Pain Measurement" OR 

"Symptom Assessment" OR "Pain Assessment" 

OR Assessment OR Tools OR Questionnaire 

OR Instruments) AND Classification 

324 
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3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Esta revisão incluiu estudos que exploraram a avaliação da dor, mensuração da 

dor ou classificação da dor em adultos com câncer. Estudos de diferentes desenhos 

foram analisados, desde que fornecessem informações específicas sobre avaliação 

(incluindo etiologia, intensidade ou tipo de dor) ou classificação da dor no câncer. 

Artigos escritos em português, inglês e espanhol que abordassem instrumentos ou 

sistemas de classificação especificamente desenvolvidos para adultos com câncer foram 

considerados.  

Estudos com foco específico no manejo da dor, desenvolvidos com populações 

de crianças ou adolescentes, cartas ao editor, protocolos de estudo, resumos de eventos 

científicos, validações para culturas específicas, estudos com foco exclusivo nos pontos 

de corte para intensidade da dor, dor incidental ou dor neuropática e revisões narrativas 

foram excluídos. 

A pesquisadora conduziu a busca inicial na literatura primária com a assistência 

de uma bibliotecária, fazendo a primeira seleção dos descritores. Em seguida a 

estratégia de busca foi ajustada para cada base de dados, com seus respectivos 

descritores e finalmente realizada nas 7 bases de dados descritas anteriormente 

(Apêndice 1).  

Em todas as etapas da seleção de estudos dois revisores atuaram de modo 

independente. A primeira seleção foi realizada a partir da leitura dos títulos, 

considerando a pergunta de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão. Na fase 

seguinte os resumos foram avaliados, e os revisores julgaram a pertinência da inclusão 

do estudo, segundo critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, para posterior leitura 
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na íntegra. No caso de desacordo quanto à inclusão de um artigo, um terceiro revisor 

avaliou a pertinência da inclusão até a decisão final. Após a leitura dos estudos 

selecionados, a extração de dados foi realizada e os artigos selecionados foram 

analisados.  

Um instrumento de extração de dados padronizado e adaptado para este estudo 

foi aplicado para análise dos estudos selecionados contendo os seguintes itens: autor e 

ano, revista, título, objetivo, desenho do estudo, características, cenário, amostra, 

características da amostra, sistema de classificação ou instrumento(s), tipo de 

mensuração, escala de medida, dimensões avaliadas, tempo de avaliação, desfechos 

principais, resultados principais, comentários/observações (Apêndice 2).  

Os estudos selecionados para a análise final foram categorizados em estudos 

sobre instrumento de avaliação da dor no câncer e estudos sobre sistemas de 

classificação da dor no câncer. 
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4 RESULTADOS 

 

A busca inicial, realizada em sete bases de dados, resultou em 1910 títulos. 

Além destes, foram incluídos mais 5 títulos, localizados por meio de outras fontes. Após 

a remoção dos repetidos e leitura do título, 430 artigos foram selecionados para leitura 

do resumo. Após a leitura dos resumos restaram 49 artigos para leitura na íntegra e 

destes, 42 foram selecionados para análise. O fluxograma PRISMA mostra o processo 

de busca na literatura e seleção dos artigos. 

 

Figura 6 - Fluxograma PRISMA. São Paulo, 2020 
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A extração dos dados e análise dos artigos permitiu a identificação de dois 

grupos distintos: estudos sobre instrumentos de avaliação da dor no câncer (21) e 

estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer (22).  

 

4.1 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA DOR NO CÂNCER 

 

Entre os estudos que analisaram instrumentos de avaliação da dor no câncer 

verificou-se predomínio de estudos transversais (38,1%), seguido de revisões 

sistemáticas (19,1%), estudos prospectivos (19,1%), estudos com análise de dados 

secundários (19,0%) e série de casos (4,7%). Além do desenho principal do estudo, 

entre os 21 estudos analisados, 33,3% tinham enfoque metodológico. 

A análise destes estudos sobre avaliação da dor no câncer mostrou predomínio 

do uso de escalas multidimensionais de dor (52,4%), seguido de escalas 

unidimensionais e multidimensionais (33,3%) e por último o uso exclusivo de escalas 

unidimensionais de dor (14,3%). 

Os artigos analisados utilizaram entre 1 a 6 escalas para avaliação da dor 

relacionada ao câncer. Foi possível identificar 8 escalas unidimensionais de dor, 10 

escalas multidimensionais de dor, 7 escalas para avaliação de aspectos cognitivos e/ou 

afetivos relacionados à presença de dor, 3 escalas de avaliação de qualidade de vida 

(algumas com itens específicos sobre dor) e 1 escala de incapacidade relacionada à dor, 

evidenciando ampla variedade de instrumentos para avaliação da dor e fenômenos 

associados em pacientes com câncer.  

Neste estudo serão exploradas as características dos instrumentos 

unidimensionais e multidimensionais utilizados para avaliação da dor em adultos com 

câncer. As demais escalas, usadas para avaliar aspectos afetivos, cognitivos ou 
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qualidade de vida relacionada à experiência dolorosa serão apenas mencionadas, pois 

não atendem aos objetivos do estudo. 

Entre os instrumentos unidimensionais, que têm como foco a avaliação da 

intensidade dor se identificou: Numerical Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale 

(VAS), Verbal Rating Numerical Scale (VRNS), Verbal Rating Scale (VRS), Verbal 

Descriptor Scale (VDS), Hopkins Pain Rating Instrument (HPRI), Faces Pain Scale 

(FPS) e Faces Pain Rating Scale (FPRS)(34-43).  

Os instrumentos unidimensionais mais utilizados foram: Numerical Rating Scale 

(NRS) ou Escala Numérica de Dor, a Visual Analog Scale (VAS) ou Escala Visual 

Analógica e a Verbal Descriptive Scale (VDS) ou Escala de descritores verbais de dor. 

Estas escalas têm boas propriedades psicométricas e boa responsividade(42).  

A Numerical Rating Scale (NRS) é a escala mais utilizada, tanto na pesquisa, 

quanto na prática clínica, recomendada como medida de desfecho para estudos clínicos 

sobre dor crônica (35, 42). A NRS avalia a dor em escala numérica de 0 a 10, sendo 0 

“sem dor” e 10 “a pior dor que se pode imaginar”, com todos os números identificados, 

no formato de régua(35,42).  

A Visual Analog Scale (VAS) também é muito utilizada na clínica e na pesquisa, 

tem boas propriedades psicométricas e boa responsividade. Avalia a intensidade da dor 

por meio de uma linha com marcação apenas nos dois extremos (sem dor até pior dor 

que se pode imaginar). A desvantagem da VAS é que é um instrumento mais abstrato e 

mais difícil de entender do que a NRS, com maiores índices de dados perdidos ou 

incompletos, principalmente para pacientes mais idosos ou em uso de opioides(35,42). 

Já a Verbal Rating Scale (VRS), também conhecida como Verbal Descriptive 

Scale (VDS) é uma escala unidimensional que utiliza apenas os descritores verbais de 
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intensidade da dor: sem dor, dor leve, dor moderada e dor intensa. A VRS tem menor 

acurácia e costuma ser usada como complemento, e não como principal medida de 

desfecho para intensidade da dor, mas pode ser usada quando o paciente tem dificuldade 

de compreender a escala numérica(35,42). 

.A Verbal Rating Numerical Scale (VRNS) é a escala que também classifica a 

intensidade da dor de 0 a 10, por meio do relato verbal da intensidade da dor de 0 a 10, 

considerando 0 “sem dor” e 10 “a pior dor que se pode imaginar” de modo semelhante à 

NRS, mas sem a apresentação visual da escala numérica(35).  

A Hopkins Pain Rating Instrument (HPRI) é uma escala que utiliza dois itens, 

uma escala visual analógica e uma escala numérica de dor(34). As escalas: Faces Pain 

Scale (FPS) e Faces Pain Rating Scale (FPRS) também são escalas unidimensionais 

que avaliam a intensidade da dor, por meio de representações de faces que indicam as 

diferentes intensidades da dor. Entre os artigos analisados as escalas de faces foram 

utilizadas em apenas dois estudos(36,41). 

Os instrumentos multidimensionais identificados para avaliação da dor em 

adultos com câncer foram: McGill Pain Questionnaire (MPQ), McGill Pain 

Questionnaire-Short-Form (MPQ-SF), McGill Pain Questionnaire-Short-Form 2 

(MPQ-SF2), Brief Pain Inventory-Long-Form (BPI-LF), Brief Pain Inventory-Short-

Form (BPI-SF), PEG, Location-Based Assessment of Sensory Symptoms in Cancer (L-

BASIC); Korean Cancer Pain Assessment Tool (KCPAT), Memorial Pain Asessment 

Card (MPAC) e Composite Pain Index (CPI)(41,44-52)  

O McGill Pain Questionnaire (MPQ) é uma escala multidimensional, publicada 

inicialmente em 1975, amplamente utilizada em pesquisa e centros especializados em 

dor(44). O MPQ permite coletar dados qualitativos e quantitativos sobre a dor, por meio 
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de 78 descritores verbais de dor organizados em 20 agrupamentos de termos para medir 

as dimensões sensorial, afetiva, avaliativa e mista da dor, além de avaliar a intensidade 

da dor(45,53). O MPQ foi traduzido e validado em diferentes culturas, incluindo o Brasil. 

A primeira tradução e validação para a língua portuguesa foi publicada por Pimenta, 

Teixeira (1996), seguida de outra validação realizada por Varoli, Pedrazzi (2006)(54,55). 

Atualmente há mais duas versões breves do MPQ: MPQ-SF e MPQ-SF2.  

 A escala McGill Pain Questionnaire-Short-Form (MPQ-SF) foi publicada em 

1993, a partir do MPQ, num formato breve para facilitar a aplicabilidade, 

principalmente para pacientes com câncer e dificuldade de concentração(45,56). A versão 

em língua portuguesa foi publicada no Brasil em 2013, com 15 descritores (8 sensoriais, 

5 afetivos e 2 avaliativos), pontuados de modo dicotômico (presente/ausente), além de 

avaliar a intensidade da dor(57). 

A MPQ-SF2 é uma atualização mais recente da escala MPQ-SF que incluiu 

qualidades da dor neuropática, além das qualidades sensoriais e afetivas da dor. Esta 

versão tem 24 itens divididos em 4 sub-escalas (contínua, intermitente, neuropática e 

afetiva)(46,50).  

Além destas três versões do MPQ há ainda a Composite Pain Index (CPI), 

desenvolvida a partir da versão eletrônica do MPQ, que avalia 4 dimensões da 

experiência dolorosa: localização (número de locais de dor), intensidade (no momento, 

mais leve e mais intensa nas últimas 24 horas), qualidade da dor (dimensão sensorial, 

afetiva e avaliativa) e padrão temporal da dor(52). A CPI produz um índice único que 

representa a experiência multidimensional da dor com bons índices de validade e 

confiabilidade(52).  
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O instrumento Brief Pain Inventory (BPI) foi desenvolvido a partir de uma 

estrutura conceitual sólida, testada em diversos estudos ao longo da década de 80, 

publicada por Cleeland e colaboradores em 1991, com a proposta de avaliar a dor 

relacionada ao câncer. Posteriormente, no entanto, o BPI se mostrou uma medida 

apropriada para avaliar a dor relacionada a diversas condições clínicas(48,58,59).  

O BPI é um instrumento de auto-relato, composto de 15 itens, com propriedades 

psicométricas bem estabelecidas, que avalia a intensidade da dor, a interferência da dor 

na funcionalidade, a localização da dor (diagrama corporal), a porcentagem de alívio da 

dor e tratamentos em uso para manejo da dor(47-48,60-61). Em sua forma longa avalia a dor 

na última semana tanto para a intensidade, quanto para a interferência da dor nas 

atividades, além de questões sobre medicação em uso, descritores da qualidade da dor, 

duração do alívio da dor e métodos não farmacológicos utilizados(47-61).  

A Brief Pain Inventory-Short-Form (BPI-SF) é o formato curto do Inventário 

Breve de Dor, tem 11 itens e avalia a intensidade (dimensão sensorial) e o impacto 

causado pela dor (dimensão reativa). A principal diferença em relação à forma longa do 

BPI é que a dor é avaliada em relação às últimas 24 horas (intensidade e impacto). Este 

formato é mais utilizado na clínica e na pesquisa, pois a sua aplicação é mais simples e 

rápida. Geralmente o BPI-SF é citado apenas como BPI(47,61-62). Esta versão curta do 

BPI já foi traduzida e validada para a língua portuguesa do Brasil(63). 

Outro instrumento derivado da BPI é a escala PEG, uma escala ultra breve com 

apenas 3 itens, proposta para avaliar a dor crônica em pacientes da atenção primária. A 

PEG tem 1 item sobre intensidade da dor (na última semana) e 2 itens sobre 

interferência da dor (prazer de viver e atividade geral). O escore total é a média de todos 
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os itens, que variam de 0 a 10, e os testes iniciais mostraram bons índices de validade e 

confiabilidade(64-65). 

Ainda entre os instrumentos multidimensionais de dor se encontrou o Korean 

Cancer Pain Assessment Tool (KCPAT), desenvolvido na Koreia em 2003 e validado 

em 2005, com 5 domínios: localização da dor, tipo de dor, intensidade da dor (VAS 0 - 

10), sintomas associados e aspectos psicossociais(49). 

O Memorial Pain Assessment Card (MPAC) é um instrumento 

multidimensional, composto por uma escala visual analógica e uma escala de 

descritores verbais que avaliam a intensidade da dor, o alívio da dor e o humor. Cada 

escala é apresentada separadamente ao paciente(36,66). 

O Location-Based Assessment of Sensory Symptoms in Cancer (L-BASIC) foi 

desenvolvido em 2009 com base nos descritores do MPQ. A proposta do instrumento 

foi oferecer um escore numérico e um descritor verbal para cada descritor sensorial, 

incluindo dor e sensações neuropáticas em 10 áreas corporais pré-definidas, além do 

aspecto temporal da dor ou sensação (constante ou ocasional). Os autores realizaram 

testes de confiabilidade e consistência interna, mas a validade de construto não foi 

avaliada(50-51).  

Os instrumentos de avaliação de qualidade de vida ou itens sobre dor dessas 

escalas, utilizados nos estudos analisados foram: Medical Outcomes Study 

Questionnaire (SF-36) e European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC-QLQ-C30)(38-39,64,67-69). 

 Já os instrumentos desenvolvidos ou testados para avaliar aspectos cognitivos 

e/ou afetivos associados à dor em pacientes com câncer, nos estudos analisados foram: 

Profile of Mood States (POMS), Symptom Distress Scale (SDS), Multidimensional 



Resultados 30 

  
 

 

Affect and Pain Survey (MAPS), Short Multidimensional Affect and Pain Survey 

(SMAPS), Perceived Meanings Cancer Pain Inventory (PMCPI), Pain Cognition List – 

Experimental Version PCL-EV e The Cancer Pain Inventory (TCPI)(37,39,43,67,70). 

Observou-se ainda um estudo que utilizou um instrumento de avaliação da 

incapacidade relacionada à dor: Pain Disability Index (PDI)(39) e uma revisão 

sistemática que analisou 11 instrumentos de avaliação da dor relacionada ao câncer 

disponíveis no formato eletrônico (on-line). A maior parte dos instrumentos encontrados 

neste formato foi testada em apenas um estudo e apenas dois instrumentos foram 

adaptados para outras culturas e suficientemente validados(71). 

A análise dos diferentes instrumentos mostrou que os domínios mais frequentes 

nos instrumentos desenvolvidos para avaliação da dor no câncer incluem características 

da dor, localização da dor, intensidade da dor e interferência da dor nas atividades(14,34, 

36,38,41,45,49-50,52-53,64,71-73). 

O Quadro 3, a seguir, apresenta a síntese dos estudos sobre instrumentos de 

avaliação da dor no câncer. 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Grossman et al., 

1992 (34) 

Estudo 

transversal 

enfoque 

metodológico 

n=71 VAS 

VDS 

HPRI 

Intensidade da dor Unidimensional HPRI, que se mostrou um instrumento 

consistente e válido, com correlações fortes com 

outros instrumentos de avaliação da intensidade 

da dor (VAS e VDS).   

Dudgeon et al. 

1993 (45) 

Série de casos 

(validade 

preditiva) 

n=24 VAS 

MPQ 

MPQ-SF 

Intensidade e 

qualidade da dor 

Unidimensional e 

Multidimensional 

MPQ e MPQ-SF apresentaram elevada 

correlação com VAS e Intensidade da dor. As 

mudanças ao longo do tempo foram similares 

entre os 2 instrumentos e os resultados 

confirmam o valor da MPQ-SF para pacientes 

com dor crônica relacionada ao câncer. 

Shannon et al. 

1995 (36) 

Estudo 

transversal 

n=67 MPQ 

MPAC 

FPRS 

Aplicabilidade dos 

instrumentos para 

avaliação da dor 

Unidimensional e 

Multidimensional 

44,8% dos pacientes com câncer avançado foram 

incapazes de usar os três instrumentos e foram 

divididos em 3 grupos: os que relatam dor, os 

que não sentem dor e aqueles que são incapazes 

de expressar a dor. 

Grond et al., 

1996 (14) 

Estudo 

prospectivo 

descritivo 

n=2266 VRS 

História 

Clínica 

Questionário 

não validado 

IASP-CCP 

Localização 

Etiologia 

Mecanismo 

Unidimensional 30% dos pacientes apresentavam 1 síndrome 

dolorosa, 39% apresentavam 2 síndromes e 31% 

apresentavam 3 ou mais síndromes dolorosas 

distintas. A maioria dos pacientes tinha dor 

relacionada ao câncer (85%) ou ao tratamento 

antineoplásico (17%). A dor foi classificada 

como dor nociceptiva de origem óssea (35%), 

tecidos moles (45%), visceral (33%) ou de 

origem neuropática.   

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Chen et al., 

1999 (37) 

Estudo 

transversal 

enfoque 

metodológico 

n=200 PMCPI 

NRS 

Significado da dor no 

câncer (perda, 

ameaça, desafio, 

culpa os outros, 

autoculpa e bem-

estar espiritual) 

Multidimensional Instrumento desenvolvido para pacientes com 

câncer (Taiwan), que teve como base a Teoria 

cognitiva das emoções de Lazarus. Composta por 

27 itens distribuídos em seis escalas.  A análise 

fatorial confirmatória mostrou que apenas os 

fatores perda, ameaça, desafio e bem-estar 

espiritual apresentaram boa validade de 

construto.   

Wit et al., 2001 
(67) 

Estudo 

transversal 

n=313 PCL-EV 

NRS 

MPQ 

EORTC-QLQ-

C30 

Estrutura fatorial, 

confiabilidade e 

validade do PCL-EV 

(77 itens) 

Multidimensional A consistência interna do fator impacto da dor 

foi elevada (0,89), mas os outros três fatores 

apresentaram confiabilidade baixa. Os autores 

tentaram avaliar aspectos cognitivos e crenças de 

pacientes com câncer, mas os resultados 

indicaram que a escala PCL-EV não pode ser 

facilmente usada em pacientes com câncer. Entre 

os 77 itens apenas 34 se mantiveram na escala e 

apenas um fator apresentou carga fatorial 

satisfatória. Os pacientes com câncer colocam 

maior ênfase nos aspectos sensoriais da dor, com 

menor foco aos outros aspectos da experiência 

dolorosa. 

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos 

Desfecho 

principal 
Dimensões Resultados Principais 

Jensen 2003 (38) Revisão 

Sistemática 

164 estudos 

analisados 

VAS 

NRS 

VRS 

BPI 

MPQ 

MPQ-SF 

SF-36 bodily 

pain score 

EORTC-QLQ-

C30 (pain 

questions) 

Intensidade e 

Interferência da 

dor 

Unidimensional e 

Multidimensional 

Os resultados confirmam a natureza 

multidimensional da dor no câncer. Os instrumentos 

unidimensionais são válidos e confiáveis para 

pacientes com câncer. Medidas multidimensionais 

da dor são confiáveis, mas faltam evidências de 

validade. Medidas compostas que avaliam 

intensidade e interferência da dor em um escore 

único são válidas e confiáveis, mas tem como 

limitação a dificuldade de identificar a contribuição 

independente da intensidade e interferência para o 

escore total. Medidas que avaliam a localização da 

dor, aspectos temporais e qualitativos são menos 

usadas. 

Clarck et al., 

2003 (74) 

Estudo 

transversal 

com enfoque 

metodológico 

n=100 MAPS 

MPQ 

POMS 

VRNS 

Estrutura MAPS Multidimensional A análise fatorial confirmou a estrutura do MAPS 

(101 descritores, 30 subclusters e 3 superclusters). 

Os autores afirmam que o MAPS é superior e mais 

fácil de interpretar do que o MPQ pois a maioria dos 

6 fatores são homogêneos. Os autores defendem que 

os escores do MAPS podem levar a estratégias de 

tratamento mais apropriadas. 

Griswold, Clark 

2005 (75) 

Estudo 

transversal 

com enfoque 

metodológico 

n=100 MAPS 

SMAPS 

VRNS 

Propriedades 

psicométricas do 

SMAPS 

Multidimensional Os autores testaram a versão breve do MAPS. A 

análise dos itens foi usada para selecionar 30 itens, 1 

de cada subcluster do MAPS. A consistência inter 

item (entre 0,40 e 0,80) e a capacidade de 

discriminação (acima de 0,35) foram avaliadas. O 

item de cada subcluster que melhor se encaixou nos 

critérios estabelecidos foi selecionado para o 

SMAPS. 

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Choi et al., 

2006 (49) 

Estudo 

prospectivo 

n=382 

pacientes e 

n=52 

oncologistas  

KCPAT 

Physician 

Satisfaction 

Questionnaire 

Patient 

Satisfaction 

Questionnaire 

Satisfação com o uso 

da escala 

Multidimensional KCPAT foi desenvolvido na Koreia em 2003 e 

validado em 2005, tem 5 domínios: localização 

da dor, tipo de dor, intensidade da dor (VAS 0 - 

10), sintomas associados e aspectos 

psicossociais. As prescrições médicas mudaram 

em 51% dos casos, a intensidade da dor diminuiu 

e a satisfação dos pacientes aumentou com a 

avaliação de seguimento com o KCPAT. 

Shin, 2008 (72) Estudo 

metodológico 

com análise 

secundária de 

dados 

n=119 MPQ-SF 

BPI-SF 

 

Propriedades 

psicométricas dos 

instrumentos 

 

Multidimensional Os dois instrumentos têm boa consistência 

interna (MPQ-SF α=0,85 e BPI-SF α=0,97). Os 

coeficientes de correlação do MPQ-SF variaram 

de 0,12 a 0,88 e de 0,44 a 0,90 para o BPI-SF. 

Dois fatores foram extraídos dos dois 

instrumentos. As correlações entre os escores de 

dor e o uso de medicação foram baixas para o 

MPQ-SF (r = 0,23 to 0,33) e moderadas para o 

BPI-SF (r = 0,40 to 0,42). Alguns itens foram 

percebidos como redundantes entre pacientes 

asiatico-americanos com câncer. Os testes de 

validade indicaram que o BPI-SF é mais 

indicado e tem melhor validade do que o MPQ-

SF para medir a dor em nesse grupo de pacientes. 

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Hjermstad et al. 

2008 (71) 

Revisão 

sistemática e 

painel de 

experts 

11 artigos 

analisados e  

 

11 

instrumentos 

de avaliação 

da dor 

disponíveis 

no formato 

on-line 

 (MCPAC, 

PC-PCQ, 

PAF, PMCPI, 

KCPAT, PSQ, 

no name, 

MAT-PC, 

CPPS, POAB-

SCA, RAI-

PC) 

Intensidade da dor e 

controle da dor 

Unidimensionais e 

Multidimensionais 

Instrumentos pouco utilizados. As dimensões 

mais relevantes foram: intensidade da dor, 

padrão temporal, alívio/exacerbação, qualidade 

da dor e localização. A NRS foi mais usada do 

que VRS. Nenhum dos instrumentos tinha todas 

as dimensões recomendadas pelos experts. 

Muitos instrumentos focavam em dimensões 

específicas da dor, dificultando a generalização 

do uso. 

Keilani et al. 

2009 (39) 

Estudo 

transversal 

n=100 VAS 

SF36 (2 itens 

sobre dor) 

PDI 

Dor e incapacidade Unidimensionais e 

Multidimensionais 

Os autores encontraram correlações fortes entre 

VAS, dor corporal do SF36 e PDI em pacientes 

com câncer avançado. Todos os instrumentos 

mostraram-se adequados para a avaliação da dor 

nesse grupo de pacientes.   

Ngamkham et 

al. 2012 (53) 

Revisão 

integrativa 

30 estudos 

analisados 

MPQ Intensidade e 

qualidade da dor 

Multidimensional Os achados indicaram que o MPQ é um 

instrumento multidimensional efetivo, com boa 

estabilidade, validade de conteúdo, construto e 

critério que mostra sensibilidade aos efeitos do 

tratamento. O MPQ é um instrumento 

multidimensional válido, confiável e sensível 

para mensuração da dor no câncer. 

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Kim et al., 2012 
(40) 

Estudo 

prospectivo 

n=50 NRS (numa 

lousa apoiada 

na beira do 

leito) 

VNRS 

Intensidade da dor Unidimensionais Os médicos avaliaram a dor por 3 dias 

consecutivos (VRS) e em seguida os pacientes 

usaram uma lousa de auto-avaliação da dor com 

indicadores móveis de 0 a 10 (NRS) e frequência 

da dor incidental. A confiabilidade da medida da 

avaliação da dor realizada pelo paciente foi 

superior à dos médicos com a aplicação da lousa 

de autoavaliação da dor. Este método melhorou o 

manejo da dor e aumentou a satisfação dos 

pacientes com o manejo da dor (de 54% a 82%). 

Atinkson et al. 

2012 (73) 

Estudo 

metodológico 

com análise de 

dados 

secundários 

n=184 BPI Propriedades 

psicométricas 

(análise fatorial 

confirmatória) 

Multidimensional Os autores testaram 3 modelos (1 fator, 2 fatores 

e 3 fatores) para avaliar a validade de construto. 

O modelo com três fatores (intensidade da dor, 

interferência nas atividades e interferência no 

aspecto afetivo) foi superior aos demais e não 

variou em relação à idade e variáveis clínicas 

avaliadas. O BPI pode ser usado para quantificar 

o grau com que a dor interfere com os aspectos 

afetivos e com as atividades do dia a dia. 

Kroenke et al., 

2012 (64) 

Estudo 

prospectivo 

n=274 BPI 

PEG (3 itens 

do BPI) 

SF-36 (2 

questões sobre 

dor) 

Responsividade das 

medidas (capacidade 

de identificar 

mudanças 

clinicamente 

significativas) 

Multidimensional Instrumentos de avaliação da dor breves com 2 

ou 3 itens que fornecem um escore único tem 

boa responsividade em pacientes com dor 

relacionada ao câncer. Medidas ultra breves 

permitem a avaliação e monitorização válida e 

eficiente da dor para a prática clínica e pesquisa 

sobre a dor relacionada ao câncer. 

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Wilkie et al., 

2015 (52) 

Estudo 

transversal 

com análise 

secundária de 

dados 

n=176 CPI (gerado a 

partir do 

MPQ) 

Propriedades 

psicométricas do CPI 

Multidimensional Os resultados mostraram que o CPI é um escore 

que integra a experiência multidimensional da 

dor em pacientes com câncer que pode ser usado 

como uma medida de desfecho relatado pelo 

paciente para quantificar a complexidade da dor 

na pesquisa clínica e estudos populacionais sobre 

a dor no câncer. 

Ham et al., 

2015 (41) 

Estudo 

transversal 

com análise 

secundária de 

dados 

n=480 VDS 

VAS 

FPS 

MPQ-SF 

BPI-SF 

Concordância entre 

as escalas 

unidimensionais e 

acurácia escalas 

multidimensionais 

Unidimensionais e 

Multidimensionais 

Os resultados indicaram concordância 

substancial entre as escalas unidimensionais 

(77% VDS x VAS; 72% VDS x FPS; 72% VAS 

x FPS). MPQ-SF e BPI-SF mostraram elevada 

acurácia para identificar dor intensa e os pontos 

de corte para dor intensa (>8 MPQ-SF; >14 BPI-

SF) mostraram elevada sensibilidade e 

relativamente baixa especificidade. 

LeBaron et al., 

2015 (43) 

Análise de 

dados 

secundários  

n=452 SDS (2 itens) 

SxQOL 

NRS 

Concordância entre 

as escalas de 

autorrelato da dor 

Unidimensionais e 

Multidimensionais 

As medidas de autorelato para rastreamento da 

dor favoreceram a especificidade sobre a 

sensibilidade. Perguntar sobre a frequência, além 

da intensidade da dor e reconsiderar os pontos de 

corte das escalas de intensidade pode ser uma 

estratégia prática para identificar com maior 

acurácia os pacientes com dor relevante 

relacionada ao câncer.    

continua 
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Quadro 3 - Síntese dos estudos sobre Instrumentos para avaliação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (conclusão) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra Instrumentos Desfecho principal Dimensões Resultados Principais 

Abahussin et al. 

2019 (50) 

Revisão 

sistemática 

16 estudos 

analisados 

BPI/BPI-SF 

MPQ/MPQ-SF 

MPQ-SF2 

L-BASIC 

The CPI 

Brief 4-week 

pain diary 

Propriedades 

Psicométricas dos 

Instrumentos 

Multidimensionais O BPI-SF apresentou as evidências mais robustas 

para apoiar seu uso na mensuração da dor no 

câncer. 

NRS=Numerical Rating Scale; VRS=Verbal Rating Scale; VDS= Verbal Descriptor Scale; VNRS=Verbal Numerical Pain Scale; FPS=Faces Pain Scale; FPRS= Faces Pain Rating 

Scale; HPRI=Hopkins Pain Rating Instrument; MPQ=McGill Pain Questionnaire; MPQ-SF=McGill Pain Questionnaire Short Form; MPQ-SF2= McGill Pain Questionnaire Short 

Form 2; CPI=Composite Pain Index; BPI=Brief Pain Inventory; BPI-SF=Brief Pain Inventory-Short Form; PEG=3-item abbreviated version of BPI; KCPAT=Korean Cancer Pain 

Assessment Tool; L-BASIC= Location-Based Assessment of Sensory Symptoms in Cancer; The CPI=Cancer Pain Inventory; MPAC= Memorial Pain Assessment Card; 

POMS=Profile of Mood States; SDS=Symptom Distress Scale; MAPS=Multidimensional Affect and Pain Survey; SMAPS= Short Multidimensional Affect and Pain Survey; PCL-

EV=Pain Cognition List-Experimental Version; PMCPI= Perceived Meanings Cancer Pain Inventory; SxQOL=Symptom related Quality of Life; SF-36=Medical Outcomes Study SF-

36 questionnaire; EORTC-QLQ-C30=European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-30; PDI=Pain Disability Index.  
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4.2 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DA DOR NO CÂNCER 

 

A análise dos desenhos de estudo sobre sistemas de classificação da dor no 

câncer indicou 45,5% de estudos transversais, 36,4% de estudos de coorte, 9,1% de 

revisões sistemáticas, 4,5% de estudos metodológicos e 4,5% de estudos com análise 

secundária de dados. 

Foi possível identificar onze sistemas de classificação da dor no câncer: 

Edmonton Stage System (ESS); Prognostic Tool for Pain Treatment (PPT);  Pain 

Management Index (PMI); Opioid Escalation Index (OEI); Multidimensional Pain 

Inventory (MPI); Cancer Pain Prognostic Scale (CPPS); Revised Edmonton Stage 

System (r-ESS); Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS-CP); IASP 

Classification for Chronic Pain (IASP-CCP); Leeds Assessment of Neuropathic 

Symptoms and Signs (LANSS) e ACCTION-APS Pain Taxonomy (AAPT).  

O Edmonton Stage System (ESS) foi o primeiro sistema de classificação da dor 

relacionada ao câncer, elaborado a partir de sete características que poderiam 

potencialmente estabelecer um prognóstico clínico para o controle da dor. As 

características foram: mecanismo da dor, dor incidental, dose de opioide na admissão, 

função cognitiva, angústia psicológica, tolerância e história de alcoolismo ou 

dependência química. A partir da presença ou ausência destas condições os pacientes 

foram classificados como bom, intermediário ou mau prognóstico para manejo da  

dor(24,76).  

O Prognostic Tool for Pain Treatment (PPT) foi proposto como um sistema de 

classificação prognóstico para o tratamento da dor relacionada ao câncer por 

Mercadante e colaboradores em 1992, com base na resposta à analgesia, dor incidental e 
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mecanismo da dor(77). A ideia dos autores era facilitar a identificação de pacientes que 

deveriam ser encaminhados para centros especializados para tratamento da dor. 

O Pain Management Index (PMI) é um índice que avalia a adequação analgésica 

por meio do estabelecimento de escores para o analgésico mais potente em uso e a pior 

intensidade da dor. O PMI foi proposto por Cleeland em 1994 e varia de -3 (dor intensa, 

sem analgésico) a +3 (opioide forte, sem dor), indicando se há adequação analgésica, 

subtratamento ou supertratamento da dor(59,78). 

O Opioid Escalation Index (OEI) é um índice que avalia o escalonamento de 

dose de opióide, desde a admissão, até a estabilização da analgesia, de acordo com uma 

fórmula que considera estes dois parâmetros e os dias de acompanhamento do paciente 

com câncer(78-84). 

O Multidimensional Pain Inventory (MPI) foi desenvolvido por Kerns e 

colaboradores (1985) para traçar o perfil de pacientes com dor não oncológica quanto a 

aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais(85). O MPI permite classificar os 

pacientes com dor não oncológica segundo três perfis: disfuncional, adaptativo ou com 

angústias interpessoais. Zaza e colaboradores (2000) examinaram a aplicabilidade do 

MPI como um sistema de classificação para pacientes com dor relacionada ao câncer. 

Os resultados mostraram que apenas 60% foram classificados nos três perfis principais 

do MPI, e parcela significativa de pacientes foi classificado com o perfil anômalo, 

indicando que apesar de algumas similaridades com pacientes com dor não oncológica, 

as características específicas da dor relacionada ao câncer afetam de modo diferente os 

aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais dos pacientes com câncer(86).  

O Cancer Pain Prognostic Scale (CPPS) é um sistema de classificação com 

enfoque prognóstico que se propõe a predizer o alívio da dor em pacientes com câncer. 
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O instrumento foi desenvolvido em 2002, baseado na regra de predição clínica, segundo 

a qual três ou mais variáveis são capazes de estabelecer a probabilidade de um 

determinado desfecho, sugerir um diagnóstico ou terapêutica(31). Neste sistema os 

principais preditores de alívio da dor foram: intensidade da dor, bem-estar emocional, 

dose de opioide e características da dor(31).  

O Revised Edmonton Stage System (r-ESS) foi proposto para superar algumas 

dificuldades identificadas no ESS e utilizava 4 características para estabelecer a 

classificação da dor relacionada ao câncer: mecanismo da dor, dor incidental, angústia 

psicológica/comportamento de adição e função cognitiva(26). A dose de opioide e a 

tolerância não se mostraram relevantes como fatores prognósticos nos estudos prévios e 

foram retirados do r-ESS, mas os autores recomendaram a manutenção da avaliação 

destes aspectos como medida complementar dos desfechos(26).  

O Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS-CP) é a terceira versão 

desse sistema de avaliação (ESS), aprimorado ao longo do tempo, desde a proposta 

inicial (ESS) desenvolvida em 1989(24). O ECS-CP é um sistema de classificação da dor 

que avalia 5 aspectos: mecanismo da dor, dor incidental, angústia psicológica, 

comportamento de adição e função cognitiva. As principais diferenças entre o r-ESS e o 

ECS-CP são a avaliação de modo independente para angústia psicológica e 

comportamento de adição e as definições de termos, que estão mais claras e detalhadas 

no ECS-CP(5,25,29-30,78,87-89).  

O IASP Classification for Chronic Pain (IASP-CCP) é uma classificação 

descritiva, que envolve todos os tipos de dor crônica, incluindo a dor crônica 

relacionada ao câncer. A IASP-CCP foi desenvolvida inicialmente em 1986, atualizada 

em 1994 e em 2015 para o International Classification of Diseases-11 (ICD-11)(90). No 
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presente estudo a IASP-CCP foi identificada em uma revisão sistemática, entre os 

artigos analisados(78). Em 2019 uma revisão narrativa detalhou a classificação da dor 

crônica especificamente para a dor crônica relacionada ao câncer(18).  

Nesta proposta de classificação da dor relacionada ao câncer (IASP-CCP), os 

autores estabeleceram que a dor relacionada ao câncer pode ser causada pelo câncer em 

si, suas metástases ou seu tratamento(18). Nessa perspectiva a dor crônica relacionada ao 

câncer pode ser visceral, óssea ou neuropática. Já a dor relacionada ao tratamento do 

câncer pode ser relacionada ao tratamento medicamentoso (quimioterapia, 

hormonioterapia ou terapias biológicas), à radioterapia ou a procedimentos cirúrgicos, 

em diferentes níveis diagnósticos(18). Os autores reforçam que este sistema de 

classificação da dor relacionada ao câncer pode estimular a pesquisa e promover uma 

avaliação padronizada para a dor relacionada ao câncer, podendo contribuir para 

melhorar o acesso dos pacientes ao tratamento apropriado(18). 

O Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) foi 

desenvolvido para diferenciar a dor de origem predominantemente neuropática da 

nociceptiva. Em 2013 Hardy e colaboradores testaram a LANSS como instrumento de 

classificação da dor em um estudo clínico que incluiu pacientes com câncer avançado e 

dor crônica refratária. Os resultados mostraram boa validade (discriminante e de 

construto) e boa confiabilidade do instrumento, que foi capaz de predizer bem o tipo de 

dor em pacientes com câncer(91).   

A ACCTION-APS Pain Taxonomy (AAPT) buscou estabelecer as características 

de um sistema de diagnóstico ideal para dor relacionada ao câncer a partir de 5 

dimensões: 1) critérios diagnósticos essenciais; 2) características comuns; 3) 

comorbidades frequentes; 4) consequências neurobiológicas, psicológicas e funcionais; 
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5) mecanismos neurobiológicos e psicossociais, fatores de risco e fatores de proteção. 

Três síndromes dolorosas relacionadas ao câncer (duas relacionadas ao câncer em si e 

uma relacionada ao tratamento) foram classificadas com base na taxonomia 

multidimensional da dor crônica AAPT: dor óssea induzida pelo câncer, neuropatia 

periférica induzida pela quimioterapia e dor relacionada ao câncer pancreático. Trata-se 

de uma taxonomia ou critério diagnóstico que servirá de base para o desenvolvimento 

de um sistema de classificação para condições dolorosas relacionadas ao câncer(92). 

O estabelecimento do prognóstico para o alívio ou controle da dor no câncer foi 

o foco principal na maior parte dos estudos(19,26,28-29,76,87-88), mas outras propostas de 

classificação buscaram descrever ou identificar o tipo de dor(78,91), critérios diagnósticos 

para síndromes dolorosas(92), intensidade da dor(5,88,93-94), dose de opioide necessária(81), 

adequação analgésica(59) ou estratégias de enfrentamento da dor oncológica(86). 

Entre os domínios avaliados nos sistemas de classificação da dor identificou-se o 

mecanismo da dor, as características da dor, tipo de dor, uso prévio de opioides, dose de 

opioide, função cognitiva, angústia psicológica, tolerância, história de uso de 

álcool/drogas, síndromes dolorosas, aspectos afetivos, aspectos comportamentais, dor 

incidental, intensidade da dor, interferência da dor nas atividades, qualidade de vida e 

teste de sensibilidade(5,19,26,29-30,76,78,81,86-89,91-94).  

A análise dos domínios identificados nos diferentes sistemas de classificação da 

dor mostrou que os domínios mais frequentes foram: mecanismo da dor, função 

cognitiva, angústia psicológica, história ou comportamento de adição e dor incidental, 

que são os domínios do ECS-CP(5,19,29-30,87-89). O Quadro 4, a seguir, apresenta a síntese 

dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Bruera et al., 

1989 (24) 

Coorte 

prospectiva 

n=56 ESS Mecanismo da dor 

Características da dor 

Uso prévio de opioides 

Função cognitiva 

Angústia psicológica 

Tolerância 

História de uso de 

álcool/drogas 

Prognóstico 

para alívio da 

dor 

Sistema simples e acurado para predizer o 

desfecho da dor em pacientes com câncer. 

Sensibilidade = 0,75, especificidade=0,86, 

valor preditivo positivo=0,82 e valor 

preditivo negativo=0,80. Deve ser testado em 

amostras maiores. 

Mercadante et 

al., 1992 (77) 

Coorte 

prospectiva 

n=130 PPT Resposta a analgesia 

Dor incidental 

Mecanismo da dor 

Prognóstico 

para resposta 

ao tratamento 

da dor 

A presença de dor incidental reduziu em 50% 

a chance de controle da dor. A influência 

negativa da dor incidental foi mediada pela 

resposta individual à analgesia. A influência 

do mecanismo da dor como fator preditor 

para o alívio da dor não ficou clara.   

Cleeland 1994 
(48) 

Transversal n=1308 PMI Intensidade da dor Adequação 

analgésica 

42% dos pacientes não recebiam analgesia 

adequada. Pacientes de grupos minoritários 

apresentaram 3 vezes mais chances de ter 

analgesia inadequada. Discrepâncias na 

avaliação da dor entre médico e paciente, dor 

relacionada ao câncer, melhor funcionalidade, 

70 anos ou mais e sexo feminino foram 

preditores do tratamento inadequado da dor. 

continua 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Bruera et al., 

1995 (76) 

Coorte 

Prospectiva 

n=276 ESS Mecanismo da dor 

Características da dor 

Uso prévio de opioides 

Função cognitiva 

Angústia psicológica 

Tolerância 

História de uso de 

álcool/drogas 

Prognóstico 

do alívio da 

dor 

Boa correlação interavaliadores, boa 

sensibilidade e baixa especificidade. Os 

autores propõem simplificar o sistema de 

classificação para 5 características e 2 tipos 

de prognóstico: bom e ruim. 

Mercadante et 

al., 1997 (79) 

Coorte 

prospectiva 

n=67 OEI Sintomas associados 

Dose inicial de opioide 

Dose máxima de opioide 

Tempo de tratamento com 

opioide 

Intensidade da dor 

Síndromes dolorosas 

Tratamentos 

Escore de analgesia efetiva 

Resposta aos 

opioides 

Idade avançada, sexo feminino e 

quimioterapia prévia reduziram a resposta aos 

opioides. Fatores psicológicos apresentaram 

associação com mau prognóstico no alívio da 

dor. 

Mercadante et 

al., 1999 (80) 

Coorte 

prospectiva 

n=105 OEI Intensidade da dor 

Dose de opioide  

Intensidade de sintomas 

Síndromes dolorosas 

Angústia psicológica 

Resposta aos 

opioides 

Dor neuropática esteve associada a 

prognósticos ruins e a maior parte dos 

pacientes com angústia psicológica foram 

classificados com mau prognóstico. 

continua 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Caraceni 1999 
(93) 

Estudo 

transversal 

multicêntrico 

descritivo 

n=1095 Não estabelecido Características da dor e 

síndromes dolorosas 

associadas ao câncer 

Intensidade da 

dor 

A análise multivariada identificou os fatores 

associados a maior intensidade da dor (dor 

incidental, dor somática, baixa funcionalidade 

e idade mais jovem).  

Zaza, 2000 (86) Estudo 

Transversal 

n=112 Multidimensional 

Pain Inventory 

(MPI) 

Aspectos cognitivos, afetivos 

e comportamentais 

Perfil de 

enfrentamento 

da dor 

O sistema de classificação proposto para 

identificar perfis de pacientes com dor não 

oncológica não funcionou bem para pacientes 

com câncer.  

Hwang et al., 

2002 (31) 

Coorte 

prospectiva 

n=74 CPPS Intensidade da dor 

Bem-estar emocional 

Dose de opioide 

Características da dor 

Prognóstico 

do controle da 

dor 

Os pacientes foram acompanhados por 3 

semanas e os preditores foram diferentes a 

cada semana, com baixos índices de 

sensibilidade e especificidade no modelo 

final. O CPPS não se mostrou capaz de 

predizer o alívio da dor em curto e médio 

prazo. 

Faisinger, 

2005 (26) 

Estudo 

Transversal 

de enfoque 

metodológico  

n=746 r-ESS Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do controle da 

dor  

Na análise multivariada apenas idade, dor 

neuropática e dor incidental apresentaram 

associação significativa com o tempo para 

controle estável da dor. A r-ESS demonstrou 

boa capacidade preditiva e boa validade e 

confiabilidade neste estudo de validação 

inicial. 

Nekolaichuk, 

2005 (87) 

Estudo 

Transversal 

com enfoque 

metodológico 

(painel de 

especialistas) 

n=18 painel 

regional; 

n=52 painel 

internacional 

r-ESS/ECS-CP Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do controle da 

dor  

Os especialistas concordaram com os itens do 

sistema de classificação, atualizaram as 

definições dos itens e desenvolveram um guia 

para usar o sistema de classificação. O nome 

do sistema foi modificado para ECS-CP. 

continua 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Fainsinger, 

2008 (25) 

Estudo 

metodológico 

em 3 fases 

(piloto, 

validação e 

painel 

especialistas) 

Estudo piloto = 

82 pacientes; 

Estudo 

validação = 

746 pacientes; 

Painel experts 

= 70 

ECS-CP Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do controle da 

dor 

O sistema de classificação tem demonstrado 

boa capacidade de predizer a complexidade 

do tratamento da dor. 

Lowe et al., 

2008 (81) 

Análise 

secundária de 

dados 

n=532 OEI/r-ESS Dose de opioide Dose de 

opioide 

Os autores não encontraram associação entre 

OEI e idade, dor incidental, comportamento 

adicto e angústia psicológica. Observaram 

associação fraca entre OEI e mecanismo da 

dor e concluíram que OEI não é clinicamente 

útil no contexto de sistemas de classificação 

da dor no câncer. 

Knudsen, 

2009 (78) 

Revisão 

sistemática 

92 estudos  ECS-CP, IASP-

CCP, CPPS, 

PMI, OEI, PPT 

Variados A maioria 

avaliou o 

prognóstico e 

avaliação do 

tratamento da 

dor. 

6 sistemas de classificação da dor, 3 

parcialmente validados e 3 não validados. As 

propostas para classificação da dor no câncer 

são variadas, a maior parte não estão 

completamente validadas e nenhuma é 

amplamente utilizada. 

Fainsinger, 

2010 (29) 

Coorte 

validação 

preditiva 

n=1100 ECS-CP Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do controle da 

dor 

Idade mais jovem, dor neuropática, dor 

incidental, angústia psicológica e intensidade 

da dor foram fatores independentemente 

associados ao tempo para alcançar o controle 

da dor. O estudo confirmou a validade 

preditiva, reprodutibilidade e capacidade de 

generalização do ECS-CP. Os autores 

sugerem incorporar a intensidade da dor ao 

sistema de classificação da dor. 

continua 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (continuação) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Knudsen, 

2011 (94) 

Estudo 

Transversal 

multicêntrico 

n=2294 Não estabelecido Intensidade da dor 

Interferência da dor 

Qualidade de vida 

Intensidade e 

alívio da dor 

Os achados indicaram que intensidade da dor, 

resposta ao tratamento, dor incidental e 

angústia psicológica são variáveis chave para 

sistemas de classificação da dor no câncer. 

Knudsen, 

2012 (88) 

Estudo 

transversal e 

estudo 

prospectivo 

internacional 

n=1529 

(transversal); 

n=352 

(prospectivo) 

ECS-CP Intensidade da dor 

Interferência da dor 

Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do tratamento 

da dor; 

Intensidade da 

dor 

Os autores sugerem os seguintes domínios 

para um sistema de classificação da dor no 

câncer: alívio da dor, localização da dor, dose 

inicial de opioide (MEDD), uso de 

adjuvantes, idade e diagnóstico do câncer 

(tipo de câncer). 

Nekolaichuk, 

2013 (89) 

Estudo 

transversal 

multicêntrico 

descritivo 

n=670 ECS-CP Intensidade da dor 

Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prevalência 

das 

características 

da dor 

segundo ECS-

CP 

Identificou-se 79,7% de dor nociceptiva, 

16,9% de dor neuropática, 60,9% de dor 

incidental, 31,6% de angústia psicológica, 

4,5% comportamento adição e 91,9% de 

cognição normal. As características da dor e a 

intensidade da dor variaram substancialmente 

entre os locais de coleta de dados e cenários 

de cuidado. 

Hardy et al., 

2013 (91) 

Estudo 

transversal 

aninhado a 

ECR 

n=114 LANSS Características da dor e teste 

de sensibilidade 

Tipo de dor 

(neuropática, 

nociceptiva ou 

mista) 

As propriedades diagnósticas do LANSS se 

mostraram excelentes para classificar o tipo 

de dor na amostra de pacientes com câncer. A 

escala LANSS predisse bem o tipo de dor em 

pacientes com câncer e pode ser considerado 

um instrumento útil para classificar a dor no 

câncer. 

continua 
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Quadro 4 - Síntese dos estudos sobre sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020 (conclusão) 

Autor/ano 
Desenho do 

estudo 
Amostra 

Sistema de 

Classificação 
Domínios avaliados 

Desfecho 

principal 
Resultados Principais 

Brunelli, 2014 
(5) 

Transversal 

Multicêntrico 

n=563 ECS-CP Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Intensidade da 

dor 

Os resultados mostraram que a avaliação dos 

pacientes classificou melhor a dor do que a 

avaliação realizada pelos médicos com 

variabilidade explicada de 20% e 6% 

respectivamente. A autoavaliação de 

sintomas subjetivos com escalas simples, 

padronizadas e validadas deve ser integrada 

nos sistemas de classificação da dor no 

câncer. 

Arthur et al., 

2017 (30) 

Coorte 

retrospectiva 

n=386 ECS-CP Mecanismo da dor 

Dor incidental 

Angústia psicológica 

Comportamento adicto 

Função cognitiva 

Prognóstico 

do tratamento 

da dor 

A soma de características do ECS-CP 

apresentou associação com uso de opioides e 

adjuvantes, mas não predisse desfechos 

piores no tratamento da dor. O estudo 

confirmou a dor neuropática como um 

indicador de mal prognóstico para o manejo 

da dor em pacientes com câncer avançado. 

Paice et al., 

2017 (92) 

Revisão 

sistemática e 

painel de 

especialistas 

162 artigos 

analisados 

ACTTION-APS 

Pain Taxonomy 

(AAPT) 

Dor óssea, dor pancreática e 

dor neuropática induzida 

pela QT. 

Critérios 

diagnósticos 

(síndromes 

dolorosas 

relacionadas 

ao câncer) 

A revisão sistemática permitiu a proposição 

das dimensões que compõem a taxonomia da 

dor no câncer para 3 síndromes prevalentes 

no câncer: dor óssea, dor pancreática e dor 

neuropática induzida pela QT. 

ESS=Edmonton Stage System; r-ESS=Revised Edmonton Stage System; ECS-CP=Edmonton Classification System for Cancer Pain; OEI=Opioid Escalation Index; 

PMI=Pain Management Index; PPT= Prognostic Tool for Pain Treatment; IASP-CCP=IASP Classification for Chronic Pain; CPPS= Cancer Pain Prognostic Scale, 

MPI=Multidimensional Pain Inventory; LAANS=Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs; AAPT=ACTTION APS Pain Taxonomy. 
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Após a análise dos estudos foi possível organizar um quadro síntese com os principais instrumentos de avaliação e principais 

sistemas de classificação da dor no câncer (Quadro 5). 

Quadro 5 – Síntese dos principais instrumentos de avaliação e sistemas de classificação da dor no câncer. São Paulo, 2020. 

 Domínios Avaliados/Número de itens 

Escalas de Avaliação MPQ-SF Intensidade, localização e qualidade/15 itens 

MPQ-SF2 Intensidade, localização e qualidade/24 itens 

BPI Intensidade, localização, impacto emocional e funcional/15 itens 

BPI-SF Intensidade, localização, impacto emocional e funcional/11 itens 

 Enfoque Domínios 

Instrumentos de 

Classificação 

ECS-CP Prognóstico Mecanismo da dor, função cognitiva, angústia psicológica, 

história ou comportamento de adição e dor incidental. 

IASP-CCP Diagnóstico Descritivo (Taxonomia) 

 

AAPT Diagnóstico Critérios diagnósticos, características comuns, comorbidades, 

consequências neurobiológicas, psicológicas e funcionais, 

mecanismos neurobiológicos e psicossociais, fatores de risco e 

fatores de proteção (Taxonomia) 

MPQ-SF=McGill Pain Questionnaire Short Form; MPQ-SF2=McGill Pain Questionnaire Short Form 2; BPI=Brief Pain Inventory; BPI-SF=Brief Pain Inventory-Short 

Form; ECS-CP=Edmonton Classification System for Cancer Pain; IASP-CCP=IASP Classification for Chronic Pain; AAPT=ACTTION APS Pain Taxonomy
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo se propôs a identificar e analisar os instrumentos de avaliação 

e sistemas de classificação da dor relacionada ao câncer. A busca na literatura e seleção 

dos artigos resultou em 43 estudos, que foram analisados em dois grupos: avaliação e 

classificação da dor relacionada ao câncer. 

A análise dos artigos sobre instrumentos de avaliação da dor no câncer mostrou 

ampla variedade de propostas para avaliar a dor no câncer. Observou-se instrumentos 

desenvolvidos especificamente para avaliar a dor em pacientes com câncer e outros 

propostos para avaliar qualquer tipo de dor, mas usados também para a avaliar a dor em 

adultos com câncer. Identificou-se escalas unidimensionais e multidimensionais para 

avaliar a dor em si, além de instrumentos de avaliação de fenômenos associados à dor 

(qualidade de vida, aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais). 

A análise das escalas unidimensionais mostrou que as escalas com propriedades 

psicométricas bem estabelecidas e bons índices de responsividade são as mais 

utilizadas: Numerical Rating Scale (NRS) e Visual Analog Scale (VAS). As escalas com 

descritores verbais ou numéricos (VDS, VRS e VNRS) geralmente são utilizadas de 

modo complementar à estas e destinadas principalmente para pacientes com 

dificuldades de compreensão(34,36,38). Já as escalas de Faces (FPS e FPRS) são pouco 

utilizadas para pacientes adultos e também costumam ser usadas de modo 

complementar, para pacientes com dificuldade de compreensão quanto às escalas 

numéricas ou analógicas(36,41).  
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A Hopkins Pain Rating Instrument (HPRI) foi proposta em 1992, composta por 

uma escala visual analógica e uma escala numérica para dimensionar a intensidade da 

dor. Foi usada em apenas um estudo, e não trouxe nenhum avanço em relação às outras 

escalas unidimensionais(34).  

A análise das escalas multidimensionais mostrou que os estudos mais recentes 

têm priorizado as escalas breves (MPQ-SF, MPQ-SF2 e BPI-SF), que apresentam boas 

propriedades psicométricas e maior facilidade/praticidade na aplicação(41,50,64,72). 

O McGill Pain Questionnaire (MPQ) foi o primeiro instrumento 

multidimensional desenvolvido para avaliar a dor. É um instrumento com base teórica 

sólida e propriedades psicométricas bem estabelecidas, traduzido, adaptado e validado 

em mais de 20 culturas diferentes. Após 44 anos de sua publicação o MPQ continua 

sendo muito utilizado para avaliação da dor, não só em pacientes com câncer(44,95-96).  

A principal vantagem do MPQ é a utilização de 78 descritores para a dor, 

originalmente baseados no mecanismo da dor e na descrição de pacientes com dor. A 

utilização dos descritores permite que os pacientes escolham os termos que mais se 

parecem com as características de sua dor, o que contribui para a identificação dos 

principais componentes da experiência dolorosa, facilitando a identificação do 

mecanismo da dor/provável etiologia, estado emocional, experiência dolorosa sensorial, 

mudanças ao longo do tempo e fatores de melhora ou piora(44,95-96). 

O MPQ também permite a identificação do local de dor, magnitude da dor e 

avaliação da efetividade das intervenções(95-96). Revisão integrativa que analisou o uso 

do MPQ em pacientes com câncer concluiu que é um instrumento multidimensional 

válido, confiável e sensível para avaliar a dor relacionada ao câncer(95). Entre as 

desvantagens do MPQ pode-se citar o tempo longo para preencher o instrumento e a 
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dificuldade de compreensão para alguns termos, além de alguns agrupamentos de 

termos que não são adequados para medir a experiência de dor de pacientes com  

câncer(95-97).  

A forma breve do MPQ, denominada MPQ-SF foi desenvolvida em 1987 para 

reduzir o tempo de preenchimento de instrumentos, principalmente em cenários de 

pesquisa, possibilitando a aplicação de outros instrumentos. O MPQ-SF, foi proposto 

com 15 descritores (11 sensoriais e 4 afetivos), além da avaliação da intensidade da dor 

por meio da escala visual analógica e descritores verbais. Este formato breve mostrou 

boas propriedades psicométricas e também foi traduzido e testado em diferentes 

culturas, incluindo o Brasil(56-57). Este formato breve MPQ-SF foi usado em 5 dos 21 

estudos analisados. 

O MPQ-SF2 é uma atualização mais recente do questionário MPQ-SF, 

expandida e atualizada, para avaliar qualidades neuropáticas e não neuropáticas da  

dor(46). Entre os artigos analisados nesta revisão esta versão apareceu em apenas em uma 

revisão sistemática, mas já foi traduzido e validado em outras culturas e testado em 

populações com dor relacionada ao câncer e dor não oncológica, mostrando boas 

propriedades psicométricas, ainda não disponível em língua portuguesa(98-99).  

O Composite Pain Index (CPI), instrumento gerado a partir da versão eletrônica 

do MPQ apareceu em apenas um estudo, entre os artigos analisados. O referido estudo 

tinha amostra relativamente pequena (n=176) e desenho transversal, com análise de 

dados secundários, provenientes de estudo clínico randomizado(52). Até o momento há 

pouca informação sobre suas propriedades psicométricas, que devem ser testadas em 

futuros estudos.  
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O Brief Pain Inventory (BPI) tem sido amplamente utilizado em diferentes 

culturas e populações com dor relacionada ao câncer e outros tipos de dor(100-103). Tem 

base conceitual e teórica sólida, foi desenvolvida especificamente para avaliar a dor 

relacionada ao câncer e suas propriedades psicométricas estão bem estabelecidas(104). O 

BPI avalia a intensidade e o impacto da dor nas atividades de vida diária, além do alívio 

da dor obtido com os tratamentos utilizados. A versão breve (BPI-SF) tem sido mais 

utilizada, geralmente identificada apenas como BPI. Entre os estudos analisados 6 

utilizaram o BPI ou BPI-SF.  

O BPI tem sido recomendado por consensos de especialistas como medida de 

desfecho para estudos sobre dor crônica(42,105-106) e vem sendo utilizado em estudos 

epidemiológicos e estudos sobre dor no câncer, além de outros tipos de dor(100-103).  

A versão breve do BPI, traduzido no Brasil como Inventário Breve de Dor, está 

disponível em língua portuguesa e os autores da escala original recomendam solicitar 

autorização para sua utilização em pesquisa, mas não há taxas para sua utilização(57). O 

BPI-SF, validado no Brasil, foi utilizado com sucesso em estudo que investigou a dor 

crônica não oncológica no contexto da Atenção Básica, em população com baixo nível 

socioeconômico(57,107). 

Outro instrumento de avaliação da dor relacionada ao câncer é o Korean Cancer 

Pain Assessment Tool (KCPAT). Foi desenvolvido na Koreia e tem proposta 

interessante: avalia a localização da dor, tipo e intensidade da dor, sintomas associados 

e fatores psicossociais. O instrumento não é de auto-relato, deve ser preenchido pelo 

profissional de saúde. O paciente marca apenas a intensidade da dor em uma escala 

visual analógica(49). Estudo Koreano demonstrou que a utilização da escala contribuiu 

para ajustar as prescrições médicas (analgesia), reduziu a intensidade média da dor e 
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melhorou a satisfação dos pacientes com o tratamento recebido.  Os estudos disponíveis 

mostraram boas propriedades psicométricas, no entanto, não foi traduzido nem validado 

para outras culturas, o que dificulta a recomendação para uso(49,108). 

A escala L-BASIC foi inspirada na utilização de descritores verbais de dor do 

MPQ, mas não tem propriedades psicométricas bem estabelecidas. Foi identificada em 

uma revisão sistemática e não foi testada em outras populações além do estudo de 

validação inicial, o que também dificulta a recomendação para seu uso(51). 

A Memorial Pain Assessment Card (MPAC) é uma escala breve, de fácil 

aplicação, que avalia a intensidade da dor, o alívio da dor obtido e o humor. Foi usada 

em apenas um estudo, entre os estudos analisados nesta revisão. Sua utilização não é 

amplamente difundida e suas propriedades psicométricas foram pouco exploradas, 

limitando recomendações de uso(36,66,109-110). 

A escala denominada PEG é uma proposta mais recente, derivada da BPI com 

apenas 3 itens, que avaliam a intensidade média da dor, a interferência da dor no prazer 

de viver e na atividade geral, todos em relação à última semana e em escala de 0 a 10. O 

estudo de validação inicial foi realizado no contexto da atenção básica e ambulatórios, 

em pacientes com dor crônica, não oncológica. Apresentou bons índices de validade 

discriminante e confiabilidade, além de boa responsividade. Após a validação inicial foi 

testada em um estudo com pacientes com câncer, mostrando bons resultados nesta 

população. A proposta desta escala é interessante e muito prática, mas novos estudos 

devem ser desenvolvidos para confirmar suas propriedades psicométricas(64-65).  

Assim, é possível afirmar que as escalas MPQ e BPI, em suas versões longas ou 

breves são as melhores opções para avaliar a dor em adultos com câncer. A vantagem da 

MPQ é a identificação do mecanismo da dor e a vantagem da BPI é a avaliação do 
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impacto da dor na funcionalidade física e emocional. Ambas estão disponíveis em 

língua portuguesa, o que também favorece a utilização(54-55,57,63). A escolha da melhor 

versão a ser utilizada deve ser baseada nas características da população atendida, 

contexto do serviço de saúde e objetivos da avaliação.  

Além das escalas MPQ e BPI, a PEG também parece um instrumento prático e 

promissor, que poderia ser traduzido, adaptado e testado para a língua portuguesa do 

Brasil. 

A análise dos sistemas de classificação da dor no câncer mostrou que o primeiro 

sistema desenvolvido foi baseado na estrutura de estadiamento do câncer (TNM) e 

denominado Edmonton Staging System (ESS), composto por 7 características que 

poderiam classificar o prognóstico do paciente quanto ao alívio da dor(24).  

Os testes iniciais do ESS demonstraram resultados positivos, com boa acurácia 

para predizer o desfecho da dor em pacientes com câncer, classificando os pacientes em 

bom, intermediário ou mau prognóstico para o controle da dor(24). Estudos posteriores, 

no entanto, indicaram problemas na terminologia e nas definições usadas no ESS, 

indicando dificuldade para definir alguns fatores prognósticos (dor incidental, angústia 

psicológica e história de dependência). Além disso o tempo estabelecido para reavaliar 

o paciente quanto ao prognóstico (21 dias) mostrou resultados pobres quanto à 

capacidade preditiva do ESS(24,26).   

Após estes estudos os autores buscaram simplificar o sistema de classificação, 

passando para cinco características e dois tipos de prognóstico: bom e ruim. Com estas 

modificações o ESS passou a ser chamado de Revised Edmonton Stage System (r-

ESS)(24,26). Neste formato, apenas idade, dor neuropática e dor incidental apresentaram 

associação significativa com o tempo para controle estável da dor. A r-ESS demonstrou 
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boa capacidade preditiva e boa validade e confiabilidade neste estudo de validação 

inicial(25). 

Novo estudo com a r-ESS propôs a manutenção dos itens do sistema de 

classificação, mas atualizou as definições dos itens e desenvolveu um guia de utilização 

para o sistema de classificação, com nova mudança no nome do sistema de 

classificação, que passou a ser denominado Edmonton Classification System for Cancer 

Pain (ECS-CP)(87). 

Estudo metodológico realizado em 3 fases (teste piloto, validação e painel de 

especialistas) testou o ECS-CP e mostrou boa capacidade de predizer a complexidade 

do tratamento da dor a partir dos indicadores 5 indicadores: mecanismo da dor; dor 

incidental; angústia psicológica; comportamento adicto e função cognitiva(25). Estes 

resultados foram confirmados depois em estudos posteriores e alguns autores sugeriram 

incorporar a intensidade da dor ao sistema de classificação da dor(5,29-30).  

Outro sistema de classificação da dor com enfoque prognóstico foi o Cancer 

Pain Prognostic Scale (CPPS). Nesta proposta os autores acompanharam pacientes com 

dor relacionada ao câncer ao longo de três semanas. Os preditores de alívio da dor 

foram diferentes a cada semana, com baixos índices de sensibilidade e especificidade no 

modelo final. O CPPS não se mostrou capaz de predizer o alívio da dor em curto e 

médio prazo e os autores decidiram encerrar o desenvolvimento desta proposta de 

classificação da dor, que não foi testada em outras populações, fatores que inviabilizam 

a recomendação para seu uso(31). 

Além de sistemas de classificação com enfoque prognóstico para o alívio da dor 

este estudo identificou sistemas de classificação específicos para avaliar a resposta ao 

tratamento da dor: Prognostic Tool for Pain Treatment (PPT), Pain Management Index 
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(PMI) e Opioid Escalation Index (OEI). Esses instrumentos podem ser considerados 

como aspectos ou atributos de sistemas mais amplos de classificação da dor e não como 

um sistema de classificação da dor em si(48,77-78,81-84). 

O Prognostic Tool for Pain Treatment (PPT) foi desenvolvido em 1992, com o 

objetivo de classificar a resposta ao tratamento farmacológico da dor em pacientes com 

câncer. Nos testes iniciais a dor incidental reduziu a possibilidade de controle da dor 

(50%) e a resposta inicial à analgesia foi um fator mediador para o prognóstico. Por 

outro lado, o mecanismo da dor não mostrou influenciar o controle da dor(77). Este 

sistema de classificação não passou por testes de validação e não foi usado em outros 

estudos, o que limita a recomendação para uso.  

O Pain Management Index (PMI) é um índice que avalia a adequação analgésica 

e tem sido muito utilizado com esta finalidade, mas não pode ser considerado um 

sistema de classificação da dor(110-112). Entre seus pontos fracos pode-se citar que 

considera apenas o analgésico mais potente e a intensidade da dor, não levando em 

consideração dose utilizada ou a associação de fármacos(48,78). 

O Opioid Escalation Index (OEI) avalia a resposta aos opioides, tem enfoque 

específico na resposta ao tratamento. Pode ser usado como complemento aos sistemas 

de classificação e tem sido bastante utilizado, mas não é um sistema de classificação da 

dor em si. Estudo que avaliou a necessidade de incluir o OEI como um dos fatores de 

um sistema de classificação da dor não encontrou associação entre OEI e idade, dor 

incidental, comportamento adicto e angústia psicológica. Os autores observaram 

associação fraca entre OEI e mecanismo da dor e concluíram que OEI não é 

clinicamente útil no contexto de sistemas de classificação da dor no câncer(78,81). 
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O Multidimensional Pain Inventory (MPI) é um sistema de classificação 

desenvolvido originalmente para classificar os perfis de enfrentamento em pacientes 

com dor não oncológica quanto aos aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais. A 

análise da aplicação do (MPI) em pacientes com câncer mostrou que este sistema não 

funcionou bem para pacientes com câncer. Os autores concluíram que o suporte 

emocional que estes pacientes recebem difere muito em relação aos pacientes com dor 

não oncológica, impactando de modo diferente os aspectos afetivos, cognitivos e 

comportamentais(86). Não se encontrou outros estudos que tenham utilizado o MPI como 

sistema de classificação para pacientes com câncer.  

Esta revisão identificou também sistemas de classificação da dor no câncer com 

enfoque diagnóstico: Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS), 

IASP Classification for Chronic Pain (IASP-CCP) e ACCTION-APS Pain Taxonomy 

(AAPT). 

O LANSS é um instrumento de avaliação da dor desenvolvido para diferenciar a 

dor de origem neuropática da dor nociceptiva em pacientes com dor crônica, com 

propriedades psicométricas bem estabelecidas(114). Pesquisadores australianos testaram o 

LANSS quanto a sua capacidade de classificar a dor em pacientes com câncer 

avançado(91). Os resultados mostraram bons índices de confiabilidade, de validade de 

construto e boa capacidade discriminativa do LANSS para classificar o tipo de dor, mas 

estes aspectos não permitem considerá-lo como um sistema de classificação da dor no 

câncer(91). Foi utilizado em apenas em um estudo com esta finalidade. 

A IASP Classification for Chronic Pain (IASP-CCP) é um sistema de 

classificação bem estabelecido, que vem sendo aprimorado ao longo dos anos e tem 

enfoque diagnóstico. Pode ser definida como uma Taxonomia que contribui para o 
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diagnóstico e avaliação padronizada para a dor crônica, incluindo a dor relacionada ao 

câncer. A IASP-CCP é um sistema de classificação descritivo, com enfoque 

diagnóstico, que pode contribuir para melhorar o acesso dos pacientes ao tratamento 

apropriado(18), mas não tem a finalidade de classificar o prognóstico da dor ou alívio da 

dor em pacientes com câncer.   

A ACCTION-APS Pain Taxonomy (AAPT) é uma Taxonomia multidimensional, 

proposta por meio de uma revisão sistemática seguida de painel de especialistas para 

estabelecer critérios diagnósticos para a dor relacionada ao câncer(92). Foi testada em 

três síndromes dolorosas relacionadas ao câncer com resultados positivos e sua 

metodologia pode ser aplicada para outras síndromes, com potencial para servir de base 

para a proposição de novos sistemas de classificação da dor no câncer(92). 

Assim, após a análise dos artigos identificados é possível fazer algumas 

considerações sobre os sistemas de classificação para dor no câncer. Há sistemas de 

classificação com enfoque no prognóstico para alívio da dor, sistemas de classificação 

com enfoque no diagnóstico/critérios diagnósticos e instrumentos de avaliação da 

resposta ao tratamento medicamentoso, que não são sistemas de classificação da dor no 

câncer, mas oferecem índices de adequação do tratamento.  

Entre os sistemas de classificação da dor para pacientes com câncer com 

enfoque prognóstico o mais robusto é o Edmonton Classification System for Cancer 

Pain (ECS-CP), pois passou por várias etapas de desenvolvimento, foi submetido a 

diversos testes de predição e validação, mostrando evidências de boa capacidade 

preditiva, além de ser o sistema de classificação mais utilizado(5,19,29-30,87-89). 

Entre os pontos fortes deste estudo pode-se citar a identificação e apresentação 

detalhada de instrumentos utilizados para avaliação da dor relacionada ao câncer, 
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oferecendo um mapa de possibilidades de escalas para avaliação da dor em adultos com 

câncer. Este mapeamento pode contribuir na escolha dos melhores instrumentos para 

uso clínico e desenvolvimento de pesquisa sobre dor no câncer. A avaliação adequada 

da dor é um passo fundamental para se estabelecer o tratamento apropriado e alcançar o 

controle efetivo da dor.  

Outro ponto forte desta revisão de escopo é a descrição e análise dos sistemas de 

classificação da dor relacionada ao câncer, sugerindo possibilidades para uso desses 

sistemas em futuros estudos. Vale a pena ressaltar que entre os sistemas de classificação 

da dor identificados, nenhum foi validado e testado no Brasil.  

Este estudo também apresenta limitações que devem ser apontadas: os estudos 

foram analisados de modo descritivo, conceitual e crítico, mas não se utilizou checklist 

de avaliação específico para avaliação das propriedades psicométricas dos instrumentos 

e sistemas de classificação analisados, por ser tratar de uma revisão de escopo. Futuras 

pesquisas podem ser desenvolvidas, com critérios mais rígidos para a inclusão dos 

artigos e a utilização do checklist COSMIN, por exemplo, para análise detalhada das 

propriedades psicométricas dos instrumentos e sistemas de classificação aqui 

identificados.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Existem muitos instrumentos disponíveis para avaliação da dor no câncer. A 

maior parte desses instrumentos foi desenvolvido na língua inglesa e alguns foram 

traduzidos, validados e testados em diferentes culturas. Os instrumentos mais utilizados 

e com evidências mais robustas para uso são multidimensionais (MPQ-SF, MPQ-SF2, 

BPI e BPI-SF). O MPQ-SF avalia a intensidade, a localização e a qualidade da dor. O 

BDI avalia a intensidade, a localização e o impacto emocional e funcional da dor. Todos 

são instrumentos recomendados para avaliação da dor em pacientes com câncer e as 

versões mais breves têm sido mais utilizadas. MPQ, MPQ-SF e BPI-SF estão 

disponíveis em língua portuguesa. 

Quanto os sistemas de classificação da dor também há ampla variedade, mas as 

análises permitem afirmar que como sistema de classificação com enfoque prognóstico 

para alívio da dor, o ECS-CP é o mais apropriado. Quanto aos sistemas de classificação 

da dor no câncer com enfoque diagnóstico o IASP-CCP e o AAPT podem ser utilizados. 

Nenhum destes sistemas, no entanto, tem tradução e validação no Brasil. 
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Apêndice 1 - Estratégia de Busca 

 
Tema: CANCER PAIN ASSESSMENT AND CLASSIFICATION 
 
Pergunta de pesquisa: Em adultos com dor relacionada ao câncer quais as evidências 
dos melhores instrumentos de avaliação e classificação da dor no câncer? 
 

Descritores: (“Neoplasms” OR “Cancer”) AND (Pain OR “Cancer Pain”) AND (“Pain 

Measurement” OR “Pain Assessment” OR “Tools” OR “Instruments” OR “Evaluation”) 

AND “Classification” 

 

Estratégia de busca (PCC): 

P = (Neoplasm OR Cancer) 

C = (Pain OR “Cancer Pain”)  

C = (“Pain Measurement” OR “Pain Assessment” OR Tools OR Instruments OR 

Evaluation) AND Classification 

 

PCC Descriptor 

Population (Neoplasm OR Cancer)  

Concept (Pain OR “Cancer Pain”)  

Context ("Pain Measurement" OR "Pain Measurement/classification" 

OR "Symptom Assessment” OR "Pain Assessment" OR 

Assessment OR Tools OR Questionnaire OR Instruments OR 

Evaluation OR Inventory) AND (Classification OR "classification" 

[Subheading]) 

 

Bases de dados: PubMed, Web of Science, CINAHL, EMBASE, PsycINFO, Cochrane 

Database, Scopus. 

 

Período: sem limite de tempo 

Critérios de inclusão: 

• Estudos em adultos com câncer 
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• Estudos que testaram instrumentos de avaliação ou classificação da dor no 

câncer 

• Avaliação ou Mensuração da dor 

• Classificação da dor 

• Etiologia da dor 

• Intensidade da dor 

• Tipos de dor 

• Artigos em inglês, português e espanhol 

 

Critérios de exclusão 

• Estudos em populações de crianças ou adolescentes 

• Estudos com foco no tratamento ou manejo da dor 

• Dor de origem não oncológica 

• Estudos sobre dor em tipos específicos de câncer (cabeça e pescoço, pulmão...) 

• Cartas ao editor 

• Séries de caso ou relato de caso 

• Protocolo de estudo 

• Resumos de Congresso 

• Validação de instrumentos para grupos específicos ou outras culturas 

• Foco em dor neuropática em pacientes com câncer 

• Foco em Breakthrough Pain (dor incidental) 

 

Estratégia de Busca nas Bases de dados (06 a 14 de Julho de 2020) 

1. PubMed - ((((("Neoplasms"[Mesh] OR Cancer)) AND ("Pain"[Mesh] OR "Cancer 

Pain"[Mesh])) AND ("Pain Measurement"[Mesh] OR "Pain 

Measurement/classification"[Mesh] OR "Symptom Assessment"[Mesh] OR 

"Pain Assessment" OR Assessment OR Tools OR Questionnaire OR Instruments 

OR Evaluation OR Inventory))) AND ("Classification"[Mesh] OR "classification" 

[Subheading]) = 300, destes 63 foram selecionados para leitura do resumo. 

 

2. Web of Science - (Neoplasms OR Cancer) AND (Pain OR "Cancer Pain") AND 

("Pain Measurement" OR "Pain Measurement/classification" OR "Symptom 

Assessment" OR "Pain Assessment" OR Assessment OR Evaluation OR Tool OR 

Questionnaire OR Instrument OR Inventory) AND (Classification) = 494 títulos, 

75 selecionados para ler o resumo. 
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3. Embase - (("Cancer pain") AND ("Pain measurement" OR "Pain assessment") 

AND (Classification)) = 334 títulos usando Emtree, 68 selecionados para ler o 

resumo. 

 

4. CINAHL - ("Cancer pain") AND ("Pain measurement") = 271 títulos usando os 

títulos do CINAHL, 106 selecionados para leitura do resumo (Obs: tentei 

inúmeras combinações mas não vinha nada. Dessa forma a busca ficou mais 

sensível e específica). 

 

5. PsycInfo - (Neoplasms OR Cancer) AND (Pain OR "Cancer Pain") AND ("Pain 

Measurement" OR "Symptom Assessment" OR "Pain 

Assessment" OR Assessment OR Tools OR Questionnaire OR Instruments OR Ev

aluation OR Inventory) AND Classification = 86 títulos, 27 selecionados para 

leitura do resumo. 

 

6. Cochrane - (((Cancer pain) AND ("Pain Assessment" OR "Pain Measurement") 

AND "Classification")):ti,ab,kw" (Word variations have been searched) = 101, 

apenas 1 selecionado. 

 

7. Scopus - "Cancer Pain" AND ("Pain Measurement" OR "Symptom Assessment" 

OR "Pain Assessment" OR Assessment OR Tools OR Questionnaire OR 

Instruments) AND Classification = 324 títulos, 75 selecionados para leitura na 

íntegra. 
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Apêndice 2 - Instrumento de extração dos dados 

 

Código do artigo: ________________________________________________________ 

1º autor: _______________________________________________________________ 

Revista: ______________________________________ Ano: ____________________ 

Título: ________________________________________________________________ 

Objetivo: ______________________________________________________________  

Desenho do estudo:______________________________________________________ 

Características: _________________________________________________________ 

Cenário do estudo:_______________________________________________________ 

Outras características do estudo: ____________________________________________ 

Características da amostra: ________________________ Tamanho da Amostra: _____ 

Instrumentos de medida: __________________________________________________ 

Tipo de mensuração: _____________________________________________________ 

Escala de medida: _______________________________________________________ 

Dimensões consideradas: _________________________________________________ 

Tempo de avaliação: _____________________________________________________ 

Desfechos: ____________________________________________________________ 

Resultados: ____________________________________________________________ 

Selecionado para análise: (   ) sim   (    ) não   Motivo exclusão:___________________ 

Comentários/observações: ________________________________________________ 

 

 

                                           

 

 


