Epidemiologia da Dor do Câncer
Cerca de 6,6 milhões de pessoas no mundo morrem de câncer a cada ano. A dor pode ocorrer em qualquer momento durante a
doença. Muitos indivíduos com câncer visitarão seu profissional de saúde por causa da dor, que pode ser o primeiro sinal da
malignidade. As intervenções usadas para diagnosticar o câncer, incluindo biópsias e outros testes, podem ser dolorosas. O
tratamento do câncer pode ser associado com dor aguda e crônica. Finalmente, a doença terminal pode levar a causar dor.
Embora a dor seja um sintoma extremamente temido associado com todas as fases de câncer, na maioria dos casos pode ser
adequadamente controlada.
As estimativas da prevalência da dor no câncer têm variado bastante, principalmente pela falta de padronização nas definições
de dor e nas medidas usadas para avaliá-la, e por causa da heterogeneidade de condições de dor nociceptiva e neuropática.
Outros fatores que contribuem para a ampla variação nos resultados incluem a heterogeneidade dos diagnósticos do câncer
(mama, pulmão etc.) e dos tipos de ambiente de tratamento em que os estudos foram conduzidos (paciente não-hospitalizado,
paciente hospitalizado, ou comunidade). Geralmente, a predominância da dor na época do diagnóstico do câncer e na fase inicial
da doença é estimada ser de aproximadamente 50%, aumentando a 75% em estágios avançados. Uma meta-análise recente
evidenciou ser a prevalência de dor em sobreviventes do câncer de em torno de 33%. Uma estratégia para avaliar a prevalência
de dor nos pacientes com câncer é considerar as seguintes categorias: dor relacionado com o câncer, a seu tratamento, ou a
causas não relacionadas.
Dor Relacionada com o Câncer
Os tumores podem afetar tecidos adjacentes, conduzindo à dor. Embora os relatórios variem extensamente, a prevalência de dor
é a mais elevada para os seguintes tumores:
• Cabeça e pescoço (67-91%).
• Próstata (56-94%).
• Útero (30-90%).
• Genitourinário (58-90%).
• Mama (40-89%).
• Pâncreas (72-85%).
Dor Relacionada com o Tratamento do Câncer
Dor relacionada com o tratamento pode incluir a neuropatia periférica dolorosa por agentes quimioterápicos tais como a
vincristina, a platina, os taxanos, a talidomida, o bortezomibe, e os outros agentes; dano neural por radiação, incluindo
síndrome pélvica pós-radiação e plexopatia braquial; e síndromes dolorosas pós-cirúrgicas por mastectomia, amputação,
e toracotomia (veja o texto sobre Dor Relacionada com o Tratamento).
Dor Não-Relacionada com o Tratamento do Câncer
Os pacientes com câncer podem desenvolver a dor que não é relacionada ao câncer, tal como a neuropatia periférica do
diabetes ou a dor após a cirurgia por circunstâncias não relacionadas.
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