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DOR NEUROPÁTICA RELACIONADA 
COM O CANCRO: A VOZ DO DOENTE 
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Este questionário online foi iniciado pela empresa farmacêutica Grünenthal GmbH em colaboração com Hall & Partners. 
O desenho e o conteúdo do questionário foram desenvolvidos em conjunto com diversos doentes e especialistas clínicos.
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UM QUESTIONÁRIO EUROPEU ONLINE PARA 
COMPREENDER MELHOR AS NECESSIDADES DOS 
DOENTES ONCOLÓGICOS COM DOR NEUROPÁTICA

Porquê questionar os doentes oncológicos sobre a sua dor?
A dor neuropática relacionada como cancro é um efeito secundário comum, e muitas 
vezes persistente, da doença oncológica, sendo uma situação que apresenta um impacto 
signifi cativo na vida dos doentes e sobreviventes de cancro1,2. Por isso, a Grünenthal GmbH, 
em colaboração com vários doentes e especialistas clínicos, elaborou este questionário de 
forma a dar voz às pessoas com dor neuropática relacionada com o cancro.

Quem pode participar?
Podem participar neste questionário todas as pessoas com mais de 18 anos e com 
diagnóstico de dor neuropática relacionada como cancro  (por exemplo, dor neuropática 
induzida por tratamentos de quimioterapia,  ou dor neuropática que surgiu após a cirurgia 
oncológica), dos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, 
Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido. O nosso objetivo é que pelo 
menos 1000 doentes oncológicos completem este questionário.

O que será perguntado?
Este é um questionário online que demora cerca de 15min a ser respondido. 
Pretendemos recolher informações sobre a história da doença, o conhecimento dos 
doentes, sobre dor neuropática relacionada com o cancro, o estado atual de saúde dos 
doentes e o impacto que a dor tem nas suas vidas. 

Quando irá decorrer o questionário?
O questionário estará aberto durante os meses de Fevereiro e Março de 2021. Os 
resultados deste questionário serão comunicados e partilhados em Maio de 2021.

Como participar neste questionário?
Para participar nestes questionário online basta entrar no site 
http://bit.ly/PatientsVoiceinCRPN, ou aceder através do código QR abaixo. 
                                                                                                                                                                                  
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco enviando um email para: 
patientvoicecancerpain@hallandpartners.com.



A iniciativa tem o apoio das seguintes 
associações europeias




