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RESUMO 

Ferreira KASL. Dor e qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer: 
influência das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6, IL-8 e IL-1β. [Tese] São Paulo (SP): 
Escola de Enfermagem da USP; 2008. 
 
Objetivos: avaliar a associação entre dor oncológica crônica e as citocinas pró-inflamatórias 
interleucina-6 (IL-6), IL-8, IL-1β e TNF-α, e a interferência destas citocinas na relação entre 
dor, qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e desempenho funcional (DF). Método: 
220 pacientes ambulatoriais com câncer, que não haviam recebido nenhum tratamento 
antineoplásico nos últimos 30 dias, foram avaliados pelo Inventário Breve de Dor, 
Questionário de Dor McGill (MPQ), Inventário de Depressão de Beck, Escala de 
Desempenho Funcional de Karnofsky e a escala de QVRS, EORTC-QLQ-c30. Os níveis 
plasmáticos das citocinas foram dosados através do teste imunoenzimático ELISA e 
comparados entre pacientes com dor leve (G1), moderada a intensa (G2) e sem dor (G3) 
usando a ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis seguido por análise de múltiplas 
comparações. Os pacientes do G1 e G2 apresentavam apenas dor oncólogica e estavam em 
uso de analgésicos. Os do G3 tinham câncer, mas não apresentaram dor ou fizeram uso de 
analgésicos nos últimos 14 dias. 23 voluntários saudáveis (G4) foram incluídos como 
controle. A ANCOVA foi utilizada para avaliar o efeito das citocinas na relação dor, QVRS e 
DF. A análise de Árvore de Classificação e Regressão (CART) avaliou a relação entre citocinas 
e níveis de dor, ajustada por características clínicas, demográficas e sintomas. As 
correlações foram avaliadas pelos testes de Spearman e Pearson. Resultados: Os pacientes 
do G2 (n=49) apresentaram significativamente (p<0,05) maiores níveis de IL-6 e IL-8 que 
todos os demais grupos. Os níveis do TNF-α e da IL-1β foram maiores no G2 que no G1 
(n=76) e G4, mas não diferiram significativamente do G3 (n=95). Entre pacientes com dor 
(n=125) foram observadas correlações significativas (p<0,05) ou com tendência a 
significância entre: IL-6 e a pior dor (r=0,23) e o escore total do MPQ (r=0,18); TNF-α e os 
descritores afetivos do MPQ (r=0,33); IL-8 e escore total do MPQ (r=0,16); dimensão 
emocional da QVRS e IL-8 (p=-0,26) e IL-6 (r=-0,17); escalas de sintomas de dor e IL-6 
(r=0,21), e de fadiga com IL-8 (r=0,14). A ANOVA mostrou que os pacientes do G2 tiveram 
significativamente pior DF e QVRS que os do G1, G3 e G4, na maioria das escalas. Segundo a 
ANCOVA apenas a IL-8 moderou o efeito da dor sobre a escala de perda de apetite; e 
independentemente aumentou a fadiga. A análise de CART selecionou o estádio da doença, 
a IL-8, a insônia moderada a intensa, a fadiga leve a intensa e a idade ≤48 anos como 
preditoras de dor. O maior percentual de casos com dor moderada a intensa foi observado 
entre os com estádio IV da doença e IL-8 > 5,20 pg/ml. Conclusões: o aumento das citocinas 
pró-inflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α esteve relacionado ao aumento da dor. A IL-6 e IL-
8 estavam associadas à ocorrência de dor moderada a intensa. A IL-8 moderou o efeito da 
dor sobre a perda de apetite em pacientes com dor, não interferindo no impacto da dor 
sobre o desempenho funcional, a QVRS geral e os domínios físico, emocional, social e 
cognitivo da QVRS. A IL-8 e IL-6 estavam independentemente correlacionadas com redução 
da QVRS emocional e a IL-8 com piora da fadiga em pacientes com dor oncológica. Os 
resultados sugerem que tratamento com antagonistas/inibidores das citocinas IL-6, IL-8, IL-
1β e TNF-α pode contribuir para o alívio da dor em pacientes com câncer. 

 

Descritores: neoplasia, dor, citocinas, citocinas, interleucina-6, fator de necrose tumoral 
alfa, interleucina-8, interleucina-1 beta, qualidade de vida, sintomas.  



ABSTRACT 

Ferreira KASL. Pain and health-related quality of life in patients with cancer:  influence of 
pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-6, IL-8 e IL-1β. [Thesis] São Paulo (SP): School of 
Nursing of University of São Paulo; 2008. 
 
Aims: to examine the association between chronic cancer pain and the pro-inflammatory 
cytokines interleukin-6 (IL-6), IL-8, IL-1β and TNF-α, as well as the interference of these 
cytokines in the relationship between pain, health-related quality of life (HRQOL), and 
performance status (PS). Methods: 220 cancer outpatients, who didn`t receive any 
antineoplastic treatment in the last 30 days, were evaluated by the Brief Pain Inventory 
(BPI), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Beck Depression Inventory (BDI), Karnofsky 
Performance Scale (KPS), and a HRQOL measurement, the EORTC-QLQ-30. Plasma cytokine 
levels were measured using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and were 
compared among patients with mild (G1), moderate to severe (G2) and without pain (G3) 
using one-way analysis of variance (ANOVA) or Kruskal-Wallis followed by multiple 
comparison tests. Patients in G1 and G2 had only cancer pain and were using analgesics. G3 
members had cancer but felt no pain and didn`t use analgesics in the last 14 days. Twenty-
three healthy volunteers (G4) were included as controls. ANCOVA was used to assess the 
effect of cytokines on the pain, HRQOL and PS relationship. Associations between pain and 
cytokines, adjusted by cancer symptoms and clinical and demographic characteristics were 
also examined using Classification and Regression Tree (CART) analysis. Correlations were 
assessed by Spearman’s and Pearson’s tests. Results: the IL-6 and IL-8 levels in G2 (n=49) 
patients was significantly (p<0.05) higher than of those in all other groups. The IL-1β and 
TNF-α levels were significantly higher in G2 than in G1 (n=76) and G4, but not significantly 
different when compared with G3 (n=95). Among patients with pain (n=125), it was 
observed significant, or almost significant, correlations between: IL-6 with worst pain 
(r=0.23) and  with the total score of MPQ (r=0.18); TNF-α with MPQ affective domain 
(r=0.33); IL-8 with total score of MPQ (r=0.16); emotional HRQOL domain and IL-8 (p=-0.26) 
and IL-6 (r=-0.17) and; between HRQOL pain scale and IL-6 (r=0.21), and  fatigue scale and 
IL-8 (r=0.14). ANOVA showed that PS and HRQOL were significantly worse in G2 than in G1, 
G3 and G4 in most scales. According to ANCOVA, there was an interaction between pain 
and IL-8 that increased loss of appetite. IL-8 independently increased fatigue. CART analysis 
selected disease stage, IL-8, moderate to severe insomnia, mild to severe fatigue and age 
≤48 years as markers for pain. The highest percentage of patients with moderate to severe 
pain was observed among those with disease stage IV and plasma level of IL-8 > 5.20 pg/ml. 
Conclusions: increase of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-8, IL-1β and TNF-α was related 
to increase in pain. IL-6 and IL-8 were related to moderate to severe pain occurrence. IL-8 
was a moderator to the pain effect on loss of appetite in patients with pain but has not 
interfered neither on pain effect over performance status, nor on general HRQOL nor its 
physical, emotional, social and cognitive domains. IL-8 and IL-6 were found to be 
independently correlated with the decrease of the emotional domain scores of HRQOL and 
the IL-8 with increased fatigue on patients with cancer pain. Results suggest that treatment 
with IL-6, IL-8, IL-1β and TNF-α cytokine inhibitors/antagonists may provide pain relief in 
cancer patients. 

 

Keywords: neoplasm, pain, cytokine, interleucin-6, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-
8, interleukin-1 beta, quality of life, symptom. 



RESUMEN 

Ferreira KASL. Dolor y calidad de vida relacionada a la salud de pacientes con cáncer: 
influencia de las citoquinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-6, IL-8 e IL-1β. [Tesis] São Paulo (SP): 
Escuela de Enfermería de la USP; 2008. 
 

Objetivos: Evaluar la asociación entre dolor oncológico crónico y las citocinas pro-
inflamatorias interleucina-6 (IL-6), IL-8, IL-1β e TNF-α, y la interferencia de estas citocinas en 
la relación entre dolor, calidad de vida relacionada con la salud (QVRS) y desempeño 
funcional (DF). Método: 220 pacientes ambulatorios con cáncer, que no habían recibido 
ningún tratamiento antineoplásico en los últimos 30 días, fueron evaluados a través del 
Inventario Breve de Dolor, Cuestionario de dolor McGill (MPQ), Inventario de Depresión de 
Beck, Escala de desempeño funcional de Karnofsky y la escala de QVRS, EORTC-QLQ-30. Los 
niveles plasmáticos de las citocinas fueron dosificados a través de la prueba 
inmunoenzimática ELISA y comparados entre pacientes con dolor leve (G1), moderada a 
intensa (G2) y sin dolor (G3) usando el ANOVA o teste de Kruskal-Wallis seguido por el 
análisis de múltiples comparaciones. Los pacientes del G1 y G2 solamente presentaban 
dolor oncológico y usaban  analgésicos. Los del G3 tenían cáncer, pero no presentaban 
dolor o usaron analgésicos en los últimos 14 días. 23 voluntarios saludables (G4) fueron 
incluidos como control. El ANCOVA fue utilizado para evaluar el efecto de las citocinas en la 
relación dolor, QVRS e DF. El análisis del Árbol de Clasificación y Regresión (CART) evaluó la 
relación entre citocinas y niveles de dolor, ajustada por características clínicas, 
demográficas y síntomas. Las correlaciones fueron =evaluadas por las pruebas de Spearman 
y Pearson. Resultados: Los pacientes del G2 (n=49) presentaron significativamente (p<0,05) 
mayores niveles de IL-6 e IL-8 que todos los demás grupos. El nivel de TNF-α y de la IL-1β 
fue mayor en el G2, que en el G1 (n=76) y G4, pero no tuvo una diferencia significativa del 
G3 (n=95). Entre pacientes con dolor (n=125) se observaron correlaciones significativas 
(p<0,05) o con tendencia a ser significativas entre: IL-6 y el peor dolor (r=0,23) y la 
puntuación total de MPQ (r=0,18); TNF-α y los descriptores afectivos del MPQ (r=0,33); IL-8 
y la puntuación total del MPQ (r=0,16); dimensión emocional de la QVRS e IL-8 (p=-0,26) e 
IL-6 (r=-0,17); escalas de síntomas de dolor e IL-6 (r=0,21), y de fatiga con IL-8 (r=0,14). La 
ANOVA mostró que los pacientes del G2 tuvieron significativamente peor DF y QVRS que los 
del G1, G3 y G4, en la mayoría de las escalas. Según la ANCOVA apenas la IL-8 modero el 
efecto del dolor sobre la escala de pérdida de apetito; e independientemente aumento la 
fatiga. El análisis de CART indicó que el estadio de la enfermedad, la IL-8, el insomnio 
moderada a intenso, la fatiga leve a intensa y la edad ≤48 años son predictores de dolor. Un  
porcentaje mayor de casos con dolor moderado a intenso fue observado entre los que 
están en estadio IV de la enfermedad y la IL-8 > 5,20 pg/ml. Conclusiones: El aumento de 
las citocinas pro-inflamatorias IL-6, IL-8, IL-1β y TNF-α estuvo relacionado al aumento del 
dolor. La IL-6 y IL-8 estaban asociadas a la ocurrencia de dolor moderado a intenso. La IL-8 
moderó el efecto del dolor sobre a pérdida de apetito en pacientes con dolor, sin interferir 
en el impacto del dolor sobre el desempeño funcional, la QVRS general y los dominios 
físico, emocional, social y cognitivo de la QVRS. La IL-8 y la IL-6 estaban 
independientemente correlacionadas con reducción de la QVRS emocional y la IL-8 con 
empeoramiento de la fatiga en pacientes con dolor oncológico. Los resultados sugieren que 
el tratamiento con antagonistas/inhibidores de las citocinas IL-6, IL-8, IL-1β y TNF-α puede 
resultar en alivio del dolor en pacientes con cáncer. 

Descriptores: neoplasia, dolor, citocinas, interleucina-6, factor de necrosis tumoral alfa, 
interleucina-8, interleucina-1 beta, calidad de vida, síntomas.  
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21 Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos estudos avaliando fatores associados à presença de dor em 

pacientes com câncer tem focado em características clínicas relacionados ao tumor 

(ex. estadio da doença)(Castel et al., 2007; van den Beuken-van Everdingen et al., 

2007), características demográficas (ex. sexo, idade, renda) (Im et al., 2007), estado 

de saúde (ex. desempenho funcional, comorbidades) (Skaug et al., 2007) e aspectos 

emocionais (ex. depressão, ansiedade, estresse) (Wedding et al., 2008). Raros 

trabalhos avaliam a associação entre dor oncológica e citocinas pró-inflamatórias. 

Ao revisar a literatura foram identificados apenas três estudos, que 

avaliaram a associação entre citocinas pró-inflamatórias e ocorrência de dor em 

pacientes com câncer (Fang et al., 2006; Inada et al., 2007; Wang G. et al., 2005), 

embora haja diversas evidências desta associação em pacientes com dor não-

oncológica e modelos animais de dor persistente, especialmente em relação as 

citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e o TNF-α (Pfitzenmaier et al., 2003; Sachs et al., 2002; 

Verri et al., 2006; Watkins et al., 1995c). 

A maior parte das evidências que suportam a associação entre dor e 

citocinas é proveniente de estudos com modelos animais (modelos de 

hipernocicepção)(Cunha,Verri, 2007; Cunha et al., 2005; Verri et al., 2006), estudos 

com pacientes com afecções reumatológicas (ex. osteoartrite, artrite reumatóide, 

fibromialgia) (Bianchi et al., 2007a; Sacerdote et al., 1995; Wallace et al., 2001), e 

com pacientes com dores neuropáticas (ex. herpes zoster, lesão medular, síndrome 

complexa de dor regional) (Alexander et al., 2007; Davies et al., 2007; Zak-Prelich et 

al., 2003).  

Alguns estudos desenvolvidos com pacientes com câncer, também têm 

sugerido a associação entre dor oncológica e citocinas pró-inflamatórias. Os únicos 

três estudos identificados avaliaram o efeito de intervenções específicas sobre a 

intensidade de dor e as citocinas. O primeiro estudo avaliou o efeito do tramadol 

sobre a produção das citocinas IL-6, IL-10 e IL-2 nas primeiras 24 horas após 

lobectomia pulmonar em pacientes com câncer de pulmão (n=40), sendo verificado 
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que o uso do tramadol resultou em aumento da IL-2 (Wang G. et al., 2005); o 

segundo verificou que o uso endovenoso do estrôncio (89SrCl2) reduziu dor e níveis 

séricos do TNF-α em pacientes  (n=42) com dor óssea (Fang et al., 2006); e o 

terceiro analisou o efeito analgésico da infusão intratecal da betametasona sobre a 

dor e concentração de IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α no líquido cefalorraquidiano de 

pacientes com doença avançada e dor intratável decorrente de metástases 

vertebrais (n=13), observando redução apenas na IL-8 e da dor, mas somente em 

seis pacientes  (Inada et al., 2007). Infelizmente nenhum destes estudos comparou 

as citocinas entre pacientes com câncer sem dor e com diferentes níveis de dor e 

estes com controles saudáveis, exceto o realizado por Fang e colaboradores (Fang 

et al., 2006). 

Como diversos trabalhos vêm confirmando a hipótese de participação do 

sistema imune, via liberação das citocinas, na indução e manutenção de quadros de 

dor crônica não-relacionada ao câncer, e os estudos com pacientes com câncer são 

escassos internacionalmente e ausentes no Brasil, faz-se necessário testar esta 

hipótese nestes pacientes para que futuramente possa ser avaliado o efeito de 

tratamentos antagonistas ou inibidores das citocinas no controle da dor oncológica 

em pacientes não responsivos aos tratamentos atualmente disponíveis.  

O conceito de dor crônica oncológica adotado neste estudo, não foi baseado 

apenas no padrão temporal de duração da dor, mas principalmente no seu 

mecanismo. Dor crônica foi conceituada como uma dor irreversível resultante de 

inflamação tecidual persistente (ex. distensão da cápsula hepática), perda tecidual 

(ex. amputação ou remoção cirúrgica), e/ou lesão neuropática (ex. pós-cirúrgica, 

lesão actínica pós-radioterapia, etc.) que induz a persistentes alterações no sistema 

nervoso periférico ou central e a manutenção dos mecanismos de dor 

(Byers,Bonica, 2001). 

O aumento das citocinas tem sido relacionado não apenas à ocorrência de 

dor, mas também à piora da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). Estudo 

realizado com pacientes com tumor de ovário avançado verificou que aumento nas 

concentrações de IL-6, no plasma e no líquido ascítico, foi correlacionado com 
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redução na qualidade de vida geral e física e também com menor suporte social, 

sugestivo de pior QVRS no domínio social (Costanzo et al., 2005). Neste estudo a 

presença ou intensidade de dor não foram avaliadas. Mas, estudos avaliando o 

efeito do uso de neutralizador do TNF-α (Infliximab®) observaram melhora 

significativa na QVRS e redução da dor em pacientes com afecções dolorosas não 

oncológicas, tais como artrite reumatóide e espondilite anquilosante (Brandt et al., 

2003; Han et al., 2007; Maini et al., 2004). Os resultados destes estudos suportam a 

hipótese de associação entre aumento das citocinas e piora da QVRS, o que 

também deve ocorrer em pacientes com dor oncológica crônica. 

Uma vez que alguns estudos associaram dor ao aumento de citocinas no 

local da lesão e no sistema nervoso central (SNC), em pacientes com dor não-

oncológica (Dinarello, 1999; Watkins,Maier, 2005), e estudo com pacientes com 

câncer observou que dor resultou em piora da HRQV e desempenho funcional 

(Ferreira et al., 2007a), pôde-se levantar a hipótese de que as citocinas teriam um 

papel mediador, através do qual a dor impactaria negativamente na QVRS de 

pacientes com dor oncológica crônica.  

Nos pacientes com câncer, provavelmente, as citocinas poderiam estar 

associadas à piora da QVRS, não apenas pela sua associação com a dor, mas 

também por estarem associadas à ocorrência de diversos sintomas tais como fadiga 

(Inagaki et al., 2007), perda de apetite e sintomas do comportamento de doença 

(sickness behaviour) (Dantzer, 2004). Assim, todos estes sintomas, em conjunto, 

resultariam em piora da QVRS e dos próprios sintomas em si, os quais são 

componentes das escalas de QVRS.  

Esta interação entre sintomas determinando piora na QVRS foi observada 

em estudos internacionais e nacionais, os quais verificaram que a interação entre 

múltiplos sintomas em pacientes com câncer culminou em redução significativa na 

qualidade de vida geral e nas dimensões física, social e cognitiva, e também em 

piora do desempenho funcional, medido pela escala de desempenho de Karnofsky 

(Ferreira et al., 2007b; Miaskowski et al., 2007; Miaskowski et al., 2006).  
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O efeito indutor de dor das citocinas poderia ser modulado pelo uso de 

alguns analgésicos. Na oncologia, onde muitos pacientes têm sua dor não aliviada, 

devido ao uso inadequado dos analgésicos ou por apresentarem dor de difícil 

controle (Cleeland et al., 1994; Ferreira et al., 2006a; Pimenta, 1995), alguns 

pacientes conseguem alívio com o uso de determinados analgésicos. 

Provavelmente, muitos destes fármacos produzam alívio da dor, também, via 

redução das citocinas pró-inflamatórias.  

Estudos realizados com modelos animais, in vitro e com pacientes com dores 

agudas e crônicas não-relacionadas ao câncer, observaram que a associação entre 

citocinas e dor poderia ser modulada pelo uso, em doses adequadas, de alguns 

analgésicos não-opióides, opióides e antiinflamatórios, tais como tramadol, 

morfina, paracetamol, naproxeno, celecoxibe, diclofenaco, entre outros (Bianchi et 

al., 2007a; Locatelli et al., 1993; Martich et al., 1991; Sacerdote et al., 1995; Wang 

G. et al., 2005). Provavelmente, nos pacientes com dor oncológica, o efeito das 

citocinas sobre a dor poderia ser alterado pelo uso destes analgésicos. Desta forma, 

seria fundamental que, ao analisar a relação entre citocinas e dor, fosse 

considerado o uso dos analgésicos, especialmente se estes forem utilizados 

conforme preconizado pela escada analgésica, proposta pela Organização Mundial 

da Saúde, a qual, a partir de diversas evidências, mostrou-se eficaz em aliviar a dor 

em pacientes com câncer (Ferreira et al., 2006b).  

 

A partir dos pontos levantados e das dúvidas acima descritas, o presente 

estudo foi delineado visando testar quatro hipóteses principais, as quais serão 

apresentadas a seguir. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivos Gerais 
 

 

 Analisar as relações entre a dor oncológica, as citocinas pró-inflamatórias IL-

6, IL-8, IL-1β e TNF-α, o desempenho funcional e a qualidade de vida relacionada à 

saúde em doentes com câncer. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 

• Comparar os níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias entre doentes 

com câncer sem dor e com dor oncológica leve e moderada a intensa; 

• Avaliar as correlações entre níveis plasmáticos de citocinas pró-

inflamatórias, dor oncológica, qualidade de vida e desempenho funcional; 

• Avaliar o efeito da interação entre nível de dor e citocinas sobre a qualidade 

de vida e o desempenho funcional em doentes com câncer; 

• Avaliar a capacidade das citocinas plasmáticas em predizer dor oncológica 

crônica em doentes com câncer. 
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3.HIPÓTESES 

 

O presente estudo foi delineado visando testar quatro hipóteses principais: 

 

1. Doentes com dor oncológica moderada a intensa apresentam maiores níveis 

plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α do que 

doentes sem dor e com dor leve; 

 

2. Maiores níveis de citocinas estão relacionados com pior qualidade de vida, 

pior desempenho funcional e aumento da dor em doentes com dor 

oncológica;  

 

3. A interação entre citocinas e nível de dor resulta em piora da qualidade de 

vida relacionada à saúde e do desempenho funcional de doentes com 

câncer; 

 

 

 

4. As citocinas pró-inflamatórias são preditoras de dor em doentes com câncer.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste tópico será apresentada a revisão da literatura dos estudos que 

avaliaram a dor oncológica; a relação entre citocinas, dor e tratamento; e a relação 

entre qualidade de vida relacionada à saúde, dor e citocinas. Esta revisão irá 

subsidiar a compreensão dos objetivos e hipóteses do estudo e também dos 

resultados. 

 

2.1 CÂNCER E DOR 

 

 O câncer continua a ser uma das principais causas de morte no mundo e no 

Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2008 

ocorrerão 470.000 novos casos de câncer (INCA, 2007). Apesar da alta prevalência, 

os avanços na prevenção, detecção precoce e tratamento têm resultado em 

aumento da sobrevida dos pacientes com câncer (Edwards et al., 2005). Mas, 

infelizmente, a qualidade de vida (QV) destes pacientes está freqüentemente 

prejudicada, e a dor, seja esta decorrente da doença ou do tratamento, é um dos 

sintomas que mais contribui para a deterioração da QV destes indivíduos (Caraceni 

et al., 2004; Mantyh, 2006; 2002). 

Provavelmente muitos pacientes com câncer irão experienciar dor em algum 

momento da evolução da doença e irão requerer algum tratamento específico 

(Goudas et al., 2005). Em alguns estudos tem sido observado que a presença e 

aumento da intensidade da dor, juntamente com outros sintomas, estariam 

associados à menor tempo de sobrevivência, à piora da qualidade de vida e da 

capacidade funcional (Bakitas, 2007; Hauser et al., 2006). Assim, frente ao aumento 

da sobrevida e aos impactos negativos da dor, é necessária uma melhor 

compreensão dos mecanismos associados à dor em pacientes com câncer, para que 

intervenções mais efetivas sejam identificadas e disponibilizadas a estes indivíduos, 

no sentido de possibilitar uma vida produtiva e com qualidade. 
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 A dor é um sintoma bastante prevalente entre indivíduos com câncer, 

sendo relatada por 40 a 70% destes (Caraceni,Portenoy, 1999; Henry et al., 2008; 

Larue et al., 1995; Reyes-Gibby et al., 2006; Yun et al., 2003). Em países em 

desenvolvimento, apenas um pequeno percentual destes indivíduos consegue alívio 

parcial ou completo de dor, com variações percentuais entre 21% (Beck,Falkson, 

2001) a 43,6% (Cohen et al., 2005; Reyes-Gibby et al., 2006; Yun et al., 2003). Nos 

países desenvolvidos, este percentual varia de 57,2% (Ripamonti et al., 2000) a 88% 

(Zech et al., 1995).  

 No Brasil, a prevalência da dor é de aproximadamente 62% a 90%, a 

depender do estadio da doença, sendo intensa em 30% dos pacientes em 

tratamento e em 60% a 90% dos pacientes com câncer avançado (BRASIL, 2001; 

Pimenta, 1995). Infelizmente, mais que 60% destes pacientes têm sua dor tratada 

inadequadamente (Ferreira et al., 2006a; Pimenta, 1995) . 

 Em pacientes com câncer, a dor pode ser proveniente de diversas 

etiologias e mecanismos fisiopatológicos, tendo sido identificadas diversas 

síndromes dolorosas (Caraceni,Portenoy, 1999). Apesar de, geralmente, não ser 

possível claramente identificar os mecanismos causadores da dor, convencionou-se 

classificá-los com base no mecanismo predominante identificado a partir das 

características da dor, do relato do paciente, do exame físico e dos exames 

laboratoriais e radiológicos. Assim, a dor oncológica, a exemplo dos outros tipos de 

dor, tem sido classificada como nociceptiva, neuropática e mista. Além disto, a 

depender da duração, a dor pode ser aguda ou crônica (Portenoy, 1992).  

 O conceito de dor crônica oncológica adotado neste estudo não é baseado 

apenas no padrão temporal de duração da dor, mas principalmente no mecanismo. 

Dor crônica foi conceituada como uma dor irreversível resultante de inflamação 

tecidual persistente (ex. distensão da cápsula hepática), perda tecidual (ex. 

amputação ou remoção cirúrgica), e/ou lesão neuropática (ex. pós-cirúrgica, lesão 

actínica pós-radioterapia, etc.) que induz a persistentes alterações no sistema 

nervoso periférico ou central e à manutenção dos mecanismos de dor 

(Byers,Bonica, 2001). 
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 O termo dor nociceptiva é aplicado quando a dor referida é concomitante 

a dano tecidual, associada com lesão visceral e/ou somática identificável. A dor é 

denominada neuropática quando há evidência de que é associada com lesão de 

estruturas nervosas periféricas ou centrais, e é mantida por processos 

somatosensoriais aberrantes (Asbury,Fields, 1984).  

 

 A dor aguda pode ocorrer durante e após alguns procedimentos 

diagnósticos e alguns tratamentos antineoplásicos, especialmente o cirúrgico, a 

quimioterapia e a radioterapia. A dor aguda geralmente tem uma duração 

previsível, sendo auto-limitada e facilmente diagnosticada. Já a dor crônica 

geralmente tem uma duração indeterminada, não auto-limitada, sendo mais 

comumente decorrente de um efeito direto do tumor (Cherny, 2002; 

Fitzgibbon,Chapman, 2001). 

 

 A dor oncológica pode ser contínua ou intermitente, e diferentemente de 

outras afecções dolorosas, pode ser acompanhada por dor incidental ou episódica, 

que é denominada no inglês de breakthrough pain (Pimenta,Ferreira, 2006). Este 

tipo de dor é relatado por 64,8% a 93% dos pacientes em cuidados paliativos 

(Caraceni et al., 2004; Swanwick et al., 2001), sendo caracterizada por uma 

exacerbação transitória da dor, que ocorre em adição a uma dor persistente de 

base e associada à grande interferência com atividades gerais e habilidade para 

caminhar e trabalhar (Portenoy,Hagen, 1990). É uma dor intensa, limitada no 

tempo, constituindo-se em um episódio transitório de dor incontrolável, sendo mais 

freqüênte em pacientes com dor neuropática ou somática e entre aqueles que 

fazem uso apenas de analgésicos não-opióides e não utilizam adjuvantes 

(Mercadante et al., 2002). Os episódios de breakthrough pain são decorrentes de 

dor somática em 46%-67,4% das vezes, de dor visceral em 30% a 55,8%, de dor 

neuropática em 10% a 73%, de dor óssea em 72,8% e de etiologia mista em 16% dos 

pacientes com câncer (Caraceni et al., 2004; Sutton et al., 2002). 
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 A maioria das dores em pacientes com câncer resulta de uma ou três causas 

principais: diretamente relacionada ao tumor, indiretamente relacionada ao tumor 

e relacionada à terapia antitumoral. Além disto, alguns pacientes podem ter dor 

não relacionada ao tumor e nem à terapia antineoplásica (Fitzgibbon,Chapman, 

2001). 

Um estudo multicêntrico realizado com pacientes com dor oncológica 

constatou que 92,5% tinham uma ou mais dores causadas diretamente pelo câncer 

e 20,8% tinham dor causada pelo tratamento (Caraceni,Portenoy, 1999). No Brasil, 

a maior parte dos pacientes também apresenta dor diretamente relacionada ao 

câncer (46 a 92%), entre os demais pacientes 12 a 29% apresentam dor 

indiretamente relacionada ao câncer e 5 a 20% relacionada ao tratamento 

antineoplásico (BRASIL, 2001). 

  

 A dor é um sintoma que é conceituado pela Associação Internacional de 

Estudos da Dor (IASP) como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

que é associada ou descrita em termos de lesões teciduais atuais ou potenciais  

(IASP, 1979).  De maneira mais simples e direta, pesquisadores brasileiros 

propuseram que a dor seria uma percepção desagradável de uma sensação 

nociceptiva (Verri et al., 2006). A dor abrange dois componentes: a nocicepção e a 

percepção. A percepção seria uma função integrativa modulada pela emoção, 

motivação, condição psicológica e história de vida do indivíduo e a nocicepção 

resultaria da lesão e conseqüente liberação de mediadores e ativação do sistema 

nervoso periférico e central (Verri et al., 2006). 

 Os mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela geração e manutenção da 

dor oncológica ainda não estão totalmente compreendidos. A maior parte das 

informações é proveniente de estudos com modelos animais e pacientes com 

afecções dolorosas não-oncológicas. Estas informações têm sido transpostas para a 

oncologia visando facilitar a compreensão da dor em pacientes com câncer e a 

proposição de tratamentos. Entretanto, diferentemente dos demais pacientes com 

dores crônicas, os pacientes com dor oncológica têm o tumor, que tem sido 
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associado a alterações no sistema imunológico e na resposta inflamatória 

(Colombo,Piconese, 2007). Desta forma, ainda faz-se necessária a investigação dos 

mecanismos fisiopatológicos de produção e manutenção da dor em pacientes com 

câncer. 

 

2.1.1 Fisiopatologia da dor no câncer 

 

 A nocicepção, de maneira geral, decorre primeiramente, da transformação 

dos estímulos ambientais em potenciais de ação que, das fibras nervosas 

periféricas, são transferidos para o sistema nervoso central (SNC). Na dor 

oncológica, assim como nas demais afecções dolorosas, a percepção do estímulo 

ocorre via receptores nociceptivos representados pelas terminações nervosas livres 

das fibras sensoriais mielínicas finas A-δ e amielínicas C, as quais fazem a 

transdução e propagação do estímulo nocivo da periferia (ex. pele, músculos, 

articulações, vísceras, etc.) para o corno posterior da raiz dorsal da medula e daí 

para o cérebro. É na medula espinhal e nas áreas supraespinhais que ocorre a 

integração dos neurotransmissores pró-álgicos, fatores ambientais, fatores 

cognitivos e das vias inibitórias descentes da dor com os seus neurotransmissores 

antálgicos. 

 Os nociceptores são capazes de detectar uma grande variedade de estímulos 

ambientais, sejam estes de natureza química, térmica ou mecânica. Para isto, são 

expressos diversos receptores, em sua superfície, e moléculas de transdução de 

sinal, intracelularmente. Após lesão ou inflamação, quando estes nociceptores são 

estimulados de maneira expressiva, estímulos que anteriormente não eram capazes 

de induzir dor/hipernocicepção, passam a fazê-lo (Verri et al., 2006). 

 Nos pacientes com câncer, além da lesão, o próprio estroma tumoral, que 

inclui células tumorais e do sistema imune, tais como macrófagos, neutrófilos e 

linfócitos T, secreta mediadores capazes de sensibilizar ou ativar diretamente o 

neurônio aferente sensorial (Yan et al., 2006). Dentre estes mediadores estão as 

prostaglandinas, a bradicinina, a endotelina, as citocinas interleucina 1 (IL-1), IL-6, 
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IL-18 (Verri et al., 2007)  e o fator de necrose tumoral (TNF-α), e os fatores de 

crescimento epidermóide (EGF), transformador do crescimento (TGF), de 

crescimento do nervo (NGF) e de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Estes 

mediadores podem estimular os receptores presentes na superfície dos 

nociceptores, incluindo receptores de prostaglandinas (EP), bradicinina (B1 e B2), 

receptor de endotelina (ETAR), receptores tirosina quinase (TrkA, que são ativados 

pelo NGF), membros da família dos receptores transientes de membrana (TRPV1, 

TRPA1 e TRPV4) (Mantyh, 2006). 

 Outros receptores e mediadores que também são importantes para 

ocorrência da dor oncológica são os receptores TRPV1 e os vanilóides. No local do 

tumor primário e de metástase óssea, onde há atividade aumentada dos 

osteoclastos, pode ocorrer acidose que estimula os canais iônicos sensíveis ao ácido 

(acid-sensing channels – ASIC2/3) e os receptores TRPV1, resultando em 

sensibilização central e dor. Os receptores vanilóides TRPA1 e TRPV4 e o ASIC2 são 

sensíveis a estímulos mecânicos, tais como ocorre quando fibras nervosas sensoriais 

são comprimidas ou distendidas por compressão tumoral, pelo edema peritumoral 

ou por desestabilização ou fratura óssea (Mantyh, 2006). 

 Nas dores agudas, geralmente transitórias, após estimulação dos aferentes 

sensoriais, estes convertem o estímulo mecânico ou químico, no caso dos 

mediadores da dor, em impulsos elétricos (ex. potenciais de ação), que são 

conduzidos e propagados até o gânglio posterior da raiz dorsal. Neste local, os 

neurônios sensoriais excitam os neurônios da raiz dorsal via liberação de glutamato 

na fenda sináptica, resultando em ativação dos receptores AMPA (ácido alfa-amino-

3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolaproprionico) e conseqüente despolarização e 

sensibilização central, que facilitam a transmissão do estímulo doloroso, via medula 

espinhal, para estruturas superiores do sistema nervoso central, resultando na 

percepção e consciência da dor pelo paciente (Costigan,Woolf, 2002; Mantyh, 2006; 

Miaskowski, 2004).  

 Nas dores crônicas, a manutenção da estimulação dos nociceptores resulta 

hipersensibilidade no local da lesão e nas áreas adjacentes; em aumento da 
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responsividade do SNC, devido à sensibilização dos neurônios do corno posterior da 

medula; e perda da habilidade do sistema supressor de dor em modular e inibir os 

estímulos dolorosos. Esta sensibilização central é mediada principalmente pela 

estimulação dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), que se tornam altamente 

responsivos ao glutamato e aspartato, resultando em despolarização de canais 

iônicos com conseqüente influxo de cálcio no meio intracelular, ativação de 

proteínas quinases, aumento da excitabilidade neuronal e mudanças no limiar de 

responsividade dos neurônios a estímulos dolorosos (Woolf,Salter, 2000).  

Felizmente, não há apenas mecanismos de indução de dor; há também vias 

descendentes, receptores, neurotransmissores e peptídeos que atuam inibindo e 

modulando os estímulos nociceptivos e a dor. Os mecanismos de regulação da dor 

são tanto centrais como periféricos. Centralmente são representados pelas vias 

descentes inibitórias partindo do hipotálamo-mesencéfalo-ponte-bulbo até a 

medula espinhal onde ocorre a inibição da dor. Os principais neurotransmissores 

nestas vias são os peptídeos opióides, a noradrenalina, a serotonina e seus 

receptores. Perifericamente, no local da lesão ou inflamação, a inibição da dor é 

produzida pelas citocinas antiinflamatórias (Cunha et al., 2000; Lorenzetti et al., 

2001; Vale et al., 2003) e pela interação entre opióides-derivados de leucócitos e 

terminações nervosas periféricas que contêm receptores opióides (Machelska, 

2007; Machelska et al., 2003; Rittner et al., 2001; Smith, 2003). 

 Os mecanismos inibitórios da dor são regulados por diversos 

neurotransmissores e receptores que são expressos na raiz dorsal da medula 

espinhal. Dentre estes pode-se citar o ácido gama-aminobutírico (GABA), os 

opióides endógenos (ex. endorfinas, encefalinas e dinorfinas), a noradrenalina, a 

serotonina, a glicina e os canabinóides (Machelska, 2007; Woolf,Salter, 2000). Estes 

mecanismos são bloqueados pela ativação dos receptores NMDA e aumento do 

influxo de cálcio intracelular nas estruturas nervosas pós-sinápticas (Woolf,Salter, 

2000). 

 O controle inibitório da dor também é exercido por vias descendentes do 

cérebro após estimuladas por alguns neurotransmissores, tais como a dinorfina, 
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sendo responsável por redução da transmissão do impulso doloroso para o SNC e 

promoção da analgesia (Costigan,Woolf, 2002). 

Além dos mecanismos fisiológicos normais de inflamação, dor e reparo, 

quando o estímulo doloroso é mantido podem ocorrer mudanças no limiar de dor e 

na responsividade do SNC ao estímulo doloroso. Estas mudanças são decorrentes 

de alterações nas propriedades funcionais e expressão de receptores e canais 

iônicos responsivos a estímulos nociceptivos, denominado de plasticidade neuronal, 

e podem resultar em aumento da sensibilidade dolorosa e, conseqüentemente, 

inflamação/dor crônica (Miaskowski, 2004; Woolf,Salter, 2000). Modificações e 

manutenção do estímulo doloroso podem conduzir ao aumento da sensibilidade 

neuronal a dos mediadores inflamatórios, tais como citocinas pró-inflamatórias, e 

aumento da susceptibilidade a sensibilização periférica (Woolf,Salter, 2000). 

 

 Apesar do tumor e da própria lesão tecidual ou de terminações nervosas 

pós-cirurgia serem capazes de estimular a produção de diversos peptídeos 

indutores de dor, em especial as citocinas, ainda não está claro se estas realmente 

participariam da indução e manutenção dos estados de dor crônica em pacientes 

com câncer, como ocorre em outras afecções dolorosas crônicas, a exemplo das 

reumatológicas (Brennan, 1994). 

 A visão clássica da dor fez com que muitos estudos, até meados da década 

de 80, focassem apenas no papel do sistema nervoso como mediador da dor, sendo 

o foco principal nos mecanismos de sensibilização das terminações nervosas 

periféricas; na formação de locais de ativação e potenciais ectópicos; no papel da 

ativação do sistema nervoso simpático; nos mediadores de estimulação direta das 

terminações nervosas periféricas (ex. bradicinina, substância P, prostaglandinas, 

etc.); e no papel da cascata NMDA- óxido nítrico – prostaglandina na estimulação da 

medula espinhal (Watkins et al., 1995c). Mas, nas últimas décadas, diversos estudos 

têm mostrado o importante papel que o sistema imunológico e as citocinas pró-

inflamatórias desempenham na indução de dores agudas e manutenção de dores 
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crônicas de origem neuropática e nociceptiva (Brennan, 1994; Verri et al., 2006; 

Watkins,Maier, 2005; Zhang,Huang, 2006). 

 Evidências provenientes de diversos estudos realizados com modelos 

animais mostraram que as citocinas poderiam induzir dor por diversos mecanismos. 

Dentre estes, via ativação das terminações nervosas periféricas, estimulação direta 

do gânglio da raiz dorsal, indução da produção de citocinas por células do sistema 

nervoso central (SNC), estimulação de células da glia e indução da síntese de 

importantes mediadores da dor, tais como prostaglandinas e aminas 

simpaticomiméticas (Cunha et al., 2005; Poole et al., 1999; Sachs et al., 2002; 

Watkins,Maier, 2005). Este último mecanismo ocorreria por ação integrada de 

diversas citocinas, sendo denominada de cascata das citocinas pró-inflamatórias 

incluindo TNF-α, IL-1β, IL-8 e IL-6, que teria suas ações moduladas pela liberação 

paralela de citocinas antiinflamatórias, tais como IL-10, IL-13 e IL-4 (Poole et al., 

1999; Sachs et al., 2002; Vale et al., 2003; Verri et al., 2006).  

Provavelmente, as citocinas pró-inflamatórias teriam grande importância na 

dor oncológica, o que justifica a melhor compreensão da sua participação na 

indução e manutenção desta dor, para que futuramente possa ser alvo para novos 

fármacos, e resultar em melhora da qualidade de vida dos pacientes com câncer.  

  

 

2.2 PAPEL DAS CITOCINAS NA DOR 

 

 As citocinas, de maneira geral, podem ser definidas como uma família de 

hormônios polipeptídicos ou peptídeos regulatórios secretados por leucócitos 

(macrófagos, células dendríticas, linfócitos e mastócitos) e por diversas outras 

células do corpo em resposta a diferentes estímulos inflamatórios, lesão tecidual e 

de estruturas nervosas e também em resposta a outras citocinas. São liberadas em 

seqüência por vários tipos de células, sendo responsáveis pela produção de 

mediadores envolvidos na indução de sinais e sintomas de inflamação, da dor, da 

hipernocicepção e da reação de fase aguda, também denominada de 
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comportamento de doença (sickness behaviour) (Dantzer, 2004; Lowell, 2000; Verri 

et al., 2007; Vilcek, 1998; Watkins et al., 1995c).   

 São proteínas de sinalização intercelular que têm ação regulatória 

pleiotrófica sobre as células hematopoiéticas e terminações nervosas periféricas, 

regulando não apenas as respostas inflamatórias e imunológicas locais e sistêmicas, 

como também a cicatrização de feridas e outros processos via ativação da 

transcrição de genes específicos (Oppenheim,Ruscetti, 2000; Vilcek, 1998; 

Watkins,Maier, 2005).  

 A maioria das citocinas é constituída por polipeptídios ou glicoproteínas de 

baixo peso molecular (entre 5 e 140 kDa), que não são produzidas 

constitutivamente em grande quantidade, mas apenas após alguns estímulos 

específicos que induzem uma síntese transitória, que as caracteriza por uma curta 

meia-vida (Verri et al., 2006). 

 O tempo de ação das citocinas é geralmente curto e decorrente da ligação 

destas a receptores transmembrânicos específicos localizados na superfície celular, 

que fosforilam segundos mensageiros citoplasmáticos, os quais estimulam fatores 

de transcrição nuclear (ex. NFkappaB), resultando na gênese de proteínas 

associadas com a proliferação celular, a resposta de fase aguda, produção de 

mediadores envolvidos na indução de sinais e sintomas da inflamação e dor, entre 

outras funções nas suas células-alvo (Verri et al., 2006; Vilcek, 1998). Os processos 

de ativação de receptores e sinalização intracelular serão descritos mais 

detalhadamente nas sessões referentes a cada citocina especificamente. 

 As citocinas geralmente atuam em curtas distâncias, tendo uma ação 

autócrina ou parócrina nos tecidos locais, e ocasionalmente podem ser liberadas na 

circulação sanguínea e irem atuar em locais distantes. São, geralmente, produzidas 

por diversas células e a mesma citocina pode ser produzida por células diferentes e 

ter efeitos redundantes ou superpostos com outras citocinas, o que dificulta a 

identificação do papel específico de cada uma (Lowell, 2000; Vilcek, 1998).  

 As informações hoje disponíveis em relação às funções de cada citocina 

específica foram provenientes, em sua maioria, de estudos in vitro, com culturas de 
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células, e in vivo, com animais knockout gênicos para citocinas específicas ou com o 

uso de antagonistas ou anticorpos contra algumas citocinas, tais como fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-α), interleucina-1 beta (IL-1β), entre outras (Cunha et al., 

2003). Assim, pode ser perigoso fazer extrapolações para avaliar o seu papel em 

humanos. 

 A família das citocinas inclui os fatores derivados de linfócitos, 

denominados de linfocinas, os fatores derivados de monócitos e macrófagos, as 

monocinas, os fatores estimulantes de colônias hematopoéticos, os fatores de 

crescimento do tecido conectivo e as quimiocinas quimiostáticas 

(Oppenheim,Ruscetti, 2000; Vilcek, 1998).  

 A denominação das citocinas vem sendo modificada desde 1978 devido ao 

crescente número de citocinas identificadas, a diversidade de nomes atribuídos a 

proteínas com estruturas e funções semelhantes e a dificuldade para nomeá-las de 

maneira homogênea. Em 1978, em evento realizado próximo à cidade de 

Interlaken, Suíça, alguns pesquisadores propuseram uma nomenclatura única e 

neutra, que considerando as semelhanças estruturais passou a nomeá-las como 

interleucinas acompanhada por números, que consideram a ordem de descoberta. 

As citocinas foram também agrupadas em algumas famílias, dentre estas a da 

interleucina-6/interleucina-12, que incluem ambas citocinas; a dos fatores de 

necrose tumoral (TNF), que inclui o TNF-α, Fas, entre outras; a das interleucinas-1, 

que inclui IL-1β, IL-1α, IL-18 e o antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra); e a das 

quimiocinas, que abrange a IL-8 e outras (Vilcek, 1998).   

 As interleucinas (IL) dividem-se em pró-inflamatórias e antiinflamatórias. 

As primeiras incluem a IL-6, a interleucina-8 (IL-8), o fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-α) e a interleucina-1 (IL-1β) estando associadas à indução e manutenção de 

quadros de dor/hipernocicepção aguda e crônica/persistente (Cunha et al., 2005; 

Sachs et al., 2002). As antiinflamatórias abrangem a IL-10, IL-4, IL-13, o antagonista 

do receptor de interleucina-1 (IL-1ra) e o fator transformador de crescimento-β1 

(TGF-β1) (Cunha et al., 2000; Vale et al., 2003). Os linfócitos T e os macrófagos 

constituem as principais células sintetizadoras de interleucinas durante a resposta 
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imunológica celular, apresentando diversas funções e, dentre estas, a ativação de 

linfócitos B, a indução do crescimento e da diferenciação celular, a resposta de fase 

aguda e a inflamação. Além disto, têm sido associadas à ocorrência de dor, fadiga, 

depressão e outros sintomas em pacientes com câncer (Cleeland et al., 2003; 

Omoigui, 2007).  

  

 O papel das citocinas na indução e manutenção da nocicepção e da dor 

ainda não está completamente esclarecido. Assim, para facilitar a compreensão e 

subsidiar hipóteses em relação ao papel das citocinas na dor oncológica, é 

fundamental conhecer os mecanismos envolvidos na resposta imune e na 

inflamação, assim como as células do sistema imune, por serem estas que secretam 

as citocinas envolvidas nestes dois processos. 

 

 

2.2.1 Mecanismos e células envolvidos na resposta imune e inflamação 

 

 O sistema imune é responsável primordialmente pela defesa do organismo 

contra patógenos e antígenos, e pelos processos de reparo tecidual. As suas 

atividades são executadas por células denominadas de leucócitos, as quais atuam 

em diferentes momentos da resposta imune e respondem a estímulos distintos.  

 A depender do tipo de resistência (imunidade) que os leucócitos 

conferem, a resposta imune pode ser classificada em dois sistemas funcionais, que 

são mais ou menos distintos: a imunidade não-específica (inata) e a específica 

(adquirida). Estes dois sistemas atuam em conjunto e de maneira interdependente 

(Janeway et al., 2005b).  

 Na imunidade inata estão envolvidos principalmente células fagocitárias 

mononucleares (macrófagos/monócitos) e os granulócitos (ex. neutrófilos). Já a 

imunidade adquirida é exercida principalmente pelos linfócitos (linfócitos T e 

linfócitos B) (Janeway et al., 2005b). Nas duas há participação ativa de citocinas pró 
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e antiinflamatórias secretadas por células fagocitárias e por linfócitos (Watkins et 

al., 1995c). 

  As citocinas produzidas pelos leucócitos também regulam a migração e 

atividade dos próprios leucócitos. Em estudo realizado com modelo animal de 

hipernocicepção (coelhos) foi observado que após o estimulo inflamatório, os 

leucócitos foram umas das principais fontes produtoras de TNF-α, interleucina-8 (IL-

8), IL-1β e do antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra), e quando foram utilizados 

antagonistas destas citocinas, a migração dos leucócitos foi significativamente 

reduzida, bem como a síntese das citocinas, sugerindo assim o importante papel das 

células do sistema imune na dor e das citocinas pró-inflamatórias na regulação do 

sistema imune (Matsukawa et al., 1998).  

 A compreensão dos mecanismos de funcionamento e de ativação das 

células da reposta imune inata e adquiria é fundamental para entender a síntese 

das citocinas e o seu papel na mediação da dor em humanos. 

  

1) Imunidade Inata 

 As células fagocitárias desempenham a maior parte das atividades 

observadas na imunidade inata. Estas células estão presentes nos diversos tecidos 

humanos, as quais pertencem a uma única linhagem de células denominada de 

sistema mononuclear fagocítico e derivam de um leucócito circulante denominado 

monócito, que uma vez estabelecido nos tecidos, passa a ser denominado de 

macrófago (Janeway et al., 2005b). 

 No maior parte dos tecidos em condições normais a concentração da série 

monócitos-magrófagos é pequena. Todavia, em alguns tecidos os macrófagos estão 

constantemente em elevadas concentrações, sendo conhecidos por nomes 

específicos, tais como as células de Kupffer no fígado, os osteoclastos nos ossos, as 

células da micróglia no cérebro e as células sinoviais do tipo A na sinóvia 

(Parslow,Bainton, 2000).    

 Os macrófagos e células dendríticas teciduais procedem a uma continua 

vigilância a partir da coleta, por pinocitose, de matérias do meio extracelular. Assim, 
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ao depararem-se com certos microorganismos ou partículas inertes como produtos 

da degradação tecidual do hospedeiro ou com componentes protéicos do sistema 

complemento, os macrófagos os reconhecem pela ligação destes a receptores de 

superfície denominados de toll-like (TLR) (Janeway et al., 2005b; Konsman et al., 

2002).  

 Após o reconhecimento, os macrófagos são ativados e passam a sintetizar 

e secretar diversos mediadores, tais como óxido nitroso (NO), citocinas (IL-1, IL-6, 

IL-12, TNF-α, etc), quimiocinas (ex. IL-8), entre outros. A ativação dos macrófagos 

por polissacarídeos, que é um componente da parede celular de bactérias gram-

positivas, resulta em produção da citocina pró-inflamatória IL-1, a qual é capaz de 

induzir a sua própria síntese e também a de outras citocinas, tais como a IL-6 e a 

TNF-α (Konsman et al., 2002). A ativação dos macrófagos também pode ser induzida 

por outras citocinas, principalmente interferon gama (IFN-γ), liberadas por linfócitos 

do tecido adjacente (Janeway et al., 2005b; Parslow,Bainton, 2000).  

 Algumas citocinas liberadas pelos monócitos/macrófagos tais como a IL-6, 

IL-1 e TNF-α ativam os hepatócitos e induzem a resposta de fase aguda hepática. 

Esta resposta é caracterizada por um componente periférico caracterizado pelo 

aumento temporário da síntese de diversas proteínas séricas, tais como proteína C-

reativa, proteína de ligação a manose, proteína amilóide P sérica e fatores do 

complemento C3 e B, e também por um componente central que inclui febre, 

ativação do eixo hipotálamo- hipófise-adrenal e sintomas comportamentais de 

doença que incluem fraqueza/fadiga, dificuldade para concentração (alteração 

cognitiva), redução do apetite (anorexia), ansiedade, depressão e letargia (Konsman 

et al., 2002; Parslow,Bainton, 2000). 

 O componente central da resposta de fase aguda tem sido denominado de 

comportamento de doença, do inglês “sickness behaviour”, sendo muito 

freqüentemente também acompanhado por dor, que alguns autores consideram 

como uma parte integral do sickness behaviour ou mesmo o principal determinante 

dele (Dantzer, 2004; Watkins,Maier, 2000). Este conjunto de sintomas, 

provavelmente é observado devido à ação pleiotrófica e redundante de muitas das 
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citocinas, que fazem com que os sintomas compartilhem mecanismos semelhantes 

(Cleeland et al., 2003; Lee et al., 2004).  

 As citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1 liberadas pelos macrófagos 

também desempenham papel fundamental na continuação da resposta imune ou 

inflamatória, por atuarem na promoção da proliferação, diferenciação e 

estabelecimento da função efetora dos linfócitos (Parslow,Bainton, 2000).  

 A participação das células fagocitárias na resposta imune ocorre desde o 

início, visto serem estas as primeiras células que migram para o local da lesão, 

quando já não estão lá localizadas, tais como as células da glia. Ao ocorrer uma 

lesão tecidual, seja física, química, térmica ou infecciosa há liberação imediata de 

mediadores vasoativos, por células da área lesada, que induzem vasodilatação, tais 

como histamina, prostaglandinas (PG) e óxido nítrico (NO), e que induzem aumento 

de permeabilidade vascular, tais como histamina, bradicinina, leucotrienos e fator 

de ativação plaquetária. Além disto, ocorre a liberação de fatores quimiotáticos, tais 

como citocinas quimiocinas pelas células endoteliais e tecidos lesados (Janeway et 

al., 2005b). Dentre estes mediadores, a bradicinina também estimula a produção de 

uma cascata de citocinas pró-inflamatórias, que inclui TNF-α, IL-8, IL-6 e IL-1β 

culminando na liberação de prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas e 

indução de hipernocicepção e dor (Cunha et al., 1992; Cunha,Verri, 2007). 

 Estes eventos facilitam a marginação de leucócitos ao endotélio e a 

migração para o local da lesão, desencadeando a chamada resposta imunológica 

celular ou inata e a inflamação aguda. Embora todos os tipos de leucócitos 

contribuam para a defesa do hospedeiro, nesta etapa os neutrófilos, a série 

monócitos-macrófagos e os linfócitos T são particularmente importantes. A 

migração destes leucócitos é também estimulada por quimiocinas tais como a IL-8, 

a qual também é importante mediadora da dor (Cunha et al., 1991; Remick, 2005; 

Wuyts, 1998). 

 Os macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, ao fagocitarem antígenos 

específicos podem ser efetores da resposta imune, ao realizarem a destruição direta 

dos antígenos, ou podem atuar como células apresentadoras de antígenos (APC), 
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promovendo a ativação dos linfócitos, via ligação destes às moléculas do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC) da superfície destas células. A 

apresentação de antígeno aos linfócitos também pode ser realizada pelas demais 

células do corpo, em algumas situações, quando podem atuar como APCs (Janeway 

et al., 2005b).  

 

2) Imunidade adquirida (Específica) 

 As principais células da imunidade adquirida são os linfócitos, os quais são 

células essenciais para a atividade do sistema imune. Estas células são inicialmente 

produzidas no timo e na medula óssea e migram para os órgãos linfóides periféricos 

(baço, linfonodos e amígdalas) de onde são liberados durante a resposta imune 

(Parslow, 2000).  

 Para que ocorra a liberação dos linfócitos durante a resposta imune é 

primeiramente necessário, que os linfócitos sejam ativados. Os linfócitos são 

ativados a partir do reconhecimento de antígenos apresentados por células 

fagocitárias e também por algumas células do corpo, que são denominadas de 

células apresentadoras de antígenos (APCs).   

 Após a lesão tecidual, as células dendríticas migram, via vasos linfáticos, 

para os linfonodos periféricos, onde apresentam antígenos, como fragmentos 

peptídicos ligados as MHC classe II, aos linfócitos maduros e também liberam 

citocinas, tais como a IL-1, que atuam de maneira autócrina aumentando a 

expressão superficial de MHC classe II nas células dendríticas e de forma parócrina 

sobre as células T induzindo produção de IL-2 e proliferação (Banchereau et al., 

2000; Janeway et al., 2005a; Parslow,Bainton, 2000). 

 O reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos T efetores ocorre devido à 

presença de proteínas de superfície denominadas de receptores de células T (TCR). 

É a partir do contato dos TCRs com os antígenos apresentados pelas células 

apresentadoras de antígenos (APCs) que ocorre ativação dos linfócitos (Imboden, 

2000). Os TCRs são sempre expressos em associação com outros cinco polipeptídios 

de superfície transmembrânicos denominados de complexo CD (abreviatura de 
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cluster of differentiation), que inclui a CD3, CD4, CD2 e CD8. As cadeias de CD estão 

envolvidas na transdução de sinais e permite ao TCR converter o reconhecimento 

da combinação antígeno-MHC (Imboden, 2000).  

 A maioria dos linfócitos que expressa a proteína CD8 possui atividade 

citotóxica (células TC) II e a que expressa CD4 geralmente não é citotóxica, e atua 

como células T auxiliares (células TH) promovendo a proliferação, maturação e 

função imunológica de outros tipos celulares, tais como linfócitos B, macrófagos e 

linfócitos T citotóxicos, via liberação de linfocinas e IL-2 (Parslow, 2000). Os 

linfócitos CD4+ reconhecem antígenos ligados as MHC classe II e os CD8+ MHC 

classe I (Imboden, 2000). Estes linfócitos, juntamente com os macrófagos, 

constituem os tipos primários de células envolvidas na resposta imunológica 

mediada por células, que não é direcionada a alvos específicos, mas a qualquer 

substância estranha ao organismo (Janeway et al., 2005a). 

 Nos pacientes com miopatias inflamatórias, tais como polimiosite e 

dermatomiosite, há uma grande expansão clonal dos linfócitos CD8+ e aumento da 

síntese de citocinas pró-inflamatórias (Dalakas, 2006).  

 Os linfócitos, ao reconhecerem os antígenos apresentados pelas MHC classe 

I (presente em todas as células do corpo) ou classe II, tornam-se ativados e passam 

a sofrer vários ciclos sucessivos de divisão celular (mitose) no decorrer de um 

período de vários dias via ativação de proteínas tirosino-quinases (PTK) 

citoplasmáticas, da fosfolipase C-γ1 e outros mediadores intracelulares. As células T 

ativadas diferenciam-se em duas linhagens de células-filha: as células efetoras, que 

atuam na defesa do organismo e têm uma vida curta, e os linfócitos de memória 

que retornam ao estado de repouso e vivem por longos períodos (Parslow, 2000).  

As células T efetoras são capazes de produzir uma grande variedade de citocinas. 

Estes células T efetoras maduras diferenciam-se em ao menos duas linhagens, as 

Th1 e Th2, e migram para o local da lesão. 

 A população de células TH efetoras Th1 e Th2 podem ser diferenciadas pelas 

citocinas que secretam e por estimularem respostas específicas. As células Th1 

produzem principalmente IL-2, IFN-γ e TNF-β. Estas citocinas, de maneira geral, 
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promovem a defesa via ativação de macrófagos e outros fagócitos. As Th2 

produzem as interleucinas (IL) 4, 5, 6, 10 e 13, que atuam associadas para promover 

a quimioatração de células B, mastócitos, basófilos e eosinófilos; e para promover o 

crescimento e a diferenciação destes tipos celulares no local da resposta 

imunológica (Imboden, 2000).  

 Os linfócitos T efetores, principalmente Th1, de maneira geral, ao chegarem 

ao local da lesão, liberam diversas citocinas, tais como IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, TNF-α e 

quimiocinas que promovem a ativação de células B; quimiotaxia de leucócitos, 

particularmente linfócitos e macrófagos; ativação dos macrófagos; deposição de 

fibrina; e dor (Watkins et al., 1995c). Além disto, as citocinas também atuam sobre 

as células teciduais promovendo a transcrição de mediadores da dor ou causam dor 

via outros mecanismos que serão descritos a seguir (Parslow,Bainton, 2000). Em 

estudo realizado com pacientes com dor pélvica crônica, foi verificado que o 

número de células Th1 e a relação Th1/Th2 foram significativamente maiores que 

em indivíduos saudáveis, sugerindo a participação destas células na dor e na 

inflamação (Liu et al., 2006). 

 

 As citocinas produzidas por linfócitos e células fagocitárias desempenham 

importante papel na mediação da dor crônica e outros sintomas. Assim, a 

compreensão dos mecanismos de indução e manutenção da dor é fundamental 

para subsidiar a formulação de fármacos que possam inibir a ação ou síntese destas 

citocinas e resultar em alívio da dor. 

 Já estão disponíveis no mercado antagonistas específicos de algumas das 

citocinas pró-inflamatórias, tais como o Infliximab e o Adalimimad (anticorpo anti-

TNF), o etanercept (inibidor da ligação do TNF-α ao receptor), a talidomida (inibe a 

sintese e sinalização do TNF), o BE-8 e o CNTO 320 (anticorpo anti-IL-6), o ABX-IL8 

(anticorpo anti-IL-8) (Yan et al., 2006). Assim, a melhor compreensão da 

participação destes mediadores na dor crônica e principalmente na dor oncológica, 

irá auxiliar na indicação destes fármacos para o controle da dor de pacientes com 
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dor oncológica, podendo ser uma alternativa ao tratamento das dores de difícil 

controle. 

 

2.2.2 Citocinas: mecanismos de indução e manutenção da dor 

 

 Os mecanismos pelos quais as citocinas induzem dor não estão totalmente 

esclarecidos, mas alguns estudos têm sugerido que seria por: 1)Estimulação direta 

do sistema nervoso central via barreira hematoencefálica; 2)Estimulação direta das 

terminações periféricas; 3)Estimulação direta do gânglio da raiz dorsal; 4) Indução 

da produção de citocinas por células do sistema nervoso central (glia); e 5)Indução 

da síntese de mediadores da dor por uma cascata de citocinas (Cunha et al., 1992; 

Cunha et al., 2005; Dantzer, 2004; Konsman et al., 2002; Watkins,Maier, 2005).  

 A primeira hipótese de que as citocinas induziriam dor por cruzarem a 

barreira hematoencefálica e estimularem diretamente o sistema nervoso central é 

considerada por alguns autores como pouco provável, visto que citocinas tais como 

a IL-1β, IL-8, IL-6 e TNF-α são proteínas lipofóbicas e de grande tamanho (Dantzer, 

2004; Konsman et al., 2002; Maier,Watkins, 2003; Watkins et al., 1995b).  

 Além disto, estudo avaliando a capacidade da IL-6 cruzar a barreira 

hematoencefálica de murinos, verificou que do volume infundido na veia jugular 

apenas 16% da IL-6 foi identificada intacta no cérebro e 50% no líquido 

cefalorraquidiano, sugerindo que a IL-6 pode cruzar a barreira hematoencefálica, 

mas ocorre uma grande degradação e talvez a quantidade que permanece intacta 

não seja suficiente para induzir dor e as demais respostas observadas após a infusão 

periférica de IL-6 (Banks et al., 1994).  Desta forma, foi proposta uma hipótese 

alternativa, mas ainda considerando que as citocinas seriam transportadas pela 

corrente sanguínea até o sistema nervoso central. 

 Um das hipóteses alternativas é que as citocinas atuariam sobre estruturas 

cerebrais localizadas onde a barreira hematoencefálica é permeável (capilares 

fenestrados), tais como os órgãos circunventriculares. Nestes locais as citocinas 

poderiam atuar sobre os astrócitos e induzir a síntese e liberação de mediadores 
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secundários, tais como o óxido nítrico e as prostaglandinas E2. Estes mediadores 

poderiam difundir-se livremente no cérebro e atingir os núcleos paraventriculares e 

a área medial pré-óptica do hipotálamo induzindo os sintomas de dor, febre, e 

outros que compõem o sickness behaviour (Dantzer, 2004).  

 A hipótese acima foi levantada a partir da observação dos resultados de 

estudo desenvolvido com ratos. Neste estudo, após a infusão endovenosa de IL-1β 

em ratos houve aumento da concentração plasmática de ACTH (hormônio 

adrenocorticotrófico), o qual é liberado pela hipófise após estimulação hipotalâmica 

(liberação do hormônio liberador de corticotrofina-CRH). Entretanto, após ser 

realizada lesão, por radiofreqüência, da área pré-óptica e também após 

administração de indometacina ou do antagonista da PGE2, a resposta a IL-1β foi 

abolida. A síntese foi aumentada após a administração de PGE2 diretamente na 

área pré-óptica, sugerindo que o efeito da IL-1 seria mediado pela produção central 

de PGE2 (Katsuura et al., 1990). 

 A hipótese apresentada acima pode parecer plausível, porém alguns autores 

argumentam que este mecanismo talvez não seja o único responsável pela 

comunicação das citocinas com o cérebro, visto que muitas vezes pacientes 

apresentam dor e outros sintomas sem apresentaram níveis plasmáticos das 

citocinas (Wesseldijk et al., 2007). Além disto, apesar dos monócitos, que são os 

fagócitos circulantes, poderem produzir citocinas pró-inflamatórias que circulam no 

sangue e podem atingir locais distantes, a maioria das citocinas é produzida no local 

da lesão e atua localmente, visto que não são hormônios e têm ação principalmente 

autócrina e parácrina (Dantzer, 2004; Konsman et al., 2002).  

 Outro argumento é que estudos realizados com animais mostraram que 

após estímulo periférico (dor óssea decorrente de metástases) ocorreu síntese 

central (gânglio da raiz dorsal) de citocinas pró-inflamatórias, tais como a IL-1β em 

ratos (Zhang et al., 2005). E após lesão de nervos sensoriais houve indução da 

produção de TNF-α, IL-1β, IL-6 e óxido nítrico pelas células da glia da medula 

espinhal de camundongos (Kim et al., 2007). Assim, outros mecanismos têm sido 
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propostos, e poderiam atuar em conjunto mediando as repostas induzidas pelas 

citocinas. 

  

 Um destes mecanismos seria via ativação das terminações nervosas 

periféricas. Esta hipótese foi levantada a partir de estudos também realizados com 

modelos animais, onde foi observado que após lesão do nervo vago diafragmático, 

a hiperalgesia e a aversão a alimentos induzida pela administração intraperitoneal 

de IL-1β, TNF-α ou LPS (lipopolissacarídeo) foram abolidas (Fleshner et al., 1995; 

Goehler et al., 1995; Maier et al., 1998).  Além disto, em estudo realizado com ratos 

foi observado que após injeção intraplantar de IL-2 ocorreu hiperalgesia e aumento 

da expressão dos receptores da IL-2 nos neurônios das fibras nervosas pequenas e 

médias (Song et al., 2000). Outro estudo avaliou a expressão dos receptores de IL-6 

em neurônios simpáticos periféricos, observando que esta expressão foi aumentada 

com a infusão do TNF-α, mas o efeito do TNF-α foi abolido pela dexametasona 

(Marz et al., 1996). Assim, foi proposto que as citocinas pró-inflamatórias induziriam 

dor via excitação dos neurônios sensoriais periféricos e posterior ativação do SNC 

(Maier,Watkins, 2003; Watkins,Maier, 2005).  

  Um terceiro mecanismo de comunicação do sistema imune com o SNC 

seria via estimulação indireta do gânglio da raiz dorsal (GRD). No GRD em adição 

aos neurônios há células do sistema imune tais como macrófagos e células 

dendríticas. E após lesão de nervo periférico (ex. nervo ciático) e também lesão do 

GRD resultou em aumento da migração de células T para a medula espinhal e 

aparentemente estas células invadiram o GRD via vasos sanguíneos e as meninges 

(Hu,McLachlan, 2002). Ao ocorrer lesão periférica da terminação nervosa ocorreria 

estimulação retrógrada do GRD via liberação de ATP e óxido nitrito, que ativariam 

estas células do sistema imune, que liberariam citocinas pró-inflamatórias e fatores 

de crescimento, induzindo dor (Watkins,Maier, 2005; Watkins et al., 1995c).  

 Uma segunda hipótese para ativação do GRD advém de estudo que 

observou que a presença de lesão no nervo periférico ou na medula espinhal 

induziu o recrutamento de células do sistema imune para dentro do GRD 
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(Hu,McLachlan, 2002). Estas células recrutadas ou a ativação das células do sistema 

imune local resultaria na liberação de citocinas pró-inflamatórias. E segundo estudo 

realizado com cultura de células do gânglio dorsal da medula espinhal, foi 

demonstrado que após infusão da IL-1β ocorreu liberação de substância P e está foi 

potencializada pela co-administração da IL-1 com o óxido nítrico. Esta ação da IL-1 

foi inibida pela co-incubação com inibidor seletivo de ciclooxigenase-2, sugerindo 

que a estimulação da produção de substância P pela IL-1 era precedida pela 

produção de prostaglandinas (Morioka et al., 2002).   

 Um quarto provável mecanismo de indução de dor pelas citocinas seria 

associado à liberação central das citocinas pró-inflamatórias pelas células da glia. 

Estudo realizado com ratos verificou que após indução de hiperalgesia houve 

aumento da concentração do TNF-α no líquido cefalorraquidiano (Bianchi et al., 

2007b). Esta produção central poderia ser via síntese de citocinas pelas células da 

glia, visto que estudos realizados com modelo animal observaram que a partir de 

estimulo inflamatório periférico ocorreu aumento da expressão de TNF nas células 

de Schwann (Wang et al., 2007). E em modelo de animal de radiculopatia, foi 

observado que o aumento da alodínia mecânica foi acompanhada por aumento da 

expressão de IL-1β na medula espinhal, bem como o aumento da ativação dos 

astrócitos, mas não da micróglia (Hashizume et al., 2000).  

 Alguns pesquisadores que estudam a relação entre citocinas e dor, a 

exemplo de Watkins e Maier, afirmam que a ativação das células da glia e a 

conseqüente liberação das citocinas pró-inflamatórias desempenhariam papel 

fundamental na produção e manutenção de estados de dor crônica, especialmente 

de dor neuropática (Watkins,Maier, 2005; Watkins,Maier, 2003).  

 As células da glia após serem ativadas poderiam facilitar a ocorrência e 

manutenção da dor via: 1)aumento da excitabilidade e “windup” dos neurônios do 

gânglio posterior da raiz dorsal; ou 2)via efeito indireto nas funções neuronais 

nociceptivas, tais como potencializando a eficácia da abertura dos canais NMDA (N-

metil-D-Aspartato), e potencializando a ativação dos receptores NMDA pós-
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sinápticos via liberação de glutamato e ácido homocisteíco pelos astrócitos que 

resultaria em sensibilização central (Okuse, 2007). 

 

 Um quinto mecanismo que poderia explicar o mecanismo pela qual as 

citocinas induzem hipernocicepção e dor seria via estimulação da síntese de 

eicosanóides e aminas simpaticomiméticas por uma cascata de citocinas pró-

inflamatórias. 

 Para realizar esta estimulação, as citocinas atuariam em uma cascata de 

citocinas, conforme proposto por Cunha e colaboradores (1999), a partir de estudos 

com modelos animais (Cunha et al., 1992). Segundo esta teoria, na presença de um 

estímulo doloroso seria liberada bradicina, que induziria a produção e liberação de 

TNF-α, que estimularia liberação de IL-6 ou de IL-8. Ao estimular IL-6, ocorreria 

estimulação de IL-1β que desencadearia a síntese de prostaglandinas resultando em 

nocicepção. Se estimulada a liberação de IL-8, esta estimularia a síntese e liberação 

de aminas simpaticomiméticas, resultando também em hiperalgesia 

(Cunha,Ferreira, 2003; Cunha et al., 2003). 

 Estudo recente publicado pelo mesmo grupo dos propositores da cascata 

das citocinas observou que o efeito hipernociceptivo da bradicinina, após estimulo 

inflamatório (LPS e caragenina), foi mediada pela ligação ao receptor B1. Além 

disto, este estudo trouxe uma informação importante, que de certa forma, 

desconstrói o caminho da IL-8 na cascata. Os autores constataram que o uso de 

antagonista da IL-8 (anticorpo contra KC/CXCL1) não alterou a capacidade do 

agonista B1 em induzir hipernocicepção via aumento da produção de TNF-α. Além 

disto, também foi observado que o TNF-α não induziu produção de IL-8 (Cunha et 

al., 2005).  

 Por outro lado, este estudo confirmou a hipótese de que a bradicinina ao 

ativar o receptor B1, mas não o B2, induz liberação de TNF-α e IL-1β, e tem seu 

efeito hipernociceptivo anulado por antagonistas destas duas citocinas, assim como 

pela indometacina e pela guanetidina, sugerindo que seu efeito álgico final é 

mediado por prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas (Cunha,Verri, 2007).  
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 Outros estudos também sugerem a existência da cascata de citocinas. 

Segundo estudo realizado com coelhos, após o estímulo inflamatório, houve 

produção de TNF-α, IL-1β e IL-8, sendo atingido o pico máximo nas primeiras 2 

horas após infusão.  A produção do TNF-α não foi alterada pela infusão do anticorpo 

anti-IL-8 ou IL-1ra, sugerindo que a indução da dor pelo TNF-α era independente da 

IL-8 e da IL-1β. Nas primeiras 2 horas, o pico da IL-1β foi reduzido com a co-

administração de anti-TNF-α e anticorpo anti-IL-8. Já após 9 horas, a infusão 

independente de anticorpo anti qualquer uma das duas citocinas reduziu a síntese 

da IL-1β, sugerindo que a produção desta citocina era dependente da estimulação 

pela TNF-α ou IL-8.  O pico da IL-8 nas primeiras 2 horas não foi alterado por anti-

TNF-α ou IL-1 ra, mas após 9 horas do estimulo doloroso, foi significativamente 

reduzido pela administração da IL-1ra (Matsukawa et al., 1998).  

 Os resultados deste estudo (Matsukawa et al., 1998), sugerem que o efeito 

regulador das citocinas umas sobre as outras, é tempo dependente. Fazendo uma 

analogia com a dor crônica e aguda, poder-se-ia dizer que na dor aguda, logo após a 

lesão, as citocinas são liberadas de maneira independente, mas com o 

prolongamento do processo inflamatório e a cronificação da dor, as citocinas 

passam a exibir comportamento de auto-regulação e a atuar em uma cascata de 

citocinas que culmina na manutenção da dor. 

 As citocinas IL-8, IL-1β e TNF-α também estariam também envolvidas na 

produção e manutenção de hipernocicepção crônica/persistente, e teriam o seu 

efeito hipernociceptivo mediado pela liberação de prostaglandinas e aminas 

simpaticomiméticas, conforme já descrito anteriormente (Sachs et al., 2002).  

 A evidência  da  participação  da  cascata de  citocinas  na  hipernocicepção 

crônica/persistente também foi demonstrada.  Estudo realizado com ratos 

observou que a administração continua da IL-1β, IL-8 ou TNF-α, por 18 dias, 

resultou em hipernocicepção persistente, com duração mínima de 30 dias após 

interrupção da infusão. O efeito do TNF-α foi inibido em cerca de 50% pela co-

administração com indometacina ou atenolol. O efeito da IL-1β foi prevenido pela 

indometacina e não pelo atenolol, e a co-administração da IL-8 com atenolol e não 
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com a indometacina resultou em ausência de hipernocicepção persistente (Sachs et 

al., 2002). Os achados deste estudo confirmaram os de Cunha e colaboradores 

(Cunha et al., 1992) de que as citocinas IL-1β, IL-8 ou TNF-α induziriam dor por 

estimular a síntese de prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas e estas 

mediaram a hipernocicepção aguda e a persistente.  

 As prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas após liberadas, acoplam-

se a receptores de membrana ligados a proteínas-G e ativam segundos mensageiros 

(tais como cAMP, proteína quinase A e C) que reduzem o limiar de nocicepção e 

aumentam a excitabilidade da membrana dos neurônios sensitivos via abertura de 

canais de cálcio (Ca2+) e ativação de canais de sódio, resultando em transmissão do 

impulso nociceptivo dos neurônios do corno posterior da raiz dorsal da medula para 

as demais estruturas do SNC, resultando em hipernocicepção e dor (Okuse, 2007).  

 A cascata das citocinas fortalece a hipótese de que o efeito algiogênico das 

citocinas não seria por ação direta nos terminais nervosos, mas via ativação da 

transcrição de mediadores da dor, tais como substância P, prostaglandinas 

(Schweizer et al., 1988), e aminas simpaticomiméticas, e via aumento da expressão 

dos receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) (Wang S. et al., 2005).  

 Os estudos que subsidiam esta hipótese foram realizados com modelos 

animais de nocicepção, não tendo sido ainda testada em pacientes com câncer. 

Assim, no presente estudo foram avaliadas as citocinas IL-6, IL-1β, IL-8 e TNF-α 

envolvidas na cascata das citocinas, visto que a dor oncológica é crônica e 

teoricamente haveria produção continuada desses mediadores, os quais atuariam 

em uma cascata para produção e manutenção da dor. O papel de cada uma destas 

citocinas na dor será descrito detalhadamente abaixo. 

   

2.2.1 Interleucina-6 

 A IL-6 é uma família de citocinas com múltiplas atividades biológicas em 

diferentes células, sendo coletivamente denominadas de “citocinas tipo-

interleucina-6” (interleukin-6-type cytokines). As citocinas incluídas nesta família 

são: fator inibidor de leucemia (LIF), oncostatina-M (OSM), fator neutrófico ciliar 
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(CNTF) e cardiotrofina-1 (CT-1), que compartilham a cadeia do receptor de IL-6 (IL-

6R), mas não são estruturalmente relacionadas (Omoigui, 2007).  

 A síntese da IL-6 é realizada principalmente pelas células do sistema 

imune, principalmente monócitos, macrófagos, linfócitos T, sinoviócitos, 

fibroblastos, células endoteliais e outras células quando estimulados pela IL-1 e 

TNF-α. Quando ocorre lesão de estruturas nervosas ocorre produção tanto central 

(astrócitos), quanto perifericamente (células de Schwann), sendo a liberação da IL-6 

importante para a ativação astrocitária em casos de neuropatia periférica (Omoigui, 

2007; Stites et al., 2000). 

 A IL-6 foi primeiramente identificada no tecido hepático, estimulando a 

proliferação celular, sendo denominada de Fator estimulador de hepatócitos 

(Hepatocyte-stimulating factor - HSF) (Ritchie,Fuller, 1983). Posteriormente, foi 

identificado como sendo liberado por macrófagos alveolares de ratos infectados por 

helmintos (Egwang et al., 1985). 

 As atividades biológicas da IL-6 são diversas e sobre diferentes tipo 

celulares, carcaterizando a sua ação pleiotrófica. Suas principais atividades incluem 

sinergismo com a IL-1 a o TNF-α na co-estimulação de linfócitos T; indução da 

resposta de fase aguda nos hepatócitos e centro hipotalâmico da febre; aumento na 

multiplicação e diferenciação dos linfócitos B e produção de imunoglubulinas, 

promoção da hematopoese e trombopoese e sustentação do crescimento de 

linhagens celulares de hepatócitos transformados e células de mieloma em cultura 

de tecido (Stites et al., 2000). 

 A ocorrência hipernocicepção também tem sido observada após 

administração de IL-6 em ratos. Estudo realizado com ratos verificou que após 

infusão intraplantar de IL-6 houve hiperalgesia, a qual foi mantida por até 6 horas. 

Esta foi inibida quase que completamente após a infusão da indometacina, mas não 

foi alterada com a infusão de atenolol, sugerindo que o efeito hipernociceptivo da 

IL-6 seria mediado por prostaglandinas e não por aminas simpaticomiméticas. Além 

disto, também foi demonstrado que o uso de soro anti-IL-1β e do anti-IL-6 aboliram 

completamente a resposta hipernociceptiva da IL-6, sugerindo que o efeito álgico 
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da IL-6 seria mediado pela estimulação da síntese de IL-1β e posteriormente das 

prostaglandinas (Cunha et al., 1992).  

  A IL-6 após ser liberada liga-se a seu receptor IL-6R presente na superfície 

de muitos tipos de células e promove a hemodimerização do seu transdutor de sinal 

a gp130, iniciando uma cascata de sinalização intracelular. A homodimerização da 

gp130 ativa as proteínas tirosina-quinases JAKs (Janus kinase family) que conduz a 

tirosina-fosforilação da porção distal citoplasmática da gp130 que atrai ao domínio 

o transdutor de sinal STAT (signal transducers and activators of transcription) que é 

fosforilado pela JAK resultando na formação de um dímero. O STAT transporta-se 

para o núcleo da célula ligando-se a fatores de transcrição para IL-6 (NF-IL6), desta 

forma regulando a transcrição de genes específicos, como o gene da proteína C 

reativa ou de mediadores da dor (Kishimoto et al., 1995; Taga,Kishimoto, 1997). 

 Uma via alternativa, a de sinalização JAK-STAT, é a via das MAPKs 

(mitogen-activated protein kinases). Nesta via o hemodímero da gp130 liga-se à 

proteína G Ras-Raf conduzindo a fosforilação das MAPKs e levando à ativação de 

fatores nucleares de transcrição para IL-6 regulando também a transcrição de genes 

específicos (Kishimoto et al., 1995). 

 A IL-6 poderia induzir muitos sintomas tais como a hiperalgesia, fadiga e 

depressão. Wallace e colaboradores (2001) acreditam que catecolaminas, 

neurocinina K e substância P estimulariam a produção de IL-6 e que esta levaria ao 

aumento da atividade simpática, fadiga, depressão, hiperalgesia e mediaria a dor 

pelo sistema simpático.  

 Pacientes submetidos à discectomia que tinham dor freqüente e constante 

foram comparados aos que tinham poucas queixas de dor. Oito semanas após a 

cirurgia, os com dor freqüente apresentaram maiores níveis plasmáticos de IL-6 

(p<0,017), sendo fortemente correlacionada (r=0,85) à intensidade de dor. Nestes 

pacientes observou-se maior freqüência de humor depressivo (p<0,053), e de 

estratégias de enfrentamento mal-adaptativas, tais como catastrofização (p=0,004) 

em relação aos pacientes que apresentavam níveis menores de IL-6 e de dor (Geiss 

et al., 1997). Isto sugere uma possível associação entre IL-6, intensidade de dor e 
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alterações do humor e comportamento, o que caracteriza o sickness response 

behavior (Dantzer, 2004). 

 O modelo animal ainda é a maior fonte de informações sobre os 

mecanismos envolvidos na mediação da dor via IL-6 e as demais citocinas. Em ratos 

observou-se correlação entre alodínea mecânica pós-operatória e o número de 

células positivas para IL-6 no nervo ciático, medido 14 dias após a cirurgia (Cui et al., 

2000). 

 Os receptores de IL-6 (IL-6R) também aumentam após lesão direta de 

nervos periféricos em ratos. A expressão gênica do IL-6R aumentou rapidamente 

dentro de um dia e reduziu drasticamente logo depois. O nível de RNAm do IL-6R 

aumentou cinco vezes após o esmagamento (Ito et al., 1998). 

 Após a secção do nervo ciático de rato, em sua origem, observou-se 

aumento de IL-6 e do RNAm da IL-6 no neurônio sensitivo ipsilateral do gânglio da 

raiz dorsal, dois a quatro dias depois da lesão e reduziu, abaixo do limiar de 

detecção, dentro de uma semana (Murphy et al., 1995). Após a secção do nervo, a 

IL-6 persiste no gânglio da raiz dorsal menos que 8 dias, e como a invasão máxima 

de macrófagos no gânglio ocorre de 8 a 16 dias após a lesão, estas células não 

parecem ser a fonte de IL-6 após a lesão do gânglio da raiz dorsal (De Jongh et al., 

2003). 

 Estudo avaliando a resposta de ratos à injeção de IL-6 recombinante no 

ventrículo lateral do cérebro observou indução de hiperalgesia e aumento da dor 

acompanhando aumento da dose injetada, explicado provavelmente por 

mecanismos envolvendo a síntese de prostaglandinas (Oka et al., 1995). 

 A IL-6 provavelmente estaria relacionada aos mecanismos de dor por 

estimular e aumentar a liberação de substâncias envolvidas nas vias estimuladoras 

da dor. A administração de IL-6 com IL-6R solúvel aumentou a sobrevivência de 

neurônios simpáticos, e induziu a síntese de RNAm de colina acetiltransferase, 

galanina, substância P, somatostatina, encefalina, colecistocinina e polipeptídeo 

vasoativo intestinal (Marz et al., 1998).  
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 Em cultura de células de neurônio simpático de ratos neonatos observou-

se a síntese de substância P após seis dias de infusão de 1ng/ml de IL-6 

(Freidin,Kessler, 1991).  

 A IL-6 poderia aumentaria a produção de prostaglandinas diretamente ou 

via IL-1β (Cunha et al., 1992). 

 Estudos realizados com pacientes de várias patologias referem aumento 

da expressão protéica da IL-6, a exemplo daqueles com doença reumática (Kawano 

et al., 1988) e leucemia mielóide (Kawano et al., 1988). 

 Avaliação da relação entre IL-6 e alodínea (hipersensibilidade térmica e 

mecânica) em ratos, mostrou que os ratos knockout para IL-6 apresentaram 

redução da alodínea e da expressão da substância P, comparados a ratos de outras 

linhagens (Ramer et al., 1998), sugerindo importante papel da IL-6 na etiologia da 

dor. Entretanto, não se permite afirmar que a IL-6 é causa suficiente para a dor, mas 

causa necessária, pois os ratos knockout apresentaram redução da dor e não 

ausência de dor. 

 O estudo de Ramer e colaboradores (1998) entre outros, apresentados 

acima, seriam uma primeira evidência do papel da IL-6 na dor. Entretanto, surge a 

seguinte questão: aumento da IL-6 é acompanhado por aumento da intensidade de 

dor? 

 As evidências de que a IL-6 teria um papel na fisiopatologia da dor não são 

muito claras. Entretanto, alguns achados sugerem que a IL-6 afetaria a modulação 

da dor e da nocicepção humana. 

 Brozik (1992), ao avaliar o nível de IL-6 pelo ELISA no líquido sinovial de 

pacientes com diferentes arterites, verificou uma alta concentração em pacientes 

com artrite reumatóide, principalmente naqueles que referiam dor intensa. Este 

estudo sugeriu haver uma associação entre intensidade de dor e concentração de 

IL-6. 

 Os níveis de IL-6 no liquido amniótico de parturientes também se 

apresentaram aumentados durante o trabalho de parto, mesmo na ausência de 
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infecção, sendo três a quatro vezes mais altos em comparação aos níveis em 

gestantes (Saito et al., 1993). 

 Em estudo controlado realizado com doentes com Herpes zoster que 

apresentavam dor neuropática foi verificado níveis sérios de IL-6 maiores que em 

pacientes saudáveis (Zak-Prelich et al., 2003). 

 A IL-6 poderia também estar envolvida nos mecanismos de mediação da 

dor por lesão do sistema nervoso central (SNC).  Banks e colaboradores (1994) 

relatam a existência de um sistema de transporte ativo na barreira 

hematoencefálica. Além disto, o hipocampo, o cerebelo e o neocórtex expressam 

altos níveis de IL-6 e do IL-6R em ratos. Isto implica que em certas condições 

fisiológicas, a IL-6 poderia entrar no SNC e influenciar os neurônios e as células da 

glia, atuando como mensageiro entre o sistema imune e o sistema nervoso 

(Gadient,Otten, 1994). 

 A IL-6, apesar de ser denominada de interleucina pró-inflamatória, estudo 

avaliando a ação da IL-6 e TNF-α na inflamação/dor induzida em ratos, sugeriu que 

estas citocinas liberam peptídeos opióides de células do sistema imune ou tecido 

inflamado que agem no receptor opióide presente no terminal nervoso sensitivo 

que resulta em antinocicepção (Czlonkowski et al., 1993). 

 A mediação do efeito nociceptivo da IL-6 por prostaglandinas também foi 

sugerido em estudo desenvolvido com humanos. Em estudo controlado realizado 

com 20 pacientes com dor pós-operatória submetidos a tratamento da dor com 

cloridrato de morfina+acetaminofeno versus metilprednisolona+analgesia epidural 

+ indometacina, observou-se maior aumento da expressão sérica/protéica de IL-6, 

prostaglandina E2 (PGE2) e proteína C reativa nos pacientes tratados com a 

morfina+acetaminofeno, sugerindo uma provável ação da 

metilprednisolona+analgesia epidural + indometacina na redução dos níveis de IL-6 

(Schulze et al., 1992).  

 Por outro lado, estudo desenvolvido com pacientes com osteortrite verificou 

que após o uso por uma semana de três doses diárias por via oral de 500 mg de 

paracetamol versus 50 mg de tramadol, ambos os fármacos reduziram 
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significativamente a dor, mas não alteraram a concentração  sinovial de IL-6, 

medida por ELISA (Bianchi et al., 2003). Neste estudo a concentração sinovial do 

paracetamol não foi avaliada, não podendo ser assegurado que na articulação dos 

pacientes, o paracetamol atingiu dose suficiente para Por o paracetamol atua via 

inibição da ciclooxigenase. 

 Os pacientes com alguns tipos de câncer apresentam elevação dos níveis 

de IL-6 devido à sua produção pelo tecido tumoral, sendo esta produção 

relacionada à presença de caquexia e dor. Avaliando o caso de um paciente com 

câncer de pulmão que apresentava dor intensa no ombro e febre elevada, Takeuchi 

e colaboradores (1996) identificaram presença de altas concentrações séricas de IL-

6 e proteína C reativa e produção de IL-6 pelo tumor, sendo esta confirmada pela 

análise do tecido tumoral por imunohistoquímica. Indicando haver produção local 

de citocinas. 

 Em pacientes com câncer de próstata, foi observado que as células 

cancerígenas da próstata produzem IL-6 e que esta atua promovendo a 

osteoclastogênese (Keller, 2002). Este processo leva à formação de osteoclastos 

que atuam no tecido ósseo, promovendo a reabsorção da matriz óssea 

contribuindo, assim, para o processo de enfraquecimento do osso, podendo 

resultar em dor óssea intensa. Este tipo de dor é muito freqüente em pacientes com 

câncer de próstata, especialmente quando decorrente das metástases ósseas.  

 Além dos processos de carcinogênese e osteoclastogênese, a IL-6 é 

indicada também como relacionada à caquexia, como mostram alguns estudos.  

 Tisdale (2001), avaliando mecanismos envolvidos na caquexia (perda de 

massa muscular esquelética) no câncer, sugeriu que a IL-6 desempenharia um papel 

na redução da massa muscular de alguns animais com tumor induzido, estimulando 

a via lipossomal (catepsina) e não-lipossomal (proteosoma), contribuindo para o 

quadro de caquexia juntamente com o TNF-α e o PIF (Fator indutor de proteólise). 

Estudo controlado comparando pacientes com câncer hepático com metástases 

colorretais que tinham perdido pelo menos 1 Kg de peso e os que não tinham 

nenhuma perda ponderal, visando identificar possíveis fatores relacionados à 
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caquexia, verificou que os pacientes com massa tumoral mais extensa tinham maior 

perda de peso e maiores níveis séricos de IL-6 e IL-2, em relação aos pacientes com 

menor perda ponderal (Fordy et al., 1999).  

 Em pacientes com câncer de mama metastático e que apresentavam 

caquexia, a utilização de Medroxyprogesterona levou à redução dos níveis séricos 

de IL-6 e melhora na qualidade de vida destas pacientes (Yamashita,Ogawa, 2000).  

 Estudo comparando a evolução clínica e prognóstico de pacientes com 

câncer esofágico em relação aos níveis séricos de IL-6 e expressão de receptores no 

tecido tumoral para IL-6, verificou que a incidência de perda de peso e invasão de 

tecidos adjacentes ao tumor foi significantemente (p<0,05) maior em pacientes com 

maiores níveis séricos de IL-6 (>=7pg/ml) em relação aos com menores níveis 

(<3pg/ml). Em relação à concentração de receptores no tecido tumoral, a 

concentração de IL-6 no tumor primário foi significantemente maior (p<0,05) que 

no epitélio normal (Oka et al., 1995). 

 Os trabalhos anteriormente citados apresentam evidências de que níveis 

elevados de IL-6 relacionam-se à experiência dolorosa e ao câncer, apesar de não 

explicar claramente a ação desta citocina na nocicepção. A partir disto, pode-se 

supor que em pacientes oncológicos, a produção de IL-6 pelas células neoplásicas e 

por processos inflamatórios poderia levar a um processo doloroso constante e 

contínuo.  

 

2.2.2 Interleucina-1β 

 A interleucina-1β é uma citocina pró-inflamatória multifuncional que é 

membro de uma família de citocinas denominada de família IL-1. Esta família inclui 

três formas moleculares distintas: IL-1β e IL-α, que são agonistas, e a IL-1Ra 

(antagonista do receptor de IL-1) que é um antagonista do receptor(Cunha et al., 

2005; Dinarello, 1998).  

 A IL-1β e a IL-α têm atividades biológicas bastante semelhantes atuando 

sobre quase todos os tipos celulares em conjunto com outras citocinas, tais como o 

TNF-α, ou pequenas moléculas (Dinarello, 1998). Mas, segundo estudo realizado 
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com ratos avaliando o efeito hipernociceptivo da infusão sistêmica de IL-1β e a IL-α, 

foi verificado que a IL-1β era aproximadamente 3.000 vezes mais ativa que a IL-α, 

sendo sugerido que a hipernocicepção seria produzida principalmente pela ação da 

IL-1β (Ferreira et al., 1988).  

 A IL-1β está envolvida em muitos aspectos da inflamação, incluindo o 

recrutamento de leucócitos, febre, liberação de proteínas da resposta de fase aguda 

(sickness behaviour), aumento da permeabilidade dos vasos e dor (Dinarello, 1998; 

Konsman et al., 2002; Verri et al., 2006). Além disto, a IL-1β também tem sido 

associada à ocorrência de sintomas freqüentemente observados em pacientes com 

câncer como a caquexia e a anorexia. Em estudo com ratos foi observada 

associação com anorexia/aversão aos alimentos (Goehler et al., 1995). Em pacientes 

com câncer a IL-1 estava associada à ocorrência de caquexia. Pacientes caquéticos 

apresentam maiores níveis séricos de IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-8 que pacientes com 

câncer sem caquexia e controles saudáveis (Krzystek-Korpacka et al., 2007).  

 A IL-1 é produzida por praticamente todos os tipos de células nucleadas, 

incluindo os membros da linhagem de monócitos-magrófagos, os linfócitos T, os 

linfócitos B, as natural killers (NK), os queratinócitos, as células dendríticas, os 

astrócitos, os fibroblastos, os neutrófilos, as células endoteliais, sinoviais e as 

musculares lisas (Oppenheim,Ruscetti, 2000). A produção pelos astrócitos foi 

observada após indução de dor óssea por metástases ósseas em tíbia de ratos 

(Zhang et al., 2005).  

 Alguns tecidos e líquidos corpóreos, tais como pele, suor, urina e líquido 

aminiótico, expressam a IL-1 de maneira constitutiva. Já outras células, tais como 

macrófagos e astrócitos produzem IL-1 apenas em resposta a estímulos externos 

específicos, tais como infecção e lesão (Zhang et al., 2005).  

 Na superfície das células responsivas a IL-1β pode haver dois tipos principais 

de receptores de IL-1, aos quais a IL-1β pode ligar-se para induzir suas ações. Os 

receptores de IL-1 são o receptor tipo I (IL-1RI) e o receptor tipo II (IL-1RII), que 

diferem entre si pela capacidade de transduzir o sinal intracelularmente. O IL-1 RI 

ao ligar-se a IL-1 transduz o sinal para o meio intracelular, já o IL-1RII não o faz. O 
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receptor IL-1RI é que desencadeia praticamente todas as ações da IL-1 (Dinarello, 

1998).  

 Nas células que expressam em sua superfície ambos receptores, há uma 

competição entre eles, especialmente em relação à ligação ao IL-1β, sendo os IL-

1RII mais prováveis de ligarem-se ao IL-1β que ao IL-1α, diminuindo assim a ação do 

IL-1β (Dinarello, 1998; Oppenheim,Ruscetti, 2000). E segundo estudo realizado com 

cultura de células linfonodais de camundongos, a IL-1β ligou-se mais avidamente ao 

IL-1RII que a IL-1α e a IL-1ra. Neste mesmo estudo, os autores também 

quantificaram a concentração dos receptores de IL-1 no fluído sinovial de pacientes 

com artrite reumatóide e outras artropatias e verificaram que a concentração do IL-

1RII foi significativamente maior que a do IL-1RI, sugerindo que talvez o receptor IL-

1RII atuaria como um inibidor endógeno do efeito inflamatório da IL-1β (Arend et 

al., 1994).  

 Em estudos realizados com pacientes com dor musculoesquelética devida a 

disfunção temporomadibular também foi observada maior concentração do 

receptor IL-1RII no liquido sinovial da articulação, reforçando ainda mais a hipótese 

de que a maior produção deste receptor seria um mecanismo proteção do 

organismo (Alstergren et al., 2003; Tominaga et al., 2004). 

 Além destes dois receptores, há um terceiro membro da família dos 

receptores IL-1, que apresenta vários homólogos em diferentes espécies, sendo 

dominado de Fit-1 em ratos, ST2 em camundongos e T1 em humanos (Dinarello, 

1998). Apesar da IL-1β ligar-se fracamente ao Fit-1, não há transdução do sinal, 

exceto quando o IL-1RI funde-se ao Fit-1 citosólico (Reikerstorfer et al., 1995). 

  Após a ligação da IL-1 ao IL-1RI é formado um complexo que vai se unir a 

proteína acessória do receptor de IL-1 (IL-1R-AcP). Este heterodímero IL-1-IL-1RI e 

IL-1R-AcP  é que desencadeia a transdução do sinal no meio intracelular (Dinarello, 

1998). A união do complexo IL-1-IL-1RI a IL-1R-AcP é essencial para que ocorra a 

uma ligação de alta afinidade entre IL-1 e o receptor IL-1RI e que sejam 

desencadeadas as atividades da IL-1 (Greenfeder et al., 1995).  
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 A ligação da IL-1 ao seu receptor é procedida pela ativação de diversos 

mediadores intracelulares. Estes mecanismos de transdução do sinal da IL-1 ainda 

são controversos e difere entre diferentes células (Dinarello, 1998). Mas, de 

maneira geral, após a formação do complexo IL-1-IL-1RI-IL-1R-AcP ocorre 

dimerização dos domínios citoplasmáticos, ativação dos locais de ligação a GTP nos 

domínios, ligação a proteína G, hidrólise do GTP e ativação de diversas fosfolipases. 

A fosforilação de resíduos de tirosina induzido por IL-1 é provavelmente devido à 

ativação de MAPKs, que então fosforilam resíduos de tirosina e treonina. As MAPK 

ativadas facilitam a translocação de fatores nucleares de transcrição, tais como o 

NFκB e o AP-1 (activating protein-1), para o núcleo da célula, conduzindo à 

transcrição de seqüências específicas do DNA cromossômico, que são responsivas a 

IL-1 (Dinarello, 1998; Oppenheim,Ruscetti, 2000).  

 Dentre as seqüências responsivas a IL-1, certamente está a que codifica a 

ciclooxigenase, visto que o principal papel da IL-1 na dor é a indução da produção 

de prostaglandinas via aumento da expressão da ciclooxigenase-2 (COX-2) e 

ciclooxigenase-1 (COX-1), sendo a hiperalgesia induzida por IL-1 dependente de 

prostaglandinas, uma vez que o uso de inibidores da ciclooxigenase, como a 

indometacina, inibe o seu efeito álgico (Cunha et al., 1992; Dinarello, 1999). As 

prostaglandinas por fim sensibilizam os nociceptores, resultado em 

hipernocicepção/dor, sugerindo um importante papel da IL-1β como mediadora da 

dor (Verri et al., 2006). 

 Algumas das evidências que demonstraram que o efeito hipernociceptivo da 

IL-1β seria mediado pelas prostaglandinas, advêm de diversos estudos 

desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e suíços.  Em um destes estudos foi 

demonstrado que após a perfusão de orelhas de ratos com IL-1, ocorreu 

hiperalgesia e a aumento significativo da PGE2, quase dez vezes mais que antes da 

administração. Estes dois efeitos foram abolidos após a administração local do 

diclofenaco de sódio (Voltarem®) (Schweizer et al., 1988).  

 A indução e manutenção de quadros de dor crônica nociceptiva ou 

hipernocicepção persistente também seriam mediados pela IL-1β. Estudo realizado 
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com ratos verificou que a administração intraplantar (i.pl.) diária de IL-1β por 18 

dias resultou em hipersensibilidade mecânica com duração mínima de 30 dias após 

interrupção da infusão. Esta hipersensibilidade foi prevenida pela co-administração 

da IL-1 com a indometacina, mas não com o atenolol, sugerindo que a manutenção 

da dor pela IL-1β seria via indução da liberação de prostaglandinas e conseqüente 

estimulação dos nociceptores (Sachs et al., 2002). Segundo estudo realizado por 

Sung e Wong, após administração intratecal da IL-1β, ocorre aumento da 

sensibilização (wind-up) dos neurônios da medula espinhal, via ativação de MAP 

quinases, que ativam a óxido nítrico sintetase (iNOS) que libera óxido nítrico, o qual 

sensibiliza os nociceptores medulares e produz hiperalgesia térmica e alodínea 

(Sung,Wong, 2007).  

  A dor neuropática persistente também seria mediada pela IL-1β. Estudo 

realizado com ratos com dor neuropática induzida por sutura do nervo ciático, por 

56 dias, demonstrou que estes animais apresentavam alodínea, e que esta foi 

revertida pela administração do antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra) (Milligan et 

al., 2006). 

 Como os pacientes com câncer muitos vezes apresentam dor crônica 

decorrente de mecanismos nociceptivos e neuropáticos (Caraceni,Portenoy, 1999), 

pode ser que a IL-1β também seja uma importante mediadora de dor nestes 

pacientes, assim como foi observado em estudos com modelos animais, conforme 

citados acima. Talvez, a dor seja devido à produção final de prostaglandinas, visto 

que estudo realizado com cultura de células sinoviais de pacientes com artrite 

reumatóide verificou que, pós a infusão de IL-1β, houve aumento significativo na 

produção de PGE2 e colagenase (Dayer et al., 1986). 

 O efeito álgico ou hipernociceptivo da IL-1β não é apenas periférico, mas 

também central, sendo igualmente mediado pela liberação de prostaglandinas. 

Estudo realizado por Hori e colaboradores verificaram que a administração da IL-1 

intracerebroventricular induziu hiperalgesia devido a ação da prostaglandina E2 em 

receptores EP3 na área pré-óptica e áreas vizinhas (Hori et al., 2000). Este efeito 

hipernociceptivo induzido pela administração central da IL-1 foi inibido pela 
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administração de oral de ácido acetilsalicílico (AAS) (200 mg/kg) e paracetamol (300 

mg/kg), após administração intratecal de IL-1 em camundongos (Kwon et al., 2005).  

 Os efeitos da IL-1β na indução de comportamentos de doença, dentre os 

quais a dor, é decorrente também da integração com outras citocinas e dentre estas 

a IL-6, atuando em uma cascata de citocinas (Poole et al., 1999). Estudo realizado 

com camundongos knockout para IL-6 verificou que estes animais foram menos 

sensíveis aos efeitos da administração intraperitoneal ou intracerebroventricular de 

IL-1β e da LPS. Estes animais apresentaram maior sociabilidade e mobilidade e 

menor perda de peso comparados a ratos que expressavam IL-6, sugerindo que a IL-

6 potencializa os efeitos da IL-1β (Bluthe et al., 2000). E estudo realizado com ratos 

verificou que o efeito hipernociceptivo da IL-6 foi inibido com o uso de anticorpo 

anti-IL-1 (Cunha et al., 1992). 

 O papel hipernociceptivo da IL-1β não foi comprovado apenas em modelos 

animais, mas também em estudos desenvolvidos com humanos.  O mecanismo 

exato pelo qual a IL-1β induz dor em humanos não está totalmente esclarecido, mas 

estudo avaliando a relação entre claudicação e produção de IL-1β e IL-6 antes e 

após caminhada, verificou que os pacientes com claudicação intensa (n=10) e os 

com moderada (n=11), apresentaram níveis circulantes significativamente maiores 

que os controles saudáveis (n=8) (Andreozzi et al., 2007). 

 Outro estudo também realizado com pacientes com dor neuropática 

confirma a associação entre IL-1β e dor em humanos. Ao serem avaliados pacientes 

com radiculopatia submetidos à cirurgia na região lombar (n=40), Igarashi e 

colaboradores verificaram que a expressão da IL-1β, na cartilagem da faceta 

lombar, foi maior nos pacientes com estenose de canal que nos com hérnia discal. 

Além disto, dentre os pacientes com estenose de canal medular, os que tiveram 

expressão de IL-1β referiram dor mais intensa e apresentaram pior qualidade de 

vida que os pacientes que não a  expressaram (Igarashi et al., 2007). 

 Em pacientes com dores musculoesqueléticos não foi identificada 

associação entre aumento da IL-1 e dor. Estudo avaliando pacientes com 

fibromialgia (n=81) verificou que a concentração da IL-1β não diferiu 
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significativamente da concentração sérica dos controles saudáveis (n=32) (Gur et 

al., 2002). Entretanto, dois estudos desenvolvidos com pacientes com dor 

musculoesquelética decorrente de disfunção da articulação temporomandibular 

(DTM) encontraram resultados opostos a estes.  

 O primeiro estudo incluiu 44 pacientes e observou que 18% apresentaram 

níveis detectáveis de IL-1β no líquido sinovial da articulação (Alstergren et al., 

2003).  No segundo, incluindo 32 pacientes, os autores descreveram que os níveis 

de IL-1β e do receptor IL-1RII foi significativamente maior entre os pacientes do que 

entre os controles saudáveis (n=9). Entre este, observou-se maior concentração do 

antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra) do que entre os pacientes com DTM 

(Tominaga et al., 2004). 

 Nos doentes com câncer, não foi identificado nenhum estudo que sugeriu a 

associação entre IL-1β e dor oncológica. O único estudo realizado com humanos 

(n=13) avaliou o efeito da betametasona intratecal (2-3 mg) no controle da dor por 

metástases óssea e na redução da IL-1β no líquido cefalorraquidiano, não sendo 

observada redução significativa desta citocina após tratamento, embora tenha 

ocorrido alívio da dor. A concentração da IL-1β também não diferiu entre os 

pacientes que apresentaram alívio da dor (n=6) e os que não apresentaram (n=7) 

(Inada et al., 2007). Contudo, como este estudo foi realizado com uma amostra 

muito pequena, não há poder estatístico para negar a associação entre IL-1β e dor 

óssea. 

 Por outro lado, estudos com modelo animal de dor óssea demonstraram a 

associação entre redução de IL-1β e alívio da dor e entre dor óssea e aumento da 

expressão protéica da IL-1β nos astrócitos (Zhang et al., 2007; Zhang et al., 2005). 

Ao ser avaliada a efetividade da eletroacupuntura em ratos com dor óssea 

oncológica induzida por administração tibial de células de câncer de próstata, foi 

demonstrado que o uso da eletroacupuntura por 30 minutos durante 14 dias 

reduziu a hiperalgesia e a expressão protéica e gênica da IL-1β no corno dorsal da 

medula espinhal. Além disto, a hipernocicepção também foi inibida com o uso do 
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antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra), reforçando a associação entre dor óssea 

oncológica e IL-1β (Zhang et al., 2007). 

 A associação dor óssea oncológica e IL-1β também foi demonstrada em 

outro estudo desenvolvido com o mesmo modelo animal de dor óssea. Após a 

inoculação das células tumorais na tíbia dos ratos, estes animais passaram a 

apresentar hiperalgesia espontânea, hiperalgesia mecânica, alodínea e 

comportamento de dor. Estes comportamentos de hiperalgesia foram seguidos pelo 

aumento significativo da expressão protéica da IL-1β nos astrócitos, mas não na 

microglia da medula espinhal, sugerindo que o aumento foi associado à 

hipernocicepção, e que os astrócitos foram responsáveis pela síntese de IL-1β 

(Zhang et al., 2005). 

 A partir dos resultados positivos em modelo animal e a identificação de 

apenas um estudo desenvolvido com humanos avaliando a relação entre dor 

oncológica e IL-β, o presente estudo visa fornecer mais informações e contribuir 

com a compreensão da associação entre estes dois fatores.  

   

2.2.3 Fator de Necrose Tumoral- alfa (TNF-αααα) 

 O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória, sendo um dos mediadores da 

resposta inflamatória mais largamente descritos na literatura. É liberado nos tecidos 

após infecção e lesão de estruturas parenquimais e estromais, a partir dos 

macrófagos, linfócitos Th1, mastócitos, neutrófilos, eosinófilos, astrócitos, natural 

killers (NK) e células do sistema nervoso, induzindo inflamação, hipernocicepção, 

dor, fadiga (Meyers et al., 2005), anorexia e outros sintomas (Omoigui, 2007; Sachs 

et al., 2002; Schiller et al., 1991; Stites et al., 2000; Watkins et al., 1995a; 

Zhang,Tracey, 1998).  

 A síntese do TNF-α é induzida também por outras citocinas e mediadores da 

inflamação tais como a IL-1, IL-2, interferon-gama e o próprio TNF (Zhang,Tracey, 

1998).  

 As células tumorais também secretam o TNF-α, o qual tem um papel pró e 

antitumoral. O primeiro é via indução de apoptose (Mocellin,Nitti, 2008) e o 
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segundo a partir da estimulação da produção de fatores angiogênicos, quimiocinas 

(ex. IL-8), crescimento de fibroblastos e metaloproteínas (Yan et al., 2006).  

 As distintas atividades exercidas pelo TNF-α ocorrem após ligação aos 

receptores de membrana tipo 1 (TNFR1 ou p55) e o tipo 2 (TNFR2 ou p75). A ligação 

ao receptor TNFR1 estimula a migração de neutrófilos e dor neuropática, sendo o 

receptor mais abundante; e o TNFR2 medeia à indução de apoptose e necrose. 

Alguns estudos desenvolvidos com culturas de células tumorais vêm observando 

que o receptor TNFR1 e não o TNFR2 estaria associado à ocorrência de apoptose 

(Al-Lamki et al., 2005; Jaruga-Killeen,Rayford, 2005).  O aumento da expressão do 

receptor TNFR1 no corno posterior da raiz dorsal tem sido observado após indução 

de dor neuropática por constrição do nervo ciático e espinhal em ratos (Dubový et 

al., 2006). 

 O TNF-α induz a síntese de outros mediadores da dor e inflamação após 

ligar-se ao receptor de membrana, o qual ativa segundos mensageiros como o NFκB 

e induz, provavelmente, a transcrição de genes específicos, tais como os da IL-1β, 

IL-6 e talvez IL-8, visto que o efeito hipernociceptivo do TNF-α em ratos foi inibido 

parcial ou completamente por anticorpos contra estas citocinas, sugerindo haver 

uma cascata de citocinas pró-inflamatórias que atuariam umas ativando as outras e 

ampliando o efeito hipernociceptivo (Cunha et al., 1992; Zhang,Tracey, 1998). 

 A hipótese da atuação da TNF-α em uma cascata de citocinas foi 

proveniente de estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros desenvolvidos 

com ratos. Nestes estudos os autores demonstraram que após estimulo 

inflamatório com LPS ou carragenina ocorreu liberação de TNF-α seguida de 

hipernocicepção. Quando estes animais foram pré-tratados com soro anti-IL-1β, 

anti-IL-6 ou anti-IL-8/CINC-1 houve inibição parcial da resposta hipernociceptiva 

mediada pela TNF-α, sugerindo que o TNF-α poderia induzir dor diretamente ou via 

estimulação da síntese de IL-1β, IL-6 e/ou IL-8. Esta hiperalgesia induzida pelo TNF-α 

foi inibida parcialmente pelo uso independente de inibidor de ciclooxigenase 

(indometacina) e o do atenolol. Mas, quando estas drogas foram infundidas 

concomitantemente, aboliu a resposta por completo, sugerindo que o TNF-α 
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induziu dor via liberação final de prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas 

(Cunha et al., 1992; Cunha,Verri, 2007; Cunha et al., 2005).  

 As prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas induzidas pelo TNF-α, 

provavelmente, após serem liberadas estimulam as terminações nervosas e 

conseqüentemente ativam o sistema nervoso central (Watkins et al., 1995a). 

 A indução da produção do TNF-α após estímulo inflamatório/nociceptivo, 

não é apenas periférico, mas também central. Estudo realizado com camundongos 

demonstrou que após administração periférica (na pata) do CFA (Freud’s adjuvant) 

ocorreu aumento da expressão do TNF-α no córtex cingulado e também aumento 

da transmissão sináptica, sugerindo que a hiperalgesia induzida pela TNF-α, em 

animais, não é apenas devida ao aumento da produção periférica, mas também da 

produção no sistema nervoso central (Jia et al., 2007). 

  

 O TNF-α não estar apenas associado à indução de quadros de dor aguda, 

mas também de dores crônicas ou persistentes, quando há exposição continuada 

das terminações nervosas ao TNF-α. Estudo brasileiro realizado com ratos verificou 

que a administração intraplantar (i.pl.) diária de TNF-α durante 18 dias resultou em 

hipersensibilidade mecânica com duração mínima de 30 dias após interrupção da 

infusão. Esta hipersensibilidade foi prevenida parcialmente pelo co-tratamento dos 

animais com indometacina ou atenolol, mas foi abolido completamente pela 

administração associada das duas drogas, sugerindo que a dor persistente, assim 

como da dor aguda induzida pelo TNF-α IL-1β são mediadas pela liberação de 

prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas e conseqüente estimulação dos 

nociceptores (Sachs et al., 2002). 

 O papel do TNF-α na indução e manutenção da dor aguda e crônica em 

animais está claramente descrito (Verri et al., 2006), mas há dúvidas se em 

humanos o TNF-α também estaria associado a estes tipos de afecções.   

 Em humanos, foram levantados diversos estudos que reforçaram o papel 

do TNF-α na dor neuropática, nas dores musculoesqueléticos, tais como a 

fibromialgia e também na dor oncológica. Os estudos em humanos não se prestam 
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a descrever os mecanismos de indução de dor, mas por comparação de grupos e 

considerando também o padrão temporal de ocorrência dos eventos, apresentam 

evidências da participação do TNF-α na dor.   

 No que se refere à participação do TNF-α na dor neuropática, alguns 

autores têm verificado aumento dos níveis circulantes e da expressão do TNF-α em 

terminações nervosas em pacientes com este tipo de afecção. Estudo realizado com 

biópsias de nervos periféricos de pacientes com dores neuropáticas de diversas 

etiologias verificou maior expressão do TNF-α em pacientes com dor neuropática 

em comparação a pacientes sem neuropatias (Empl et al., 2001). Em doentes com 

dor neuropática, decorrente de lesão da medula espinhal, foi verificado maiores 

níveis séricos de TNF-α (51,1±129,1 versus 6,4±17,1 pg/ml) e IL-6 (6,8±135,0 versus 

2,0±2,3 pg/ml) do que em indivíduos saudáveis (Davies et al., 2007). 

 Outra evidência da participação do TNF-α na dor neuropática em humanos 

é proveniente de um relato de caso da efetividade do antagonista do TNF-α, o 

etanercept, no alívio da dor neuropática decorrente de hérnia discal. O uso do 

fármaco resultou em alívio significativo da dor (Tobinick, 2003a). Entretanto, outro 

estudo realizado com 6 pacientes com dor crônica radicular e lombalgia não 

observou melhora significativa da dor após infusão intradiscal do etanercept (Cohen 

et al., 2007). Infelizmente, os dois estudos foram realizados com amostras muito 

pequenas não podendo assegurar ou negar a efetividade do etanercept no alívio da 

dor neuropática.  

 Há também estudos que sugerem a participação do TNF-α na síndrome 

complexa de dor regional (SCDR). Estudo comparando pacientes com e sem 

hiperalgesia mecânica e controles saudáveis verificou maior expressão do receptor 

TNFR1 nos indivíduos com SCDR+hiperalgesia que nos demais grupos (Maihofner et 

al., 2005). Estudo como modelo animal de SCDR também identificou associação 

entre aumento do TNF-α, cfos e dor (Sabsovich et al., 2007). Entretanto, estudo 

também realizado com pacientes com SCDR tipo I (n=66) avaliando a concentração 

do TNF-α e IL-6 no fluído de vesículas da área sintomática e na pele normal, 

verificou que os níveis das citocinas foram maiores na área dolorosa nos saudáveis, 
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mas não foi identificada associação entre os sinais e sintomas da SCDR e os níveis 

das citocinas (Wesseldijk et al., 2007). Desta forma, pode-se dizer que não há 

evidências suficientes que apóiem a associação em aumento do TNF-α e SCDR. 

 Os estudos desenvolvidos com pacientes com dores musculoesqueléticos 

corroboram com a hipótese de associação entre aumento do TNF-α e a ocorrência 

de dor. Trabalho realizado com 80 pacientes com fibromialgia verificou que estes 

tiveram níveis plasmáticos de TNF-α e IL-8 significativamente maiores que os 

controles saudáveis (Bazzichi et al., 2007). O TNF-α também foi mais 

freqüentemente (≈ 30%) expresso na pele de pacientes com fibromialgia que em 

controles saudáveis, e foi concomitante a expressão da IL-6 e IL-1β (Salemi et al., 

2003). 

 Em pacientes com câncer, especificamente, o TNF-α também tem sido 

associado à ocorrência de dor por metástase óssea, visto que após o uso 

endovenoso do 89SrCl2 por pacientes com metástases vertebrais, houve redução 

significativa da dor e dos níveis séricos do TNF-α (Fang et al., 2006). Além deste 

estudo, um relato de dois casos apresentou que o uso do etanercept por pacientes 

com dor por metástases vertebrais, resultou em alívio da dor (Tobinick, 2003b). 

 

2.2.4 Interleucina-8 

 A interleucina-8 é uma citocina pró-inflamatória membro da família das 

quimiocinas CXC, sendo também denominada de CXCL8 em humanos, CINC-

1/CXCL1 em ratos (Baggiolini et al., 1994) e quimiocina derivada de queratinócito 

(KC) em camundongos (Cunha et al., 2005).  

 A interleucina-8 ao ligar-se aos receptores CXR1 e CXCR2 exerce diversas 

funções, sendo a principal, a indução da quimiotaxia (Remick, 2005). Além disto, 

também tem sido associada à indução de angiogênese; estimulação da proliferação 

celular; indução de dor e hipernocicepção; aumento da concentração intracelular 

de cálcio em neutrófilos, monócitos, linfócitos T, basófilos, eosinófilos, 

queratinócitos; induz liberação de leucotrienos e histamina; estimula produção de 
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prostaglandinas E2 por células de músculo liso; induz migração de leucócitos; induz 

febre (Cunha et al., 1991; Wuyts, 1998; Yan et al., 2006; Zampronio et al., 1995).  

 A IL-8 é produzida principalmente por monócitos, macrófagos ativados, 

células mononucleares, células natural killer, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, 

precursores de células mielóides, astrócitos, hepatócitos, células, fibroblastos, 

células endoteliais, sinoviais e epiteliais (Wuyts, 1998). A IL-8 também é produzida 

por algumas células tumorais, a exemplo dos carcinomas de pulmão, embora a 

produção nestas células seja pequena ou indetectável (Zhu et al., 2004).  

 As ações da IL-8 ocorrem após a sua ligação aos receptores de membrana e 

indução de transcrição de algumas seqüências do DNA responsivas a IL-8.. Assim 

como os demais receptores para quimiocinas, os da IL-8 são membros da 

superfamília de receptores de rodopsina e serpentina (Remick, 2005; Wuyts, 1998). 

Dentre os receptores para quimiocinas, o CXCR1 é o que expressa à maior afinidade 

pela IL-8 e baixa afinidade para outras citocinas. Este receptor é também 

denominado de IL-8 receptor A (IL-8RA). Além do CXCR1, a IL-8 também tem como 

receptor o CXCR2 (Oppenheim,Ruscetti, 2000). 

 Os receptores CXCR1 e CXCR2 são expressão na superfície de diversas 

células, e certamente mediam o efeito hipernociceptivo da IL-8 (Wuyts, 1998). Em 

algumas células do sistema nervoso central também há expressão de receptores de 

quimiocinas. Estudo realizado com cultura de células verificou que astrócitos e 

micróglia expressaram CXCR2 na sua superfície (Lacy et al., 1995).  No processo de 

iniciação da inflamação ambos receptores têm sido identificados como 

desempenhando importante papel. Segundo Chuntharapai e Kim (1995), a ligação 

da IL-8 ao CXCR2 é importante para iniciar a migração de neutrófilos para o local da 

lesão e o CXCR1 medeia os efeitos da IL-8 no local da inflamação.   

 Diversos estímulos induzem a produção de IL-8, dentre estes incluem-se os 

lipopolissacarídeos, bactérias ativadoras de macrófagos, produtos virais, derivados 

de plantas, antígenos que ativam células T e indutores de agregação plaquetária, 

lesão tecidual e outras citocinas pró-inflamatórias (ex. TNF-α, IL-1, IL-2, IFN-γ) 

(Cunha et al., 1992; Oppenheim,Ruscetti, 2000; Remick, 2005; Wuyts, 1998).  
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 Na indução de dor e hipernocicepção, a participação da IL-8 também tem 

sido demonstrada, embora os mecanismos ainda não estejam completamente 

descritos (Cunha et al., 1991). Um dos primeiros estudos a demonstrar o efeito 

hipernociceptivo da IL-8 foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Estes 

desenvolveram experimentos com ratos e verificaram que após administração 

intraplantar (i.pl.) da IL-8 (CINC-1) ocorreu hiperalgesia dose-dependente, a qual 

não foi inibida com o pré-tratamento do animal com indometacina ou antagonista 

da IL-1β, sugerindo que a hiperalgesia induzida pela IL-8, era independente de 

prostaglandinas e da IL-1β. O efeito hiperalgésico da IL-8 foi abolido apenas após 

infusão i.pl. do soro anti-IL-8 e da administração individualizada do propranolol, do 

atenolol e do antagonista do receptor de dopamina, mas a hipernocicepção foi 

abolida apenas na pata onde ocorreu a administração da carragenina ou da IL-8. 

Mas a administração sistêmica da guanetidina antagonizou a hiperalgesia nas duas 

patas, sugerindo que o efeito hipernociceptivo da IL-8 era mediado pela liberação 

de aminas simpaticomiméticas, seguida da estimulação das terminações periféricas 

(Cunha et al., 1991). 

 Em estudo mais recentemente publicado pelo mesmo grupo de 

pesquisadores, desenvolvidos com camundongos e não mais com ratos, o papel da 

IL-8 na dor, continuou a ser confirmado, mas foi observado que a administração do 

antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra), assim como da indometacina e da 

guanetidina, isoladamente, inibiu parcialmente a resposta hipernociceptiva da IL-8 

(quimiocina derivada de queratinócito- KC). Mas quando a guanetidina foi co-

administrada com a indometacina, ocorreu inibição completa da hiperalgesia, 

sugerindo que o efeito álgico da IL-8, em camundongos, seria mediado pela 

liberação de aminas simpaticomiméticas e também de prostaglandinas (Cunha et 

al., 2005).  

 A partir da observação do estudo desenvolvido com ratos e com 

camundongos, pode-se sugerir que a via de indução de dor pela IL-8 depende do 

tipo de animal. Desta forma, em humanos pode ser que o efeito nociceptivo da IL-8 

seja mediado por diferentes mediadores.   
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 Em humanos, a IL-8 tem sido freqüentemente associada com a intensidade e 

ocorrência de dores nociceptivas (musculoesqueléticas) e neuropáticas. Um 

exemplo disto é um estudo desenvolvido com pacientes com fibromialgia (n=81) 

que ao avaliar os níveis séricos da IL-6, IL-8, IL-2r e IL-1 foi verificado que apenas os 

níveis da IL-8 foram significativamente maiores entre os pacientes com fibromialgia 

que entre os controles saudáveis (n=32). Além disto, a IL-8 correlacionou-se 

significativamente com a intensidade da dor (r=0,35, p<0,01) (Gur et al., 2002). Um 

segundo estudo também realizado com pacientes com fibromialgia, igualmente 

observou nestas pacientes maior concentração séria de IL-8 que em controles 

saudáveis, sugerindo que a IL-8 desempenha um papel importante na mediação da 

fibromialgia (Wallace et al., 2001). 

 Por ser a fibromialgia uma afecção musculoesquelética e muitos pacientes 

com câncer também apresentarem este tipo de dor associada a uma dor principal, 

devido ao desuso e posturas antálgicas, espera-se que no presente estudo também 

se observe uma maior concentração de IL-8 dentre os pacientes com dor 

oncológica.  

 Um dos únicos estudos que avaliou a associação entre dor oncológica e 

citocinas pró-inflamatórias, foi realizado com pacientes com doença avançada e dor 

intratável decorrente de metástases vertebrais (n=13) e avaliou o efeito do infusão 

intratecal de betametasona na dor e na concentração de IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α no 

líquido cefalorraquidiano. Neste estudo os autores descreveram que houve redução 

da dor, mas foi acompanhada apenas pela redução da IL-8 não tendo sido alterados 

os níveis das demais citocinas (Inada et al., 2007). Estes resultados sugerem que a 

dor óssea estaria associada ao aumento das IL-8 no sistema nervoso central. Mas, 

será que também estaria associada a aumento da concentração periférica em 

pacientes com dor oncológica? Infelizmente não foi identificada resposta para esta 

questão e o presente estudo propôs-se a respondê-la.  
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2.3 CITOCINAS, DOR E QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE  

 

A partir dos estudos revisados neste trabalho observou-se que após 

estímulo doloroso, as citocinas pró-inflamatórias ao serem liberadas sinalizam ao 

sistema nervoso central induzindo produção central de citocinas, estimulação 

hipotalâmica e produção de mediadores inflamatórios que induzem dor. Estas 

citocinas também são capazes de induzir diversos outros sintomas emocionais (ex. 

depressão) (Costanzo et al., 2005; Meyers et al., 2005), comportamentais (ex. 

isolamento social) (Watkins,Maier, 2000), hormonais (ex. aumento ACTH e cortisol) 

(Spath-Schwalbe et al., 1998) e físicos (ex. fadiga, perda de peso, alteração cognitiva 

etc.) (Bower et al., 2002; Krzystek-Korpacka et al., 2007), os quais são coletivamente 

denominadas de comportamento de doença ou, no inglês, sickness behaviour 

(Watkins,Maier, 2000). 

Muitos dos sintomas acima referidos são freqüentemente observados nos 

pacientes com câncer e com dor. Alguns autores sugerem que estes sintomas 

ocorreriam agrupados (cluster) devido ao compartilhamento de mecanismos 

fisiopatológicos (Cleeland et al., 2003; Lee et al., 2004).  

Um destes prováveis mecanismos seria o aumento da produção de citocinas 

pró-inflamatórias, uma vez que a ocorrência de dor tem sido associada a aumento 

das citocinas, bem como da fadiga (Inagaki et al., 2007), das alterações do sono 

(Haack et al., 2007), da depressão (Gur et al., 2002; Suarez, 2003; van den Biggelaar 

et al., 2007), entre outros sintomas. Além disto, estudos realizados com humanos 

verificaram que a administração de IL-2 e IFN-α em pacientes com câncer estava 

associada ao desenvolvimento de sintomas cognitivos e depressivos (Capuron et al., 

2000); e a administração de IL-6 em homens saudáveis resultou em diminuição da 

capacidade de concentração, fadiga, alteração do sono, aumento da proteína C 

reativa e da sensação de indisposição (Spath-Schwalbe et al., 1998). 

A própria dor em si não é apenas um sintoma físico, mas tem diversas 

repercussões, sendo denominada de “dor total”. A denominação “dor total” é a 

expressão do conceito de que ao ser humano é impossível interpretar apenas o 
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aspecto nociceptivo da dor (quantidade de tecido lesado). A dor, nos seres 

humanos, é um quadro em que além da nocicepção, outros fatores físicos, 

emocionais, sociais e espirituais estão imbricados de modo indissociável, e influem 

na vivência e expressão da queixa (Pimenta,Ferreira, 2006).  

A ocorrência destes outros sintomas, em pacientes com dor, provavelmente 

é resultante do aumento das citocinas induzido pela presença do estímulo doloroso 

e poderia justificar a baixa qualidade de vida (QVRS) observada entre pacientes com 

câncer com dor quando comparados a pacientes sem dor (Ferreira et al., 2007a).  

Alguns estudos desenvolvidos com pacientes com câncer também 

corroboram com a hipótese de que o aumento das citocinas estaria associado à 

piora da qualidade de vida e da capacidade funcional (Costanzo et al., 2005; Meyers 

et al., 2005; Rich et al., 2005). Um destes estudos foi realizado com pacientes com 

câncer colorretal. Os autores ao avaliarem a capacidade funcional e a QVRS, 

utilizando o instrumento QLQ-c30, observaram que o aumento dos níveis 

circulantes da IL-6 estava associado à menor capacidade funcional, pior qualidade 

de vida emocional e social e piora do apetite, confirmando a hipótese de associação 

entre aumento dos níveis circulantes de citocinas e piora da QVRS em pacientes 

com câncer (Rich et al., 2005). 

Outro estudo desenvolvido com pacientes com câncer pâncreas mostrou 

que aumentos dos níveis circulantes de IL-6, IL-8 e IL-10 estavam associados à pior 

capacidade funcional e maior perda de peso. Além disto, a IL-6 foi preditora de 

menor sobrevida (Ebrahimi et al., 2004). Em pacientes com tumores gástricos foi 

verificado que a qualidade de vida geral, avaliada pelo instrumento QLQ-c30, foi 

significativamente pior entre pacientes com altos níveis de TNF-α e IL-1β, e estes 

níveis foram maiores entre doentes desnutridos. Além disto, foram observadas 

correlações significativas entre os domínios físico, social e cognitivo com o TNF-α; os 

domínios social e cognitivo com a IL-1β; e o entre as escalas de sintomas de dor, 

anorexia e náuseas e vômitos com o TNF-α, sugerindo o impacto negativo do 

aumento das citocinas sobre as dimensões da qualidade de vida relacionada à 

saúde (Correia et al., 2007). 
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Todas as mudanças induzidas pela sinalização central das citocinas, 

associadas à ocorrência da dor, poderiam contribuir para a piora da qualidade de 

vida dos pacientes com câncer, visto que os sintomas de fadiga, perda de apetite, 

depressão, entre outros são avaliados pelas medidas de qualidade de vida 

relacionada à saúde. Mas, não foi identificado nenhum estudo que avaliou a relação 

entre citocinas e qualidade de vida em pacientes com dor oncológica. Desta forma, 

no presente estudo foi levantada a hipótese de que o aumento dos níveis 

circulantes das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α poderia resultar 

em piora da qualidade de vida dos pacientes com dor, e também em aumento do 

impacto negativo da dor sobre a qualidade de vida dos pacientes com câncer.  

 

A qualidade de vida é um construto multidimensional e um conceito ainda 

bastante controverso e amplo, para o qual não existe, até o momento, uma 

definição única que seja aceita por todos. Mas, de maneira geral tem sido adotado 

o conceito proposto pelo Grupo de Qualidade de Vida da Divisão de Saúde Mental 

da OMS que definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Esta definição 

baseia-se nos pressupostos de que qualidade de vida é um construto subjetivo 

(percepção do indivíduo), multidimensional e que inclui elementos de avaliação 

tanto positivos (p.ex., mobilidade) como negativos (p.ex., dor) (Fleck et al., 1999). 

No setor saúde foram introduzidas definições específicas, como qualidade 

de vida relacionada à saúde (health-related quality of life), visando apreender o 

valor atribuído à vida, quando ela passa a ser modificada por limitações na esfera 

física, psicológica e nas funções sociais, em decorrência da doença, do tratamento e 

de outros agravos (Kimura,Ferreira, 2004). Há algumas definições de qualidade de 

vida relacionada à saúde (QVRS), mas todas têm como denominador comum a 

percepção do paciente sobre a sua vida frente à doença ou estado de saúde. 

Segundo Schipper e colaboradores (1996), “o conceito de qualidade de vida 

representa uma tentativa de (…) quantificar em termos cientificamente analisáveis, 
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as conseqüências da doença e de seu tratamento na percepção do paciente sobre 

sua habilidade de viver uma vida útil e plena”. 

Para Cella e colaboradores (1993), nos pacientes com câncer,  a QVRS seria a 

avaliação do paciente de sua satisfação com o seu nível atual de funcionalidade, 

comparado com o que ele percebe ser possível ou ideal. 

Gotay, Moore (1992) definem qualidade de vida para pacientes com câncer 

como um estado de bem-estar que é composto por dois componentes: a habilidade 

para desempenhar as atividades diárias que reflete o bem-estar físico, psicológico e 

social e a satisfação do paciente com o seu nível de funcionalidade e com o controle 

da doença e/ou sintomas relacionados ao tratamento. 

Mais recentemente tem sido proposto que a qualidade de vida relacionada 

à saúde (QVRS) representa a percepção do indivíduo sobre como sua doença ou 

tratamento afetam, minimamente, os aspectos físicos, mentais 

(psicológico/emocional), sociais e ocupacionais da sua vida (Bren, 2006; Fallowfield, 

2002).  

A avaliação da percepção do paciente sobre o seu tratamento ou condição 

clínica tem sido realizada com a aplicação de medidas denominadas de patient-

reported outcomes (PRO). PRO são medidas de qualquer aspecto do estado de 

saúde do paciente, as quais são relatadas diretamente pelo mesmo, sem a 

interpretação das respostas pelo médico ou qualquer outra pessoa (Bren, 2006). 

Dentre as medidas de PRO estão as de avaliação de qualidade de vida, 

especialmente da qualidade de vida relacionada à saúde (health-related quality of 

life- HRQOL). 

 A QVRS pode ser mensurada por instrumentos genéricos e específicos. Os 

genéricos são os de base populacional, não sendo específicos por patologias, raça, 

idade, sexo ou grupos. São mais apropriados para aplicação em estudos 

epidemiológicos, planejamento e avaliação de saúde. Os específicos são os que 

avaliam as situações relacionadas à qualidade da vida cotidiana dos indivíduos, 

subseqüente à experiência de determinadas doenças, agravos ou intervenções 

médicas, sendo utilizados apenas em grupos específicos por doenças, grupo etário, 
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sexo, etc.(Soni,Cella, 2002).  

Os instrumentos genéricos, embora sejam úteis para fazer comparações entre 

indivíduos com diferentes doenças, não apresentam a especificidade necessária 

para determinar o verdadeiro impacto, seja dano ou benefício, de tratamentos 

(Fallowfield, 2002). Assim, os instrumentos específicos deveriam ser 

preferencialmente utilizados em ensaios clínicos e para avaliar resposta terapêutica 

na prática clínica diária.  

A avaliação da QVRS em oncologia utiliza-se, principalmente, de dois 

conjuntos de instrumentos elaborados por grupos cooperativos que estudam os 

efeitos dos tratamentos na QVRS. Na Europa, o European Organization for 

Research in the Treatment of Cancer Questionnaire (EORTC QLC-30) é o 

instrumento mais empregado (Aaronson et al., 1993), e nos Estados Unidos o 

FACT-G (The Functional Assessment of Cancer Therapy)(Cella et al., 1993) é o mais 

freqüentemente utilizado (Anderson,Lutgendorf, 2000). Os dois instrumentos são 

genéricos, podendo ser utilizados para todos os tipos de câncer (Soni,Cella, 2002). 

 A partir da compreensão da associação entre aumento das citocinas e 

qualidade de vida relacionada à saúde novas estratégias de tratamento podem ser 

propostas para aliviar os sintomas e conseqüentemente melhorar a dor e a 

qualidade de vida dos doentes com câncer. 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

 

5.1 Tipo de estudo 
 

Para responder aos objetivos, foi realizado um estudo transversal incluindo 

pacientes com câncer sem dor e com dor oncológica e controles saudáveis.  

 

5.2 Local e período 
 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Dor Oncológica do Centro 

Interdisciplinar de Dor, nos Ambulatórios de Ginecologia, Urologia e Pneumologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC-FMUSP) e no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC).  

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa do HC-FMUSP (Anexo A) e do IBCC (Anexo B), sendo 

executado conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, relativa às Diretrizes Éticas e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em 

Seres Humanos. 

Os dados foram coletados no período de fevereiro de 2004 a julho de 2007. 

No período de setembro de 2006 a fevereiro de 2007 a coleta de dados foi 

interrompida em função do programa de doutorado sanduíche da pesquisadora no 

M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas. 

 

5.3 Amostras 

 

A amostra foi constituída por pacientes com câncer, com e sem queixa de 

dor e por indivíduos saudáveis. Foram avaliados 308 indivíduos, sendo 43 (13,96%) 
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saudáveis e 265 (86,04%) pacientes com câncer. Destes, 143 (53,96%) tinham dor e 

122 (46,04%) não tinham dor.  

Na análise dos dados, foram incluídos apenas os pacientes e os controles 

saudáveis que coletaram sangue para dosagem de citocinas pró-inflamatórias. 

Assim, a amostra total incluída no estudo foi constituída por 243 indivíduos, sendo 

23 (9,47%) controles saudáveis e 220 (90,53%) pacientes com câncer.  Destes, 125 

(56,82%) tinham dor oncológica e 95 (43,18%) não tinham dor oncológica ou de 

qualquer outra origem. 

 

5.3.1 Estimativa do tamanho da amostra de pacientes com câncer 

 

A estimativa do tamanho da amostra foi baseada na hipótese de que haveria 

diferença estatisticamente significante nos escores de qualidade de vida geral de 

pacientes com e sem dor. A hipótese baseada na concentração plasmática das 

citocinas pró-inflamatórias não foi utilizada como referência, pois no momento da 

estimativa da amostra, em 2004, não foram identificados estudos comparando 

concentração de citocinas entre pacientes com câncer com e sem dor ou em 

relação a controles saudáveis e os dados do presente estudo ainda não estavam 

disponíveis.  

 O tamanho amostral foi inicialmente estimado a partir dos escores de 

qualidade de vida geral apresentados por 1021 pacientes com câncer de pulmão de 

não pequenas células incluídos em estudo multicêntrico coordenado pela European 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), no qual foram 

comparados os escores de pacientes com e sem dor, utilizando o mesmo 

instrumento do presente estudo (Di Maio et al., 2004). Assim, foi estimada uma 

amostra de 286 indivíduos com câncer, sendo 143 com dor e igual número sem dor, 

assumindo erro α= 0,05 e β= 0,20. 

 No decorrer do estudo, conforme planejado, a amostra foi recalculada 

baseando-se nos escores de qualidade de vida geral do instrumento EORTC-QLQ-

c30 provenientes de 140 pacientes avaliados no presente estudo (Tabela 1). Desta 
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forma, considerando os escores médios e desvios-padrão obtidos pelos pacientes 

com e sem dor, obteve-se um tamanho de efeito (effect size) de 0,40 (Tabela 1). 

Este valor indicou que seriam necessários 200 pacientes (100 em cada grupo), para 

assegurar um α=0,05 e poder de 80% (β=0,20) (Browner et al., 2007). 

 

Tabela 1. Cálculo do effect-size para as escalas de sintomas e qualidade de vida do 

EORTC-QLQ-c30 em pacientes com câncer, com e sem dor. São Paulo, 2006. 

Escalas Funcionais e de Sintomas Presença de dor Effect-size 

Não (n=115) Sim (n=25) 

Média DP Média DP  

Estado de saúde e qualidade de vida 
global 

75,00 22,52 55,04 27,89 0,40 

Escalas de Sintomas      

Fadiga 20,00 18,98 40,94 29,09 -0,44 

Náuseas e vômitos 6,00 17,92 11,75 22,92 -0,14 

Dor 13,33 25,91 73,68 29,53 -1,09 

Dispnéia 28,00 35,59 24,91 33,32 0,04 

Insônia 28,00 43,76 58,95 43,34 -0,36 

Perda de Apetite 16,00 30,61 37,54 43,28 -0,29 

Constipação 8,00 17,43 37,89 42,56 -0,50 

Diarréia 8,00 22,11 5,26 18,40 0,07 

Escalas Funcionais/Qualidade de vida      

Funcionamento físico 77,07 23,81 49,68 30,66 0,50 

Desempenho de atividades 83,33 31,91 32,63 35,22 0,76 

Funcionamento Emocional 63,67 27,20 47,46 30,94 0,28 

Funcionamento Cognitivo 68,67 31,67 68,77 31,25 0,00 

Funcionamento social 77,33 33,64 61,48 33,02 0,24 

Dificuldades financeiras 26,67 39,67 40,82 43,74 -0,17 

      
Nota: dp=desvio-padrão. 

 

5.3.2 Estimativa do tamanho da amostra de controles saudáveis 

 

Os indivíduos saudáveis foram incluídos como controle para os níveis 

plasmáticos das citocinas dos pacientes com câncer. O tamanho da amostra foi 

estimado, em 2007, considerando o percentual adotado em estudo anteriormente 

realizado com pacientes com câncer por pesquisadores do M.D. Anderson Cancer 
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Center, no qual foram dosadas as citocinas (IL-12, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-1 e IL-8) de 

pacientes com câncer e controles saudáveis (Pusztai et al., 2004). Neste estudo, o 

percentual adotado foi de 25% do total do grupo de interesse, no caso, os pacientes 

com câncer e dor. Como no presente estudo a amostra estimada para o grupo de 

interesse foi de 100 casos, a amostra final estimada para os controles saudáveis foi 

de 25 indivíduos. 

 

5.3.3 Critérios de Inclusão 

 

Para inclusão no estudo, os pacientes e controles deveriam atender os 

seguintes critérios: 

 

Para inclusão de pacientes com dor 

� Ter idade igual ou superior a 18 anos; ter diagnósticos de neoplasia maligna 

confirmado por exame anátomo-patológico (biópsia); apresentar queixa de dor 

oncológica há, no mínimo, 30 dias; não apresentar disfunção simbólica da 

linguagem; estar orientado em relação a si próprio, ao tempo e lugar; não ter 

diagnóstico médico de distúrbios psiquiátricos, exceto depressão; e não ter sido 

submetido à cirurgia, quimioterapia ou radioterapia nos últimos 30 dias 

anteriores a entrevista; não apresentar comorbidades associadas a quadros de 

dores agudas ou crônicas; não apresentar quadro infeccioso.  

� A dor oncológica foi diagnosticada pela doutoranda e pelo médico 

responsável pelo Ambulatório de Dor oncológica do Centro Multidisciplinar de 

Dor do HCFMUSP. 

 

Para inclusão de pacientes sem dor 

Foram adotados os mesmos critérios definidos para os pacientes com dor, no 

primeiro item, sendo acrescidos os seguintes: 
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� Não ter queixa de dor crônica ou aguda há pelo menos 14 dias; não estar 

fazendo uso de medicamentos analgésicos no mesmo período; e não 

apresentar infecção aguda ou crônica. 

 

Para inclusão de indivíduos saudáveis 

� Ter idade igual ou superior a 18 anos; não referir diagnóstico de neoplasia 

maligna ou de qualquer outra patologia aguda ou crônica no momento da 

entrevista; não estar fazendo uso de medicamentos; e não apresentar 

disfunção simbólica da linguagem. 

 

 

5.3.4 Definição dos grupos de comparação 

 

a)Pacientes com dor 

Os pacientes com dor foram subdivididos em dois grupos, visando controlar 

o efeito do tratamento adequado da dor (uso de analgésicos) sobre a intensidade 

de dor, o nível plasmático de citocinas e a QVRS. Para determinar se os pacientes 

estavam adequadamente tratados, foi calculado o Pain Management Index (PMI).  

 O Pain Management Index (PMI) é um índice, inicialmente proposto por 

Cleeland e colaboradores (Cleeland et al., 1994) para avaliar adequação do 

tratamento da dor, sendo baseado na diferença entre os medicamentos prescritos e 

a intensidade da pior dor nas ultimas 24 horas. Este índice foi submetido à avaliação 

por diversos pesquisadores, sendo feitas algumas propostas de alterações (de Wit 

et al., 1999; de Wit et al., 2001; Lin,Ward, 1995; Yun et al., 2004). Dentre estas 

propostas, inclui-se a utilização da dor média e dos medicamentos em uso como 

fatores para calcular o índice. 

 No presente estudo, o PMI foi calculado considerando a intensidade média 

da dor nas últimas 24 horas e os medicamentos em uso. A cada um destes aspectos 

foi dado um determinado peso: 
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Intensidade da dor: 

� Sem dor = 0 

� Leve = 1 

� Moderada = 2 

� Intensa = 3 

Nível da terapia: 

� Nenhum analgésico= 0 

� AINH (antiinflamatórios não-hormonais) e analgésicos não-opióides= 1 

� Opióide leve = 2 

� Opióide forte = 3 

 

 A partir dos pesos dados acima, foi calculado o escore do PMI segundo a 

fórmula abaixo: 

 

PMI= nível da terapia em uso – intensidade média da dor  

 

 Os escores do PMI podem variar de –3 a 3, sendo que escores menores que 

zero (< 0) indicam controle inadequado da dor e valores maiores ou iguais a zero (≥ 

0) indicam controle adequado da dor (Cleeland et al., 1994). 

 

Após o cálculo do PMI, os pacientes com dor foram subdivididos em dois 

subgrupos: controle adequado e controle inadequado. Dos 143 pacientes com dor 

entrevistados, 65,04% (n=93) estavam com a dor adequadamente controlada e 

34,96% (n=50) com controle inadequado. Entretanto, apenas 125 foram incluindos 

no estudo, sendo que 76 (60,80%) tiveram controle adequado e 49 (39,20%), 

controle inadequado. 

Ao ser avaliada a intensidade média de dor referida pelos pacientes 

constatou-se que os com controle adequado tiveram dor de intensidade leve 

(mediana=4, variando de 2-4,5) e os com controle inadequado referiram 

intensidade moderada a intensa (mediana=7, variando de 5-8). Assim, ao longo das 
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análises, os pacientes com controle adequado e inadequado foram denominados de 

grupo com dor leve e grupo com dor moderada a intensa, respectivamente. 

 

b) Pacientes sem dor e controles saudáveis 

Os indivíduos incluídos no grupo sem dor foram pacientes com câncer que 

não apresentaram dor oncológica ou qualquer outro tipo de afecção dolorosa e 

também não fizeram uso de analgésicos nos 14 dias antes da entrevista. 

Os controles saudáveis foram indivíduos sem câncer e que não 

apresentavam dor e nenhuma patologia aguda ou crônica. 

 

 

5.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos utilizados neste estudo incluíram um questionário de 

avaliação das características sociodemográficas e clínicas (Apêndice A), o Inventário 

Breve de Dor (BPI) (Cleeland,Ryan, 1994) (Anexo C), o questionário de dor McGill 

(MPQ) (Melzack, 1975) (Anexo D), o Inventário de Depressão de Beck (IDB) 

(Gorenstein,Andrade, 1998) (Anexo E), a Escala de Desempenho Funcional de 

Karnofsky (Karnofsky Performance Status Scale- KPS) (Karnofsky et al., 1948) (Anexo 

F), o questionário de qualidade de vida da European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life-core 30 (EORTC QLQ-C30) (Aaronson et al., 

1993) (Anexo G) e a ficha de avaliação do respondente sem dor (Apêndice B). 

 

5.4.1 Questionário de avaliação das características sociodemográficas e 

clínicas 

 

A ficha de informações sobre o respondente foi adotada para obter 

informações sobre aspectos sócio-econômicos, demográficos e clínicos dos 

pacientes incluídos no estudo. As questões clínicas foram preenchidas pelo 

pesquisador mediante consulta ao prontuário do paciente e, quando necessário, 

complementadas por entrevista com o próprio paciente e cuidador/familiar. 
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5.4.2 Inventário Breve de Dor (BPI)  

 

O Inventário Breve de Dor (Brief Pain Inventory) (Cleeland,Ryan, 1994) foi 

utilizado para mensurar a intensidade da dor e o seu impacto em algumas áreas da 

vida do paciente.  

Este instrumento inclui 15 itens, subdivididos em duas partes: a primeira, 

que avalia a intensidade da dor (8 itens) e a segunda, que avalia a interferência da 

dor em aspectos da vida (7 itens): nas atividades em geral, no humor, na habilidade 

para caminhar, no sono, no trabalho, no relacionamento com outras pessoas e no 

aproveitamento da vida.  

A intensidade da dor é avaliada pelo paciente com referência às últimas 24 

horas em uma escala numérica de 0 (ausência de dor) a 10 (tão forte quanto se 

possa imaginar).  

A interferência nos aspectos da vida é também avaliada numa escala 

numérica de 0 (não interferência) a 10 (completa interferência).  

O BPI foi traduzido para o português do Brasil por clínicos e pesquisadores 

do Centro Multidisciplinar de Dor do Hospital das Clínicas da FMUSP (Lin et al., 

2001), e vem sendo utilizado regularmente nos ambulatórios de dor deste centro. 

Para avaliar a adequação da tradução brasileira, esta versão foi retro-

traduzido para o inglês, sob coordenação do autor principal do instrumento, o Prof. 

Dr. Charles Cleeland do University of Texas-M.D. Anderson Cancer Center, e da 

doutoranda Karine A.S. Leão Ferreira, tendo apresentado concordância aceitável em 

todos os itens.  

Na amostra do presente estudo o BPI mostrou-se confiável a partir da 

análise de consistência interna avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach, obtendo 

valor de 0,73 para os itens de dor (1 a 8) e 0,87 para os itens de interferência com 

aspectos da vida. Para o instrumento total (15 itens) o Cronbach-α foi de 0,7, 

atestando a confiabilidade do instrumento em mensurar dor e o seu impacto, se 

considerado o ponto de corte de 0,7 (Nunnaly,Bernstein, 1994). 
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A intensidade da dor mensurada nos itens 3, 6 e 9 do BPI foi classificada em 

três níveis, segundo proposto por Serlin e colaboradores (Serlin et al., 1995). 

� 1 - 4= dor leve 

� 5 – 6= dor moderada 

� 7 – 10= dor intensa 

 

Os níveis de dor extraídos a partir do item 5 do BPI (dor média) foram 

utilizados no cálculo do Pain Index Management (PMI), para classificação da 

adequação do tratamento dos pacientes com dor. 

 

5.4.3 Questionário de Dor McGill (MPQ) 

 

 O “Questionário de Dor McGill” (McGill Pain Questionnaire-MPQ) foi 

desenvolvido por Melzack em 1975 (Melzack, 1975), e traduzido e adaptado para o 

português brasileiro por Pimenta e Teixeira (Pimenta,Teixeira, 1996). É uma medida 

quantitativa da dor, que permite ao paciente descrever as 

qualidades/características da afecção dolorosa (Pimenta,Teixeira, 1996).  No 

presente estudo foi utilizado para avaliar as dimensões da dor. 

 O MPQ contém 78 descritores distribuídos em 20 itens. Estes são 

subdivididos em 4 agrupamentos: sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, 

avaliativo-cognitivo e miscelânea. O grupo sensorial-discriminativo (itens de 1 a 10) 

representa a dimensão sensitiva da dor e refere-se às propriedades mecânicas, 

térmicas, de vividez e espaciais da dor; o afetivo-motivacional (itens de 11 a 15) 

descreve a dimensão afetiva da dor nos aspectos de tensão, medo e respostas 

neurovegetativas; e os descritores do componente cognitivo-avaliativo (item 16) 

visam apreender a avaliação global da experiência dolorosa. Os itens de 17 a 20 

compreendem as dimensões sensitiva, afetiva e avaliativa, mas que por não terem 

sido alocados nos três domínios da dor, permaneceram no questionário 

constituindo um agrupamento denominado de miscelânea. Cada item é composto 

por 2 a 6 descritores qualitativamente similares, mas com propriedades que os 
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tornam diferentes em termos de magnitude (Melzack, 1975; Pimenta,Teixeira, 

1996). 

 No preenchimento do questionário, os descritores foram lidos para o 

paciente, o qual foi orientado a selecionar as palavras que melhor descrevessem as 

características qualitativas da sua dor das ultimas 24 horas, devendo escolher 

apenas uma palavra em cada subgrupo.  

 A versão original do MPQ permite a obtenção de 4 índices. No presente 

estudo apenas dois índices foram calculados: 

� O número de palavras escolhidas (NPE): é o somatório da quantidade total 

de palavras escolhidas dentre as 78 disponíveis; 

� O índice de classificação de dor (ICD): é calculado a partir dos valores 

atribuídos às palavras. Em cada domínio, a palavra que significa menor 

intensidade de dor recebe valor 1, a próxima palavra valor 2 e assim por 

diante. Os valores das palavras escolhidas pelo doente são somados para 

obter o escore total e o escore separado por dimensão. Os itens incluídos 

em cada dimensão foram: 

• Sensorial = Σ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10). 

• Avaliativo = AV16. 

• Afetivo = Σ (A11, A12, A13, A14, A15). 

• Miscelânea = Σ (M17, M18, M19, M20). 

• Escore total do McGill=Σ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 

AV16, A11, A12, A13, A14, A15, M17, M18, M19, M20). 

 

No Brasil, no estudo de tradução, o MPQ aplicado à pacientes com dor 

crônica levou em média 3,5 minutos para ser preenchido.  

 

5.4.4 Inventário de Depressão de Beck (IDB) 

 

 O Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory) é uma escala 

que foi elaborada a partir de sintomas e atitudes específicos de indivíduos 
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deprimidos. O inventário reflete a intensidade (severidade) do sintoma. Foi 

traduzido para a língua portuguesa e publicado no livro Terapia Cognitiva da 

Depressão (Beck et al., 1997). A avaliação das medidas psicométricas demonstrou 

boa confiabilidade e validade concorrente na população brasileira 

(Gorenstein,Andrade, 1998). No presente estudo, o IDB mostrou boa consistência 

interna (Cronbach-α= 0,87). 

A escala original consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja 

intensidade varia de 0 a 3. Os itens referem-se à tristeza, pessimismo, sensação de 

fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, 

autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, 

retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, 

distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática, 

diminuição de libido (Gorenstein,Andrade, 1998). 

Os itens do IDB podem ser subdivididos em dois domínios:  

� Somático: itens 1 a 13. 

� Cognitivo-afetivo: itens 14 a 21. 

 

Os escores do IDB podem ser calculados a partir do somatório dos 21 itens, 

escore total, ou dos itens específicos de cada um dos dois domínios. Após o calculo 

do escore total, o mesmo pode ser classificado a partir de diferentes pontos de 

corte para distinguir os níveis de depressão. De acordo com Beck e colaboradores 

(1988), a escolha do ponto de corte adequado depende da natureza da amostra e 

dos objetivos do estudo. Para pacientes com transtornos afetivos, são 

recomendados os seguintes pontos de corte:  

� 0-9: sem depressão ou depressão mínima 

� 10-18: depressão leve a moderada 

� 19-29: depressão moderada a grave 

� 30-63: depressão severa 
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Para amostras sem diagnóstico de transtornos afetivos, é recomendado que 

escores acima de 15 indiquem disforia e que o termo “depressão” deveria ser 

utilizado apenas quando o escore total fosse maior ou igual a 21 pontos (Beck et al., 

1988). 

Para pacientes com dor, o ponto de corte indicativo de depressão maior 

seria 21. Estudo desenvolvido com pacientes com dor crônica verificou que 

praticamente todos os que apresentaram escore ≥ 21 pontos foram também 

diagnosticados como tendo depressão, quando avaliados segundo os critérios 

estabelecidos pelo DMS-IV (Geisser et al., 1997)  

No presente estudo, foi calculado o escore total do IDB, adotando-se o 

escore de 21 pontos como ponto de corte para classificar os indivíduos como 

apresentando ou não depressão. Foram também calculados os escores para os 

domínios cognitivo e somático. 

 

5.4.5 Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky (Karnofsky 

Performance Status Scale - KPS)  

 

A Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky (KPS) foi desenvolvida por 

Karnofsky e Burchenal em 1949, sendo o primeiro instrumento desenvolvido para 

avaliação funcional de pacientes com câncer (Schag et al., 1984).  

O KPS permite classificar os pacientes de acordo com o seu grau de 

comprometimento funcional, a partir de uma escala de 0 a 100 representando a 

capacidade de desempenhar atividades da vida diária, de realizar atividades laborais 

e a necessidade de receber cuidados especiais (Schag et al., 1984).   

O desempenho funcional dos pacientes deste estudo foi avaliado a partir dos 

critérios estabelecidos na Escala de Karnofsky abaixo discriminados, sendo que 

quanto maior a nota dada pelo avaliador, melhor o desempenho funcional do 

paciente: 

80 a 100 pontos= capacidade para desempenhar atividades da vida diária e 

trabalhar; sem necessidade de cuidados especiais;   
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50 a 70 pontos = incapacidade para trabalhar; capaz de ficar em casa e de dar 

conta da maioria das necessidades pessoais; necessidade variável de assistência. 

0 a 40 pontos = incapacidade para o auto-cuidado; requer o equivalente a 

cuidado institucional ou hospitalar; progressão rápida da doença. 

 

5.4.6 The European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire “Core” 30-items (EORTC-QLQ-c30) – versão 3.0  

 

O EORTC QLQ-c30 (versão 3.0) foi utilizado no presente estudo para 

avaliação de sintomas e da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). O QLQ-

c30 é um questionário composto por 30 itens distribuídos em cinco escalas de 

funcionalidade, representando os domínios da QVRS, (função física, função 

cognitiva, função emocional, função social e desempenho de papéis); três escalas 

de sintomas (fadiga, dor, náuseas e vômitos); uma escala de qualidade de vida e 

saúde global; seis itens de outros sintomas (dispnéia, falta de apetite-anorexia, 

insônia, constipação e diarréia); e uma escala de avaliação do impacto financeiro do 

tratamento e da doença (Bjordal et al., 2000). 

Em 1986, a Organização Européia de Pesquisa e Tratamento do Câncer 

(EORTC) iniciou um programa de pesquisas visando desenvolver um instrumento 

específico para avaliar qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) de indivíduos 

com câncer estudados em ensaios clínicos internacionais (Aaronson et al., 1993).O 

instrumento foi denominado de QLQ-c30, sendo disponível em três versões. A 

primeira é de 1987 e contém 36 questões, a segunda é de 1993 e a terceira, de 

2000, contém 30 questões. No presente estudo foi utilizada a versão 3.0, que se 

mostrou válida e confiável no estudo europeu (Bjordal et al., 2000) e em estudo 

brasileiro avaliando qualidade de vida de pacientes com câncer colorretal (Santos, 

2003). 

Na amostra em estudo, as escalas de sintomas e funcionalidade do QLQ-c30 

mostraram confiabilidade, quando avaliada a sua consistência interna pelo 
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coeficiente alfa de Cronbach, exceto a escala de funcionamento cognitivo, cujo 

valor foi de 0,51. Os dados da confiabilidade estão apresentados na Tabela 3. 

 

Os itens 1 a 28 do QLQ-c30 versão 3.0 são avaliados em uma escala tipo Likert 

de 4 pontos (1=não, 2=pouco, 3=moderado, 4=muito). Os itens 29 e 30, que avaliam 

saúde geral e qualidade de vida global, respectivamente, são respondidos em uma 

escala numérica de 7 pontos, sendo atribuídas âncoras apenas para o primeiro e o 

último valor (1=péssima e 7=ótima) (Fayers et al., 2001).  Em todos os itens, os 

respondentes devem considerar como período de referência a semana anterior à 

avaliação. 

No QLQ-c30, os escores das escalas e das medidas dos itens individuais variam 

de 0 a 100, sendo que um alto valor do escore representa um alto nível de resposta. 

Ou seja, um alto escore para a escala funcional representa um nível funcional 

saudável, enquanto que um escore alto para a escala de sintomas/itens representa 

um alto nível de sintomatologia/problemas. 

A determinação dos escores das escalas segue os seguintes princípios (Fayers 

et al., 2001): 

� Deve-se estabelecer o escore bruto (EB) de cada escala, que é formado 

pelo somatório do valor das alternativas assinalados em cada questão/item 

que compõe a escala, e dividido pelo número de respostas. O valor das 

alternativas varia de 1 a 4, da questão 1 a 28: 

EB= q1+q2+q3....qn/n 

sendo que n é o número total dos itens que compõem a escala ou item 

individual. 

Exemplo: Função física 

EB= q1+q2+q3+q4+q5/ 5 

� Após estabelecer o escore bruto utiliza-se de uma transformação linear 

para estabelecer os escores (S), visando obter a média dos escores de 0 

a 100.  
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Assim, realizam-se os seguintes cálculos: 

� Escalas Funcionais/qualidade de vida:  
( )

100
1

1 ×






 −

−=
diferença

EB
S  

� Escala de sintomas / itens: ( ){ } 1001 ×−= diferençaEBS  

� Estado Global de Saúde/QV:  ( ){ } 1001 ×−= diferençaEBS  

   

O termo diferença é a distância entre o máximo e o mínimo valor possível do 

EB. O QLQ-c30 foi desenhado de forma que todos os itens de uma mesma escala 

tivessem os mesmos limites dos valores dos itens. Muitos itens têm escores de 1 a 

4, obtendo-se assim, a diferença=3. As exceções são os itens 29 e 30 que compõem 

o Estado Global de Saúde/QV, cujos escores variam de 1 a 7, com diferença=6. 

Os itens (questões) que compõem cada escala são distribuídos conforme 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Componentes das escalas e itens do QLQ-c30 versão 3.0 e confiabilidade 

na amostra de pacientes com câncer do presente (n=255). 

Escalas e Itens Sigla da 
escala 

N°°°° de 
itens 

Diferença 
entre itens 

Itens /Questões Cronbach-α no 
presente estudo 

Estado global de saúde/QV  QL2 2 6 29, 30 0,70 

Escalas Funcionais      

Funcionamento físico PF2 5 3 1 a 5 0,89 

Desempenho de atividades RF2 2 3 6, 7 0,86 

Funcionamento emocional EF 4 3 21 a 24 0,82 

Funcionamento Cognitivo CF 2 3 20, 25 0,51 

Funcionamento social SF 2 3 26, 27 0,70 

Escala de sintomas / itens      

Fatiga FA 3 3 10, 12, 18 0,70 

Náusea e vômitos NV 2 3 14, 15 0,81 

Dor PA 2 3 9, 19 0,91 

Dispnéia DY 1 3 8 - 

Insônia SL 1 3 11 - 

Perda de apetite AP 1 3 13 - 

Constipação CO 1 3 16 - 

Diarréia DI 1 3 17 - 

Dificuldades financeiras FI 1 3 28 - 
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5.4.7 Questionário de informações sobre o respondente sem dor  

 

A ficha de informações sobre o respondente sem dor foi utilizada para obter 

informações sobre aspectos sócio-econômicos, demográficos e clínicos dos 

pacientes sem dor e dos controles saudáveis. Na avaliação dos pacientes com 

câncer sem dor, as questões clínicas foram preenchidas pelo pesquisador mediante 

consulta ao prontuário do paciente e, quando necessário, complementadas por 

entrevista com o próprio paciente e cuidador/familiar. 

 

5.5 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Os pacientes com dor, sem dor e os indivíduos saudáveis, que atenderam 

aos critérios de inclusão, foram convidados a participar da pesquisa, sendo incluídos 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices C e 

D). Este Termo foi elaborado conforme o preconizado na Resolução 196/96 relativa 

às Diretrizes Éticas e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos 

(Brasil, 1996), contendo informações sobre os objetivos e finalidades da pesquisa, o 

caráter voluntário, o anonimato na participação, o direito de se recusar a participar 

sem sofrer nenhum tipo de dano e a autorização para a realização da entrevista.  

 

5.5.1 Avaliação dos pacientes com dor 

Os pacientes com dor foram avaliados em um único momento, sendo 

coletados dados referentes à: questionário de características sociodemográficas, 

clínicas e avaliação da dor (Apêndice A), intensidade e qualidades da dor (BPI e 

MPQ) nas últimas 24 horas (Anexos C e D), desempenho funcional (Karnofsky 

Performande Status Scale) (Anexo F), qualidade de vida relacionada à saúde na 

última semana (EORTC-QLQ-c30) (Anexo G) e sintomas de depressão (Inventário de 

Depressão de Beck) (Anexo E).  

 

5.5.2 Avaliação dos pacientes sem dor e indivíduos saudáveis  
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Os pacientes sem dor e os saudáveis foram avaliados em um único 

momento utilizando a Ficha de avaliação do respondente sem dor (Apêndice B), 

para avaliar as características sociodemográficas e clínicas; o EORTC-QLQ-c30 

(Anexo G), para avaliar a qualidade de vida; o Inventário de Depressão de Beck 

(Anexo E), para avaliar a intensidade da depressão; e o Karnofsky Performance 

Status Scale para avaliar a desempenho funcional (Anexo F).  

 

O preenchimento dos questionários QLQ-c30 e IDB foi realizado pelos 

próprios indivíduos em sala destinada para a pesquisa, com ambiente tranqüilo e 

silencioso e acompanhado pelo pesquisador. Caso o respondente fosse analfabeto 

ou apresentasse alguma limitação para o preenchimento, o pesquisador aplicou os 

questionários por entrevista.  

As informações referentes aos Apêndices A e B foram obtidas, por 

entrevista, e também coletadas do prontuário. 

 

5.5.3 Coleta de material para dosagem de citocinas  

 

 Após o preenchimento dos instrumentos de pesquisa, pacientes e controles 

foram orientados a coletar amostra de sangue no laboratório de análises clínicas do 

respectivo hospital. Como já mencionado, dos 308 indivíduos inicialmente 

avaliados, 65 não compareceram aos locais de coleta. Obteve-se, portanto, um total 

de 243 amostras de sangue para dosagem das citocinas (220 de pacientes e 23 de 

controles saudáveis).  

 A coleta e centrifugação do sangue foram realizadas pelo Laboratório 

Central do HCFMUSP e pelo Laboratório LAMAC no Instituto Brasileiro de Controle 

do Câncer (IBCC), de acordo com determinação dos hospitais e mediante 

pagamento às referidas instituições.  

 Para a dosagem das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β, TNF-α e IL-8, 

foram coletados 15 ml de sangue periférico de cada indivíduo em tubo com 
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heparina (tubo verde). Esse material foi centrifugado para separação do plasma e 

armazenado, em no máximo, 30 minutos após a coleta.  

 O plasma foi armazenado em freezer a -70° C, em tubo tipo eppendorf de 

polipropileno estéril, após ter sido centrifugado.  O material colhido no HCFMUSP 

foi armazenado no Laboratório Central deste hospital, e o do IBCC, no Laboratório 

de Imunologia da Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 O material colhido no IBCC, após centrifugação, foi armazenado no 

nitrogênio líquido e transportado pela pesquisadora para a Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. Para dosagem das citocinas, todas as amostras foram 

transportadas em gelo seco para o Departamento de Farmacologia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, no intervalo de 5 horas. 

 

5.6  Protocolo para dosagem e quantificação das citocinas 

 

 A concentração das citocinas pró-inflamatórias IL-6,IL-1β, TNF-α e IL-8 no 

plasma foi quantificada através da técnica enzyme-linked immunosorbent assay, 

denominada de ELISA. Em 1971, Engvall e Pharmann utilizaram este nome para 

descrever o método de imuno-ensaio baseado no uso de enzima para medir 

concentração de antígenos.  

 No presente estudo foi utilizado o ensaio de antígeno não-competitivo, 

também denominado de ELISA “sandwich”.  

As dosagens das citocinas foram realizadas pela pesquisadora, sob 

supervisão do Prof. Dr. Fernando Q. Cunha e de um técnico especializado em 

imunoensaios, no Laboratório de Inflamação do Departamento de Farmacologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo.  

 

As dosagens foram realizadas seguindo o protocolo descrito abaixo:  
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Placas de 96 poços foram cobertas com 50 µl/poço do anticorpo primário 

específico anti-IL-6 (1 µg/ml), anti-TNF-α (4 µg/mL), anti-IL-1β (3 µg/ml) e anti-IL-8 

(1 µg/ml) (Pharmigen, San Diego, CA, USA).  

Estes anticorpos foram diluídos em solução de ligação (binding buffer) pH 

9,0 e as placas incubadas por 18-24 horas (overnight), a 4ºC, cobertos com o 

adesivo (Simport-Can®). Em seguida, as placas foram retiradas da geladeira e 

lavadas por 3 vezes com PBS/Tween-20 (0,05% OPD-Sigma®).  

Para bloquear as ligações não-específicas do anticorpo, foram colocados 100 

µl/poço de solução contendo BSA (Albumin Bovine Serum, fraction V, Sigma®) e PBS 

(Saline Buffer Phosphate) (PBS/BSA 1%). Em seguida, as placas foram cobertas com 

adesivo e mantidas à temperatura ambiente por 2 horas. Após este intervalo, as 

placas foram lavadas com Tween-20, sendo posteriormente colocadas, em cada um 

dos poços, as proteínas recombinantes humanas de cada uma das citocinas 

(Pharmingen®). 

Os primeiros 12 poços das placas foram utilizados para a curva padrão e o 

branco. Nos demais poços foram colocados 50 µl do plasma de cada um dos 

indivíduos. As concentrações das proteínas utilizadas na curva padrão foram: IL-1β 

(5000 pg/ml), TNF-α (4000 pg/ml), IL-6 (4000 pg/ml) e IL-8 (4000 pg/ml). 

Após esta etapa, as placas foram cobertas com adesivo e incubadas por 18-

24 horas a 4ºC. Após esse período, as placas foram lavadas com PBS/Tween e 

adicionados 50µl/poço do anticorpo secundário, que foi o anticorpo humano 

monoclonal biotinilado (Pharmingen®) específico para cada uma das citocina 

dosadas. As concentrações utilizadas foram: IL-1β (0,2 µg/ml), TNF-α (1,0 µg/ml), IL-

6 (1,0 µg/ml) e IL-8 (1,0 µg/ml). As placas foram cobertas com adesivo e incubadas à 

temperatura ambiente por 1 hora. 

  Após este tempo, as placas foram lavadas com PBS/Tween e o conjugado 

avidina-peroxidase (Dako®), na diluição de 1µl/5000µl do tampão com BSA, foi 

adicionado a cada poço. As placas foram incubadas por 20 minutos à temperatura 

ambiente. Em seguida, as placas foram lavadas com PBS/Tween e 100 µl do 
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substrato OPD (o-fenilenediamina-dihidrocloreto; Sigma®) em tampão substrato (pH 

5,0), na concentração de 50 µg/ml, foram adicionados.  

As placas foram então incubadas por 15 a 20 minutos em temperatura 

ambiente e no escuro, até que os poços atingissem uma coloração alaranjada, a 

qual é resultante da reação da peroxidade da avidina com o seu substrato o OPD. 

Após isto, a reação foi interrompida com 50µl/ml de H2SO4 (1 M) e a DO medida a 

490 nanômetros (nm) em espectrofotômetro (Spectra Max-250, Molecular Devices).  

Os resultados das citocinas foram expressos em picogramas /ml, sendo que 

todos os valores negativos foram considerados como zero, ou seja, sem presença da 

citocina por estarem indetectáveis. 

Os limites de detecção estabelecidos a partir da curva padrão de cada uma 

das citocinas foram: 

� IL-1 β: 0,009  a 1551 pg/ml.  

� TNF-α: 0,001 a 1282 pg/ml. 

� IL-6: 0,007 a 1503 pg/ml. 

� IL-8: 0,011 a 1441 pg/ml. 

 

5.7 Análises dos dados 

Os dados foram armazenados e analisados utilizando o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 13.0, estabelecendo-se as 

análises descritivas e inferenciais pertinentes ao estudo.  

As análises descritivas foram realizadas visando caracterizar a amostra em 

estudo, e incluiu o cálculo de freqüência, média, desvio-padrão, sendo também 

apresentados os valores mínimo e máximo de cada variável contínua. As variáveis 

contínuas que não tiveram distribuição normal tiveram seus valores apresentados 

como mediana e percentis 25 e 75.   

 

Comparação das variáveis contínuas entre os grupos 

As variáveis contínuas foram avaliadas em relação à aderência à distribuição 

normal, antes de serem selecionados os testes para comparação dos grupos. Para 
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isto foi utilizado o teste de Kolmogorov–Smirnov. Valores de p maiores que 0,05 

indicaram que a variável tinha aderência à distribuição normal (Costa Neto, 1977).  

Após a avaliação da aderência à curva normal, os níveis plasmáticos de 

citocinas, a intensidade da dor, os escores de qualidade de vida, o desempenho 

funcional e as variáveis clínicas e demográficas contínuas foram comparados entre 

pacientes com dor leve, com dor moderada a intensa, sem dor e os controles 

saudáveis. Para esta finalidade, foi utilizado o teste de análise de variância ANOVA, 

quando a variável teve distribuição normal e o teste de Kruskall-Wallis para 

variáveis sem distribuição normal.  

As comparações que mostraram valores do teste de significância (p-valor) 

inferiores a 0,05 foram procedidas pela análise de múltiplas comparações, através 

do teste de Bonferroni ou Tukey. O teste Dunnett’s foi utilizado para comparar 

todos os grupos com os controles saudáveis.  

As análises de múltiplas comparações foram realizadas com a finalidade de 

determinar entre quais pares de grupos situava-se a diferença estatisticamente 

significante e manter o erro tipo I em 5%. 

Para comparar as variáveis contínuas relacionadas às características da dor e 

do seu tratamento entre pacientes com dor leve e com dor moderada a intensa, 

foram utilizados os testes de T-student para as variáveis com distribuição normal e 

de Mann-Whitney para as demais.   

 

 

Comparação das variáveis categóricas entre os grupos 

O teste de qui-quadrado (χ2) de Pearson, qui-quadrado de tendência (Linear 

by Linear association do SPSS) e Phi e Cramer’s V foram utilizado para comparar 

variáveis categóricas entre pacientes com dor leve, com dor moderada a intensa, 

sem dor e os controles saudáveis.   

O Phi e Cramer’s V foi utilizado apenas para comparar, entre os quatro grupos, 

o percentual de pacientes que apresentaram níveis detectáveis de cada uma das 

citocinas pró-inflamatórias. 
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As comparações que mostraram valores do teste de significância (p-valor) 

inferiores a 0,05 foram procedidas pela análise de resíduo, ou diferença. A análise 

de resíduo é a medida da discrepância entre as freqüências observadas e esperadas 

em cada uma das categorias da variável em cada um dos quatro grupos (com dor 

leve, com dor moderada a intensa, sem dor e os controles saudáveis). Este 

procedimento foi utilizado para identificar entre quais grupos estava localizada a 

diferença estatisticamente significante (Siegel,Castellan Jr, 1988). 

O resíduo da diferença entre as freqüências observadas e esperadas foi 

convertido ou padronizado para a z-escore, sendo posteriormente comparado com 

o valor crítico equivalente ao alfa, correspondente a 0,05, presente na Tabela de 

probabilidades associadas à distribuição normal (Siegel,Castellan Jr, 1988). 

Os resíduos padronizados que tiveram valores positivos (>0) indicaram que 

havia mais sujeitos na categoria que o esperado. E os resíduos negativos indicaram 

que havia menos casos que o esperado.  

 

Avaliação das correlações 

Para avaliar a correlação entre dor, citocinas e qualidade de vida foi calculado o 

coeficiente de correlação de Pearson, para variáveis com distribuição normal e o 

coeficiente de correlação de Spearman para as que não apresentaram aderência à 

curva normal.  

A magnitude das correlações foi classificada segundo proposto por (Levin,Fox, 

2004): 

� Fraca= < 0,3 

� Moderada= 0,3 a 0,59 

� Forte= 0,6 a 0,9 

� Perfeita= 1,00 
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Análise da interferência das citocinas sobre a relação dor e qualidade de vida 

Para testar a hipótese do efeito mediador das citocinas na relação entre dor 

e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), a análise multivariada de 

covariância (ANCOVA) foi utilizada, tendo como variáveis dependentes os escores 

das escalas do QLQ-c30 e da Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky; 

como variável dependente, o nível da dor (sem dor, leve e moderada a intensa); e 

como covariáveis, os níveis plasmáticos das citocinas IL-6, IL-8, TNF-α e IL-1β.  

A ANCOVA foi realizada utilizando o procedimento univariate general linear 

model (GLM) do SPSS versão 13.0. 

Nos modelos, a premissa de homogeneidade dos coeficientes de regressão 

foi testada. Estimativas e intervalo de confianças de 95% das médias das escalas 

de QVRS e desempenho funcional foram calculados em cada nível de dor. A 

significância estatística foi ajustada para multiplicidade de acordo com o teste de 

múltiplas comparações de Bonferroni. 

A ANCOVA é uma técnica utilizada para testar o efeito principal e os de 

interação das variáveis categóricas (níveis de dor) sobre a variável dependente 

(escalas de qualidade de vida do QLQ-c30), controlando os efeitos da variável 

selecionada sobre outros variáveis que co-variam com a dependente. A variável 

de controle é denominada de "covariável" e neste estudo foi a concentração 

plasmática das citocinas IL-6, IL-1β, TNF e IL-8. 

 

Análise das Perdas e Comparação de pacientes com dor leve e dor moderada a 

intensa em relação as características da dor 

Para comparar as variáveis contínuas entre os participantes do estudo e 

indivíduos excluídos (perdas) foram utilizados os testes de T-student para as 

variáveis com distribuição normal e de Mann-Whitney para as demais.   

O teste de qui-quadrado (χ2) foi utilizado para comparar variáveis categóricas 

entre os grupos.  
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Avaliação da significância estatística 

A significância estatística dos testes (p-valor) foi avaliada segundo critérios 

propostos por Hollander e Wolfe (1999), sendo classificada em: 

• p-valor inferior a 0,05: diferença significativa 

• p-valor entre 0,05 e 0,20: diferença com tendência de significância  

• p-valor superior a 0,20: diferença não significativa 

 

 

Avaliação da confiabilidade dos instrumentos  

O coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach-α) foi calculado para avaliar a 

consistência interna dos questionários de avaliação de QVRS, depressão e dor 

administrados no estudo. Para considerar o instrumento confiável foi adotado o 

ponto de corte de 0,7 para o coeficiente alfa, segundo proposto por Nunnaly e 

Bernstein (Nunnaly,Bernstein, 1994). 

 

Análise dos fatores preditivos de dor 

O modelo preditivo foi construído com base na análise multivariada realizada 

por meio da árvore de decisão utilizando o algoritmo CART, abreviação de 

Classification and Regression Tree (Árvore de classificação e regressão). 

A CART foi utilizada para testar a hipótese de que as citocinas pró-

inflamatórias são fatores independentes associados à presença da dor crônica em 

pacientes com câncer e que têm seu efeito modulado pelo tratamento adequado da 

dor, por características clínicas, sintomas e características demográficas. 

A CART é uma técnica não-paramétrica de regressão e agrupamento 

(clustering) de indivíduos, que tem sido utilizada como algoritmo para classificar 

pacientes, para identificar preditores de variáveis dependentes, para identificar 

interação entre preditores, para definir subgrupos e fazer predições em relação a 

prognóstico e demais variáveis de resultado, tais como dor, sobrevida, etc. (Breiman 

et al., 1984; Ciampi et al., 1988; Cooper et al., 1996; Rabinovitch et al., 2006). 
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É um procedimento que produz uma árvore de decisão que permite identificar 

a associação/interação entre variáveis independentes, bem como o efeito de cada 

uma na variável dependente. É um método que foi desenvolvido para estabelecer 

relação entre variáveis preditoras e uma única variável resposta (Breiman et al., 

1984). A árvore é obtida por meio de sucessivas divisões, estatisticamente 

significantes, no conjunto de dados, de forma a tornar os subconjuntos (nó) cada 

vez mais homogêneos em relação à variável dependente. 

 

No presente estudo, a análise de Árvores de Classificação e Regressão (CART) 

foi realizada com a utilização do módulo Classification Trees do SPSS versão 13.0. O 

Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) foi selecionado como método 

de crescimento da árvore de regressão. O número mínimo de casos permitido em 

cada agrupamento filho (nó) foi de 12 casos e no agrupamento mãe (nó raiz) foi de 

30 casos. O ajuste do modelo final foi avaliado por meio da estimativa de risco, que 

identifica casos que foram incorretamente classificados. Ou seja, ela avalia em que 

medida o método corretamente prediz os resultados, analisando a diferença entre 

o valor esperado e o observado pelo modelo. 

No modelo, foram incluídas a variável dependente “nível de dor”, as 

independentes de interesse, citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, e outras variáveis 

consideradas como de confusão ou interação, tais como sexo, fadiga, depressão e 

alteração do sono (insônia).  Estas variáveis têm sido descritas na literatura 

associadas à dor e a aumento das citocinas pró-inflamatórias em pacientes com 

câncer (Miaskowski,Aouizerat, 2007; Patrick et al., 2004). Assim, as variáveis 

incluídas na análise de CART foram:  

 

Variável dependente: 

• Nível de dor: foi medida a partir do auto-relato da intensidade da dor média 

(0 a 10) avaliada pelo Inventário Breve de Dor, sendo classificada em: 

o Dor leve (EVN 1-4): foram incluídos os pacientes com controle 

adequado da dor; 
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o Dor moderada a intensa (EVN 5-10): foram incluídos os pacientes 

com controle inadequado da dor; 

o Sem dor (EVN=0): foram incluídos os pacientes com câncer, sem dor 

e sem uso de analgésicos. 

 

Variáveis independentes: 

1. Características demográficas 

• Sexo: incluída no modelo como variável categórica nominal, sendo 

feminino=1 e masculino=0. 

• Idade: foi medida em anos. 

• Faixa etária: foram incluídas no modelo duas faixas etárias - <60 anos 

(0) e ≥ 60 anos (1). 

2. Características clínicas 

• Estádio do câncer foi baseado na classificação TNM (tumor, nódulo e 

metástase) (AJCC, 2002) 

o Foi utilizada como variável nominal com três categorias:  

� 0= estádio I – pacientes com doença localizada, sem 

acometimento linfonodal (N0).  

� 1= estádios II e III – pacientes com acometimento 

linfonodal (N≥1). 

� 2= estádio IV – pacientes com metástases distantes 

(M1). 

• Presença de comorbidade 

o Foi avaliada a presença de qualquer comorbidade, sendo 

adicionada ao modelo como variável binária: 0=ausente e 

1=presente. 

• Depressão  

o Foi incluída na análise como variável categórica nominal com 

duas categorias: 0= sem depressão (escore do IDB < 21 

pontos) e 1=com depressão (escore do IDB ≥ 21).  
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• Intensidade da Fadiga  

o Foi medida pela escala de fadiga do instrumento QLQ-c30, 

sendo incluída como variável ordinal (1=sem fadiga, 2=leve, 

3=moderada e 4=intensa). 

• Intensidade da Insônia 

o Foi medida pela escala de insônia do instrumento QLQ-c30, 

sendo incluída como variável ordinal (1=sem insônia, 2=leve, 

3=moderada e 4=intensa). 

• Citocinas pró-inflamatórias 

o As citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α foram incluídas no 

modelo como variáveis contínuas, sendo a concentração 

plasmática medida em pg/ml. 
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7. RESULTADOS 
 

A amostra incluída no estudo foi constituída por duzentos e quarenta e três 

indivíduos, sendo 125 com dor, 95 sem dor e 23 controles saudáveis. Para controlar 

o efeito do tratamento adequado da dor sobre a intensidade da dor, os pacientes 

com dor foram classificados quanto à adequação do controle da dor, sendo 

distribuídos em dois grupos: controle adequado (n=76) e controle inadequado 

(n=49). 

Os pacientes com controle adequado tiveram dor média de intensidade leve 

(mediana=4, variando de 2 a 4,5) e os com controle inadequado referiram dor de 

intensidade moderada a intensa (mediana=7, variando de 5 a 8). Assim, ao longo 

das análises os grupos serão denominados de dor leve e dor moderada a intensa, 

respectivamente. 

A divisão em controle adequado e inadequado foi realizada, pois alguns 

pacientes, apesar de apresentarem dor, a mesma estava adequadamente 

controlada por analgésicos, resultando em dor leve (inferior a 4). Assim, para 

controlar provável viés de confusão na análise da relação entre dor, qualidade de 

vida e concentração plasmática das citocinas, optou-se por comparar os pacientes 

com câncer sem dor e os controles saudáveis, com os pacientes com dor separados 

em dois grupos, segundo adequação do controle da dor. 

  

7.1 Análise das perdas 

 

Dos trezentos e oito indivíduos entrevistados, 65 casos foram excluídos por 

não terem coletado sangue para dosagem de citocinas, caracterizando um 

percentual de perdas de 21,1%. Destes, 30,77% (n=20) eram saudáveis, 41,54% 

(n=27) pacientes com câncer sem dor e 27,69% (n=18) pacientes com dor.  

O maior percentual de perdas foi entre os saudáveis, dentre os quais 46,51% 

(n=20/43) dos entrevistados não foram incluídos nas análises. Entre os com câncer 
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sem dor o percentual de perdas foi de 22,13% (n=27/122). No grupo dos pacientes 

com dor observou-se o menor percentual de perdas, apenas 12,59% (n=18/143). 

A amostra incluída no estudo foi constituída por duzentos e quarenta e três 

indivíduos, sendo 125 com dor, 95 sem dor e 23 controles saudáveis. 

A análise das perdas mostrou que, ao serem comparados os indivíduos que 

coletaram e os que não coletaram o sangue para dosagem das citocinas, não houve 

diferença significativa em relação ao sexo, a religião, a escolaridade, a situação 

conjugal e a renda mensal individual (Tabela 3).  

Houve diferença estatisticamente significante em relação à idade e à 

condição de trabalho. As perdas tiveram uma idade média inferior à dos indivíduos 

incluídos (p=0,00). Entre as perdas houve maior percentual de indivíduos 

empregados que entre os participantes (21,91% versus 44,62%, p=0,02). As perdas 

tiveram renda familiar mensal significativamente superior a dos indivíduos que 

participaram do estudo (p=0,055) (Tabela 3). 

Dentre os pacientes com câncer, com e sem dor, não houve diferença 

significativa na distribuição entre perdas e incluídos em relação aos estádios da 

doença (Estadio I= 46,51% vs. 33,82%; Estadio II e III=18,60% vs. 24,64; e Estadio 

IV=34,88% vs. 41,55%). O percentual de perdas entre pacientes com estádios I, II e 

III e IV foi semelhante (22,22%, n=20/90; 13,56%, n=8/59; e 14,85%, n=15/101, χ2= 

1,74, p=0,19). 

Considerando apenas os pacientes com câncer e dor, foi verificado que as 

perdas não diferiram significativamente dos incluídos em relação à intensidade da 

dor média (4,38±2,41 vs. 4,84±2,56, p=0,48), da pior dor (6,94±3,27 vs. 7,10±2,54, 

p=0,91) e da dor referida no momento da entrevista (4,61±3,09 vs. 4,06±3,10, 

p=0,44) (dados não apresentados em tabela). 
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Tabela 3. Comparação das perdas e dos participantes do estudo segundo 

características sociodemográficas. São Paulo, 2007. 

Características Participantes (n=243) Perdas (n=65) χχχχ
2 p-valor 

 nº % nº % 

Sexo      0,26 0,610 

Masculino 111 45,68 32 49,23   

Feminino 132 54,32 33 50,77   

Escolaridade      4,67 0,197 

Analfabeto 31 12,76 6 9,23   

Ensino 
fundamental  

137 56,38 34 52,31   

Ensino médio 50 20,58 21 32,31   

Superior 25 10,29 4 6,15   

Estado civil      0,14 0,713 

Solteiro 26 10,70 5 7,69   

Casado 153 62,97 43 66,15   

Separado 28 11,53 7 10,77   

Viúvo 36 14,81 10 15,38   

Religião        

    Ateu 2 0,82 - - 0,10 0,919 

Evangélico 65 26,75 17 26,56   

Católico 157 64,61 43 67,19   

Espírita 13 5,35 2 3,13   

Outro 6 2,47 2 3,13   

Missing - - 1 -   

Situação de 
trabalho atual  

    16,59 0,011* 

Empregado 53 21,91 29 44,62   

Desempregado 30 12,40 7 10,77   

Aposentado 113 46,69 21 32,31   

Do lar 20 8,26 3 4,62   

Licença saúde 26 10,74 5 7,69   

Missing 1 - - -   

 Média DP Média DP t-student p-valor  

Idade (anos) 57,91 13,77 50,42 15,16 3,81 0,000* 

Renda Mensal (R$) Md† P25-P75‡ Md P25-P75 Z§   

Individual 450,00 260,00 -
1000,00 

600,00 312,50 – 
828,25 

-0,89 0,371 

Familiar 1000,00 700,00 – 
1800,00 

1200,00 807,50 – 
2200,00 

-1,92 0,055* 

       
Notas: *diferença estatisticamente significante; †Md= mediana, ‡P25= percentil 25 e P75= percentil 75; §

 
Mann-

Whitney. 
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7.2  Caracterização sociodemográfica  
 

 Os duzentos e quarenta e três pacientes incluídos no estudo tinham em 

média 57,9 anos (DP=13,7, variação= 19-89). A maioria era do sexo feminino 

(54,32%, n=132), casada (62,97%, n=153), católica (64,61%, n=157) e estudou até o 

ensino fundamental (56,38%, n=137) (Tabela 3). 

 Ao serem comparados as características sociodemográficas dos pacientes 

com dor leve (grupo 1), dor moderada a intensa (grupo 2), sem dor (grupo 3) e dos 

controles saudáveis (grupo 4) observou-se homogeneidade entre os grupos em 

relação ao sexo (p=0,136), ao estado civil (p=0,769) e à religião (p=0,359) (Tabela 4).  

 As diferenças entre os grupos foram estatisticamente significantes em 

relação à escolaridade (p=0,037), à situação de trabalho (p=0,042), à idade 

(p=0,000), à renda mensal individual (p=0,000) e familiar (p=0,001) (Tabelas 4 e 5). 

 Os controles saudáveis diferiram significativamente dos demais pela 

ausência de analfabetos (p=0,029) e pelo maior percentual de indivíduos com nível 

médio de escolaridade (p=0,010). Entre os sem dor (grupo 3) observou-se um 

percentual significativamente menor de indivíduos com o ensino médio (p-valor do 

resíduo = 0,004) e maior número de indivíduos com nível superior que entre os 

demais grupos (p=0,044). 

 No que se refere à situação de trabalho, nos grupos 1, 2 e 3 houve maior 

número de aposentados comparado aos saudáveis (p=0,001, 0,022 e 0,044, 

respectivamente). Nos grupos 1 e 2 houve menor percentual de indivíduos 

empregados que nos demais grupos (p= 0,017 e p=0,010). Dentre os pacientes sem 

dor (grupo 3) observou-se o menor percentual de indivíduos desempregados 

(p=0,022). Entre os saudáveis observou-se maior freqüência de indivíduos 

empregados (p=0,003) e desempregados (p=0,006).  

 Em relação à idade, os pacientes com câncer sem dor (grupo 3) foram 

significativamente mais idosos que todos os três demais grupos e os controles 

saudáveis (grupo 4) foram significativamente mais jovens que os demais (Tabela 4).  



 
109 Resultados 

Tabela 4. Comparação das características sociodemográficas de pacientes com dor 

leve, dor moderada a intensa, sem dor e controles saudáveis. São Paulo, 2007. 

Características Com dor Sem dor(G3) Controles 
Saudáveis 

(G4) 

χχχχ
2 p-valor 

(resíduo)
†
  Leve(G1) Mod-

Intensa(G2) 
  

 nº % nº % nº % nº %   

Sexo          5,55 0,136 

Masculino 34 44,74 16 32,65 51 53,68 10 43,48   

Feminino 42 55,26 33 67,35 44 46,32 13 56,52   

Escolaridade          4,34 0,037* 

Analfabeto 12 15,79 8 16,33 11 11,58 - -  (G4: p=0,029)
†
 

Ensino 
fundamental 

41 53,95 26 53,06 57 60,00 13 56,52  NS 

Ensino médio  19 25,00 10 20,41 12 12,63 9 39,13  (G3:p=0,006 e 
G4:p=0,010)

 †
 

Superior 4 5,26 5 10,20 15 15,79 1 4,35  (G3: p=0,044) † 

Estado civil          0,09 0,769 

Solteiro 10 13,16 9 18,37 6 6,32 1 4,35   

Casado 46 60,52 27 55,10 59 62,11 21 91,3   

Separado 9 11,84 7 14,28 11 11,58 1 4,35   

Viúvo 11 14,47 6 12,24 19 20,00 - -   

Religião          0,84 0,359 

    Ateu - - 1 2,04 1 1,05 - -   

Evangélico 25 32,89 14 28,57 20 21,15 6 26,09   

Católico 48 63,16 26 53,06 68 71,58 15 65,22   

Espírita 2 2,63 4 8,16 5 5,26 2 8,70   

Outro 1 1,32 4 8,16 1 1,05 - -   

Situação de 
trabalho atual  

        4,15 0,042*(G1=0,017
; G2=0,010; 
G4=0,003) Empregado 8 10,53 7 14,58 27 28,42 11 47,82  

Desempregado 9 11,84 9 18,75 5 5,26 7 30,43  G3=0,022; 
G4=0,006 

Aposentado 41 53,95 17 35,42 54 56,84 1 4,35  G4=0,001 

Do lar 7 9,21 8 16,67 3 3,16 2 8,70  G2=0,022; 
G3=0,044   

Licença saúde 11 14,47 7 14,58 6 6,32 2 8,70  - 

Missing - - 1 - - - - -   

 Médi
a 

DP Média DP Média DP Média DP ANOVA p-valor 

(Bonferroni) 

Idade (anos) 58,09 13,45 55,61 12,86 63,14 11,30 40,65 11,02 23,24 0,000 , 
(1<3,p=0,018 e 
1>4, p=0,000) 
(2<3,p=0,001 e 
2>4,p=0,000) 
(3>4, p=0,000) 

           
Notas: *diferença estatisticamente significante (p<0,05); 

†
valor do p na tabela de probabilidades da distribuição 

normal (Z) correspondente ao valor do resíduo (Siegel,Castellan Jr, 1988). 
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Tabela 5. Comparação da renda mensal individual e familiar entre pacientes com 

dor leve, dor moderada a intensa, sem dor e controles saudáveis. São Paulo, 2007. 

Características Com dor Sem dor (G3) Controles 
saudáveis (G4) 

p-valor§ 

(Bonferroni) 
 Leve (G1) Mod-Intensa (G2)  

 Md
†
 P25-P75  Md P25-P75

‡
  Md P25-P75  Md P25-P75  

Individual 350,0
0 

260,00 -
700,00 

300,0
0 

0,00-
380,00 

800,
00 

395,00 -
1.300,0

0 

780,00 0,00 – 
1.200,00 

0,000 (3>1 
e 3>2, 

p=0,000)* 

Familiar 1.000,
00 

450,00 -
1.500,00 

800,0
0 

500,00 -
1.525,00 

1.20
0,00 

800,00 -
2.000,0

0 

1.500,0
0 

1.000,00 - 
2.150,00 

0,001 (3>2, 
p=0,023) 

(4>2, 
p=0,027)* 

          
Notas: *diferença estatisticamente significante; †Md= mediana, ‡P25= percentil 25 e P75= percentil 75; §

 
p-valor do 

teste de Kruskal Wallis. 

 

A renda mensal familiar e individual foi comparada entre os grupos do 

estudo, conforme apresentado na Tabela 5.  Entre os pacientes com dor moderada 

a intensa foram observados os menores rendimentos individual e familiar. Mas, a 

diferença foi estatisticamente significante apenas em relação aos controles 

saudáveis, que apresentaram rendimento familiar significativamente maior 

(p=0,027), e aos sem dor, que apresentaram renda individual superior (p=0,000). 

A segunda menor renda individual foi a dos pacientes com dor leve, sendo 

significativamente inferior a dos sem dor (p=0,000). 

Os pacientes sem dor foram os que tiveram os maiores rendimentos 

individuais. Mais que 50% tinham renda superior a R$ 800,00. Os controles 

saudáveis apresentaram o maior rendimento familiar. 

Entre os pacientes com dor moderada a intensa e os saudáveis, cerca de 

25% não tinham nenhum rendimento mensal (P25= 0,00). 
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7.3 Caracterização clínica dos pacientes com câncer 
 

 As características clínicas foram divididas em relacionadas ao câncer e não-

relacionadas ao câncer (comorbidades), sendo os dados apresentados nas Tabelas 6 

e 7, respectivamente. 

 

7.3.1 Características clínicas relacionadas ao câncer 

  

 Na Tabela 6 estão apresentados os resultados da comparação das 

características clínicas relacionadas ao câncer entre pacientes com dor leve (G1), 

moderada a intensa (G2) e sem dor (G3). 

 A partir da observação das características de toda a amostra dos pacientes 

com câncer (n=220), constatou-se que esta foi constituída, principalmente, por 

pacientes com câncer de mama, que perfizeram mais que 1/3 (36,8%); por 

pacientes com estadio IV (41,55%); e por pacientes tratados com cirurgia (68,18%), 

radioterapia ou quimioterapia. 

 Ao serem comparadas as características clínicas dos pacientes com câncer, 

com e sem dor, observou-se que estes estavam semelhantemente distribuídos 

entre os tipos de câncer. Já em relação à presença de metástases, entre os com dor 

moderada a intensa e dor leve houve significativamente maior freqüência de casos 

com metástases que entre os sem dor (p-valor do resíduo= 0,003; 0,001 e 0,003, 

respectivamente).  

 Entre os com dor moderada a intensa (G2) havia maior percentual de 

pacientes com estadio IV (p-valor dor resíduo=0,028) e menor percentual com 

estádio I (p-valor do resíduo=0,014) que entre com pacientes com dor leve (G1).  
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 Quanto à distribuição dos pacientes no estádio II e III, após a análise de 

resíduo, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos.  

 No que se refere aos tratamentos antineoplásicos realizados antes da 

participação no presente estudo, a partir dos dados da Tabela 6 observou-se que 

entre os pacientes com dor moderada a intensa houve maior número de casos 

submetidos à quimioterapia ou radioterapia do que entre os pacientes com câncer 

sem dor (p-valor do resíduo=0,006) e neste grupo, o menor percentual (p=0,023).  

 O percentual de pacientes submetidos à cirurgia foi maior entre os sem dor 

que entre os demais grupos, mas esta diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,405). 

O tempo de diagnóstico do câncer foi similar entre os três grupos (p=0,011), 

sendo que até 25% receberam o diagnóstico há menos de 8 meses e 75%, há mais 

de 44,50 meses. 
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Tabela 6. Comparação das características clínicas relacionadas ao câncer entre 

pacientes com dor leve, dor moderada a intensa e sem dor. São Paulo, 2007. 

Características  Amostra Total Com dor Sem dor (G3) χχχχ
2
 p-valor 

(resíduo)   Leve (G1) Mod/Intensa (G2)   

 nº % nº % nº % nº %   

Tipo de câncer         0,85 0,356 

Mama 81 36,99 29 38,16 23 46,94 29 30,85   

Pulmão 45 20,55 18 23,68 13 26,53 14 14,89   

Próstata 52 23,74 14 18,42 2 4,08 36 38,30   

Geniturinário† 19 8,68 7 9,21 5 10,20 7 7,45   

Cabeça&Pescoço 6 2,74 4 5,26 2 4,08 - -   

Gastrintestinais 7 3,20 2 2,63 4 8,16 1 1,06   

Outros 9 4,11 2 2,63 - - 7 7,45   

Missing 1 - - - - - 1 -   

Presença Metástase         77,53 0,000* 

Não 120 57,42 18 25,35 18 38,30 84 92,31  NS
||

 

Sim 89 42,58 53 74,65 29 61,70 7 7,69  (G1 e G3: 
p=0,003; 

G2:p=0,001) 

Missing 11 - 8 - 2 - 4 -   

Extensão da doença         82,85 0,000*  

Estadio I 70 33,82 6 8,33 7 14,89 57 64,77  G1:0,001; 
G2: 0,014; 
G3: 0,000 

Estadio II e III 51 24,64 15 20,83 12 25,53 24 27,27  NS
||

 

Estadio IV 86 41,55 51 70,83 28 59,57 7 7,95  G1:0,0001; 
G2:0,028 e 
G3: 0,000 

Missing 13 - 4 - 2 - 7 -   

Tratamentos 
antineoplásico 

          

Quimioterapia  95 43,18 42 44,00 26 53,06 27 28,42 13,14 0,001*  

(G2: 
p=0,006 e 

G3:p=0,023) 

Missing - - 1 - - - - -  

Radioterapia 97 44,09 46 61,33 25 51,02 26 27,37 19,60 0,000* (G1: 
p=0,018 e 

G3:p=0,008) 
Missing - - 1 - - - - -  

Cirurgia 150 68,18 52 69,33 30 61,22 68 71,58 1,81 0,405 

Missing   1 - - -     

Hormonioterapia 63 28,64 21 28,00 11 22,45 31 32,63 2,31 0,315 

Missing   1 - - - - -   

Braquiterapia 4 1,82 2 2,67 1 2,04 1 1,05 0,54 0,461 

Missing - - 1 - - - - -   

Tempo de câncer 
(meses) 

Md‡ P25-
P75  

Md P25-
P75§  

Md P25-P75  Md P25-P75  KW¶ p-valor 

 20 8-
44,50 

21 8-
48,50 

14,50 3,50-
33,75 

23 9,50-
51,50 

4,39 0,111 

           
Notas: †Geniturinário: bexiga, rim e colo de útero; * diferença estatisticamente significante; 

 ‡
Md= mediana, § P25= 

percentil 25 e P75= percentil 75; ¶  teste de Kruskal Wallis. ||NS= não significante. 
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7.3.2 Características clínicas não relacionadas ao câncer 

 

 Na Tabela 7 estão apresentados os resultados da comparação das 

características clínicas não-relacionadas ao câncer entre pacientes com dor leve 

(G1), moderada a intensa (G2) e sem dor (G3). 

Ao serem comparadas as freqüências das comorbidades entre os grupos, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na prevalência de 

hipertensão (p=0,06) e diabetes (p=0,49) entre pacientes com e sem dor.  

 Em relação à prevalência de depressão, na amostra total de pacientes com 

câncer, constatou-se que apenas 13,95% obtiveram escore compatível com 

depressão (escore do Inventário de Depressão de Beck ≥ 21 pontos), sendo que o 

escore médio foi igual a 11,08±8,99 pontos.  

A maior parte dos casos de depressão foi identificada entre os pacientes 

com dor moderada a intensa (p=0,000) (Tabela 7), sugerindo haver associação entre 

dor e depressão nesta amostra de pacientes com câncer. A freqüência de casos de 

depressão entre os sem dor foi significativamente menor que entre os com dor (p= 

0,029). 

 Os pacientes com dor moderada a intensa apresentaram escore total e nos 

domínios cognitivo e somático do Inventário de Depressão de Beck, 

significativamente maior que o dos pacientes sem dor e os com dor leve. 

Entretanto, o escore foi inferior ao ponto de corte estabelecido para diagnóstico de 

presença de depressão (escore ≥ 21 pontos).  

 Os pacientes com dor leve, apesar de terem a sua dor adequadamente 

controlada, apresentam escore de total de depressão e nos domínios cognitivo 

(p=0,01) e somático (p=0,000) significativamente maior que os pacientes sem dor. 
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Tabela 7. Comparação das características clínicas não relacionadas ao câncer entre 

pacientes sem dor, dor leve e dor moderada a intensa. São Paulo, 2007. 

Características  Amostra 
Total 

Com dor Sem dor (G3) χχχχ
2
 p-valor 

(resíduo) 
 Leve (G1) Mod/Intensa (G2)  

 nº % nº % nº % nº %   

Diabetes 
Mellitus 

        0,635 0,728 

Não 196 89,91 68 90,67 45 91,84 83 88,30   

Sim 22 10,09 7 9,33 4 8,16 11 11,70   

Missing 2 - 1 - - - 1 -   

Hipertensão         4,08 0,130 

Não 120 55,05 47 62,67 28 57,14 45 47,87   

Sim 98 44,95 28 37,33 21 42,86 49 52,13   

Missing 2 - 1 - - - 1 -   

Presença de 
depressão † 

        22,99 0,000*  

Não 188 86,24 68 90,67 32 65,31 85 93,41  NS§ 

Sim 30 13,76 7 9,33 17 34,69 6 6,59  (G2: p=0,000 
e G3: 

p=0,029) 
Missing 2 - 1 - - - 4 -  

Depressão 
(IDB) 

Média DP Média DP Média DP Média DP KW
‡
 p-valor 

(Bonferroni) 

Escore total 11,08 8,99 12,81 7,41 16,98 10,50 6,63 6,88 56,35 0,000 (1>3 e 

2>3,p=0,000; 
2>1, p=0,016) 

Domínio 
cognitivo 

4,17 5,09 5,08 4,76 7,69 6,28 2,86 3,73 35,69 0,000 (1>3, 

p=0,010, 
2>1,p=0,013; 
2>3,p=0,000) 

Domínio 
somático 

6,37 4,80 7,73 3,86 9,29 5,53 3,77 3,65 58,19 0,000 (1>3 e 

2>3,p=0,000) 

           
Nota: * diferença estatisticamente significante. 

†
Escore total do Inventário de Depressão do Beck ≥ 21 pontos 

(Geisser et al., 1997); ‡ p-valor do teste de Kruskal Wallis; §NS= não significante.  
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7.4  Caracterização da dor e seu tratamento nos pacientes com dor 
oncológica 

 

 Na Tabela 8 estão apresentados os resultados da comparação das 

características da dor e na Tabela 9 das características do tratamento da dor entre 

pacientes com dor leve (G1) e com dor moderada a intensa (G2). 

Os pacientes com dor moderada a intensa (Grupo 2) tiveram medianas da pior 

dor, da dor média e da dor no momento significativamente maiores que as dos 

pacientes com dor leve (p=0,000).  

A dor foi predominantemente contínua nos pacientes com dor moderada a 

intensa (G2) e intermitente entre os com dor leve (G1). Em ambos os grupos ,a dor 

teve duração mediana de 5 meses (p=0,45). 

Ao ser considerada a quantidade de descritores do Questionário de Dor 

McGill (MPQ), selecionados pelos pacientes para descrever a dor, verificou-se que 

os pacientes do grupo 2 selecionaram significativamente mais palavras (11,43 vs. 

8,42, p=0,000) que os dor grupo 1, sendo estas associadas à dor mais intensa 

(escore total de 28,27 vs. 18,54, p=0,000).  

Em relação a cada uma das dimensões do MPQ, verificou-se que, em ambos 

os grupos, foram mais selecionados os descritores sensitivos, seguidos pelos 

afetivos e avaliativos. Entretanto, os pacientes com dor moderada a intensa (G2) 

obtiveram significativamente maiores escores nas três dimensões (p<0,05), 

sugerindo que estes pacientes selecionaram descritores associados à dor mais 

intensa.  

Em relação à presença de dor incidental, esta foi mais prevalente entre os 

com dor moderada a intensa, embora esta diferença não tenha sido 

estatisticamente significante (p=0,35).  
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Ao ser avaliada a distribuição dos pacientes segundo o mecanismo da dor, 

constatou-se que as dores neuropática e óssea foram as mais prevalentes nos dois 

grupos, seguidas pela dor visceral. 

 

Tabela 8. Comparação das características da dor entre os pacientes com dor leve e 

os com dor moderada a intensa. São Paulo, 2007. 

Características  Dor leve (G1) Dor moderada a intensa 
(G2) 

χχχχ
2 p-valor 

 nº % nº %  

Presença de dor incidental 19 25,00 16 32,65 0,87 0,352 

Mecanismos da dor     1,43 0,230 

Visceral 12 16,00 10 20,83   

Somática 7 9,33 5 10,42   

Somática+neuropática 9 12,00 8 16,67   

Visceral+neuropática 3 4,00 1 2,08   

Óssea 18 24,00 13 27,08   

Neuropática 26 34,67 11 22,92   

Missing 1 - 1 -   

Duração da dor     12,92 0,000* 

Contínua 27 36,00 34 69,39   

Intermitente 48 64,00 15 30,61   

Missing 1 - - -   

 Md‡ P25 – P75 † Md‡ P25 – P75 † Z § p-valor 

Tempo de dor (meses) 5,00 3,00-11,75 5,00 2,00-10,00 -0,75 0,455 

Tempo de dor, média (dp) 9,37 (10,95) 8,14 (13,79)   

Intensidade da dor       

Pior 6 4,25-8 9 7,50-10 -5,31 0,000* 

Média 4 2-4,5 7 5-8 -6,80 0,000* 

No momento 2 0-4,25 6 4-8 -5,54 0,000* 

Questionário de Dor McGill Média DP  Média DP t-
student 

p-valor 

Escore total 18,54 11,42 28,27 12,89 -4,20 0,000
2
* 

Quantidade de descritores 8,42 4,02 11,43 3,34 -4,02 0,0002* 

Dimensões da dor       

Sensitiva 11,30 6,69 16,02 7,23 -3,71 0,000* 

Afetiva 3,53 2,54 5,02 3,10 -2,52 0,012
2
* 

Avaliativa 2,65 1,44 3,73 1,32 -4,11 0,000* 

       
Notas: *diferença estatisticamente significante;  ‡Md= mediana, † P25= percentil 25 e P75= percentil 75; § teste 

de Mann-Whitney. 
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 No que se refere ao tratamento da dor (Tabela 9), observou-se que, entre os 

com dor moderada a intensa, havia um maior percentual de pacientes em uso de 

analgésicos não-opióides, AINH e opióides fracos. Entretanto, esta diferença não foi 

estatisticamente significante. Já entre os pacientes com dor leve, foi 

significativamente mais freqüente, o uso de opióides fortes (p=0,000), 

antidepressivos (p=0,022), neurolépticos (p=0,000) e laxantes (p=0,029).   

  

 Em relação aos fármacos em uso pelos pacientes, verificou-se que as do 

primeiro degrau foram: diclofenaco, naproxeno, dipirona, celecoxibe, etoricoxib e 

paracetamol; do segundo degrau, tramadol e codeína; e do terceiro degrau, 

morfina, metadona e fentanil transdérmico. Os adjuvantes utilizados foram a 

amitriptilina, a nortriptilina, a clorpromazina, a carbamazepina e a gabapentina 

  

 Quanto à distribuição dos pacientes entre os degraus da escada analgésica 

verificou-se que entre os do grupo 2 havia maior número de pacientes que entre 

com dor leve (p=0,008). Entre os com dor moderada a intensa não havia nenhum 

pacientes em uso de opióides fortes (p=0,005).  

  

 O tempo de tratamento da dor não diferiu significativamente entre os 

grupos (p=0,15).  

  

 A freqüência de uso de bisfosfonatos foi muito pequena. Apenas dois 

pacientes faziam uso destes fármacos, sendo um de cada grupo (Tabela 9). 
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Tabela 9. Comparação das características do tratamento da dor entre pacientes com 

dor leve e com dor moderada a intensa. São Paulo, 2007. 

Características  Dor Leve (n=76) Dor moderada a 
intensa (n=49) 

χχχχ
2 p-valor 

(resíduo) 

 nº % nº %  

Analgésicos e adjuvantes 
em uso  

      

AINH 23 30,26 18 36,73 0,57 0,452 

Analgésico não-opióide 38 50,00 29 59,18 1,01 0,315 

Opióide fraco 23 30,26 17 34,69 0,27 0,600 

Opióide forte 27 35,53 - - 22,20 0,000* 

Antidepressivo 34 44,74 12 24,49 5,25 0,022* 

Anticonvulsivante 12 15,79 4 8,16 1,54 0,215 

Neuroléptico 23 30,26 1 2,04 15,17 0,000* 

Laxantes 13 17,11 2 4,08 4,75 0,029* 

Corticosteróides 5 6,58 2 4,08 0,35 0,555 

Índice de Controle da Dor      78,42 0,000* 

-3 - - 5 10,20   

-2 - - 13 26,53   

-1 - - 31 63,27   

0 37 48,68 - -   

1 23 30,26 - -   

2 16 21,05 - -   

Degrau da Escada 
Analgésica 

    24,43 0,000* 

Nenhum - - 6 12,24  (G1=0,029; 
G2=0,008) 

Primeiro 27 35,53 26 53,06  NS§ 

Segundo 21 27,63 17 34,69  NS§ 

Terceiro 28 36,84 - -  (G1=0,003; 
G2=0,005) 

Uso de Bisfosfonato     0,99 0,753 

Não 75 98,68 48 97,96   

Sim 1 1,32 1 2,04   

Tempo de tratamento da 
dor 

Mediana P25 – P75
†
 Median

a 
P25 – P75  Z 

‡
 p-valor 

Número de meses 5,00 3,00-8,50 4,00 2,00-9,00 -1,32 0,18 

       
Notas: *diferença estatisticamente significante; 

† 
P25= percentil 25 e P75= percentil 75; 

‡  
Mann-Whitney; 

§
NS= 

não significante. 
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7.5 Avaliação da associação entre dor e níveis plasmáticos das citocinas pró-

inflamatórias. 

 

 A partir de amostras de sangue periférico colhidas de 243 indivíduos foram 

medidos os níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β, IL-8 e TNF-

α, sendo os resultados expressos em pg/ml, e apresentados na Tabela 13. Alguns 

pacientes apresentaram concentrações menores ou iguais à zero, sendo 

classificados como indivíduos com níveis indetectáveis. O número de indivíduos 

com níveis detectáveis de cada uma das citocinas foi comparado entre os pacientes 

com dor leve (grupo 1), com dor moderada a intensa (grupo 2), sem dor (grupo 3) e 

os controles saudáveis (grupo 4) (Tabela 10).  

  

7.5.1 Comparação da freqüência de indivíduos com níveis detectáveis das 

citocinas 

  

 Na Tabela 10 estão apresentados os resultados da comparação da 

freqüência de pacientes que apresentaram níveis detectáveis das citocinas pró-

inflamatórias IL-6, IL-1β, IL-8 e TNF-α entre pacientes com dor leve (G1), moderada 

a intensa (G2), sem dor (G3) e controles saudáveis. 

 Dos 243 indivíduos incluídos no presente estudo, apenas 13,99% tiveram 

níveis detectáveis de IL-6 e 21,81% de TNF-α. A IL-8 foi a citocina identificada no 

plasma da maioria dos indivíduos (54,14%) (Tabelas 10). A IL-1β foi a citocina menos 

detectada. Apenas 3,70%, nove indivíduos, exibiram níveis detectáveis. 

 Quando o número de casos com níveis detectáveis das citocinas foi 

comparado entre pacientes com dor leve (G1), moderada a intensa (G2), sem dor 

(G3) e controles saudáveis (G4), foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes (p<0,05) ou com tendência à significância (0,05 <p <0,20) em todas as 

quatro citocinas medidas.  Desta forma, esta primeira comparação foi procedida 
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pela múltipla comparação dos grupos, através da análise de resíduo, sendo 

observado que: 

• entre os pacientes com dor moderada a intensa, houve uma tendência 

significativa à maior freqüência de indivíduos com níveis detectáveis de IL-6, 

IL-1β e IL-8 (p-valor entre 0,05 e 0,20) (p=0,08, 0,08 e 0,06, 

respectivamente), que entre os com dor leve, os sem dor e os saudáveis. 

• entre os pacientes com dor leve, houve menor percentual de pacientes 

que expressaram IL-1β (p=0,036), TNF-α (p=0,008) e IL-8 (p=0,029) em 

comparação aos com dor moderada a intensa, aos sem dor e aos saudáveis.  

• entre os saudáveis houve, percentualmente, um maior número de 

indivíduos que apresentaram níveis detectáveis de TNF-α, em relação aos 

sem dor, aos com dor leve e aos com dor moderada a intensa. 

 

Tabela 10. Comparação da freqüência de indivíduos com níveis detectáveis de 

citocinas plasmáticas entre pacientes com dor leve, moderada a intensa, sem dor e 

indivíduos saudáveis. São Paulo, 2007.  

Citocinas  Amostra 
total  

Dor leve 
(G1) 

Dor intensa 
(G2) 

Sem dor (G3) Saudáveis (G4) p-valor  

n⁰ % n⁰ % n⁰ % n⁰ % n⁰ % 
IL-6 34 13,99 7 9,21 11 22,45 15 15,79 1 4,35 0,09†,‡ 
Resíduo §  - -1,2 1,4 -0,2 0,3  

p-valor
¶ 

 - 0,115 0,080† 0,492 0,484  

IL-1β  9 3,70 - - 4 8,16 5 5,26 - - 0,065†,‡ 
Resíduo §  - - 1,8 1,4 0,6 0,0  

p-valor
¶ 

 - 0,036* 0,080* 0,476 0,500  

TNF-α  53 21,81 8 10,53 14 28,57 23 24,21 8 34,78 0,000*,|| 
Resíduo §  - -2,4 0,7 0,3 2,8  

p-valor
¶ 

 - 0,008* 0,472 0,484 0,003*  

IL-8 13
4 

54,14 3
1 

40,79 36 73,47 54 56,84 13 56,52 0,001*,|| 

Resíduo §  - -1,9 1,5 0,2 1,0  

p-valor
¶ 

  0,029* 0,066
†
 0,492 0,159  

            
Notas: 

‡
 p-valor do χ

2
 dos testes Phi e Cramer’s V; *diferença estatisticamente significante; †diferença com 

tendência a significância; §
 
valor do resíduo padronizado (z-escore); 

¶ 
valor do p na tabela de probabilidades da 

distribuição normal (Z) correspondente ao valor do resíduo (Siegel,Castellan Jr, 1988); 
||

 p-valor do χ
2
 de 

Pearson. 
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7.5.2 Correlações entre citocinas e destas com medidas de dor. 

 

As correlações entre níveis plasmáticos das citocinas e os escores do 

Questionário de Dor McGill (MPQ), os itens do Inventário Breve de Dor e o tempo 

de dor (meses) foram avaliadas dentro da amostra de pacientes com dor (n=125), 

sendo verificado que houve correlação fraca, mas significativa ou com tendência à 

significância entre: 

• a interleucina-6 com a intensidade da pior dor (r= 0,23, p=0,011), o 

número de descritores selecionados no MPQ (r=0,18, p=0,047), o 

escore total do MPQ (r=0,16, p=0,07) e o domínio sensitivo do MPQ 

(r=0,16, p=0,073); 

• o TNF-α com o domínio afetivo do MPQ (r=0,33, p=0,001) e a 

intensidade da menor dor (r=0,21, p=0,037); 

• a IL-8 e o escore total do MPQ (r=0,16, p=0,071). 

 

Ao serem avaliadas as correlações apenas entre os pacientes com dor 

moderada a intensa, foram identificadas algumas correlações negativas entre o 

tempo de dor e a IL-6 (r= -0,32, p=0,024) e o TNF-α (r= -0,56, p=0,037), indicando 

que quanto menor o tempo de dor maior a concentração plasmática destas 

citocinas. 

Não foram observadas correlações estatisticamente significativas ou com 

tendência à significância, entre a interleucina-1β e as medidas de dor. 

 

 As correlações entre as citocinas pró-inflamatórias foram avaliadas pelo 

coeficiente de correlação de Spearman, conforme apresentado na (Tabela 11). Nos 

pacientes com dor, as correlações entre a IL-6 com a IL-1β, TNF-α e IL-8 (tendência a 

significância); da IL-1β com o TNF-α; e do TNF-α com a IL-8 foram mais fortes que 

entre os pacientes sem dor. 
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Tabela 11. Coeficiente de correlação (r) entre os níveis plasmáticos das citocinas 

pró-inflamatórias entre pacientes sem dor, com dor e a amostra total de pacientes 

com câncer. São Paulo, 2007. 

Citocinas pró-
inflamatórias 

IL-6 

 r (p-valor) 

IL-1β 

r (p-valor) 

TNF-α  

r (p-valor) 

IL-8 

r (p-valor) 

IL-6     

Com dor 1,00 0,76 (0,000)* 0,62 (0,000)* 0,25 (0,07)† 

Sem dor 1,00 0,49 (0,000)* 0,43 (0,000)* 0,11 (0,31) 

Amostra total 1,00 0,50 (0,000)* 0,37 (0,000)* 0,13 (0,054)* 

IL-1β     

Com dor 0,76 (0,000)* 1,00 0,52 (0,000)* 0,19 (0,18)† 

Sem dor 0,49 (0,000)* 1,000 0,41 (0,000)* 0,24 (0,026)* 

Amostra total 0,50 (0,000)* 1,00 0,40 (0,000)* 0,19 (0,004)* 

TNF-α     

Com dor 0,62 (0,000)* 0,52 (0,000)* 1,00 0,33 (0,022)* 

Sem dor 0,43 (0,000)* 0,41 (0,000)* 1,00 0,26 (0,014)* 

Amostra total 0,37 (0,000)* 0,40 (0,000)* 1,00 0,31 (0,000)* 

IL-8     

Com dor 0,25 (0,07)† 0,19 (0,18)† 0,33 (0,022)* 1,00 

Sem dor 0,11 (0,31) 0,24 (0,026)* 0,26 (0,014)* 1,00 

Amostra total 0,13 (0,054)* 0,19 (0,004)* 0,31 (0,000)* 1,000 

     
Notas: * correlação estatisticamente significante; †tendência a significância (0,5<p<0,20). 
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7.5.3 Comparação do nível plasmático das citocinas 

 

 Antes da comparação das concentrações plasmáticas das citocinas entre 

os pacientes com dor leve (G1), moderada a intensa (G2), sem dor (G3) e os 

controles saudáveis (G4), os mesmos foram avaliados em relação à presença de 

observações atípicas (outliers). Para identificar estas observações foi utilizada 

análise bivariada correlacionando os níveis de cada uma das citocinas com o escore 

da escala de dor do instrumento de qualidade de vida QLQ-c30.  

 Após serem avaliadas as correlações em cada um dos quatro grupos, 

foram identificados outliers apenas entre os pacientes sem dor e os saudáveis. Os 

resultados destas correlações estão apresentados na Figura 1. 

 A inspeção dos gráficos de dispersão mostrados na Figura 1 permitiu 

identificar três observações atípicas: o caso 243, que apresentou concentrações 

muito maiores de IL-6, IL-1β e TNF-α que os demais controles saudáveis; e os casos 

210 e 193, dentre os pacientes sem dor. Estes três casos não foram incluídos nas 

análises comparativas das concentrações plasmáticas das citocinas entre os grupos, 

segundo proposto por Hair e colaboradores (Hair et al., 1998). A exclusão destes 

três casos não alterou o perfil demográfico e clínico geral dos grupos. 

 Não foram identificadas observações atípicas nas demais citocinas e 

grupos. 
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Figura 1. Correlações entre a escala de dor do QLQ-c30 e níveis plasmáticos das 

citocinas pró-inflamatórias. Identificação de outliers. 
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 Os níveis plasmáticos das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α foram 

comparados entre os pacientes com dor leve (grupo 1), moderada a intensa (grupo 

2), sem dor (grupo 3) e os controles saudáveis (grupo 4). As concentrações médias 

observadas em cada um dos grupos estão apresentadas graficamente na Figura 2 e 

as demais medidas de tendência central, dispersão e significância na Tabela 12.  

 As barras mostradas na Figura 2 sugerem que os pacientes com dor 

moderada a intensa,comparados aos demais grupos, tiveram expressivamente 

maiores concentrações plasmáticas de todas as citocinas. Contudo, nem todas as 

diferenças foram estatisticamente significantes, como pode ser verificado na Tabela 

12. 

Controles
Saudáveis
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Figura 2. Concentrações plasmáticas médias das citocinas pró-inflamatórias em 

pacientes com dor, sem dor e controles saudáveis. São Paulo, 2007. 
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Tabela 12. Comparação dos níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias (pg/ml) entre pacientes com dor leve, dor moderada a 

intensa, sem dor e controles saudáveis. São Paulo, 2007.  

Citocinas Média Desvio-
padrão 

Erro-
padrão 

Intervalo de 
Confiança 

Mínimo Máximo Mediana P25 P75
‡
 p-valor † (múltiplas 

comparações) 
IL-6    Inferior Superior      0,002 *  
Com dor            (2>1, p=0,001; 2>3, 

p=0,042; 2>4, p=0,009) 
  

Leve (1) 7,14 28,65 3,31 0,55 13,73 0,00 152,19 0,00 0,00 0,00 

Mod/Intensa (2) 287,14 796,16 113,74 58,45 515,82 0,00 3187,09 0,00 0,00 0,00 
Sem dor (3) 91,51 300,65 31,35 29,25 153,78 0,00 1789,28 0,00 0,00 0,00  
Saudáveis (4) 6,46 30,31 6,46 -6,98 19,90 0,00 142,16 0,00 0,00 0,00  
Total 97,34 417,40 27,06 44,04 150,64 0,00 3187,09 0,00 0,00 0,00  
TNF-α           0,017 * 
Com dor           (2>1, p=0,012; 2 e 3, 

p=0,277; 2>4, p=0,045)  Leve (1) 5,44 25,85 3,00 -0,55 11,43 0,00 206,94 0,00 0,00 0,00 

Mod/Intensa (2) 92,23 283,83 40,55 10,71 173,76 0,00 1829,39 0,00 0,00 27,00 
Sem dor (3) 38,50 121,57 12,82 13,04 63,96 0,00 774,01 0,00 0,00 0,00  
Saudáveis (4) 12,21 23,43 5,11 1,54 22,87 0,00 77,37 0,00 0,00 0,00  
Total 36,94 153,34 10,02 17,19 56,69 0,00 1829,39 0,00 0,00 0,00  
IL-1β           0,046 * 
Com dor           (2>1, p=0,042; 2 e 3, 

p=0,283; 2>4, p=0,049; 
3>1 e 3>4, p=0,000) 

Leve (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mod/Intensa (2) 160,36 642,00 91,71 -24,04 344,77 0,00 3508,45 0,00 0,00 0,00 
Sem dor (3) 47,07 218,41 22,77 1,84 92,30 0,00 1259,16 0,00 0,00 0,00  
Saudáveis (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Total 51,21 324,55 21,04 9,77 92,65 0,00 3508,45 0,00 0,00 0,00  
IL-8           0,001 *  
Com dor           (2>1, p=0,001; 2>3, p= 

0,018; 2>4, p=0,031; 
3>4, p=0,05) 

Leve (1) 15,59 26,66 3,12 9,37 21,81 0,00 113,27 0,00 0,00 27,14 

Mod/Intensa (2) 39,98 56,32 8,05 23,80 56,15 0,00 296,05 26,32 0,00 55,03 
Sem dor (3) 21,16 27,29 2,91 15,38 26,94 0,00 96,45 6,37 0,00 34,90  
Saudáveis (4) 10,75 16,27 4,20 1,74 19,75 0,00 56,87 3,94 0,00 13,08  
Total 22,76 36,14 2,41 18,01 27,51 0,00 296,05 5,10 0,00 32,58  
            

Notas: *diferença estatisticamente significante (p<0,05); ‡  P25= percentil 25 e P75= percentil 75. ; †
 
teste de Kruskal-Wallis. 
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 A partir da análise dos dados expostos na Tabela 12 foi possível confirmar a 

relação entre as citocinas IL-6 e IL-8 com a dor oncológica, visto que os pacientes 

com dor moderada a intensa tiveram significativamente maiores níveis plasmáticos 

da destas citocinas que todos os demais grupos (p=0,002 e p= 0,001, 

respectivamente).  

 No entanto, estes mesmos resultados não se repetiram, completamente, 

para a IL-1β e o TNF-α. Na comparação das concentrações destas duas citocinas, os 

pacientes com dor moderada a intensa (G2) diferiram significativamente apenas dos 

controles saudáveis (IL-1β: p=0,049 e TNF-α: p=0,045), e dos pacientes com dor leve 

(G1) (IL-1β: p=0,042 e TNF-α: p=0,012). Embora, os resultados da Tabela 12 

indiquem que os pacientes com dor moderada a intensa (G2) tiveram maiores níveis 

de IL-1β e TNF-α que os sem dor (G3), estas diferenças não atingiram os níveis de 

significância (p<0,05) ou de tendência (0,05<p<0,20), visto que o p-valor de cada 

uma das comparações foi 0,28 para a IL-1β e 0,27 para o TNF-α. 

 Os pacientes sem dor, os com dor leve e os com dor moderada a intensa 

foram comparados em relação aos controles saudáveis para testar a hipótese de 

que teriam maiores níveis plasmáticos das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α. Para 

isto, foi utilizado o teste de Dunnett após o de Kruskall-Wallis. Nesta comparação 

apenas os pacientes com dor moderada a intensa (G2) e os sem dor (G3) diferiram 

significativamente dos controles saudáveis (Tabela 12), com nível de significância 

semelhantes aos observados com a utilização dod testes de Tukey e Bonferroni. 

 Os pacientes com dor moderada a intensa (G2) tiveram significativamente 

maiores níveis plasmáticos das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α que os saudáveis. Já 

os pacientes sem dor (G3) não diferiram dos controles saudáveis em relação a IL-6 e 

TNF-α. 
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7.6 Dor, citocinas pró-inflamatórias, qualidade de vida relacionada à saúde 

e desempenho funcional 

 

 Para avaliar o efeito da interação entre nível de dor e concentração 

plasmática das citocinas sobre o desempenho funcional e a qualidade de vida de 

pacientes com dor oncológica, foi inicialmente verificado se havia associação entre 

citocinas e nível de dor com o desempenho funcional e a qualidade de vida. Para 

isto foram realizadas análises de correlação e comparados os escores destas escalas 

entre pacientes com dor leve (G1), moderada a intensa (G2) e sem dor (G3). 

Posteriormente foi realizada a análise de covariância para avaliar o efeito da 

interação nível de dor e concentração plasmática das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e 

TNF-α.   

 

7.6.1 Correlações entre níveis plasmáticos das citocinas, QVRS e 

desempenho funcional  

 Foram avaliadas as correlações entre o desempenho funcional, as escalas de 

QVRS e as citocinas pró-inflamatórias na amostra de pacientes com dor (n=125).  

 As análises demonstraram que o aumento nos níveis plasmáticos da IL-6 e 

IL-8 estava correlacionado com redução fraca, porém significativa no escore da 

dimensão emocional na qualidade de vida (IL-8: r= -0,26, p=0,036 e IL-6: r= -0,17, 

p=0,049). Não foi identificada nenhuma outra correlação significativa entre os níveis 

plasmáticos destas e das outras citocinas com as demais dimensões da QVRS e o 

nível de desempenho funcional. 

 Algumas escalas de sintomas do QLQ-c30 também apresentaram 

correlações positivas e significativas com os níveis plasmáticos das citocinas, 

embora todas tenham sido classificadas como fracas. O aumento no escore da 

escala de dor foi correlacionado, apenas, com elevação da concentração da IL-6 (r= 

0,21, p=0,02); assim como o escore da escala de insônia (r=0,17, p=0,06), que 

apresentou uma tendência à significância (p-valor entre 0,05 e 0,20). A escala de 

fadiga correlacionou-se positivamente com a IL-8 (r= 0,14, p=0,035). 
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7.6.2 Comparação do desempenho funcional e qualidade de vida entre 

pacientes com diferentes níveis de dor pela ANOVA 

 

 Os resultados dessas comparações estão apresentados na Tabela 13 e 

comentados a seguir. 

 

Desempenho Funcional 

 A comparação do valor da Escala de Desempenho de Karnofsky entre os 

grupos indicou que a dor teve um efeito negativo sobre o desempenho funcional 

dos pacientes com câncer. Os pacientes com dor leve (G1) e moderada a intensa 

(G2) obtiveram menor pontuação que os pacientes com câncer sem dor (G3) 

(p=0,000) e os controles saudáveis (G4) (p=0,000). Não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre os pacientes sem dor (G3) e os controles 

saudáveis (G4) (p=1,00). 

 

Qualidade de vida  

 Os pacientes com dor moderada a intensa atribuíram à avaliação global da 

sua qualidade de vida pontuação significativamente menor que a atribuída pelos 

pacientes com dor leve (p=0,029), sem dor (p=0,000) e os controles saudáveis 

(p=0,000). Estes pacientes também obtiveram menor escore na escala de 

funcionamento física quando comparados aos sem dor (p=0,000) e aos saudáveis 

(p=0,000), não diferindo significativamente dos pacientes com dor leve (p=1,00).  

 Ao ser comparado o escore da escala de desempenho de atividades do 

EORTC-QLQ-c30, observou-se que os pacientes com dor moderada a intensa 

obtiveram escores significativamente inferiores aos dos pacientes com dor leve 

(p=0,012), dos controles saudáveis (p=0,000) e dos pacientes sem dor (p=0,000). 

 Na escala de funcionamento social, os pacientes com dor moderada a 

intensa também apresentaram menores escores que os dos pacientes com dor leve 

(p=0,006) e sem dor (p=0,000). Os controles saudáveis não responderam os itens 
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referentes a esta dimensão, pois não estavam realizando nenhuma modalidade de 

tratamento. 

 Na dimensão emocional, os pacientes com dor moderada a intensa tiveram 

escore inferior apenas ao dos pacientes com câncer sem dor (p=0,000), não 

diferindo significativamente dos escores obtidos pelos pacientes com dor leve 

(p=0,52) e tendendo a diferir dos controles saudáveis (p=0,09). 

 

As comparações dos pacientes com dor leve com os demais grupos mostraram que: 

 

 Os pacientes que tinham dor leve (G1) referiram menor qualidade de vida e 

estado de saúde geral e nas dimensões social e emocional que os sem dor (p= 

0,000, p=0,002 e p=0,000, respectivamente), não diferindo significativamente dos 

saudáveis; menor escore nas dimensões física e cognitiva e na escala de 

desempenho de atividades que os sem dor e os saudáveis; e escore superior ao dos 

sem dor, na escala que avaliou as dificuldades financeiras devido ao tratamento e a 

doença. 

  

Comparação dos escores das escalas de sintomas do QLQ-c30  

  

 Ao serem comparadas as escalas de sintomas, verificou-se que a presença 

de dor leve (G1) ou moderada a intensa (G2) em pacientes com câncer, foi 

associada a maiores escores nas escalas de fadiga, dor, insônia, constipação, 

náuseas e vômitos, dispnéia e perda de apetite. Esta associação pode ser 

comprovada pelos dados apresentados na Tabela 13, onde se constata que os 

pacientes com dor leve, moderada e intensa apresentaram significativamente 

maiores escores que os pacientes sem dor (G3) e os controles saudáveis (G4), em 

todas as escalas de sintomas, exceto na escala de diarréia (p=0,668). 

 Nas escalas de fadiga, perda de apetite e constipação, a dor leve (G1) e a dor 

moderada a intensa (G2) tiveram impacto igualmente negativo, visto que não foram 
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identificadas diferenças estatisticamente significantes entre estes dois grupos nos 

escores atribuídos a cada uma destas escalas (Tabela 13). 

 

 Nas escalas de insônia e de dor os pacientes com dor moderada a intensa 

(G2) obtiveram escores significativamente maiores que os dos pacientes com dor 

leve (G1), dos sem dor (G3) e dos saudáveis (G4) (p<0,05).  

 Na escala de diarréia foram observados escores muito baixos em todos os 

grupos, devido à baixa freqüência deste sintoma entre os indivíduos entrevistados. 

 

 As náuseas e os vômitos foram mais freqüentes entre os pacientes com dor, 

entre os quais foram observados escores significativamente superiores aos dos 

pacientes sem dor (G3). Já em relação aos saudáveis, embora a inspeção da Tabela 

13 sugira haver diferença significativa entre estes e os com dor, estas diferenças 

não atingiram o nível de significância estabelecido no presente estudo. 
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Tabela 13. Comparação dos escores de qualidade de vida e desempenho funcional entre pacientes com dor leve, dor moderada a 

intensa, sem dor e controles saudáveis. São Paulo, 2007.  

Escalas de Sintomas e 
Qualidade de Vida do QLQ-c30 

Com dor Sem dor (G3) Controles 
Saudáveis (G4) 

p-valor (múltiplas comparações) 

Leve (G1) Moderada a Intensa (G2) 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Estado de saúde e qualidade 
de vida global 

60,30 20,86 48,58 29,09 79,40 19,43 73,19 16,85 0,000 (1>2, p=0,029 e 1<3, p=0,000) (2<3, p=0,00 
e 2<4, p=0,000)*  

Escalas de Sintomas          
Fadiga 34,44 27,20 44,90 29,57 10,99 16,10 10,63 19,95 0,000 (1=2, p=0,096, 1>3, p=0,000 e 1>4, 

p=0,000) (2>3, p=0,000 e 2>4, p=0,000)*  
Náuseas e vômitos 8,67 19,25 9,86 22,29 1,47 5,90 2,17 7,63 0,003 (1>3, p=0,018) (2>3, p=0,014)* 
Dor 58,67 29,56 85,71 22,05 4,58 16,11 6,52 21,75 0,000 (1<2, p=0,000; 1>3 e 1>4, p=0,000) (2>3 e 

2>4, p=0,000)* 
Dispnéia 24,89 32,46 25,85 34,87 12,09 25,10 7,25 22,38 0,003 (1>3, p=0,035 e 2>3, p=0,055)* 
Insônia 42,22 41,13 61,22 41,58 16,85 33,84 11,59 29,49 0,000 (1<2, p=0,038, 1>3, p=0,000 e 1>4, 

p=0,004) (2>3 e 2>4, p=0,000)* 
Perda de Apetite 35,56 39,26 34,69 42,47 6,23 19,82 10,14 29,19 0,000 (1>3, p=0,000 e 1>4, p=0,008) (2>3, 

p=0,000 e 2>4, p=0,021)* 
Constipação 34,22 40,26 39,46 43,92 7,33 18,46 10,14 29,19 0,000 (1>3, p=0,000 e 1>4, p=0,017) (2>3, 

p=0,000 e 2>4, p=0,004)* 
Diarréia 2,22 8,37 5,44 18,44 3,30 14,10 4,35 20,85 0,668 

Escalas de Funcionamento/QV          
Físico 52,09 32,56 46,26 29,20 90,84 15,09 97,39 10,00 0,003* (1<3 e 1<4, p=0,000) (2<3 e 2<4, p=0,000) 
Desempenho de atividades 41,33 35,87 25,51 29,87 92,12 20,24 95,65 12,53 0,000 (1>2, p=0,012; 1<3 e 1<4, p=0,000) (2<3 e 

2<4, p=0,000)* 
Emocional 52,67 30,70 43,37 31,73 73,99 25,76 61,59 34,61 0,003 (1<3, p=0,000) (2<3, p=0,000)* 
Cognitivo 65,33 28,57 72,79 28,60 79,49 23,97 81,82 26,18 0,000 (1<3, p=0,005 e 1<4, p=0,049)* 
Social 71,46 29,46 52,96 35,23 88,33 26,02 - - 0,000 (1>2, p=0,006 e 1<3, p=0,002) (2<3, 

p=0,000)* 
Dificuldades Financeiras 36,07 44,36 49,24 43,42 18,52 32,81 - - 0,000  (1>3, p=0,031) (2>3, p=0,000)* 
Desempenho funcional † 71,18 12,43 68,98 10,26 91,54 8,02 98,70 3,44 0,000 (1<3 e 1<4, p=0,000) (2<3 e 2<4, p=0,000)* 
          
Notas: * diferença estatisticamente significativa (p<0,05); † Escore da Escala de Desempenho de Karnofsky. 
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7.6.3 Avaliação do efeito da interação entre nível de dor e citocinas sobre a 

qualidade de vida e o desempenho funcional em doentes com câncer 

 

 Na Tabela 14 estão apresentados os resultados da análise de covariância 

(ANCOVA) referentes à avaliação do efeito da interação entre nível de dor e 

concentração plasmática das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β, IL-8 e TNF-α 

sobre o desempenho funcional e as escalas de qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS). 

 Foram gerados modelos independentes para o desempenho funcional e 

cada uma das escalas e itens do instrumento QLQ-c30 de medida da QVRS que 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com dor 

leve (G1), moderada a intensa (G2) e sem dor (G3). Na análise de covariância não 

foram incluídos os controles saudáveis. 

 A análise de covariância foi realizada com praticamente todas as escalas, 

visto que na análise univariada (ANOVA) os escores da maioria delas, exceto o da 

escala de diarréia, diferiram significativamente entre os grupos, comprovando o 

efeito negativo da dor sobre a qualidade de vida e o desempenho funcional. 

Restava saber se este efeito era modulado pelas citocinas pró-inflamatórias. Desta 

forma, foi realizada a análise de covariância.  

 Nos modelos testados pela ANCOVA, além da variável categórica nível de 

dor (leve, moderada a intensa e sem dor) e das variáveis contínuas, nível plasmático 

das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, foram incluídos os termos de interação do 

nível de dor*IL-8, dor*IL-6, dor*IL-1β, dor*TNF-α.  Estas análises revelaram que o 

nível de dor foi o principal e único determinante da redução nos escores de 

desempenho funcional, explicando 52% da variabilidade (r2=0,52 e r2a=0,49), da 

qualidade de vida geral (r2=0,26 e r2a=0,21) e das escalas de funcionamento físico 

(r2=0,40 e r2a=0,36), emocional (r2=0,23 e r2a=0,18), cognitivo (r2=0,10 e r2a=0,08, 

não significativo p=0,21) e social (r2=0,22 e r2a=0,16). E também na escala de 

dificuldades financeiras (r2=0,14 e r2a=0,08) e de desempenho das atividades 

(r2=0,52 e r2a=0,49). 
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 Na maioria das escalas de sintomas, a dor também foi a única variável que 

determinou alteração significativa nos escores das escalas de náuseas e vômitos 

(r2=0,08 e r2a=0,02), dor (r2=0,70 e r2a=0,68), insônia (r2=0,21 e r2a=0,15), dispnéia 

(r2=0,10 e r2a=0,042) e constipação (r2=0,21 e r2a=0,15). Nas escalas de fadiga e 

perda de apetite houve participação da citocina IL-8. 

 O modelo da escala de fadiga mostrou que 31% da variabilidade observada 

foi devido ao nível de dor e ao aumento da concentração plasmática da IL-8 (r2=0,31 

e r2a=0,26). Sendo que os termos de interação entre dor e citocinas não 

determinaram variabilidade significativa (Tabela 14). 

 O modelo da escala de perda de apetite revelou que 22% da variação no 

escore desta escala resultou do nível de dor (p=0,000) e da interação entre nível de 

dor e concentração plasmática da IL-8 (p=0,02)  (r2=0,22 e r2a=0,16). Este foi o único 

modelo, no qual o termo de interação foi incluído.  

 Ao serem observadas as médias da escala de perda de apetite estimadas 

pela ANCOVA para os pacientes com dor leve, moderada a intensa e sem dor, 

observou-se que o efeito da interação foi apenas nos pacientes com dor moderada 

a intensa, nos demais grupos não houve alteração significativa das médias. Entre os 

com dor moderada a intensa, a interação resultou em aumento significativo no 

escore da escala de perda de apetite, de 34,69 (IC95%=22,49 a 46,89; erro-

padrão=6,07) para 37,10 (IC95%=27,16 a 47,04; erro-padrão=5,04). Este escore 

diferiu significativamente do obtido pelos pacientes sem dor (p=0,00 do teste de 

Bonferroni), não diferindo significativamente dos pacientes com dor leve (dados 

não apresentados na Tabela 14). 
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Tabela 14. Resultados dos modelos de análise de covariância (ANCOVA) tendo o desempenho funcional e as escalas de qualidade de vida 

e sintomas como variáveis dependentes. São Paulo, 2007.  

Escalas de Qualidade 
de Vida do QLQ-c30 

 Nível de significância (p-valor) SQ
‡
 GL

§
 F

¶
 p-

valor 
SQ-erro

||
 R

2  
(R

2
a) 

Dor IL-8 IL-6 IL-1β TNF-α 

 C
§
 *dor† C

§
 *dor C

§
 *dor C

§
 *dor 

Estado de saúde e QV 
global 

0,000* 0,82 0,81 0,99 0,42 0,23 0,33 0,76 0,90 26042,43 2 24,83 0,000 99113,20 0,26 (0,21) 

Escalas de Sintomas                

Fadiga 0,000* 0,004* 0,24 0,47 0,40 0,98 0,55 0,22 0,68 29164,33 2 25,73 0,000 109958,20 0,31 (0,26) 

Náuseas e vômitos 0,008* 0,37 0,69 0,51 0,81 0,92 0,92 0,39 0,65 2620,078 2 4,937 0,008 51482,16 0,08 (0,02) 

Dor 0,000* 0,14 0,64 0,92 0,69 0,87 0,78 0,10 0,34 143785,56 2 136,55 0,000 102138,47 0,71 (0,68) 

Dispnéia 0,027* 0,10 0,06 0,36 0,75 0,50 0,49 0,08 0,49 6586,61 2 3,66 0,027 174403,90 0,10 (0,04) 

Insônia 0,000* 0,64 0,61 0,89 0,99 0,82 0,39 0,12 0,19 33702,79 2 11,13 0,000 293748,91 0,21 (0,15) 

Perda de Apetite  0,000* 0,21 0,02* 0,29 0,51 0,83 0,65 0,17 0,29 41950,60 2 18,87 0,000 215620,60 0,22 (0,16) 

Constipação 0,000* 0,28 0,15 0,08 0,09 0,64 0,60 0,20 0,59 34182,28 2 14,89 0,000 222595,71 0,21 (0,15) 

Escalas de 
Funcionamento 

               

Físico 0,000* 0,15 0,38 0,50 0,48 0,50 0,90 0,64 0,84 58716,86 2 43,64 0,000 130497,47 0,40 (0,36) 

Desempenho de 
atividades 

0,000* 0,70 0,85 0,79 0,87 0,36 0,77 0,17 0,45 119643,57 2 72,13 0,000 160901,06 0,53 (0,49) 

Emocional 0,000* 0,83 0,49 0,14 0,40 0,43 0,55 0,65 0,33 24269,75 2 14,52 0,000 162118,97 0,23 (0,18) 

Cognitivo 0,21 0,36 0,71 0,27 0,49 0,76 0,66 0,24 0,29 2274,49 2 1,57 0,210 140269,34 0,10 (0,08) 

Social 0,000* 0,74 0,47 0,14 0,35 0,93 0,98 0,18 0,50 32951,328 2 18,63 0,000 167149,75 0,22 (0,16) 

Dificuldades 
Financeiras 

0,003* 0,43 0,32 0,16 0,21 0,99 0,86 0,45 0,42 18902,29 2 6,097 0,003 291447,87 0,14 (0,08) 

Desempenho funcional 
† 

0,000* 0,17 0,73 0,64 0,97 0,30 0,61 0,47 0,51 14883,29 2 67,43 0,000 21517,59 0,52 (0,49) 

                
Notas: †termo de interação da citocina com nível de dor (grupos de dor); *estatisticamente significante; 

‡
SQ= soma dos quadrados do modelo; §GL= graus de liberdade; 

¶
F= estatística 

F (ANCOVA); 
||

SQ-erro= soma dos quadrados do erro do modelo; 
§
p-valor da citocina. 
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7.7 Avaliação da capacidade das citocinas predizerem dor em pacientes com 

câncer 

 

Para testar a hipótese de que as citocinas seriam preditoras de dor em 

pacientes com câncer, foi realizada uma análise de regressão múltipla pelo 

algoritmo da Árvore de Classificação e Regressão (CART), tendo como variável 

independente o nível de dor. O resultado desta análise está apresentado na Figura 

3.  

Neste tipo de análise, o objetivo principal é identificar quais variáveis 

fornecem a melhor partição de pacientes com câncer sem dor, com dor leve e com 

dor moderada a intensa.  No geral, a partir da observação da Figura 3, constata-se 

que 58,1% tinham dor.  

De acordo com a árvore de decisão (Figura 3), o estádio da doença foi o 

preditor mais importante de dor, seguido pela concentração plasmática da IL-8 

>5,20 pg/ml, presença de insônia intensa, presença de fadiga moderada a intensa e 

idade ≤ 48 anos.  A partir destas variáveis, quatro perfis de risco, com número 

significativamente diferente de casos com dor, foram identificados:    

1) Pacientes com tumor estádio IV e com nível plasmático de IL-8 

superior a 5,20 pg/ml (nó 5); 

2) Pacientes com estádios II e III, que apresentaram alteração do sono 

(insônia) moderada a intensa (nó 7); 

3) Pacientes com estádios II e III, sem alteração do alteração do sono ou 

com alteração leve, que apresentaram fadiga de intensidade leve a 

intensa (nó 11). 

4) Pacientes com estádio I que tiveram idade ≤ 48 anos (nó 8). 

 

Dos quatro perfis acima apresentados, os resultados da análise de CART 

mostraram que o maior número e percentual de pacientes com dor moderada a 

intensa foi encontrado entre os doentes com estádio IV e com concentração 

plasmática de IL-8 superior a 5,20 pg/ml. 
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Entre os pacientes com estadio IV, a maioria tinha dor, fosse esta leve ou 

moderada a intensa. Já a maioria dos que estavam nos estadios de I a III não tinha 

dor.  

Para os pacientes com estadio IV, a IL-8 foi o segundo melhor preditor. 

Dentre os pacientes com este estadiamento e que apresentaram níveis plasmáticos 

superiores a 5,20 pg/ml (nó 5), o percentual de pacientes com dor moderada a 

intensa aumentou de 33,7% para 57,1%. 

Para os pacientes com estadios II e III, o segundo preditor mais importante 

foi à insônia. Dentre os com insônia moderada a intensa (escore > 2) (nó 7), o 

percentual de casos com dor aumentou significativamente.  

Comparando o percentual de pacientes com dor dentre os classificados nos 

estádios II e III, pôde-se observar que o percentual de casos com dor moderada a 

intensa aumentou de 23,0% para 48% entre os que referiram moderada a intensa 

alteração do sono (insônia). Para os pacientes que não tiveram alteração do sono 

ou tiveram alteração leve (escore da escala de insônia ≤ 2), a fadiga foi o melhor 

preditor de dor (nó 6). Entre os pacientes que tiveram fadiga leve a intensa (escore 

≥ 2) (nó 11), havia significativamente (p=0,015) maior percentual de casos com dor 

leve e moderada a intensa do que entre os que não tiveram fadiga (escore da escala 

de fadiga < 2) (nó 10). 

Dentre os pacientes com estadio I, 80,3% não tinham dor. Mas naqueles 

com idade igual ou inferior a 48 anos, o percentual de casos com dor moderada a 

intensa aumentou de 10,6% para 41,7% (nó 8).  

 

O ajuste da árvore de regressão indicou que 70,5% dos pacientes foram 

corretamente classificados. O modelo teve um risco estimado de 0,31, indicando 

que o risco de um paciente ser classificado erroneamente, baseado nos preditores 

identificados, foi de 31%. Para pacientes com dor moderada a intensa, 83,7% foram 

corretamente classificados, o que significa que apenas 16,3% dos pacientes com dor 

poderão ser equivocadamente classificados, quando for considerado o estadio do 
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câncer, presença de nível detectável de IL-8, a intensidade da alteração do sono, a 

intensidade da fadiga e idade ≤ 48 anos. Este modelo parece, portanto, ser aceitável 

para predição de dor em pacientes com câncer. 

As demais citocinas incluídas no modelo de regressão, IL-6, TNF-α e IL-1β 

não foram preditoras independentes de dor em pacientes com câncer. 
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Figura 3. Resultado da árvore de classificação pelo algoritmo CART (Classification and Regression Tree) para nível de dor em pacientes 

com câncer. São Paulo, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Node 0

Category % n

34,8 73Leve

23,3 49Moderada a intensa

41,9 88Sem dor

Total 100 ,0 210

Estadio do câncer

Adj. P-value=0,000, Chi-square=83,000, df=4

Dor

Node 1

Category % n

59,0 49Leve

33,7 28Moderada a intensa

7,2 6Sem dor

Total 39,5 83

Interleucina-8

Adj. P-value=0,000, Chi-square=20,841, df=2

Estadio IV

Node 2

Category % n

29,5 18Leve

23,0 14Moderada a intensa

47,5 29Sem dor

Total 29,0 61

Presença de Insônia

Adj. P-value=0,002, Chi-square=16,552, df=2

Estadios II e III;  <missing>

Node 3

Category % n

9,1 6Leve

10,6 7Moderada a intensa

80,3 53Sem dor

Total 31,4 66

Idade (anos)

Adj. P-value=0,002, Chi-square=16,994, df=2

Estadio I

Node 4

Category % n

80,5 33Leve

9,8 4Moderada a intensa

9,8 4Sem dor

Total 19,5 41

<= 5,20

Node 5

Category % n

38,1 16Leve

57,1 24Moderada a intensa

4,8 2Sem dor

Total 20,0 42

> 5,20

Node 6

Category % n

30,6 11Leve

5,6 2Moderada a intensa

63,9 23Sem dor

Total 17,1 36

Presença de Fadiga

Adj. P-value=0,015, Chi-square=11,640, df=2

<= 2,00

Node 7

Category % n

28,0 7Leve

48,0 12Moderada a intensa

24,0 6Sem dor

Total 11,9 25

> 2,00;  <missing>

Node 8

Category % n

16,7 2Leve

41,7 5Moderada a intensa

41,7 5Sem dor

Total 5,7 12

<= 48

Node 9

Category % n

7,4 4Leve

3,7 2Moderada a intensa

88,9 48Sem dor

Total 25,7 54

> 48

Node 10

Category % n

10,5 2Leve

0,0 0Moderada a intensa

89,5 17Sem dor

Total 9,0 19

<= 1,00

Node 11

Category % n

52,9 9Leve

11,8 2Moderada a intensa

35,3 6Sem dor

Total 8,1 17

> 1,00

Leve

Moderada a intensa

Sem dor

 

Estadios IV Estadio I Estadios II e III 

Estadio do câncer 

Nível de Dor 

Escore >2 Escore ≤ 2 

Insônia Idade (anos) Interleucina-8 

Fadiga 

Escore ≥ 2 Escore < 2 

≤ 48 anos >48 anos >5,20 pg/ml ≤ 5,20 pg/ml 
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8. DISCUSSAO 
 

A contribuição do presente estudo foi a de avaliar a associação entre 

citocinas, dor oncológica crônica, qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e 

desempenho funcional. Para isto, foram avaliados os níveis plasmáticos das 

citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, a qualidade de vida e o 

desempenho funcional de 220 pacientes com câncer, sendo 95 sem dor, 76 com dor 

leve e 49 com dor moderada a intensa. Estes três grupos foram comparados entre 

si, e também com uma amostra de 23 indivíduos saudáveis. 

 De maneira geral, os pacientes com câncer tinham características 

sociodemográficas semelhantes à dos controles saudáveis, diferindo apenas em 

relação à idade (eram mais idosos), à escolaridade (tinham menor escolaridade) e à 

condição de trabalho (a maioria estava aposentada). 

Os pacientes sem dor, com dor leve e com dor moderada a intensa foram 

também, de certa forma, homogêneos em relação às características demográficas, 

diferindo apenas em relação ao percentual de pacientes com escolaridade de nível 

médio, que foi menor entre os sem dor em comparação aos com dor, e em relação 

à idade, sendo os sem dor mais idosos que os com dor.  

No que tange às características clínicas, os grupos diferiram em relação à 

presença de metástases, que foram mais freqüentes entre os com dor; ao estádio 

do câncer, com maior percentual de pacientes com estádio IV entre os com dor e 

estádio I entre os sem dor; a realização prévia de quimioterapia e radioterapia, que 

foi mais freqüente entre os com dor; e a presença de depressão, que foi mais 

prevalente entre os com dor. Todos estes resultados eram esperados, visto que são 

freqüentemente observados na prática clínica. 
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Ao ser analisada a relação entre dor e citocinas com análises univariadas, foi 

verificado que as citocinas IL-8, IL-1β, IL-6 e TNF-α estavam associadas com a 

ocorrência de dor ou com dor de maior intensidade.  

No presente estudo, pôde-se confirmar a hipótese de que as citocinas pró-

inflamatórias são expressas diferentemente em pacientes com dor oncológica de 

diferentes intensidades. Os pacientes com dor moderada a intensa tiveram níveis 

plasmáticos das citocinas IL-8, IL-1β, IL-6 e TNF-α significativamente maiores que os 

pacientes com dor leve e também que os controles saudáveis. 

A hipótese de que as citocinas IL-8, IL-1β, IL-6 e TNF-α estariam associadas à 

ocorrência de dor em pacientes com câncer, foi apenas parcialmente confirmada. 

Comparados os níveis plasmáticos das citocinas entre pacientes com câncer sem 

dor, com dor leve e com dor moderada a intensa, apenas os pacientes com dor 

moderada a intensa diferiram dos sem dor, sendo que esta diferença foi 

significativa somente para as citocinas IL-8 e IL-6, sugerindo que estas duas 

citocinas, e não o TNF-α e a IL-1β, estariam associadas à ocorrência de dor em 

pacientes com câncer.  

Os pacientes com dor moderada a intensa apresentaram valores médios da 

IL-1β e do TNF-α maiores que os sem dor, mas a variabilidade dentro das amostras 

e os intervalos de confiança foram bastante largos nos dois grupos, o que pode ter 

resultado em sobreposição dos níveis plasmáticos e ausência de significância 

estatística. Outros fatores poderiam justificar o resultado observado em relação a 

essas duas citocinas, os quais serão detalhadamente apresentados ao longo desta 

discussão. 

Os pacientes com dor leve tiveram níveis plasmáticos das citocinas muito 

semelhante aos dos controles saudáveis. É importante ressaltar que estes pacientes 

estavam com dor leve certamente devido ao tratamento adequado da dor, 

alcançado com o uso de diversos analgésicos, AINH e adjuvantes. Assim, apesar de 

não ser objetivo do estudo, pode-se supor que o tratamento adequado da dor 

resulta em redução significativa das citocinas e da dor, visto que estes pacientes 
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tiveram níveis plasmáticos inferiores aos dos pacientes com dor moderada a intensa 

e que estavam com a dor inadequadamente controlada. 

 

A suposição de que as citocinas seriam preditoras de dor em pacientes com 

câncer foi avaliada em modelo múltiplo, incluindo todas as citocinas, porém apenas 

a IL-8 mostrou-se preditora significativa de dor. Mas, esta citocina não foi o fator 

mais importante para diferenciar pacientes com maior chance para ter dor leve, 

moderada a intensa ou não ter dor. A variável mais importante foi o estádio da 

doença que distinguiu três grupos de risco para dor: os com estadio IV, os com 

estadio II e III e os com estadio I.  

O aumento da IL-8 foi preditora de dor apenas em pacientes com câncer 

estádio IV. Dentre os pacientes tumores estadio II e III, os que referiram dor ou 

tinham insônia moderada a intensa ou fadiga leve a intensa concomitantemente. 

Para os pacientes com estadio I, apenas a idade ≤48 anos foi preditora de dor. 

Nenhuma citocina foi preditora de dor em pacientes com estadios I, II e III.   

 

O presente estudo também teve como objetivo testar a hipótese de que as 

citocinas seriam mediadoras do efeito negativo da dor sobre a qualidade de vida e o 

desempenho funcional de pacientes com câncer. Contudo, os resultados obtidos 

não confirmaram completamente esta hipótese. Ao serem comparadas as médias 

de QVRS e desempenho funcional entre pacientes com diferentes níveis de dor, 

ajustando-as pelo nível plasmático da IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, verificou-se que as 

médias e as diferenças entre as médias não foram alteradas. Ou seja, não houve 

interferência das citocinas na relação entre dor, QVRS e desempenho funcional em 

pacientes com câncer.  

As únicas interferências das citocinas foram sobre o escore da escala de 

perda de apetite, na qual a interação entre dor e IL-8 resultou em aumento 

significativo do escore desta escala entre pacientes com dor moderada a intensa; e 
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também na escala de fadiga, quando a IL-8 foi preditora independente deste 

sintoma.  

As citocinas IL-8 e IL-6 correlacionaram-se negativamente com a dimensão 

emocional, sugerindo haver um efeito destas citocinas sobre esta dimensão da 

QVRS. A IL-6 correlacionou-se também com a escala de sintoma de dor e com a de 

insônia e a IL-8 com a escala de fadiga. Devido a estes resultados, poder-se-ia supor 

que as citocinas seriam fatores independentes associados a algumas áreas da QVRS.  

 

A partir dos resultados apresentados acima, a discussão foi organizada em 

tópicos relacionados a cada uma das hipóteses testadas: 1) associação entre 

citocinas pró-inflamatórias e dor oncológica crônica; 2)relações entre citocinas, dor, 

qualidade de vida relacionada à saúde e desempenho funcional em doentes com 

câncer; e 3)capacidade preditiva das citocinas em determinar dor oncológica 

crônica em doentes com câncer. Além destes três tópicos, a discussão também 

inclui um quarto tópico discutindo os aspectos metodológicos inerentes ao estudo 

(validade interna, externa e limitações do estudo). 

 

8.1 Associação entre citocinas pró-inflamatórias e dor oncológica crônica 

 

O principal aspecto a ser discutido em relação à associação entre níveis 

plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias e dor oncológica crônica é referente à 

ausência de diferenças estatisticamente significantes nas concentrações 

plasmáticas das citocinas IL-1β e TNF-α entre os pacientes com dor moderada a 

intensa e os sem dor.  

Um segundo aspecto a ser discutido é referente à observação de que os 

pacientes com dor moderada a intensa diferiram dos sem dor apenas em relação às 

concentrações da IL-6 e IL-8. Mas diferiram significativamente dos controles 
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saudáveis e dos pacientes com dor leve em relação a todas as citocinas medidas (IL-

6, IL-8, IL-1β e TNF-α). Desta forma, surgiu a seguinte questão: 

Quais fatores poderiam interferir com a síntese de citocinas em pacientes 

com câncer, em níveis detectáveis, e na sua capacidade de induzir dor, e justificar os 

resultados do presente estudo? 

Foram levantados cinco fatores principais: 

1. Polimorfismo genético nos genes das citocinas 

2. Mascaramento do efeito nociceptivo das citocinas pela produção de 

endorfinas nos estádios iniciais do câncer 

3. Alterações do sistema imune dos pacientes com câncer e produção de 

citocinas por células tumorais 

4. Presença de feedback negativo das prostaglandinas e aminas 

simpaticomiméticas sobre a síntese das citocinas 

5. Dissociação entre produção local de citocinas, dor e níveis detectados no 

plasma, ou não participação das citocinas na indução da dor oncológica. 

 

 

1. Polimorfismo nos genes das citocinas poderia alterar a sua produção em 

resposta a estímulo nociceptivo 

 

As citocinas pró-inflamatórias, de maneira geral, têm sido associadas à 

ocorrência de dor em pacientes com afecções dolorosas. Mas, segundo alguns 

estudos, a maior ou menor expressão destas citocinas em resposta a estímulos 

nociceptivos, poderia ser regulada por variações na expressão gênica de alguns 
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alelos dos genes das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α. Estas variações são 

denominadas de polimorfismo. 

Polimorfismo nos genes da IL-6, IL-1β, IL-8 e TNF-α-308 têm sido descritos 

como associados com maior, menor ou ausência de resposta a estímulos 

inflamatórios e dor crônica (Fishman et al., 1998; Guimarães et al., 2006; Oen et al., 

2005; Reyes-Gibby et al., 2007; Wilson et al., 1997). Os estudos sugerem que 

diferentes isoformas de um mesmo gene poderiam facilitar, dificultar ou mesmo 

levar à não responsividade ao estímulo doloroso. Assim, apesar da presença do 

estímulo doloroso, o paciente poderia não ser capaz de produzir determinadas 

citocinas. Isto pode ter ocorrido com o TNF-α e a IL-1β, resultando em ausência de 

diferenças estatisticamente significativas nas concentrações plasmáticas entre os 

pacientes com dor moderada a intensa e os sem dor. 

O polimorfismo genético na região promotora do gene do TNF-α pode 

modular a expressão protéica. Especificamente, a transição dos alelos G para A na 

região promotora na posição -308 tem sido associada com maiores níveis de TNF-α 

in vitro e in vivo, inclusive em resposta a estímulo inflamatório (LPS) (Kroeger et al., 

1997; Kroeger et al., 2000). A associação deste polimorfismo com dor foi avaliada 

em apenas alguns trabalhos identificados na revisão de literatura, mas estes não 

encontraram diferenças significativas na freqüência dos genótipos GA e AA entre 

pacientes com dor e controles.  

Estudo desenvolvido com pacientes com dor pélvica, observou que a 

freqüência dos genótipos entre casos e controles não diferiu significativamente 

(Shoskes et al., 2002). Estudo incluindo pacientes com câncer de pulmão comparou 

um grupo com dor intensa com outro que incluía pacientes sem dor e com dor leve 

e moderada, e também não identificou diferenças (Reyes-Gibby et al., 2007). Dois 

outros estudos desenvolvidos com pacientes com artrite reumatóide, não 

identificaram associação entre a freqüência do polimorfismo e a gravidade da 

doença e dos sintomas (Pawlik et al., 2005; Rezaieyazdi et al., 2007).  



 

Discussão 147 

Algumas limitações nos estudos acima descritos podem ter influenciado nos 

seus resultados. O primeiro comparou 36 pacientes com dor pélvica com 272 

controles (Shoskes et al., 2002). Esta disparidade no tamanho amostral pode ter 

contribuído para a ausência de diferença significativa. O segundo estudo incluiu em 

um dos grupos, pacientes muito diferentes (sem dor, com dor leve e com dor 

moderada) o que poderia contribuir para as freqüências dos polimorfismos serem 

iguais entre estes e os pacientes com dor intensa. Além disto, não foi incluído um 

grupo de comparação (controles saudáveis) (Reyes-Gibby et al., 2007). E os dois 

últimos estudos desenvolvidos com pacientes com artrite reumatóide, não 

avaliaram diretamente a relação com a dor. Assim, devido às limitações dos estudos 

e aos resultados negativos, conclui-se que não há evidências suficientes que apóiem 

ou neguem a associação entre polimorfismo do TNF-α e dor. 

No presente estudo, visando justificar a ausência de diferença significativa 

na concentração plasmática do TNF-α entre os pacientes com dor moderada a 

intensa e sem dor, poder-se-ia supor que nesses grupos haveria um grande número 

de pacientes hetero ou homozigóticos para o alelo A. Isto justificaria a maior 

produção desta citocina em comparação com os controles saudáveis, e os níveis 

semelhantes entre pacientes sem dor e com dor moderada a intensa. Se esta 

hipótese for verdadeira, porque alguns pacientes com câncer não referiram dor? 

Uma possível resposta para esta questão será apresentada no item referente ao 

papel da produção de endorfinas no mascaramento da dor nos estádios inicias do 

câncer.  

A presença de polimorfismo no gene da IL-1β também tem sido associada à 

dor e maior produção desta citocina.  Polimorfismo nos alelos T/C, nas regiões 

promotoras +3954 e −511 resulta em aumento da produção da IL-1β. Os indivíduos 

saudáveis com homozigoto TT na região promotora +3954 produzem quatro vezes 

mais IL-1β que os pacientes que apresentam o genótipo CC (Pociot et al., 1992). 

Entre pacientes com dor, tem sido observada associação entre polimorfismo no 

alelo T e dor. Estudo realizado com pacientes brasileiros com síndrome da ardência 
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bucal verificou que a freqüência do genótipo CT e do alelo T foi significativamente 

maior entre os pacientes que entre os controles saudáveis. Entre estes, o genótipo 

CC foi o mais prevalente (Guimarães et al., 2006). Resultados semelhantes a estes 

foram também descritos em pacientes com lombalgia. Os que apresentaram o alelo 

T tiveram um maior risco de terem dor de maior duração que os pacientes sem este 

alelo (Solovieva et al., 2004). A presença de polimorfismo na IL-1β ainda não foi 

avaliada em pacientes com dor oncológica. 

A partir dos resultados do presente estudo, pode-se supor que a detecção 

de maiores níveis plasmáticos de IL-1β entre pacientes com dor moderada a intensa 

em comparação aos com dor leve e controles saudáveis, pode estar associada à 

presença do alelo T nestes pacientes. Como alguns pacientes do grupo sem dor 

apresentaram níveis detectáveis de IL-1β, é possível que alguns deles tivessem a 

presença do alelo T, mas em um percentual de casos menor que entre os com dor 

moderada a intensa. Isto pode ser inferido pelos resultados do presente estudo, 

visto que entre os pacientes sem dor observou-se menor percentual de casos com 

níveis detectáveis de IL-1β, em comparação aos com dor moderada a intensa 

(8,16% versus 5,26). Para confirmar esta hipótese seria necessário avaliar a 

expressão gênica destes genótipos e alelos nos pacientes incluídos no presente 

estudo. 

Alterações em alelos específicos do gene da IL-6 também têm sido 

associadas à maior expressão desta citocina e dor. Um destes estudos foi realizado 

com pacientes com artrite juvenil crônica, comparando a freqüência do 

polimorfismo nos alelos C e G na posição 174 do gene da IL-6, nestes pacientes em 

relação a controles saudáveis. Os autores constataram que os controles saudáveis 

com genótipo homozigoto GG tiveram níveis plasmáticos de IL-6 duas vezes maior 

que os homozigotos CC. Quando a freqüência destes genótipos foi comparada entre 

controles e pacientes com artrite, observou-se que havia freqüência 

significantemente menor do genótipo CC entre os com artrite (Fishman et al., 

1998), sugerindo assim o importante papel do polimorfismo da IL-6 na sua síntese.  
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Neste mesmo estudo, foram também desenvolvidos experimentos com 

culturas de células, sendo observado que as transfectadas com o alelo G, ao serem 

estimuladas com IL-1 ou LPS (lipopolissacarídeo) apresentaram expressão gênica 

(medida pela luciferase) significativamente maior que as células contendo o alelo C 

(Fishman et al., 1998). Este estudo não avaliou se o genótipo GG estava associado à 

presença ou intensidade de dor nos pacientes com artrite, mas a partir dos estudos 

com cultura de células, pôde-se supor que o alelo G foi muito mais responsivo a 

estímulo inflamatório/nociceptivo que o alelo C, o que poderia sugerir que os 

pacientes com dor teriam polimorfismo no gene da IL-6. 

A hipótese acima apresentada foi confirmada por um segundo estudo, 

também realizado com pacientes com artrite juvenil crônica, que observou 

presença de associação entre o genótipo homozigoto IL-6-175G/G e o aumento da 

intensidade de dor. Em modelo de regressão linear múltipla, o estudo mostrou que 

o seu efeito foi independente do grau de atividade da doença, da duração e da 

idade do paciente (Oen et al., 2005). Estes resultados fortaleceram a hipótese de 

associação entre polimorfismo da IL-6 e intensidade da dor. 

No presente estudo, os pacientes com dor moderada a intensa 

apresentaram maiores níveis plasmáticos de IL-6 que os com dor leve, sem dor e 

controles saudáveis, e a IL-6 foi correlacionada significativamente com intensidade 

de dor. Assim, poder-se-ia supor que estes pacientes apresentavam polimorfismo 

no alelo G em maior freqüência que os demais grupos, o que justificaria o seu maior 

nível plasmático da IL-6.  

Por outro lado, esta suposição pode ser questionada à vista dos resultados 

contraditórios de um outro estudo realizado com pacientes com câncer de pulmão, 

avaliando polimorfismo IL-6-174-C/G entre pacientes com dor. Neste estudo, não se 

observaram diferenças significativas na freqüência dos homozigotos GG e CC e do 

heterozigoto GC entre um grupo de pacientes com dor intensa e outro, composto 

por pacientes sem dor e com dor leve a moderada (Reyes-Gibby et al., 2007). Como 
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este estudo foi realizado apenas com pacientes com câncer de pulmão, pode-se 

supor que resultados seriam diferentes em pacientes com outros tumores. 

No gene da IL-8 também têm sido identificados alguns nucleotídios 

polimórficos. Nos estudos em dor, o nucleotídio identificado como alterado foi o IL-

8 -251 T--A. Ao ser comparada a freqüência deste genótipo entre pacientes com 

pancreatite crônica e controles saudáveis, foi observado que, entre os com dor, a 

freqüência foi significativamente maior (Farkas et al., 2007). Este polimorfismo foi 

também associado à gravidade da pancreatite. Nos pacientes com doença leve, a 

freqüência do genótipo normal TT foi maior que entre os com doença grave, nos 

quais houve predominância do genótipo TA (Hofner et al., 2006). Assim, pode-se 

sugerir que a presença do alelo A em hetero ou homozigose, seria associada à maior 

chance para presença de inflamação e, conseqüentemente, de dor. Esta hipótese 

foi confirmada em estudo desenvolvido com pacientes com câncer e dor (Reyes-

Gibby et al., 2007). 

O único estudo avaliando polimorfismo de citocinas pró-inflamatórias em 

pacientes com câncer e dor foi desenvolvido por Reyes-Gibby e colaboradores, 

como citado ao longo deste tópico. Apesar de outros estudos relatarem a 

associação entre dor e polimorfismos nos genes da IL-6 G-174C, TNF-α G-308A e IL-

8-251 T/A, no estudo do Reyes-Gibby, apenas o polimorfismo da IL-8 foi mais 

prevalente em pacientes com dor intensa, bem como foi associado à ocorrência de 

dor intensa, após análise de regressão logística múltipla (Reyes-Gibby et al., 2007).  

O estudo citado acima tem o mérito de ser o primeiro a apresentar tais 

resultados. Entretanto, contém diversas limitações que ameaçam a sua validade 

externa e quiçá, a validade interna. Entre elas, é importante destacar que: (1) Os 

grupos comparados eram internamente heterogêneos em relação à intensidade da 

dor. Os pacientes sem dor e os com dor leve e moderada foram agrupados em um 

mesmo conjunto, sendo este o grupo (G1) ao qual os pacientes com dor intensa 

(G2) foram comparados. Isto poderia ser considerado inadequado, visto que outros 

estudos mostraram que controles (indivíduos sem dor) têm menor expressão de 
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diversos alelos que os com dor. Assim, pode ter ocorrido que a freqüência dos 

polimorfismos no G1 foi igual à do G2, pois o G1 incluía pacientes com e sem dor; 

(2) O estudo não controlou o efeito nos analgésicos; (3) Não foi medida a expressão 

protéica de nenhuma das citocinas. Assim, não se pode assegurar que a presença ou 

ausência do polimorfismo foi associado com maior ou menor produção das 

citocinas IL-6, IL-8 e TNF-α entre os diferentes níveis de dor oncológica; (4) O estudo 

incluiu apenas pacientes com câncer de pulmão, o que assegurou a sua 

homogeneidade, mas impediu que seus resultados fossem ampliados para outros 

tipos de tumores; (5) como os autores trabalharam com dados secundários, sem 

avaliação direta dos pacientes, não se pode assegurar que os mesmos 

apresentavam dor oncológica ou de outra etiologia, e se esta era aguda ou crônica.  

Por todos os aspectos acima descritos, é necessário que os resultados 

encontrados por Reyes-Gibby e colaboradores (2007) sejam confirmados em 

estudos futuros, e que estes considerem os pontos levantados e também avaliem a 

relação entre polimorfismos da IL-1β e dor em pacientes com câncer. 

Outro aspecto importante que precisa ser considerado, é que a produção de 

citocinas não é alterada apenas por polimorfismos nos genes das citocinas em si, 

mas esta alteração pode resultar de variações em genes que regulam a expressão e 

ação das citocinas, tais como o NFkappaB (Udalova et al., 2000).   

 

 

2. Supressão da dor pelos opióides endógenos liberados pelos linfócitos e 

modulação do sistema descendente inibitório 

 

Visto que os pacientes sem dor tiverem níveis plasmáticos das citocinas IL-8 

e IL-1β significativamente maiores que os controles, e não diferiram 

significativamente dos pacientes com dor moderada a intensa em relação a 



 

Discussão 152 

concentração da IL-1β, levantou-se a seguinte questão: Por que pacientes com 

câncer que tinham níveis plasmáticos das citocinas IL-1β e TNF-α semelhantes aos 

de pacientes com dor moderada a intensa não referiram dor?  

Uma possível resposta para essa questão seria embasada na participação 

dos neurotransmissores antinoceptivos, a exemplo dos peptídeos opióides, na 

inibição da percepção da dor nos estádios iniciais do câncer. Está hipótese partiu da 

observação de estudos realizados com animais com câncer de pâncreas (Lindsay et 

al., 2005; Sevcik et al., 2006). Como, no presente estudo, os pacientes sem dor 

eram, em sua maioria (65%), pacientes com tumores em estádio I, está hipótese 

poderia ser aceitável. 

A partir da observação da evolução clínica da doença e do momento do 

surgimento da dor em pacientes e camundongos com câncer de pâncreas, alguns 

pesquisadores e clínicos verificaram que, nos estádios inicial e intermediário,  

dificilmente a dor era manifestada. A dor ou o comportamento de dor eram, 

geralmente, referidos ou exibidos em estádios avançados.  

Esta observação não era claramente compreendida, uma vez que do ponto 

de vista anatômico e fisiopatológico, nos estádios iniciais já eram observados 

diversos fatores que poderiam contribuir para a ocorrência da dor, tais como 

aumento da inervação sensorial e simpática, crescimento tumoral, presença de 

fator de crescimento do nervo (NGF), neovascularização e, principalmente, 

migração de macrófagos (Lindsay et al., 2005; Mantyh, 2006). Desta forma, 

surgiram algumas questões e dentre estas, a de qual seria o mecanismo responsável 

pela ausência de percepção da dor nos estádios inicias dos tumores de pâncreas. 

Para responder a esta indagação, foi realizado estudo experimental com 

camundongos com câncer de pâncreas avançado, sendo avaliado o comportamento 

de dor e o efeito do uso de agonista opióide (morfina). Foi observado que estes 

animais tiveram a dor significativamente controlada com o uso de opióide (sulfato 

de morfina-subcutânea), sugerindo que talvez os opióides desempenhassem papel 

importante na modulação da dor visceral (Lindsay et al., 2005). 
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 Como a morfina e alguns opióides endógenos têm sua ação mediada pela 

ligação aos receptores μ-opióides presentes nos nervos pré e pós-sinápticos, 

resultando na inibição dos impulsos elétricos para a medula espinhal, foi levantada 

a hipótese de que a ausência de dor nos estadios inicias do câncer seria devida à 

estimulação do sistema neurotransmissor inibitório por ação de opióides 

endógenos.  

Para testar esta hipótese, outro estudo desenvolvido com camundongos, 

observou que o uso de antagonista opióide de ação periférica e central, a naloxona 

(subcutânea), resultou em exibição de comportamento de dor por animais com 

estadios inicial e intermediário do câncer de pâncreas. Mas, o uso de antagonista de 

ação periférica, a naloxona-metiodida, não induziu este comportamento, sugerindo 

que os opióides estariam envolvidos na inibição da dor nos estadios inicias e que os 

receptores opióides endógenos responsáveis pela inibição da dor nos estadios 

iniciais do câncer estavam localizados no sistema nervoso central (Sevcik et al., 

2006).  

A partir da revisão dos estudos acima apresentados, foi sugerido que a 

inibição da dor nos estadios inicial e intermediário do câncer seria devida à ação 

central de opióides endógenos (Sevcik et al., 2006). Mas, não ficou claro se estes 

seriam produzidos central ou perifericamente. Assim, surgiram algumas novas 

questões: Qual seria a fonte destes opióides endógenos? O que aconteceria nos 

estadios avançados, que poderia desencadear a percepção da dor? 

Estudos anteriores mostraram que diversos opióides endógenos (met e leu-

encefalina, β-endorfina e dinorfina) são liberados em algumas áreas cerebrais, tais 

como substância cinzenta periaquedutal, medula ventro-rostral e medula espinhal 

após estimulação cerebral profunda ou estimulação dolorosa (Basbaum,Fields, 

1984).  

A β-endorfina também é liberada pela glândula pituitária anterior, dentro da 

corrente sangüínea, sendo encontrada em regiões cerebrais que modulam a 

percepção da dor, tais como o núcleo accumbens e núcleo arcuato da porção 
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tuberal do hipotálamo (El-Sheikh,Boswell, 2004). Além disto, recentemente foi 

observado que tecidos e células da musculatura cardíaca, intestinos e músculo 

esquelético também produzem encefalinas (Denning et al., 2008).  

Interessantemente, também tem sido descrito na literatura que alguns 

opióides endógenos são liberados por leucócitos, no local da lesão, e ligam-se a 

receptores opióides nos nervos sensoriais periféricos induzindo alívio da dor (Cabot 

et al., 2001; Machelska, 2007; Rittner,Brack, 2007). Estes estudos sugerem que o 

efeito analgésico dos opióides endógenos não seria apenas central, mas também 

periférico. Estes opióides atuam nos receptores opióides mu, kappa e delta, os 

quais são sintetizados no gânglio da raiz dorsal da medula e transportados, por 

dentro do axônio, para as terminações nervosas periféricas (Machelska, 2007; 

Rittner et al., 2001).  

Aparentemente, no local na lesão ou inflamação os leucócitos liberam tanto 

peptídeos pró-inflamatórios (indutores de dor), como as citocinas pró-inflamatórias, 

quanto analgésicos, como os opióides endógenos e citocinas antiinflamatórias 

(Machelska, 2007; Rittner,Brack, 2007), caracterizando os mecanismos periféricos 

de inibição da dor. 

A produção de peptídeos opióides (β-endorfinas, dinorfina e encefalina) 

pelos leucócitos, ocorre em situações de estresse ou é estimulada pela IL-1β, pela 

noradrenalina (derivada dos neurônios simpáticos) e pelo fator-liberador de 

corticotrofina (CRF) quando este liga-se aos receptores CRH1 a CRH2 localizados nas 

células contendo endorfina (Mousa et al., 2003; Schäfer, 2003; Schäfer et al., 1994).  

A ligação da IL-8 (CXCL8) ao seu receptor CXCR2 estimula granulócitos humanos a 

liberarem β-endorfinas e met-encefalina por um mecanismo dose-dependente 

(Rittner et al., 2006) . Os leucócitos que contém opióides incluem os linfócitos T, 

granulócitos e monócitos/macrófagos (Machelska, 2007; Rittner et al., 2001). 

O resultado final da liberação dos peptídeos opióides, pelos leucócitos, é a 

analgesia, a qual é inibida por antagonista opióide, como a naloxona, e também 

pelo uso de fármacos imussupressores (ex. ciclosporina A) que impedem a ativação 
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dos linfócitos T (Schäfer et al., 1994). A inibição é revertida pela infusão de linfócitos 

ativados no local da dor (Hermanussen et al., 2004).  

Como descrito acima, a liberação das β-endorfinas pelas células do sistema 

imune pode ser induzida pela IL-1 (Schäfer et al., 1994), o que sugere uma provável 

relação entre este aumento de IL-1 em pacientes com câncer sem dor e a não 

percepção de dor, representada pelo não relato de dor por estes indivíduos.  Nesta 

mesma linha, pode-se citar a IL-8, que também estava aumentada nos pacientes 

sem dor em comparação aos saudáveis, e que também estimula granulócitos 

humanos a liberarem opióides endógenos (Rittner et al., 2006). 

Segundo estudo realizado com ratos foi observado que na inflamação inicial 

os leucócitos polimorfonucleares (ex. neutrófilos) e os linfócitos foram as células 

predominantes, e na inflamação tardia (48 a 96 horas após a indução da 

inflamação), os monócitos e macrófagos foram a população leucocitária 

predominante. Mais de 77% deles continha opióides e estavam associados à 

antinocicepção (Brack et al., 2004). Outro estudo também observou resultados 

semelhantes a estes, verificando que com o aumento da duração da inflamação, 

mais leucócitos foram recrutados e houve aumento progressivo da concentração de 

β-endorfinas no local da lesão e também da antinocicepção (Rittner et al., 2001).  

Nos estádios iniciais da inflamação (6 h) foi observado que os opióides 

endógenos dinorfina-A, met-encefalina e β-endorfina foram liberados por 

leucócitos e produziram antinocicepção por ligação aos receptores mu (μ), kappa (κ) 

e delta (δ) presentes nas terminações nervosas do aferente sensorial periférico. Já 

na inflamação tardia, a endorfina foi o principal mediador da antinocicepção. O 

efeito antinociceptivo destes opióides endógenos na inflamação aguda (6 h) e na 

tardia (4 dias) foi bloqueado pelo uso de anticorpos anti-β-endorfinas, por 

antagonista opióide de ação central (naloxona) e por antagonista de ação periférica, 

a naloxona-metiodide (Machelska et al., 2003).  

Os resultados do estudo de Machelska e colaboradores (Machelska et al., 

2003) foram fundamentais para sugerir que o efeito analgésico dos opióides 
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endógenos é mediado tanto por ação central como por ação periférica, uma vez 

que antagonista opióide de ação central e periférica reduziu o efeito analgésico, 

assim como um antagonista periférico, contradizendo os resultados do estudo 

realizado com ratos com câncer de pâncreas (Sevcik et al., 2006). Nos pacientes 

com câncer de pâncreas, talvez, a fonte dos opióides endógenos fosse apenas 

central e não periférica.  

Com estas contradições, surgem mais incertezas em relação à mediação da 

analgesia observada no presente estudo, em pacientes sem dor com tumores com 

estádios inicial e intermediário. Não se pode assegurar se a analgesia é (1) mediada 

por opióides liberados por leucócitos, que cruzam a barreira hematoencefálica e 

estimulam os receptores opióides centrais; (2) mediada apenas pela ligação aos 

receptores periféricos; (3) mediada pela liberação central de opióides no sistema 

descendente inibitório de dor; ou (4) mediada pela ação periférica e central dos 

opióides endógenos. 

Aparentemente, o recrutamento de leucócitos-contendo-opióides para o 

local da lesão, é mediado pela liberação de neurotransmissores, tais como 

substância P, pela terminação nervosa periférica no local da lesão. Esta hipótese foi 

levantada pela observação de que o uso de antagonista de receptor neurocinina-K1 

(NK1) de substância P reduziu o recrutamento local de leucócitos-contendo-

opióides e a antinocicepção mediada por leucócitos. Mas, o bloqueio periférico dos 

receptores NK1 não alterou a produção local de citocinas e quimiocinas (Rittner et 

al., 2007).  

A produção periférica de opióides endógenos é regulada também pela 

ativação de receptores opióides centrais, como foi inferido pela observação de que 

a morfina ao ser infundida por via intratecal em ratos resultou em redução 

significativa do número de leucócitos contendo β-endorfinas no local da 

hipernocicepção (pata) (Schmitt et al., 2003). Assim, ao serem estimulados os 

receptores opióides centrais, é reduzida a antinocicepção periférica via diminuição 
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da liberação de endorfinas pelos leucócitos. Entretanto este estudo não avaliou a 

concentração plasmática das endorfinas. 

Aparentemente, poder-se-ia rejeitar a hipótese acima apresentada, visto 

que resultados opostos a estes foram observados em pacientes em câncer de 

pâncreas, fígado e gástrico. Estes pacientes, ao serem tratados com morfina oral, 

epidural, bloqueio alcoólico do plexo celíaco ou infusão intrapleural de bupivacaína, 

apresentaram redução significativa da dor e aumento dos níveis plasmáticos de β-

endorfinas após o uso de cada uma das quatro modalidades de tratamento (El-

Sheikh,Boswell, 2004). Mas, infelizmente este estudo não mensurou a concentração 

de leucócitos-contendo-opióides no local da dor. Desta forma, a hipótese de 

controle central sobre a produção de endorfinas pelos leucócitos poderia ser 

verdadeira (Schmitt et al., 2003), visto que a endorfina mensurada no plasma pode 

ter sido liberada pela glândula pituitária e não por leucócitos. 

 

Para responder a segunda questão (O que aconteceria nos estadios 

avançados, que poderia desencadear a percepção da dor?), é fundamental retomar 

alguns aspectos referentes à síntese dos opióides endógenos e ao papel dos 

opióides ativador dos opióides sobre o sistema imune. Estudo de revisão descreveu 

que a expressão da dinorfina é mediada, pelo menos parcialmente, pela ativação da 

cascata das MAPK (mitogen-activated protein kinase) nos neurônios da substância 

cinzenta da raiz dorsal da medula espinhal. Este evento ocorre após inflamação, 

lesão de estruturas nervosas e sensibilização central (Woolf,Salter, 2000).  

Nos pacientes com tumores avançados, como os pacientes com dor 

moderada a intensa do presente estudo, nos quais há manutenção do estímulo 

doloroso, pode ser que ocorra inibição das MAPKs e conseqüente transmissão do 

estímulo doloroso e percepção da dor. Esta hipótese é sustentada por estudo 

realizado com ratos que observou que a inibição da cascata das MAPK resultou em 

redução da concentração da prodinorfina e aumento da hipersensibilidade (Ji et al., 

2002). 
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Uma segunda explicação plausível seria baseada no papel álgico dos 

opióides endógenos, que tem sido descrito em alguns estudos. Os opióides 

endógenos, especialmente a dinorfina, em elevadas concentrações poderiam ativar 

os receptores NMDA, resultando em influxo intracelular de cálcio, despolarização 

dos neurônios da medula espinhal e indução de sensibilização central e dor 

(Costigan,Woolf, 2002). Além disto, estudo realizado por Koetzner e colaboradores, 

observou que a infusão intratecal da dinorfina A no espaço subaracnóideo de ratos, 

resultou em aumento da concentração de prostaglandina E2, glutamato, aspartato e 

taurina no líquido cefalorraquidiano. O aumento da PGE2 foi revertido pela 

administração do ibuprofeno, de antagonista COX-1 e de antagonista competitivo 

de NMDA (Koetzner et al., 2004).  

Uma terceira explicação seria baseada no papel ativador dos opióides sobre 

as células do sistema imune. Alguns estudos têm descrito que a infusão de opióides 

endógenos, como a dinorfina e encefalina (Hook et al., 2003), e também de 

opióides exógenos, como a morfina, têm resultado em ativação de linfócitos, 

macrófagos e neutrófilos. Este efeito foi inibido pela administração da naloxona 

(Smith, 2003). Um exemplo desta ação dos opióides é proveniente de estudo que 

verificou que a infusão de morfina em cultura de células dendríticas, resultou em 

proliferação após estímulo com LPS (lipopolissacarídeo), aumento da capacidade 

das células dendríticas estimularem linfócitos T e aumento da secreção de IL-12 e 

redução de IL-10, sendo estes efeitos inibidos pela infusão de naloxona (Messmer et 

al., 2006) . Na superfície dos leucócitos há receptores opióides, o que viabiliza a 

ação destes sobre os leucócitos.  

Como foi descrito na introdução deste trabalho, os leucócitos quando 

ativados liberam diversas citocinas, como a IL-6 e IL-1β, entre outras, que atuam 

fortemente como mediadores e indutores dos sinais e sintomas da inflamação, 

hipernocicepção e dor (Verri et al., 2006; Vilcek, 1998). Assim, nos pacientes com 

tumores avançados, após estimulação continuada pelas endorfinas produzidas por 

leucócitos, pode ter ocorrido que aumentou a concentração local de citocinas pró-
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inflamatórias culminando com a ativação das terminações nervosas periféricas, 

estimulação do SNC e percepção de dor. 

Por outro lado, outros estudos têm descrito que os opióides têm uma 

atividade inibitória e não excitatória sobre os leucócitos. Um exemplo disto é um 

estudo que avaliou o efeito da beta-endorfina em reduzir a rejeição de transplante 

de pele em camundongos. Os autores verificaram que o uso da β-endorfina inibiu 

células T, reduzindo a rejeição e prolongando a sobrevida dos animais, mas a 

infusão da naloxona acelerou a rejeição e aumentou a síntese de IL-2 e IFN-γ pelo 

baço (Sacerdote et al., 1998). Segundo Smith (2003), os efeitos controversos dos 

opióides sobre a função do sistema imune poderiam ser devido à variedade de 

ligantes e receptores, visto que ainda não está esclarecido quais receptores e 

subtipos estão presentes em quais linfócitos, e quais as funções da cada deles. 

Assim, não se pode afirmar que há um consenso em relação à atividade dos 

opióides sobre os leucócitos. Mas há evidencias da atividade excitatória e isto 

poderia justificar os resultados do presente estudo, referentes à maior 

concentração de IL-6 e IL-8 em pacientes com dor moderada a intensa e estádio 

avançado da doença (estádio IV) e a não diferença nas concentrações de IL-1β e 

TNF-α entre estes pacientes e os com câncer sem dor. 

No presente estudo, nenhum dos aspectos acima apresentados podem ser 

discutidos, mas os resultados destes estudos permitem supor que nos pacientes 

com câncer sem dor, tenha ocorrido o seguinte: houve um processo inflamatório ou 

produção de mediadores da inflamação por células tumorais no local do tumor ou 

das metástases (ex. TNF-α, IL-1β), que resultou em estimulação da terminação 

nervosa periférica. Esta, em reposta ao estímulo doloroso de baixa intensidade, 

liberou substância P, que se ligou aos receptores NK1 presentes nos leucócitos e 

células endoteliais, e induziu a migração de leucócitos-contendo-opióides para o 

local da nocicepção. Estes liberaram opióides endógenos que ativaram os 

receptores opióides do aferente sensorial periférico e induziram 

antinocicepção/analgesia.  
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Por outro lado, dentre os com dor, que tinham em sua maioria tumores com 

estádio avançado, o estímulo doloroso seria maior que o inibitório, como pode ser 

comprovado pela maior concentração de IL-6 e IL-8, resultado em percepção da 

dor. Além disto, pode ter havido aumento da produção de dinorfinas, resultando 

em dor.  

O presente estudo não teve como objetivo avaliar nenhuma das hipóteses 

propostas neste tópico. Assim, novos estudos avaliando a relação entre opióides 

endógenos e o surgimento e intensidade da dor em pacientes com câncer seria 

fundamental para claramente elucidar as questões levantadas. 

 

3. Alteração da função do sistema imunológico dos pacientes com câncer e 

produção de citocinas por células tumorais 

  

 No presente estudo, não foram observadas diferenças significativas na 

concentração de TNF-α e IL-1β entre pacientes com dor e sem dor. A observação 

destes resultados suscitou a seguinte questão: Por que os pacientes com dor não 

diferiram significativamente dos sem dor em relação à produção de TNF-α e IL-1β?  

 Um provável resposta a esta pergunta seria relacionada a alterações no 

funcionamento do sistema imune em pacientes com câncer, visto que estudo 

comparando pacientes com dor por metástases ósseas, que não estavam 

recebendo nenhum tratamento antineoplásico, com controles saudáveis verificou 

que a razão linfócitos T CD4+/CD8+ foi significativamente menor entre os pacientes 

com câncer que entre os controles, sugerindo haver menor concentração de 

linfócitos entre pacientes com câncer (Haack et al., 2007). Além disto, estudo 

realizado com células T isoladas do sangue periférico de pacientes com melanoma 

estádio IV (metástases em vísceras abdominais), mostrou que os linfócitos T CD8+, 

CD4+ e linfócitos B T estavam inibidos em sua habilidade para responder a 

interferon tipo I e liberar citocinas TNF-α, IL-2 e IFN-γ a partir dos linfócitos Th1 
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comparados aos linfócitos de controles saudáveis (Critchley-Thorne et al., 2007). 

Assim, se poderia supor que, nos pacientes com câncer, haveria menos linfócitos 

e/ou estes seriam menos responsivos, o que poderia resultar em menor produção 

de citocinas pró-inflamatórias. 

 Diversos estudos têm sugerido que em estádios iniciais e pré-clínicos do 

câncer, o sistema imune seria capaz de reconhecer antígenos apresentados por 

células mutadas/transformadas, eliminá-las e impedir o surgimento do tumor, 

sugerindo a existência de um sistema de imunovigilância antitumoral (Corthay et 

al., 2005; Hamilton,Bretscher, 2008; Rescigno et al., 2007). Mas, uma vez que o 

tumor já é clinicamente detectável e/ou metastático, este desenvolve diversos 

mecanismos que possibilitam a sua fuga dos mecanismos de defesa. Dentre estes 

mecanismos, estão a indução de apoptose de linfócitos, a inibição da ativação dos 

linfócitos T efetores, a supressão da proliferação de linfócitos T CD4+ e CD8+, a 

supressão das células dendríticas e o desequilíbrio entre a diferenciação das células 

T em linfócitos T efetores e T reguladores (Treg cells) (Colombo,Piconese, 2007; 

Rescigno et al., 2007).  

 Em estudo realizado com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, pôde 

ser observado que os níveis das células T reguladoras não se normalizam mesmo na 

ausência de evidência de doença, visto que apesar dos pacientes com doença ativa 

apresentarem maiores níveis que os sem evidência de doença, estes últimos tinham 

maiores níveis destas células que os controles saudáveis (Schaefer et al., 2005).  

 As células T reguladores exercem muito do seu efeito supressor sobre os 

linfócitos, via liberação da IL-10, que é uma citocina antiinflamatória (Chen et al., 

2007; Maynard et al., 2007; Plunkett et al., 2001) .  

Em estudos realizados com camundongos, foi verificado que a administração 

das citocinas IL-10, IL-4 e a IL-13 resultou em antinocicepção e redução periférica 

das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β, sendo que a redução da IL-1β 

dependeu do tempo de administração da IL-13 (Lorenzetti et al., 2001; Vale et al., 

2003). A IL-10 também impede a liberação de citocinas pela micróglia, após 
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estimulo nociceptivo, bloqueando a liberação de TNF-α e a expressão dos 

receptores CXR3 das fractalquinas (Kremlev,Palmer, 2005). Desta forma, pode-se 

supor que, no presente estudo, dentre os pacientes com dor moderada a intensa, 

tenha ocorrido aumento de uma destas citocinas, especialmente da IL-10 e 

resultado em concentrações plasmáticas, da TNF-α e da IL-1β, semelhantes a dos 

pacientes sem dor.  

 

 A partir da transposição das informações acima apresentadas para o 

presente estudo, pode-se sugerir que, todos os mecanismos citados poderiam 

resultar em redução da migração dos linfócitos para o local do tumor e em menor 

atividade destas células, em pacientes com câncer, o que poderia reduzir a síntese 

de citocinas pró-inflamatórias e justificar a ausência de diferenças significativas nas 

concentrações de TNF-α e IL-1β entre pacientes com câncer com e sem dor. 

Entretanto, esta suposição está sujeita a várias críticas. 

 Primeiro, os níveis de citocinas produzidas pelos dois grupos (com dor 

moderada a intensa e sem dor) foram superiores aos dos controles saudáveis, o que 

não foi observado no estudo desenvolvido por Critchley-Thorne (Critchley-Thorne et 

al., 2007). Entretanto, é importante destacar que no estudo realizado Critchley-

Thorne e colaboradores não foram mensurados níveis plasmáticos, mas a expressão 

gênica da citocina TNF-α e a atividade linfocitária foram avaliadas em cultura de 

células, que não refletem diretamente os resultados in vivo, como os do presente 

estudo. Se os resultados fossem diretamente transpostos, seria esperado menor 

produção de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com câncer que nos controles 

saudáveis. É neste momento que surge mais uma pista nesta teia de caminhos para 

compreensão dos resultados do presente estudo, e esta pista são as células 

tumorais.  

 As células tumorais também são produtoras de citocinas pró-inflamatórias, 

especialmente da IL-6, IL-1β e IL-8. O tumor secreta citocinas e quimiocinas que 

ativam as células do estroma adjacente ao tumor, aos quais passam também a 
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secretar citocinas. Estas estimulam o endotélio vascular a apresentar moléculas de 

adesão e liberam quimiotaxinas que promovem o recrutamento de leucócitos para 

o local do tumor. Segundo Yan e colaboradores (2006), em alguns tumores os 

leucócitos correspondem a mais de 70% do volume tumoral. Estes leucócitos 

ativados, especialmente macrófagos, liberam fatores angiogênicos (ex. IL-8), 

miogênicos (ex. IL-6), enzimas proteolíticas e outros mediadores da inflamação (ex. 

TNF-α, IL-1β, etc.). Com a liberação destes mediadores, o tumor assegura o 

crescimento tumoral, a angiogênese e a ocorrência de metástases. Mas, estes 

mesmos mediadores induzem dor e hipernocicepção (Verri et al., 2006). 

 

 Segundo, se a alteração na concentração e na atividade dos linfócitos 

interferisse na síntese das citocinas pró-inflamatórias, não seria esperado que os 

pacientes com dor moderada a intensa apresentassem concentração plasmática de 

IL-6 e IL-8 significativamente maior do que os pacientes sem dor. Esta suposição 

poderia ser apoiada por um estudo desenvolvido com pacientes com tumor de 

cabeça e pescoço, no qual se verificou que pacientes com estádio mais avançado 

teriam maior comprometimento do sistema imune e aumento das células T 

reguladoras (Schaefer et al., 2005).  

 No presente estudo, como a prevalência de câncer estádio IV foi 

significativamente maior entre os pacientes com dor moderada a intensa do que 

entre os sem dor, seria esperado que estes tivessem menor produção de citocinas. 

Mas, como as células tumorais e macrófagos presentes no local do tumor também 

produzem citocinas, é possível que as diferenças nas concentrações de IL-6 e IL-8 

sejam devidas à maior produção desta citocina pelas células tumorais, a qual seria 

correlacionada com o estádio do câncer.  

 Estudos desenvolvidos com pacientes com câncer colorretal (Chung et al., 

2006; Esfandi et al., 2006), cabeça e pescoço(Riedel et al., 2005), colo uterino 

(Rusiecka et al., 2007) e pulmão (Kaminska et al., 2006), observaram que a 

concentração de IL-6 no soro e/ou no local do tumor estava positivamente 

correlacionada com o estádio da doença, tamanho do tumor e/ou sobrevida, sendo 
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um indicador de mal prognóstico. Assim, seria esperado que, entre os pacientes 

com dor moderada a intensa, os quais tinham em sua maioria tumores estádio IV, 

houvesse uma maior concentração plasmática de IL-6.  

 A IL-6 é produzida em grande quantidade por células tumorais, para induzir 

transcrição de fatores de crescimento e aumentar a sobrevida. Assim, independente 

da produção das citocinas pelos linfócitos e demais leucócitos, haveria aumento das 

IL-6 com a evolução da doença. A IL-6 tem sido associada à ativação de oncogenes 

relacionados com crescimento de tumores de pulmão (ex. STAT3- signal transducer 

and activator of transcription 3), cólon, próstata, ovário, tumores hematológicos e 

de mama (ex. Jagged-1/Notch) (Grivennikov,Karin, 2008; Hodge et al., 2005).  

  

 A IL-8 e a IL-1β também são citocinas envolvidas com o crescimento tumoral, 

sendo que a IL-8 apresenta, principalmente, atividade angiogênica (Chen et al., 

2003; Kimura et al., 2007; Saijo et al., 2002). Desta forma, seria esperado que a 

produção destas citocinas fosse maior em pacientes com câncer que nos saudáveis, 

especialmente no local da lesão. No caso da dor, como estas citocinas poderiam ser 

produzidas por macrófagos e outras células, a produção seria ainda maior. E isto foi 

verificado no presente estudo. 

 A IL-8 também tem sido correlacionada positivamente com o estadio do 

tumor, menor tempo de sobreviva e com o surgimento de metástases em pacientes 

com carcinoma hepatocelular submetidos à quimioterapia (Ren et al., 2003), em 

pacientes com câncer de esôfago (Krzystek-Korpacka et al., 2008) e em pacientes 

com câncer colorretal (Terada et al., 2005). Além disto, a IL-8 tem sido 

correlacionada com marcadores de inflamação, tais como a proteína C, em 

pacientes com câncer esôfago (Krzystek-Korpacka et al., 2008).  

 Em estudo realizado com pacientes brasileiras comparando a concentração 

de IL-8 e IL-6 entre pacientes com neoplasia cervical intraepitelial e controles 

saudáveis, verificou que entre as mulheres com neoplasia, as concentrações da IL-6 

e da IL-8, na secreção vaginal e na ectocérvix foram significativamente maiores 

(Tavares-Murta et al., 2007). Sendo assim, seria esperado que a concentração de IL-
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8 fosse maior entre pacientes com câncer que entre saudáveis, o que foi verificado 

no presente estudo. 

  A concentração da IL-8 também tem sido associada à dor em pacientes com 

dor oncológica óssea. Estudo realizado com pacientes (n=13) com metástases 

vertebrais e dor óssea não responsiva a analgésicos, verificou que após o uso da 

betametasona intratecal houve redução significativa da IL-8 em seis pacientes, nos 

quais a concentração intratecal desta citocina, antes do procedimento, foi superior 

a dos pacientes que não responderam ao tratamento (183,3± 21,2 pg/ml versus 

98,2± 20,5) (Inada et al., 2007). Nestes dois grupos, as concentrações foram maiores 

que as identificadas nos pacientes com dor do presente estudo, os quais 

apresentaram concentração plasmática de 39,98 ± 56,32 pg/ml, entre os com dor 

moderada a intensa, e 15,59 ± 26,66 pg/ml entre os com dor leve.  

 O TNF-α por outro lado, é uma citocina com duplo papel na produção 

tumoral. Há estudos que demonstram o seu papel como pró-tumoral e outros como 

antitumoral (Mocellin,Nitti, 2008). A diferença de ação está provavelmente 

associada ao tipo de receptor. A ligação do TNF-α ao receptor TNFR1 medeia a 

migração de neutrófilos, a dor neuropática após lesão de nervos e o choque-

induzido por endotoxina. O receptor TNFR2, quando ativado, induz apoptose e 

necrose celular (Verri et al., 2006). Assim, pôde-se supor que dificilmente o TNF-α 

seria produzido em grande quantidade pelas células tumorais, visto que também 

está relacionado à indução de apoptose (Ihnatko,Kubes, 2007) e o genótipo 

associado a sua baixa produção foi significativamente mais freqüente em pacientes 

com câncer de pulmão (n=44) comparado a indivíduos saudáveis (n=59) 

(Colakogullari et al., 2007). Desta forma, qualquer aumento na concentração do 

TNF-α, como na presença de metástases ósseas (Roato et al., 2005), seria na maior 

parte decorrente da síntese leucocitária ou de outras células não tumorais.  

 A produção de TNF-α em pacientes com metástases ósseas, independente 

do local de produção, está associada à dor, visto que nestes pacientes a 

concentração sérica de TNF-α foi positivamente correlacionada com a intensidade 

da dor (r=0,62) e com o número de metástases/lesões ósseas (r=0,78). A 
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concentração sérica entre pacientes (2,77 ± 0,31 ng/ml) com câncer foi 

significativamente maior que a dos controles saudáveis (1,35 ± 0,43 ng/ml) (Fang et 

al., 2006). Além disto, o uso de antagonista do TNF-α, o etanercept (Enbrel®), em 

dois pacientes com dor por metástase óssea, reduziu significativamente a dor 

(Tobinick, 2003b), sugerindo a participação do TNF-α na etiologia da dor óssea.  

 Os resultados do presente estudo também sugerem a associação entre TNF-

α e intensidade de dor, visto que os pacientes com dor moderada a intensa tiveram 

significativamente maiores níveis plasmáticos que os sem dor e houve correlação 

positiva e significativa entre TNF-α e a intensidade da menor dor (r=0,21, p=0,03). 

Mas, por outro lado, não foram observadas diferenças significativas em comparação 

com os pacientes sem dor, embora os valores médios apresentados pelos com dor 

moderada a intensa, tenham sugerido haver uma tendência a maior nível desta 

citocina entre os com dor (92,23 pg/ml, IC95%=10,71 a 173,76), que entre os 

pacientes sem dor (38,50 pg/ml, IC95%= 13,04 a 63,96).  

 Resultados semelhantes a este foram identificados em estudo realizado com 

pacientes com câncer de mama. Ao serem comparados os níveis plasmáticos de IL-

8, IL-6, IL-1β e TNF-α não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre pacientes com câncer (TNF-α= 1,48 ±4,39 pg/ml), pacientes com 

câncer sem evidência de doença (TNF-α= 3,63 ±12,85 pg/ml) e controles saudáveis 

(TNF-α= 0,80 ±1,93 pg/ml) (Pusztai et al., 2004). Neste estudo, não foi avaliada a 

relação entre dor oncológica e níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias. 

No mesmo estudo, não foi observada correlação entre os níveis plasmáticos das 

citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNF-α e os sintomas de dor articular, fadiga, 

flu-likes, náusea e ansiedade induzidos pelo paclitaxel. Entretanto, os autores do 

estudo não justificam a ausência de diferenças significativas entre os grupos. 

 Na presente estudo, embora a diferença entre as médias tenha sido 

expressiva, a grande variabilidade, representada pelos largos intervalos de 

confiança, tornou mais difícil detectar diferença estatisticamente significante entre 

os grupos, dentro do nível de significância estabelecido de 0,05. Pode ter ocorrido 

sobreposição dos valores, não sendo o tamanho amostral suficiente para detectar 
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diferenças significativas (Browner et al., 2007). Para identificar estas diferenças 

seria necessária uma amostra de maior tamanho, evitando que se incorresse em um 

erro tipo I (Browner et al., 2007). Por outro lado, como as médias, em ambos os 

grupos, estavam mais no centro do IC95% do que próximas aos limites superiores, a 

probabilidade destas serem observadas em amostras maiores é aumentada 

(Browner, 2006).  

 Em adição aos pontos levantados, poder-se-ia também argumentar que a 

amostra do presente estudo foi heterogênea em relação à origem da dor oncológica 

(incluiu dor óssea, nociceptiva, neuropática, etc), diferindo do estudo realizado por 

Fang e colaboradores (Fang et al., 2006) que incluiu apenas pacientes com dor 

decorrente de metástase óssea.  

 Outra explicação para ausência de diferentes nos níveis de TNF-α entre os 

pacientes com dor e sem dor, é que entre os sem dor havia um grande percentual 

de pacientes com tumores de mama e próstata, os quais geralmente estão 

associados a metástases ósseas. Talvez estes pacientes já estivessem apresentando 

uma atividade osteoclástica aumentada, que resultou na migração de células 

inflamatórias e produção aumentada de TNF-α, não diferindo dos pacientes com 

dor. 

 

 Os resultados do presente estudo não permitem afirmar que o dor foi 

resultante do aumento das citocinas. Mas, sugerem a participação, especialmente 

da IL-6 e da IL-8 na dor oncológica. Para esclarecer esta dúvida, seria importante 

realizar ensaio clínico avaliando o efeito do uso de antagonistas de cada umas das 

citocinas, tendo a presença e a intensidade da dor como desfechos. 

 Neste momento, o importante é destacar que, independente do aumento 

das citocinas ser ou não decorrente da produção tumoral, o foco deve ser nas 

repercussões deste aumento, e uma delas é a dor observada em pacientes com 

câncer. 
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4. Presença de feedback negativo das prostaglandinas e aminas 

simpaticomiméticas sobre a síntese das citocinas  

 

A presença de feedback negativo das prostaglandinas sobre a liberação de 

algumas citocinas poderia ser um provável mecanismo para justificar a ausência de 

diferença na concentração plasmática das citocinas TNF-α e IL-1β entre pacientes 

com e sem dor, conforme observado no presente estudo.  

Segundo proposto pela hipótese da cascata de citocinas (Figura 4) proposta 

por Poole, Cunha e Ferreira (1999), na presença de lesão tecidual e/ou estímulo 

doloroso haveria inicialmente liberação de bradicinina que estimularia produção e 

liberação de TNF-α, que induziria liberação de IL-6 ou de IL-8. Ao estimular IL-6, 

ocorreria estimulação de IL-1β que desencadearia a síntese de prostaglandinas, 

resultando em nocicepção. Se fosse estimulada a liberação de IL-8, esta estimularia 

a síntese e liberação de aminas simpaticomiméticas resultando também em 

hiperalgesia via estimulação das terminações nervosas, devido aumento do influxo 

de cálcio e AMP-cíclico (Cunha,Ferreira, 2003; Cunha et al., 1999; Cunha et al., 

2003).  

Uma nova proposta da cascata de citocinas foi apresentada em 2005 (Cunha 

et al., 2005) e 2007 (Cunha,Verri, 2007) pelos mesmos autores que propuseram a 

cascata em 1999 (Poole et al., 1999). No modelo de 2005, ao ocorrer o estimulo 

nociceptivo, há liberação concomitante de TNF-α e IL-8, que induzem liberação de 

IL-1β e posteriormente, a IL-8 estimula liberação de aminas simpaticomiméticas e a 

IL-1β estimula liberação de prostaglandinas. Neste modelo não foi avaliado o papel 

da bradicinina. Mas, no modelo de 2007, a bradicinina foi também avaliada, e os 

resultados indicaram que seu o efeito nociceptivo, via estimulação do receptor B1, 

seria independente da IL-8, mas incluiria a IL-1β e o TNF-α. 

Os resultados do presente estudo fortalecem a hipótese da cascata das 

citocinas, a qual poderia justificar a dor em pacientes com câncer. Entre os 
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pacientes com dor, observou-se correlações fortes e significativas entre TNF-α e IL-6 

(r=0,62, p=0,000), sugerindo que o aumento do TNF-α estava associado a aumento 

da IL-6; entre IL-6 e IL-1β (r=0,76, p=0,000), sugerindo que o aumento da IL-6 estava 

associado a aumento da IL-1β.  Já entre IL-6 e IL-8 (r=0,25, p=0,07) e IL-1β e IL-8 

(r=0,19, p=0,18) foram observadas correlações fracas e apenas com tendência à 

significância, sugerindo que o aumento destas citocinas é independente umas das 

outras. Por outro lado, a correlação entre TNF e IL-8 foi moderada, sugerindo que a 

aumento da IL-8 é em parte decorrente do aumento do TNF-α, mas que esta 

também pode ser aumentada diretamente pelo estímulo doloroso, independente 

do aumento do TNF-α, confirmando os resultados do estudo desenvolvido com 

ratos por Fernando e Tiago Cunha e colaboradores (Cunha et al., 1992; Cunha et al., 

2005). 

Entre pacientes com dor oncológica crônica, como os do presente estudo, 

provavelmente a produção das aminas e das prostaglandinas esteja bastante 

elevada, o que poderia levar à suposição da presença de um feedback negativo 

sobre a produção das citocinas, reduzindo a concentração plasmática. Assim, estes 

pacientes passariam a ter concentrações semelhantes às dos pacientes sem dor. Os 

níveis das citocinas não voltariam a ser semelhantes aos dos controles saudáveis, 

pois as células tumorais, independente da presença de dor, produzem citocinas pró-

inflamatórias (Grivennikov,Karin, 2008; Krzystek-Korpacka et al., 2008). 
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Figura 4. Cascata de citocinas pró-inflamatórias. 

Fonte: Cunha et al, 2005; Cunha et al., 1992. 

A hipótese de que mediadores da dor (ex. prostaglandinas) exerceriam um 

feedback negativo sobre a produção de citocinas tem sido sugerida por resultados 

de estudos que observaram que o uso de alguns antiinflamatórios inibidores da 

ciclooxigenase, tais como Ibuprofeno, foi associado com manutenção de níveis 

elevados e/ou aumento de concentração de citocinas, tais como IL-8, IL-6 e TNF-α 

em humanos saudáveis (Martich et al., 1991; Spinas et al., 1991). Em adição a estes 

estudos, outro trabalho verificou que, ao bloquear a ciclooxigenase com AINHs 

(naproxeno e indometacina), ocorreu aumento da IL-1β plasmática, mas não da 

sinovial, em humanos com artrite (Sacerdote et al., 1995). 

Nesta mesma direção, estudo avaliando a resposta inflamatória induzida 

pela administração endovenosa de endotoxina (Escherichia coli) associada ou não 

ao ibuprofeno, verificou que a co-administração com ibuprofeno resultou em 

aumento significativo na concentração plasmática de IL-6 e TNF-α. Cabe ressaltar 

que este estudo foi realizado com uma amostra muita pequena, apenas 6 indivíduos 
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saudáveis (Spinas et al., 1991). Neste estudo, o aumento da IL-6 ocorreu cerca de 

30-90 minutos após a elevação do TNF-α, apoiando a hipótese da cascata das 

citocinas. 

A IL-8 também parece sofrer influência do feedback negativo exercido pelos 

inibidores da ciclooxigenase. Estudo avaliando a concentração de IL-1β, IL-6, TNF-α 

e IL-8 após administração de endotoxina endovenosa (EV) isolada ou associada ao 

ibuprofeno oral em 25 indivíduos saudáveis, verificou que após administração da 

endotoxina isolada houve aumento significativo de todas as citocinas, exceto da IL-

1β, a qual não foi detectada em nenhum indivíduo. Nos pacientes que receberam 

endotoxina associada ao ibuprofeno, o aumento da IL-8 e da TNF-α foi 

significativamente maior em comparação aos que receberam endotoxina isolada 

(p=0,07 e 0,026, respectivamente). Mas, neste estudo a concentração da IL-6 não 

foi alterada pela co-administração com o ibuprofeno, o que enfraquece a hipótese 

de feedback negativo em relação a IL-6 (Martich et al., 1991).  

Em relação especificamente aos pacientes com câncer, estudo avaliando o 

efeito do tramadol sobre as concentrações da IL-6, IL-10 e IL-2 em doentes com dor 

aguda pós-operatória, não observou redução nos níveis plasmáticos das citocinas, 

mas um aumento significativo da IL-2 (Wang G. et al., 2005). Assim, também se 

poderia supor que os opióides fracos exerceriam um feedback negativo sobre a 

produção de citocinas, visto que reduzem a dor e aumentam citocinas. Contudo, 

como estes doentes estavam em pós-operatório imediato (primeiras 24 horas após 

cirurgia), o aumento certamente foi resultado da elevação da atividade inflamatória 

no local da lesão. 

Outros estudos contradizem a hipótese de feedback negativo sobre a 

produção da IL-6. Estudos realizados, in vitro, com osteoblastos verificaram que o 

uso de anticorpo anti-PGE2 (Takaoka et al., 1999) e de indometacina e naproxeno 

(Massicotte et al., 2002) reduziu a produção e concentração de IL-6. Estudos, in 

vivo, em humanos também observou resultados semelhantes. Ensaio clínico 

crossover randomizado realizado com pacientes com artrite reumatóide constatou 
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que o uso de naproxeno, indometacina ou diclofenaco reduziu significativamente a 

concentração plasmática e sinovial da IL-6 (Sacerdote et al., 1995).   

A partir da observação da totalidade dos resultados do presente estudo, a 

hipótese de feedback negativo poderia ser aceita por um lado e rejeitada por outro. 

A hipótese seria aceita por dois motivos: primeiro, os níveis das citocinas IL-1β e 

TNF-α não diferiram significativamente entre pacientes sem dor e com dor 

moderada a intensa e, como citado acima, há algumas evidências de feedback 

negativo sobre produção do TNF-α e IL-1β plasmática; e segundo, 

aproximadamente 60% dos pacientes com dor moderada a intensa estavam em uso 

de analgésicos não opióides (ex. dipirona e paracetamol), e 36,73% em uso de AINH 

(naproxeno, diclofenaco, celecoxibe e etoricoxib), os quais atuam via inibição da 

COX-1 e/ou COX-2 (Miyoshi, 2001). Mas, os percentuais de pacientes em uso de 

analgésicos e AINH não diferiram significativamente entre pacientes com dor leve e 

os com dor moderada a intensa, além de que, os pacientes com dor moderada a 

intensa, apesar do uso dos analgésicos, ainda apresentavam dor intensa. 

A hipótese seria rejeitada, pois os doentes com dor leve, os quais estavam 

em uso de diversos analgésicos, inclusive inibidores de COX-1 e COX-2, 

apresentaram menores níveis plasmáticos das citocinas IL-1β, IL-8, IL-6 e TNF-α que 

os pacientes com dor moderada a intensa. Assim, se realmente houvesse um 

feedback negativo das prostaglandinas sobre as citocinas, seria esperado que as 

concentrações plasmáticas entre os com dor leve fosse, no mínimo, similar as dos 

doentes com dor moderada a intensa.  

 

 Há evidências também, de um feedback negativo das aminas 

simpaticomiméticas sobre a produção de IL-6, IL-8 e TNF-α. Em estudo realizado 

com cultura de células do tecido sinovial de pacientes com osteoartrite de joelho e 

artrite reumatóide, a secreção de IL-6, IL-8 e TNF-α foi inibida pela norepinefrina 

(NE) (Miller et al., 2002), sugerindo que as aminas simpaticomiméticas exercem um 

feedback negativo sobre a produção destas citocinas. Resultados opostos a estes 

foram observados em estudo desenvolvido com pacientes com fibromialgia (n=13) 
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e controles saudáveis (n=8), no qual se observou aumento significativo na 

concentração plasmática de norepinefrina, após injeção de IL-6 (3 μg/Kg de peso 

corpóreo) por via subcutânea (Torpy et al., 2000). 

Poderia-se supor que a maior duração da dor resultaria em maior produção 

de prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas que, por sua vez, exerceriam um 

feedback negativo sobre a produção das citocinas, resultando em menor 

concentração de IL-1β e TNF-α. Entretanto, a maior duração da dor poderia 

também estar associada à menor produção de citocinas devido aumento do 

antagonista do receptor da IL-1 (IL-1ra). Estudo realizado com ratos verificou que a 

administração da IL-1ra inibiu a hiperalgesia induzida por TNF-α e IL-1β, mas não a 

induzida por IL-8 (Cunha et al., 2000). Em doentes com fibromialgia, foram 

comparadas as concentrações de citocinas plasmáticas, séricas e nas células 

mononucleares do sangue periférico, verificando-se que a concentração plasmática 

da IL-8 e a expressão protéica de IL-1ra nas células foram maiores nos pacientes 

com mais de dois anos de doença do que entre os controles saudáveis e os 

pacientes com menos de 2 anos de doença (Wallace et al., 2001).  

A produção de citocinas parece estar associada ao tempo de dor, como pode 

ser inferido pelos resultados dos dois estudos apresentados acima, e também pelos 

do presente estudo, onde se verificou que o aumento do tempo de dor estava 

correlacionado com menor concentração plasmática das citocinas IL-6 (r= -0,32, 

p=0,024) e TNF-α (r= -0,56, p=0,037). Desta forma, poder-se-ia supor que a dor 

aguda seria proporcional à concentração periférica de citocinas, pois estas seriam as 

principais responsáveis pela indução da dor, via estimulação do gânglio posterior da 

raiz dorsal. Já a dor crônica seria mantida por mecanismos centrais, visto que após a 

estimulação continuada do gânglio posterior da raiz dorsal pelas citocinas, ocorre 

sensibilização central e também síntese de citocinas pelas células da glia (Wallace et 

al., 2001; Watkins,Maier, 2005). Em relação ao aumento da IL-1ra em doentes com 

mais tempo de dor, poder-se-ia supor que esta seria liberada como um mecanismo 

compensatório, visto atua como protetora nas reações de fase aguda e reduz 

inflamação.  
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 O que se pode concluir, até o presente momento, em relação ao feedback 

negativo exercido por prostaglandinas ou aminas simpaticomiméticas sobre a 

produção da citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, é que os dados são provenientes, em 

sua maioria, de estudos in vitro, e os poucos estudos in vivo com humanos 

avaliaram amostras pequenas, ameaçando a sua validade interna e externa. Além 

disto, os estudos foram realizados, em sua maioria, com pacientes com doenças 

reumatológicas inflamatórias, e as amostras eram diferentes, dificultando 

comparações entre os estudos. Além disto, os resultados foram antagônicos. Não 

foram identificados estudos com pacientes com dor oncológica avaliando o efeito 

do uso de inibidores da COX sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias.  

São necessários novos estudos, preferencialmente ensaios clínicos 

controlados e randomizados, que avaliem a concentração de IL-1ra e o efeito do uso 

de inibidores da ciclooxigenase e de aminas simpaticomiméticas na concentração 

das citocinas pró-inflamatórias de pacientes com dor oncológica crônica, para que 

se possa seguramente afirmar ou negar a presente do feedback negativo das 

prostaglandinas. 

O foco do presente estudo não foi mensurar a concentração plasmática das 

prostaglandinas e aminas simpaticomiméticas. Este não foi um ensaio clínico 

avaliando o efeito dos analgésicos sobre a dor e as citocinas. Assim, comentários 

apresentados visaram apenas levantar possíveis interpretações para os resultados 

encontrados, à luz da literatura.  

 

 

5. Dissociação entre produção local de citocinas, dor e níveis detectados no 

plasma, ou não participação das citocinas na indução da dor oncológica.  

 

A ausência de diferença estatisticamente significante na concentração de 

TNF-α e IL-1β entre pacientes com dor e os sem dor, poderia sugerir que os níveis 

plasmáticos não necessariamente refletem a atividade nociceptiva das citocinas no 
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local da lesão, ou que estas citocinas não estariam associadas à ocorrência de dor 

em pacientes com câncer. Há alguns estudos que apóiam a última hipótese, por não 

terem observado diferenças nos níveis de citocinas pró-inflamatórias entre 

pacientes com dor e sem dor.  

Estudos com doentes com síndrome complexa de dor regional (Wesseldijk et 

al., 2007), mastalgia (Ramakrishnan et al., 2003) e neuropatia pós-herpética (Zak-

Prelich et al., 2003) não observaram correlações entre dor e citocinas e/ou 

diferenças significativas na concentração tecidual (imunohistoquímica), sérica ou 

plasmática, quando se compararam indivíduos com e sem dor.  

Também não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas 

concentrações séricas de IL-8 e IFN-γ entre pacientes com neuropatia pós-herpética 

quando comparados aos indivíduos sem dor. Contudo, a diferença foi significativa 

apenas nos níveis de IL-6, quando medidos por ELISA (Zak-Prelich et al., 2003), o 

que poderia sugerir que a IL-8 e o INF-γ não estariam associados a este tipo de dor, 

confirmando a hipótese de que diferentes citocinas podem estar envolvidas na 

indução de tipos diversos de dor. 

Estudo avaliando a concentração tecidual de IL-6, TNF-α e IL-1β em biópsias 

mamárias de pacientes com mastalgia, os autores não identificaram diferenças 

significativas na expressão das citocinas entre indivíduos com e sem dor. Um 

achado interessante foi o fato de que os doentes com dor tenderam a apresentar 

menor expressão de TNF-α e IL-6 do que os sem dor (Ramakrishnan et al., 2003). 

 A avaliação da concentração das citocinas TNF-α e IL-6, em vesículas na pele 

de pacientes com síndrome complexa de dor regional (SCDR), mostrou que a dor 

era maior no membro afetado do que no contralateral. Ao se avaliar a relação entre 

as citocinas TNF-α e IL-6 e alterações indicativas de SCDR, como a intensidade da 

dor (0-100), a duração da dor, edema, perda de função e calor local, não foram 

observadas associações estatisticamente significativas (Wesseldijk et al., 2007). 

Assim, a associação entre dor e as citocinas IL-6 e TNF-α não foi demonstrada neste 

estudo. 
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Há, porém, diversos estudos desenvolvidos com humanos e modelos 

animais que mostram evidências da participação das citocinas na indução e 

manutenção de quadros de dor aguda e crônica (Verri et al., 2006; Vilcek, 1998; 

Watkins et al., 1995c). A ausência de diferença estatisticamente significante nos 

estudos acima citados poderia ser devida a problemas metodológicos, à variação 

intra-pacientes ou à falta de validade interna. Um exemplo disto é a grande 

variabilidade nas concentrações plasmáticas das citocinas (elevados desvios-

padrão) e o pequeno tamanho da amostra, o que foi verificado no estudo com os 

pacientes com neuropatia pós-herpética (n=29)  (Zak-Prelich et al., 2003) e também 

no estudo com pacientes com mastalgia (n=29) (Ramakrishnan et al., 2003).  

  

 A principal justificativa da ausência de níveis detectáveis de citocinas ou da 

ausência de diferenças entre pacientes com e sem dor é que a concentração 

plasmática não necessariamente reflete a produção de citocinas no local da lesão 

(Dantzer, 2004).  

 Os resultados no plasma podem ser um reflexo do mecanismo pelo qual as 

citocinas são capazes de induzir dor e sensibilização central por ação direta na 

terminação nervosa periférica, não sendo necessário o extravasamento para a 

circulação, o cruzamento da barreira hematoencefálica e a ativação direta do 

gânglio da raiz dorsal ou do núcleo do trato solitário, área postrema, hipotálamo, 

etc. Assim, embora, os monócitos, que são as células fagocitárias circulantes, 

possam sintetizar citocinas pró-inflamatórias que circulam no sangue e podem 

atingir áreas distantes do local de produção, a maioria das citocinas que é produzida 

no local da lesão ou infecção, atua localmente de maneira parócrina sobre 

aferentes neuronais periféricos (Konsman et al., 2002). Desta forma, o aumento da 

concentração local de citocinas no tecido lesado poderia ser suficiente para sinalizar 

dor (Watkins,Maier, 2005; Watkins et al., 1995c). Talvez por isto, muitas vezes os 

pacientes e animais, apesar de exibirem comportamentos de dor, não apresentam 

níveis plasmáticos detectáveis, ou superiores aos de indivíduos sem dor. 
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 Estudos realizados por alguns pesquisadores observaram que administração 

de LPS (lipopolissacarídeo), IL-1β ou TNF-α em ratos e camundongos resultava em 

dor, febre, e aversão a alimentos, entre outros comportamentos denominados de 

comportamentos de doença (sickness behaviour). Mas, após realização da 

vagotomia do nervo vago diafragmático, os sintomas eram atenuados ou abolidos, 

apesar de a concentração periférica das citocinas ter se mantido elevada, sugerindo 

que as citocinas induziriam os sintomas via ativação do sistema nervoso periférico e 

posterior ativação do SNC (Fleshner et al., 1995; Gaykema et al., 2000; Goehler et 

al., 1995; Watkins et al., 1994). Assim, foi proposto que as citocinas atuariam 

centralmente via estimulação da terminação nervosa periférica do aferente 

primário. 

 Outro estudo, também realizado com ratos, observou que a lesão da área 

postrema reduziu o comportamento de aversão a alimentos induzido por TNF-α. Os 

autores propuseram que as citocinas induziram a aversão por cruzarem a barreira 

hematoencefálica e estimularem a área postrema (Kalia,Mesulam, 1980). Mas, 

como a área postrema recebe aferentes vagais, foi proposto por Goehler e 

colaboradores, que a ativação desta região, pelas citocinas, seria por estimulação 

do nervo vago subdiafragmático e não por ação direta no SNC (Goehler et al., 1995). 

Estes resultados poderiam ser, de certa forma, transpostos para a área de dor para 

justificar o mecanismo pela qual as citocinas induzem hipernocicepção, em animais, 

e dor, em humanos. 

 Por outro, apesar da hiperalgesia induzida por LPS, IL-1β e TNF-α requerer a 

integridade do nervo vago, alguns estudos têm mostrado que a estimulação do SNC 

e a liberação central de mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, são 

mediadas em parte pelo vago, mas que esta não parece ser a única via de 

comunicação entre as citocinas e o SNC.  

 A hipótese acima foi levantada pela observação de que, após estímulo 

inflamatório periférico, há aumento central de citocinas, independente do nervo 

vago. Estudo que avaliou o comportamento de dor visceral induzido por LPS 

intraperitoneal verificou que houve indução de dor mediada pela IL-1β e TNF-α, e 
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que esta não foi revertida com a vagotomia, visto que ratos com e sem vagotomia, 

injetados com LPS, exibiram resposta de dor semelhante (Coelho et al., 2000b). 

Assim, os resultados deste estudo sugeriram que as citocinas induziriam dor 

independente da estimulação do nervo vago. Este estudo não avaliou se outro 

nervo sensitivo estaria sendo estimulado. Outro estudo mostrou que a ativação do 

nervo diafragmático pela IL-1β e a indução da febre era dose dependente (Hansen 

et al., 2001). Desta forma, a participação do nervo vago como via de estimulação 

central das citocinas não deveria ser descartada, mas deveria ser vista como mais 

uma via de comunicação das citocinas com o SNC. 

  

 Estudo realizado com ratos corroborou as citações acima, visto que após 

administração intraperitoneal (i.p.) do LPS (lipopolissacarídeo), houve aumento 

dose-dependente de IL-1β (expressão protéica) no hipotálamo, hipocampo, 

cerebelo, complexo dorso-vagal, córtex posterior e glândula pituitária 2 horas após 

injeção. Mas este mecanismo foi independente da ativação do nervo vago 

diafragmático, visto que os ratos submetidos à vagotomia exibiram resultados 

semelhantes aos ratos que receberam cirurgia placebo (sham-operados); sugerindo 

que a indução da síntese central de citocinas após estimulo periférico, não 

necessariamente era dependente da estimulação do nervo vago (Hansen et al., 

2000b). Neste estudo não foi medida a concentração i.p. da IL-1β. Mas, outro 

trabalho publicado pelos mesmos autores, no mesmo ano, e com modelo animal 

idêntico ao deste estudo, verificou que a infusão i.p. do LPS resultou em aumento 

sérico de IL-1β e IL-6, e que foi independente da vagotomia (Hansen et al., 2000a). 

Assim, talvez, haja a estimulação de outro nervo, ou algum outro mecanismo que 

intermedeie a comunicação citocinas e SNC. 

 Estudo de revisão realizado por Watkins e Maier (Watkins,Maier, 2005) 

mostrou que um dos mecanismos pelos quais as citocinas induziriam dor crônica, 

seria a partir da produção central de citocinas pelas células da glia, após 

estimulação dos nociceptores periféricos pelas mesmas. As células da glia seriam 
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estimuladas pelos neurônios aferentes via liberação de prostaglandinas, óxido 

nítrico e ATP (Watkins,Maier, 2005). Além destes mediadores, alguns neurônios 

poderiam liberar quimiocinas denominadas de fractalquinas ativando a micróglia e 

induzindo alodínea via liberação de IL-1β e IL-6 (Milligan et al., 2005; Zhuang et al., 

2007); e também liberar as proteínas do choque térmico (heat shock proteins- HSP) 

que se ligariam aos receptores toll-like 4 (TLR4), ativando a síntese de TNF-α pela 

glia (Bhat,Sharma, 1999).  

 O mecanismo de estimulação da síntese de citocinas no SNC, após estímulo 

nociceptivo periférico, também foi comprovado em modelos animais de dor óssea 

oncológica. Em estudo realizado com animais com dor óssea decorrente de 

metástases de câncer de próstata, após a inoculação das células tumorais na tíbia 

dos ratos, estes passaram a apresentar hiperalgesia espontânea, hiperalgesia 

mecânica, alodínea e comportamento de dor. Estes comportamentos de dor foram 

seguidos pelo aumento significativo da expressão protéica da IL-1β nos astrócitos, 

mas não na micróglia da medula espinhal, sugerindo que o aumento foi associado à 

hipernocicepção, e que os astrócitos foram responsáveis pela síntese de IL-1β 

(Zhang et al., 2005). Neste estudo não foi mensurada a concentração das citocinas 

no local da metástase. Assim, não se pode assegurar que o efeito hipernociceptivo 

das citocinas foi apenas decorrente da produção pelas células do sistema nervoso 

central ou se houve também liberação periférica e estimulação do aferente 

primário no local da metástase. Além disto, não foi esclarecido o mecanismo pelo 

qual a estimulação dolorosa periférica induziu síntese central de citocinas. 

 Outro estudo também realizado com ratos, mas com modelo de 

hipernocicepção por distensão retal induzida pela administração intraperitoneal de 

LPS, verificou que o LPS induziu hipernocicepção (contrações abdominais) e que 

esta foi inibida pela administração intracerebroventricular (i.c.v.) de antagonistas da 

IL-1β e do TNF-α.  Mas, após a administração i.c.v. de IL-1β e do TNF-α 

recombinante foram reproduzidas as mesmas respostas induzidas pelo LPS, cerca 

de 6 a 12 horas após injeção (Coelho et al., 2000a). Estes resultados fortaleceram a 
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hipótese de participação central da síntese de citocinas pró-inflamatórias na 

indução da resposta a estímulo doloroso periférico. 

 No presente estudo, não foram observadas diferenças significativas na 

concentração plasmática da TNF-α e da IL-1β entre pacientes com dor e sem dor. 

Contudo, a partir dos estudos acima apresentados, para descartar a participação 

das citocinas na dor oncológica crônica seria necessário também avaliar a 

concentração destes mediadores no local da lesão, nas células da glia destes 

pacientes ou mensurar a concentração de citocinas pró-inflamatórias no gânglio da 

raiz dorsal, o que eticamente não seria viável. Como alternativa, as citocinas 

poderiam ser mensuradas no líquor, visto que alguns estudos avaliando pacientes 

com dor neuropática (síndrome complexa de dor regional) observaram aumento de 

citocinas IL-6 e IL-1β, mas não do TNF-α, no líquido cefalorraquidiano (Alexander et 

al., 2007; Alexander et al., 2005). Talvez o fluído cerebroespinhal tenha 

sensibilidade suficiente para identificar aumento de citocinas. 

  Apesar da concentração plasmática da TNF-α e da IL-1β não ter diferido 

significativamente entre pacientes com dor e sem dor, há outros resultados que 

apóiam a participação das citocinas na dor oncológica, visto que os pacientes com 

dor moderada a intensa tiveram maior concentração plasmática de IL-6, IL-1β, TNF-

α e IL-8 que os com dor leve, e tiveram maior concentração de IL-6 e IL-8 que os 

sem dor, sugerindo uma associação entre intensidade de dor e citocinas. Além 

disto, na análise múltipla, análise de CART, os pacientes com níveis detectáveis de 

IL-8 foram significativamente mais do grupo com dor leve e moderada a intensa que 

do grupo sem dor. 

Todos os estudos acima apresentados referentes à ação das citocinas sobre 

o sistema nervoso periférico e central, corroboram com a hipótese de que os níveis 

plasmáticos podem não refletir diretamente a atividade hipernociceptiva e a 

concentração das citocinas no local da lesão e/ou nos leucócitos. Assim, a depender 

do tecido e técnica selecionados para mensurar as citocinas, pode haver variações 

nos resultados. Um exemplo disto foi observado em um estudo que comparou a 

concentração de citocinas sérica, plasmática e em leucócitos de pacientes com 
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fibromialgia e controles saudáveis. Neste trabalho os autores não verificaram 

diferença estatisticamente significante nas concentrações séricas e plasmáticas da 

IL-6, IL-1β, IL-10, IL-1Ra, TNF-α e IL-2. E identificaram diferença significativa apenas 

na concentração plasmática da IL-8, que foi três vezes maior que nos controles. 

Entretanto, ao ser mensurada a concentração das citocinas nas células 

mononucleares sobrenadantes observou-se que a produção de IL-6 e IL-1Ra foi 

significativamente maior entre pacientes com fibromialgia que nos controles. Já a 

concentração da IL-8 não diferiu (Wallace et al., 2001).  

Um estudo realizado com pacientes com síndrome complexa de dor regional 

também observou diferenças na concentração das citocinas segundo o método de 

mensuração utilizado. Os autores ao mensurarem a expressão gênica e expressão 

protéica (sérica) das citocinas, por RT-PCR e ELISA, respectivamente, verificaram 

que havia maior expressão gênica do TNF-α e IL-2 nos pacientes e de IL-8, IL-4 e IL-

10, nos controles. Entretanto, os resultados do ELISA não indicaram diferenças 

significativas na concentração sérica do TNF-α, IL-4 e IL-8 entre os grupos (Uçeyler 

et al., 2007). 

No presente estudo, a não identificação de diferenças estatisticamente 

significantes na concentração de IL-1β e TNF-α entre pacientes sem dor e com dor 

moderada a intensa, pode ter também decorrido do método e do material 

utilizados para mensuração das citocinas. É possível que se tivesse sido medida a 

expressão gênica ou protéica a partir das células plasmáticas (sobrenadante), as 

diferenças poderiam ser estatisticamente significantes. Isto porque, no processo de 

indução da dor no câncer, a qual é geralmente restrita a uma área específica, a 

produção de citocinas poderia ser apenas no local da lesão, em quantidade 

insuficiente para ser detectada no plasma (no sangue periférico). Assim, talvez o 

ideal fosse ter avaliado a expressão proteína das citocinas no local do tumor 

primário ou das metástases (fonte da dor), por imunohistoquímica. Mas, 

infelizmente este procedimento não pôde ser realizado no presente estudo. 
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8.2 Relações entre citocinas, dor, qualidade de vida relacionada à saúde e 

desempenho funcional em doentes com câncer 

 

Ao serem analisadas as associações entre concentrações plasmáticas das 

citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α com qualidade de vida e desempenho funcional de 

pacientes com dor oncológica, foram observadas correlações significativas apenas 

entre IL-6 e IL-8 com funcionamento emocional e IL-8 com fadiga. Analisando-se o 

efeito da interação nível de dor e citocinas sobre as escalas de qualidade de vida e 

sintomas, observou-se interação apenas entre IL-8 e dor moderada a intensa, 

determinando aumento na escala de perda de peso do QLQ-c30. Não foram 

observadas associações significativas de nenhuma das citocinas com desempenho 

funcional, qualidade de vida geral, funcionamento físico, social e cognitivo, escalas 

de sintomas náuseas e vômitos, dispnéia, constipação e insônia.  

 

8.2.1 Associação entre IL-8, IL-6 e funcionamento emocional 

 

A escala de funcionamento emocional do instrumento QLQ-c30 inclui itens 

que avaliam sensação de estar deprimido, tenso, preocupado ou irritado. Assim, os 

resultados do presente estudo foram comparados com os de trabalhos que 

avaliaram condições semelhantes em pacientes com câncer. 

A associação entre IL-6 e aspectos emocionais, especialmente a depressão, 

já tem sido descrita em outros trabalhos realizados com pacientes com câncer, 

principalmente com câncer avançado. Em estudo comparando pacientes com 

câncer de pâncreas, esôfago e mama com e sem depressão e indivíduos saudáveis, 

foi observado que os com depressão (mediana= 116,4 pg/ml, IC95%=8,6-512,5) 

apresentaram concentração plasmática da IL-6 significativamente maior que os 

controles (50,0 pg/ml, IC95%=11,1-296,0) e os pacientes sem depressão (0 pg/ml, 
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IC95%=0,0-0,0), sugerindo associação entre depressão e IL-6 (Musselman et al., 

2001). 

Um segundo estudo realizado com pacientes com câncer verificou que o 

aumento da depressão, medida pela Escala de Depressão de Hamilton, estava 

positivamente correlacionada com o aumento da concentração plasmática da IL-6 

(Jacobson et al., 2008).  

O aumento dos níveis plasmáticos de IL-6 também foi identificado como um 

marcador de depressão em pacientes com câncer metastático. Em estudo realizado 

com 116 pacientes com câncer com e sem diagnóstico de depressão maior, foi 

verificado que a concentração plasmática de IL-6 maior que 10,9 pg/ml teve 

sensibilidade de 79% e especificidade de 87% para identificar pacientes com 

depressão. Os pacientes com depressão tiveram uma concentração plasmática 

mediana de 18,7 pg/ml vs. 2,7 pg/ml dentre os sem depressão (Jehn et al., 2006).  

O aumento da IL-6 não apenas determina a ocorrência da depressão, mas 

está também associado à menor resposta ao tratamento com inibidores seletivos 

de recaptação de serotonina (ISRS), os quais também são utilizados no tratamento 

da dor. Estudo que comparou pacientes com depressão, com e sem resistência aos 

ISRS constatou entre os pacientes com resistência ao fármaco maior concentração 

plasmática da IL-6 (1.252 ± 0.1948 vs. 0.6779 ± 0.070 pg/ml) e TNF-α (19.64 ± 2.445 

vs. 10.77 ± 2.183), não sendo identificada diferença significativa na concentração da 

IL-8 (1.238 ± 0.1763 vs. 1.115 ± 0.1262) em comparação aos pacientes sem 

resistência aos ISRS (O'Brien et al., 2007). 

O aumento da IL-6 também foi correlacionado com aumento da ansiedade 

em pacientes que se submeteram à biopsia para câncer de mama (Witek-Janusek et 

al., 2007), coincidindo com os achados do presente estudo. 

A relação entre aspectos emocionais e aumento da IL-8 em pacientes com 

câncer, sobretudo entre os com dor, tem sido pouco descrita na literatura. Um dos 

únicos estudos identificados verificou que, entre os pacientes com depressão, a 
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concentração plasmática média foi de 6,1 pg/ml (DP=3,2) (Kudoh et al., 2001). 

Como não há um limite normal padronizado de concentração plasmática em 

indivíduos saudáveis, não se pode inferir que este é um valor elevado ou baixo. 

Porém, se for considerado o valor apresentado pelos participantes do presente 

estudo, pode-se afirmar que este é um valor relativamente baixo, visto que entre os 

indivíduos saudáveis, o valor médio foi de 10,75 pg/ml (DP=16,27). Assim, com base 

apenas neste estudo, não se poderia estabelecer relação entre aumento da IL-8 e 

ocorrência de depressão. 

Associação entre depressão, estresse e interleucina-8 foi identificada em 

estudo populacional realizado com 183 indivíduos, corroborando com o encontrado 

no presente estudo. A partir de modelo de regressão múltipla, controlando por 

características demográficas e comportamentais, concentração de leucócitos e 

pressão arterial, os autores verificaram que o aumento dos níveis circulantes de IL-8 

estava correlacionado com aumento da depressão e do estresse. (Marsland et al., 

2007).  

 

8.2.2 Associação entre IL-8 e escala de fadiga 

Ao ser avaliada a relação entre as citocinas e as escalas de sintomas, foi 

observado que o aumento da concentração plasmática da IL-8 estava 

correlacionado com aumento do escore da escala de fadiga em pacientes com dor 

oncológica (r=0,14, p=0,03). Além disto, na análise de covariância (ANCOVA), a IL-8 

foi preditora independente da escala de fadiga, assim como o nível de dor.  

Na revisão da literatura, foram identificados diversos estudos que 

demonstraram haver associação entre dor e fadiga, sendo que o aumento da dor 

está associado a aumento da fadiga e vice-versa. Por estes sintomas, 

freqüentemente, aparecerem associados, alguns estudos têm observado que eles 

pertencem a um mesmo agrupamento de sintomas relacionados ao câncer, o qual 

tem sido denominado de cluster fadiga–dor–insônia–depressão ou apenas fadiga-
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dor-depressão (Hoffman et al., 2007; Miaskowski et al., 2006; Patrick et al., 2004). 

Já no que se refere à associação entre fadiga e IL-8, foi identificado apenas um 

estudo que observou esta relação. Este estudo foi desenvolvido com pacientes com 

câncer pacientes com câncer de mama submetidos à quimioterapia com paclitaxel 

(Pusztai et al., 2004).  

A fadiga tem sido associada com aumento de outras citocinas, a exemplo da 

IL-6, como observado em doentes com estádios inicias e avançados do câncer 

(Inagaki et al., 2007), e também em pacientes submetidos a quimioterapia (Pusztai 

et al., 2004) e radioterapia (Wratten et al., 2004).  

Em pacientes com leucemia mielóide aguda e síndrome mielodisplásica 

recém diagnosticados e que estavam aguardando quimioterapia (n=54), o aumento 

da fadiga foi correlacionado não apenas com aumento da concentração sérica da IL-

6 (r=0,62), mas igualmente com o do antagonista do receptor de IL-1 (r=0,52) e do 

TNF-α (r=0,41). A IL-8 também foi mensurada, porém não esteve significativamente 

correlacionada com o nível de fadiga, medido pelo Brief Fatigue Inventory (Meyers 

et al., 2005).  

Metanálise recentemente publicada avaliou as evidências que mostravam 

associação entre diversas citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-8, IL-1β, IL-2, TNF-α, IL-

1ra, IL-10, TGF-β, PDGF, etc.) e aumento da fadiga em pacientes com câncer. Ao 

final da análise, os autores concluiriam que apenas a IL-6 determinava aumento 

significativo da fadiga (Schubert et al., 2007).    

Os mecanismos pelos quais as citocinas induzem fadiga são semelhantes aos 

da dor (Jager et al., 2008). Talvez por isto, a ocorrência da dor e o aumento da IL-8 

tenham se associado fadiga nos doentes que participaram do presente estudo.  
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8.2.3 Interação entre IL-8 e dor determinando redução do apetite 

 

No presente estudo foi observado que a interação entre dor e nível 

plasmático de IL-8 resultou em aumento significativo da perda de apetite entre 

pacientes com dor moderada a intensa. A perda de apetite, juntamente com a 

perda de peso são sintomas interdependentes e que caracterizam a caquexia, 

freqüentemente descrita em pacientes com câncer, como associada a aumento de 

diversas citocinas (Argiles et al., 2003; Tisdale, 2003).  

Não foram identificados estudos que avaliassem diretamente a relação 

entre IL-8 e redução do apetite. Mas, foram levantados alguns trabalhos avaliando a 

relação entre perda de peso e caquexia com IL-8, o que poderia indiretamente 

indicar que há também associação entre IL-8 e diminuição do apetite. 

Estudo realizado com pacientes com câncer gastresofágico (n=96) 

identificou resultados que corroboram com os do presente estudo. Neste trabalho 

os autores verificaram que os pacientes com câncer tinham maior concentração 

plasmática da IL-8, IL-1, TNF e IL-6 que os controles saudáveis. Os pacientes com 

caquexia apresentaram níveis de IL-8 e IL-6 significativamente maiores que os 

pacientes sem caquexia, estando estas citocinas fortemente correlacionadas com a 

diminuição do peso, confirmando a associação entre IL-8 e caquexia. Neste estudo 

também foi avaliada a sensibilidade e especificidade da IL-8 para identificar 

pacientes com perda significativa de peso e caquexia. Valores de IL-8 maiores que 

47,2 pg/ml tiveram sensibilidade de 51% (IC95%= 36-66) e especificidade de 86% 

(72-95) (Krzystek-Korpacka et al., 2007).  

Uma pesquisa realizada com pacientes com câncer de próstata verificou 

que, ao serem comparados os pacientes com tumor local, tumor avançado + 

caquexia e tumor avançado sem caquexia, os pacientes com caquexia apresentaram 

níveis séricos de IL-8, IL-6 e TNF-α significativamente maiores que os demais grupos, 
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sugerindo mais uma vez a associação entre IL-8 e perda de apetite (Pfitzenmaier et 

al., 2003).  

Em estudo realizado com pacientes com câncer de pâncreas verificou que o 

aumento da IL-8 e também da IL-6 estava correlacionados à maior redução do peso 

(Ebrahimi et al., 2004). Como a redução do peso e a diminuição do apetite estão 

associadas, os resultados deste estudo sugerem indiretamente associação entre 

aumento da IL-8 e redução do apetite, corroborando com os achados do presente 

estudo.  

Em animais, há também descrição da associação entre IL-8 e caquexia. Em 

experimento com camundongos com tumor renal e caquexia induzida foi observado 

aumento da IL-8 e do TNF-α, confirmando mais uma vez os achados do presente 

estudo (Baumgarten et al., 2007). 

Os mecanismos pelos quais a IL-8 induz diminuição do apetite e caquexia 

ainda não estão esclarecidos, mas a partir de estudos realizados com as citocinas IL-

1β e TNF-α com modelo animal podem ser feitas algumas inferências. Em estudo 

desenvolvido com modelo animal avaliando a associação entre IL-1β e TNF-α e 

comportamento de aversão alimentar, foi demonstrado após administração 

intraperitoneal destas citocinas, que os animais passaram a exibir comportamento 

de recusa alimentar. Este sintoma seria mediado pela estimulação do nervo vago 

subdiafragmático, visto que após vagotomia, houve inibição do comportamento 

(Goehler et al., 1995). Provavelmente, após estimulação do nervo vago ocorreu 

inibição do núcleo arqueado do hipotálamo, resultando em diminuição do apetite. 

A partir dos resultados do estudo acima apresentado, pode-se inferir que o 

mecanismo pelo qual a IL-8 causa redução do apetite e diminuição do peso em 

pacientes com câncer, seja semelhante ao da IL-1β. Mecanismo como este 

(estimulação do nervo vago e de outros nervos periféricos sensitivos) é descrito 

também como umas das vias pelas quais as citocinas pró-inflamatórias induzem dor 

(Watkins et al., 1995c).  
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Os resultados do presente estudo mostraram que a interação entre nível de 

dor e IL-8 repercutiu negativamente no apetite de pacientes com dor moderada a 

intensa.  Isso poderia ser explicado pela ação da IL-8 em áreas do sistema nervoso 

central, tais como hipotálamo, resultando em dor e em perda de apetite.  

Não apenas a IL-8, mas também as citocinas IL-1, TNF-α e IL-6 têm sido 

associadas à ocorrência de caquexia em pacientes com câncer (Moldawer et al., 

1987). A associação com a IL-6 foi observada em pacientes com carcinoma escamo 

celular de cabeça e pescoço (Richey et al., 2007), e com o TNF-α em estudo que 

comparou pacientes com câncer gástrico  eutróficos e desnutridos, sendo que estes 

apresentaram níveis séricos do TNF-α significativamente maiores. Além disso, o 

TNF-α também se correlacionou com aumento do escore da escala de perda de 

apetite do instrumento QLQ-c30. Os dois grupos não diferiram em relação a IL-6 

(Correia et al., 2007). Estes resultados discordam dos do presente estudo, visto que 

não foi observada correlação entre IL-1β e TNF-α e perda de apetite.  

 

 

8.2.4 Citocinas, qualidade de vida e desempenho funcional  

 

Quando foi avaliado o efeito da interação nível de dor e citocinas sobre o 

desempenho funcional e a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) utilizando 

a análise de covariância (ANCOVA), verificou-se que a interação destas duas 

variáveis não alterou o escore de nenhuma das escalas, exceto a de perda de 

apetite. Em todas as demais escalas, a única variável preditora foi o nível da dor, 

sugerindo que entre pacientes com câncer e dor, o aumento das citocinas não tem 

efeito direto sobre o desempenho funcional e outros aspectos da qualidade de vida.  

Este resultado contradiz o de outros estudos realizados com pacientes com 

câncer, em que foi observado que o aumento de algumas citocinas estava associado 
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à redução da qualidade de vida e aumento de sintomas. Analisando esta associação 

em pacientes com leucemia mielóide aguda e síndrome mielodisplásica, recém 

diagnosticados e aguardando quimioterapia, Meyers e colaboradores (2005) 

verificaram que a qualidade de vida geral (medida pelo instrumento FACT) estava 

negativamente correlacionada com aumento dos níveis séricos da IL-6 (r= -0,42), da 

IL-1β (r= -0,49), do TNF-α (r= -0,39) e do antagonista do receptor da IL-1 (r= -0,49), o 

que não foi observado no presente estudo.  

Esses autores também verificaram correlações inversas entre a IL-6 e 

desempenho funcional, e correlação direta entre aumento da IL-8 e aumento das 

alterações de memória (r=0,38), as quais são também avaliadas na escala de 

funcionamento cognitivo do instrumento QLQ-c30 (Meyers et al., 2005). No 

presente estudo, correlações semelhantes não foram observadas com nenhuma das 

citocinas  

 Outros estudos têm verificado associação significativa entre desempenho 

funcional e concentração plasmática de citocinas. Um destes trabalhos foi realizado 

com pacientes com câncer de pâncreas e verificou que o aumento da IL-6 estava 

inversamente correlacionado (r= -0,34, p=0,016) com os escores da Escala de 

Desempenho Funcional de Karnofsky, sem, contudo, identificar associação 

significativa com a IL-8 (Ebrahimi et al., 2004). No presente estudo estas associações 

não foram observadas. 

Estudo realizado com pacientes com tumor de ovário avançado verificou 

que aumento nas concentrações de IL-6, no plasma e no líquido ascítico, foi 

correlacionado com redução na qualidade de vida geral e física e também com 

menor suporte social, sugestivo de pior QVRS no domínio social (Costanzo et al., 

2005). Os dados do presente estudo não permitem confirmar a hipótese de 

associação entre IL-6 com funcionamento social, qualidade de vida geral ou física. 

O percentual de variabilidade explicada dos escores de qualidade de vida, 

dos sintomas e desempenho funcional foi baixo para a maioria das escalas, exceto 

nas de dor, capacidade funcional e desempenho funcional, as quais tiveram mais 
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que 40% da variabilidade explicada pela presença da dor, especialmente a dor 

moderada a intensa. Este baixo percentual sugere que outros aspectos, além da dor 

e das citocinas, são importantes para determinar a qualidade de vida dos pacientes 

com câncer e dor.  

As variáveis clínicas, demográficas e econômicas não foram incluídas nos 

modelos, pois o objetivo era avaliar o efeito da interação entre nível de dor e níveis 

plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias. Futuros estudos deveriam avaliar o 

efeito das demais variáveis.  

 

 

Síntese  

Os sintomas de dor, perda de apetite (caquexia) e fadiga são os sintomas 

mais prevalentes em pacientes com câncer avançado (Cleeland et al., 2000; Henry 

et al., 2008; Jenkins et al., 2000; Sun et al., 2007). Estes sintomas certamente 

ocorrem simultaneamente devido a maior liberação de citocinas pelo tumor e 

também por células do sistema imune que compõem um grande percentual do 

parênquima peritumoral. Esta maior liberação resulta em indução da resposta de 

fase aguda também denominada de sickness behaviour. Pelos resultados do 

presente estudo, aparentemente, a IL-8 teria papel fundamental no aumento de 

todos estes sintomas. Desta forma, o uso de antagonistas da IL-8 poderá ser um 

tratamento efetivo para o controle da fadiga, perda de apetite e dor e resultará em 

melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes com câncer, em especial, 

da qualidade de vida emocional.  

O uso de anticorpos anti-citocinas é um recurso viável, visto que pacientes 

tratados com anticorpo monoclonal humanizado anti-IL-6, por exemplo, 

apresentaram diminuição significativa da fadiga (Nishimoto et al., 2005). 
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8.3 Capacidade preditiva das citocinas para determinar dor oncológica 

crônica em pacientes com câncer 

 

Ao ser avaliada a capacidade das citocinas plasmáticas em predizer dor 

oncológica crônica em pacientes com câncer através da análise múltiplo de CART, 

foi verificado que, entre as quatro citocinas, apenas a IL-8 foi preditora de dor, mas 

apenas entre os pacientes com tumores avançados (estádio IV). Os pacientes que 

além de terem tumor estádio IV também apresentaram concentração plasmática da 

IL-8 superior a 5,2 pg/ml tiveram mais chance de ter dor de intensidade moderada a 

intensa que os demais. Os demais preditores de dor foram o estadio do câncer, a 

insônia, a fadiga e a idade ≤ 48 anos.  

No presente estudo, a partir das variáveis preditoras de dor, foram 

identificados cinco perfis de pacientes nos quais havia maior percentual de 

pacientes com dor, sugerindo serem estes perfis os de maior risco para ocorrência 

de dor:   

• Pacientes com tumor estádio IV e com nível plasmático de IL-8 

superior a 5,20 pg/ml; 

• Pacientes com estádios II e III, que apresentaram alteração 

moderada a intensa do sono (insônia); 

• Pacientes com estádios II e III, sem alteração do alteração do sono ou 

com alteração leve, que apresentaram fadiga de intensidade leve a 

intensa. 

• Pacientes com estádio I que tiveram idade ≤ 48 anos. 
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Dos quatro perfis acima apresentados, os resultados da análise de CART 

mostraram que o maior número e percentual de pacientes com dor moderada a 

intensa foi encontrado entre os pacientes com estádio IV e com concentração 

plasmática de IL-8 superior a 5,20 pg/ml. 

A partir da observação das análises univariadas, seria esperado que a IL-6 

também fosse preditora, visto que os pacientes com dor moderada a intensa 

apresentaram maior concentração plasmática que os com dor leve e os sem dor.  

A associação entre aumento da IL-8 e estadio avançado do câncer foi 

também identificada em pacientes com câncer de próstata. Neste estudo, os 

pacientes com tumores avançados tiveram concentração sérica da IL-8 

significativamente maior que a dos controles saudáveis, pacientes com hiperplasia 

prostática benigna e pacientes com tumores em estadio inicial, confirmando os 

achados do presente estudo (Veltri et al., 1999).  

Outros estudos também corroboram com a hipótese da IL-8 como 

mediadora da dor. Estudo realizado com pacientes com dor intratável devido a 

metástases vertebrais avaliando a eficácia da betametasona em reduzir dor e 

também os níveis de IL-6, IL-8 e IL-1β no líquido cefalorraquidiano, verificou que 

houve redução significativa da dor (6,7 para 3,3), e entre as citocinas, apenas a IL-8 

foi reduzida, não havendo mudança significativa na concentração das demais 

citocinas (Inada et al., 2007). Este resultado sugere que a IL-8, e não as demais 

citocinas, estaria associada a aumento da intensidade da dor em pacientes com 

câncer, sendo este achado semelhante ao do presente estudo.  

Uma justificativa para a participação apenas da IL-8 na dor oncológica é que 

entre pacientes com câncer e dor foi observado haver maior expressão do alelo A 

da IL-8, o qual está associado com aumento da produção desta citocina. Os 

pacientes que apresentaram o alelo A tiveram significativamente mais chance de 

referir dor intensa que os com o genótipo TT (Reyes-Gibby et al., 2007). Embora 
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este estudo tenha sido realizado apenas com pacientes com câncer de pulmão, já 

sugere a associação entre IL-8 e dor, confirmando os achados do presente estudo.  

No estudo acima apresentado, a maioria dos pacientes com polimorfismo do 

alelo A da IL-8 tinham doença avançada (estádio IIIB e IV) (Reyes-Gibby et al., 2007). 

Este perfil clínico foi semelhante ao dos pacientes que, no presente estudo, tiveram 

a IL-8 como fator de risco para presença de dor moderada a intensa, os quais os 

tinham tumor estadio IV. É possível que estes pacientes expressaram maiores níveis 

da IL-8 por também apresentarem polimorfismo do alelo A.  

A concentração da IL-8, nestes pacientes, poderá ser reduzida com o uso de 

betametasona (Inada et al., 2007), e também com o uso adequado das drogas da 

escada analgésica da OMS, resultando em menor dor e impacto na qualidade de 

vida. Isto porque os pacientes do presente estudo que estavam adequadamente 

tratados segundo proposto pela escada analgésica da Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 1986) (pacientes com dor leve) tiveram significativamente menos dor, 

menores níveis plasmáticos de IL-8 e melhor qualidade de vida que os pacientes 

com controle inadequado (grupo com dor moderada a intensa). 

No presente estudo, a idade foi preditora significativa de dor, sendo que 

entre os pacientes com idade ≤48 anos havia maior número de casos com dor 

moderada a intensa que entre os pacientes com idade superior a 48 anos (p=0,002). 

Este resultado concorda com o identificado por Reyes-Gibby e colaboradores 

(2007), que verificaram que os pacientes com idade < 50 anos tiveram 

significativamente maior chance de ter dor intensa. Em estudo multicêntrico 

realizado com pacientes com câncer de pulmão, os autores também observaram 

associação entre idade e dor. Os pacientes com idade inferior a 70 anos tinham 

mais chance de serem inadequadamente tratados, e conseqüentemente, de 

referirem dor de maior intensidade que os pacientes mais idosos (> 70 anos) (Di 

Maio et al., 2004). 
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Outro estudo realizado com doentes com tumores de diferentes tipos 

avaliou os fatores de risco para controle inadequado da dor e verificou que os 

pacientes com idade inferior a 65 tiveram maior risco que os idosos (McNeill et al., 

2004), confirmando os achados do presente estudo. 

Uma justificativa para este achado poderia ser relacionada com o 

comportamento dos profissionais de saúde frente a pacientes mais jovens. Estudo 

realizados com médicos americanos e franceses para avaliar os fatores que 

determinavam controle inadequado da dor verificou que os profissionais 

subestimavam a intensidade da dor dos pacientes mais jovens, das mulheres, dos 

que não apresentavam metástases e dos que tinham melhor capacidade funcional 

(Cleeland et al., 1994; Larue et al., 1995). Desta forma, estes pacientes tiveram sua 

dor tratada inadequadamente, resultando em dor mais intensa e freqüente. Talvez 

por este motivo, no presente estudo, a idade foi o único fator de risco para 

ocorrência de dor entre os pacientes com estadio I, os quais não apresentavam 

metástases e tinham um bom desempenho funcional. 

Para os pacientes deste estudo, além da IL-8, do estadio da doença e da 

idade ≤ 48 anos, outras variáveis foram preditoras de dor. Entre elas, os sintomas 

de fadiga e insônia, sugerindo haver associação entre estes e dor oncológica 

crônica.  

A associação entre fadiga, alteração do sono e dor tem sido descrita em 

diversos estudos, sendo defendida, por muitos autores, a hipótese de que estes 

sintomas constituiriam um cluster ou agrupamento de sintomas, que estariam 

associados por compartilharem mecanismos fisiopatológicos (Miaskowski et al., 

2004). Dentre estes mecanismos, as citocinas têm sido descritas como prováveis 

candidatos, por sua associação com a ocorrência e aumento da intensidade destes 

sintomas (Cleeland et al., 2003; Lee et al., 2004; Miaskowski,Aouizerat, 2007).  

Um das evidências que apóiam esta hipótese é proveniente de estudo 

realizado com indivíduos saudáveis. Os autores observaram que após privação do 
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sono (4 horas/noite durante 12 dias), os indivíduos apresentaram aumento 

significativo da IL-6, e este aumento foi ainda maior entre os pacientes que também 

apresentavam dor, sugerindo haver uma associação entre alteração do sono, dor e 

aumento da IL-6 (Haack et al., 2007).   

Os dados do presente estudo reforçam a hipótese acima apresentada, mas 

acrescenta que talvez a IL-8 também seja mediadora da co-ocorrência dos sintomas 

de dor e fadiga. 

A co-ocorrência de sintomas como dor, fadiga e insônia têm sido associada à 

piora da qualidade de vida em pacientes com câncer. Em estudo desenvolvido com 

pacientes ambulatoriais com câncer verificou-se que os doentes com maiores 

escores nas escalas de depressão, insônia, dor e fadiga foram agrupados em um 

mesmo cluster, que apresentou menor escore nas escalas de qualidade de vida e 

capacidade funcional do que os escores dos que não apresentavam todos estes 

sintomas simultaneamente (Miaskowski et al., 2006). Estes resultados apóiam os do 

presente estudo.  Resta saber se os subgrupos identificados no presente estudo 

pela análise de CART também diferem em relação à qualidade de vida.  

A hipótese da ocorrência de cluster de sintomas é apoiada na middle-range 

theory of unpleasant-symptoms, segundo a qual haveria uma relação interativa e 

multiplicativa entre os sintomas. Desta forma, um sintoma teria um efeito sinérgico 

com os demais, regulando a intensidade, características (qualidade) e freqüência, 

resultando em maior impacto na qualidade de vida e na funcionalidade (Lenz et al., 

1997). Provavelmente a resposta de alguns tratamentos direcionados a sintomas 

específicos poderia resultar em alívio de diversos sintomas e melhora da qualidade 

de vida e da funcionalidade dos pacientes com dores crônicas. 
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8.4 Aspectos metodológicos e limitações do estudo 
 

O presente estudo identificou diversas diferenças significativas entre os 

pacientes com dor leve, moderada a intensa, sem dor e controles saudáveis e 

conseguiu comprovar a maioria das hipóteses levantadas. Entretanto, estes 

resultados poderiam estar sujeitos a vieses devido a algumas limitações do estudo, 

as quais serão abordadas a seguir. 

 

1. VALIDADE DO ESTUDO 

 

A validade interna é um dos principais aspectos que devem ser garantidos 

em um estudo. Assim, para assegurar que as correlações e associações 

estabelecidas entre as variáveis independentes, especialmente as citocinas, e as 

dependentes, dor oncológica, qualidade de vida e desempenho funcional, não 

foram devidas ao acaso, alguns procedimentos foram adotados desde a seleção da 

amostra até as análises dos dados. 

Na seleção, dentro do grupo dos pacientes com dor foram incluídos apenas 

os  que apresentavam dor oncológica, sendo excluídos todos os casos que tivessem  

qualquer afecção dolorosa associada. Este procedimento garantiu que as relações 

estabelecidas entre citocinas e dor fossem realmente com dor oncológica e não, de 

outra origem. Assim, os dados deste estudo seriam válidos para os pacientes com 

câncer e dor atendidos nos serviços avaliados. 

Para assegurar que os pacientes sem dor não teriam aumento das citocinas 

devido à presença de outras afecções dolorosas, doenças infecciosas ou 

inflamatórias, estes aspectos foram adotados como critérios de exclusão. 

Algumas outras variáveis que também poderiam determinar alteração na 

concentração plasmática das citocinas foram controladas na análise. Dentre estas 

variáveis estavam à presença de diabetes e hipertensão (Boos,Lip, 2006; 
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Haller,Schatz, 2008). Felizmente, o percentual de pacientes com estas 

comorbidades foi semelhante entre os pacientes com dor e os sem dor (Tabela 7).  

No presente estudo, não foi mensurada a glicemia dos participantes, apesar 

de uma possível interferência da hiperglicemia no aumento dos níveis circulantes de 

IL-6 de IL-1α e de IL-4, e este aumento se manteria por mais de 2 horas após a 

normalização da glicemia (Rosa et al., 2008). Assim, se no momento da coleta de 

sangue o paciente estivesse hiperglicêmico, este poderia apresentar valores 

elevados da IL-6.  Todos os pacientes com diabetes que foram incluídos estavam em 

uso de hipoglicemiante oral ou insulina, o que reduz a chance de que os valores 

mensurados da IL-6 tenham sido resultantes do aumento da glicemia. 

Para assegurar que os controles saudáveis não apresentavam nenhuma 

patologia, os mesmos foram questionados em relação à presença de afecções 

agudas ou crônicas, sendo incluídos apenas os que negaram a presença. Contudo, 

não se pode assegurar a ausência de patologias entre os saudáveis, visto que a 

inclusão foi baseada no auto-relato e não em uma avaliação clínica e laboratorial 

detalhada. Entretanto, não foi possível realizar esta avaliação devido aos custos e 

indisponibilidade de profissionais para fazê-lo. 

Entre os pacientes com câncer, outros fatores também poderiam interferir 

na concentração plasmática das citocinas, dentre estes a quimioterapia e os 

eventos adversos agudos relacionados (ex. neutropenia, febre, mialgia) (de Bont et 

al., 1999; Pusztai et al., 2004). Para controlar estes prováveis vieses, foram incluídos 

apenas pacientes que tinham realizado tratamento quimioterápico, radioterápico 

ou qualquer procedimento cirúrgico ou doloroso há, no mínimo, 30 dias antes da 

inclusão neste estudo. Nos casos de cirurgias de grande porte, devido à maior 

resposta inflamatória, estas deveriam ter sido realizadas há, no mínimo, 90 dias. 

Assim, pôde-se assegurar que este viés foi controlado. 

Os indivíduos incluídos nos grupos sem dor não poderiam estar em uso de 

corticosteróides por inibirem o sistema imune e reduzir os níveis circulantes de IL-6 

(Lecron et al., 1993). Apesar de este não ser um critério de exclusão, entre os 
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pacientes incluídos no estudo, houve apenas dois no grupo com dor moderada a 

intensa e cinco, no grupo com dor leve. Assim, infere-se que o uso de 

corticosteróides não interferiu nos resultados deste estudo.  

 

Outro aspecto que poderia ameaçar a validade interna do estudo é a 

história de acontecimento dos eventos. Caso os pacientes tivessem realizado a 

entrevista e coletado o sangue após alguns dias, a validade interna deste estudo 

não estaria garantida.  Para controlar este viés, foi solicitado ao paciente que 

coletasse o sangue no mesmo dia da entrevista. Quando esta foi realizada à tarde, 

momento em que laboratório já estava fechado, o paciente coletou o sangue no dia 

seguinte. Ao ser comparada a data da entrevista com data da coleta do sangue, em 

praticamente toda a amostra avaliada, a diferença foi inferior a um dia, 

assegurando que os valores plasmáticos das citocinas correspondiam aos dados 

coletados na entrevista. 

Em relação aos dados coletados na entrevista, foram todos avaliados em um 

único momento. 

 

A validade dos instrumentos é outro fator que pode interferir com os 

resultados de um estudo. Para medir qualidade de vida, dor, depressão e 

desempenho funcional foram utilizados instrumentos válidos e confiáveis. Além 

disto, na amostra do presente estudo foi avaliada a confiabilidade de todos os 

instrumentos, exceto da Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky, os quais 

apresentaram consistência interna aceitável (Cronbach-α >0,7)  (Nunnaly,Bernstein, 

1994).  

Para mensurar as citocinas foi utilizado o teste de ELISA sandwich. Este 

método tem sido usado regularmente em praticamente todos os estudos que 

mensuram níveis circulantes das citocinas. Assim, pode-se assegurar que este é um 

método com sensibilidade para detectar citocinas plasmáticas. Além disto, para 
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certificar que os antígenos identificados eram realmente as citocinas IL-6, IL-8, IL-1β 

e TNF-α e não outros peptídeos, foram utilizados anticorpos de alta afinidade e as 

possíveis ligações inespecíficas do anticorpo foram bloqueadas com as soluções 

contendo BSA (Albumin Bovine Serum, fraction V, Sigma®) e PBS (Saline Buffer 

Phosphate) (PBS/BSA 1%).  

Ao serem analisados diferentes fatores que poderiam ameaçar a validade 

interna do presente estudo, pode-se afirmar que a maioria destes fatores foram 

controlados, assegurando a validade do estudo. 

 

2. AMOSTRA 

 

A amostra do presente estudo incluiu pacientes com diferentes tipos de 

câncer, sendo bastante heterogênea. Contudo, como o objetivo do estudo era 

comparar pacientes com dor e não fazer inferências em relação a nenhum tipo 

específico de câncer, a heterogeneidade foi aceitável.  

O tamanho da amostra foi uma importante limitação deste estudo. A 

amostra foi inicialmente estimada visando comparar a qualidade de vida geral entre 

pacientes com dor e sem dor, sendo necessários 100 pacientes em cada grupo para 

assegurar um erro tipo I de 5% e poder de 80%. Entretanto, após o dado coletado, 

decidiu-se subdividir a amostra dos pacientes com dor em dois grupos, para 

controlar o efeito do tratamento adequado da dor sobre as citocinas, resultando em 

amostras relativamente pequenas, 49 casos no grupo com dor moderada a intensa 

e 76 no grupo com dor leve, o que poderia justificar a ausência de diferenças entre 

estes pacientes e pacientes sem dor, em algumas variáveis.  

A ausência de diferenças estatisticamente significantes entre pacientes com 

dor e sem dor nas concentrações plasmáticas das citocinas TNF-α e IL-1β pode ter 

sido resultante do pequeno tamanho da amostra.  Dentro dos grupos havia uma 
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grande variabilidade, que foi expressa nos elevados erros e desvios-padrão e nos 

grandes intervalos de confiança. Certamente, para que fossem identificadas 

diferenças estatisticamente significantes seria necessária uma amostra maior. 

A amostra de controles saudáveis foi pequena em relação às demais. Isto 

decorreu em parte pela estratégia utilizada para estimar o tamanho da amostra 

(25% do tamanho da amostra do grupo de interesse), o pequeno número de 

saudáveis que coletaram sangue (foram entrevistadas 42 pessoas, mas só 23 

coletaram), e a dificuldade de identificar indivíduos completamente saudáveis, 

disponíveis para participar do estudo e que tivessem idade superior a 40 anos, para 

que fossem similares aos pacientes com câncer.  

Uma estratégia que poderia ter sido adotada para ampliar a amostra dos 

controles, seria a utilização de sangue de doadores de banco de sangue. Esta 

estratégia foi adotada em outros estudos (Krzystek-Korpacka et al., 2008; Shoskes 

et al., 2002). Infelizmente, os pesquisadores deste estudo não vislumbraram esta 

estratégia, pela impossibilidade da obtenção do consentimento. 

O uso de grupos com tamanhos amostrais diferentes foi uma grande falha 

no presente estudo, visto que, especialmente em relação aos resultados das 

citocinas, estas não tiveram distribuição normal. Assim, os grupos foram 

comparados com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis. Este teste ordena os 

grupos pelos valores das variáveis e compara a média dos postos, sendo o resultado 

final do teste, influenciado pelo tamanho da amostra.   

O pequeno tamanho da amostra também refletiu nos resultados na análise 

de CART. Provavelmente se o número de casos fosse maior, outras variáveis teriam 

sido incluídas no modelo e o número de casos em cada nó teria sido maior. O 

pequeno número de doentes em cada nó pode influenciar na validade externa do 

estudo.  

As árvores de decisão futuramente serão bastante utilizadas em pesquisas 

clínicas com pacientes com dor, e já estão sendo aplicadas em estudos com 
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modelos animais, sendo sensível e específica para identificar grupos homogêneos e 

predizer variáveis (Kim,Dionne, 2005; Kim et al., 2004).  

 

3. COLETA DO SANGUE  

 

Alguns estudos têm referido que certos fatores relacionados à coleta do 

sangue poderiam interferir com a concentração das citocinas. Assim, alguns 

cuidados têm sido adotados, tais como: coletar o sangue entre 8 e 9 da manhã para 

evitar alterações diurnas fisiológicas (Wallace et al., 2001); orientar o paciente a 

evitar atividade física intensa nos três dias anteriores à coleta; orientar os pacientes 

a não ingerir alimentos 60 minutos antes da coleta do sangue; e a evitar o consumo 

de bebida alcoólica no dia anterior à coleta (Uçeyler et al., 2007). 

No presente estudo, o único cuidado adotado foi em relação à ingestão de 

alimentos. A maioria dos pacientes, mais que 90%, coletou sangue com tempo de 

jejum superior a 2 horas, exceto algumas pacientes (≈ 10 casos) entrevistadas no 

Instituto Brasileiro do Câncer. Em relação à ingestão de bebida alcoólica, não é 

possível assegurar a abstinência dos entrevistados.  

Quanto à atividade física, não foi realizada nenhuma orientação especial aos 

pacientes e aos controles saudáveis. Mas, certamente, entre os pacientes com dor 

oncológica, as atividades realizadas foram de intensidade leve a moderada, sendo 

primordialmente atividades de vida diária, como pode ser inferido a partir do 

escore da Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky. Entre os pacientes com 

dor moderada a intensa, o escore médio foi de 68,98 (DP=10,26), sendo 

significativamente inferior ao dos pacientes sem dor e ao dos saudáveis, mas não 

diferiu dos pacientes com dor leve (média=71,18, DP=12,43).  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados desta pesquisa e levando em conta as limitações 

identificadas, algumas considerações finais foram elaboradas: 

1. Este foi o primeiro estudo que comparou as concentrações plasmáticas 

das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α entre pacientes com dor 

oncológica leve, moderada a intensa, sem dor e controles saudáveis. Os 

estudos anteriormente realizados compararam as concentrações antes 

e após algumas intervenções específicas para o controle da dor, mas 

não entre grupos.  

2. Como foi observada associação entre dor e aumento das concentrações 

plasmáticas, pode ser que o uso de fármacos antagonistas ou inibidores 

das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β ou TNF-α possam auxiliar no controle da 

dor dos pacientes com câncer, especialmente daqueles com dores 

persistentes e que não são controladas com o uso adequado dos 

analgésicos não opióides, os antiinflamatórios não-hormonais, os 

opióides fracos e fortes e com os adjuvantes.  

3. Há no mercado alguns fármacos antagonistas ou inibidos de citocinas, 

os quais têm sido utilizados em reumatologia e também em alguns 

estudos clínicos com pacientes com câncer. Assim, futuros estudos 

poderiam ser realizados avaliando a efetividade destes fármacos no 

controle da dor oncológica. 

4. No presente estudo, como a insônia e a fadiga estavam associadas à 

dor, sugere-se que estas sejam regularmente avaliadas e tratadas 

visando melhor à qualidade de vida dos pacientes com câncer e reduzir 

a chance de ocorrência de dor intensa.  
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10. CONCLUSÕES 
 

 

A partir dos resultados obtidos, foram levantadas as seguintes conclusões 

referentes aos objetivos propostos:  

 

 

1. Primeiro objetivo 

A intensidade da dor em doentes com câncer estava associada ao aumento 

dos níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α, visto 

que os pacientes com dor moderada a intensa tiveram níveis plasmáticos 

significativamente maiores que os pacientes com dor leve, os sem dor e os 

controles saudáveis. 

A ocorrência de dor em pacientes com câncer estava associada ao aumento 

dos níveis plasmáticos das citocinas IL-6 e IL-8 e não das citocinas IL-1β e TNF-α, 

visto que os pacientes com dor moderada a intensa apresentaram maiores 

concentrações plasmáticas das citocinas IL-6 e IL-8 que os pacientes com câncer 

sem dor, mas não diferiram em relação as concentrações das citocinas IL-1β e TNF-

α. 

 

 

2. Segundo e terceiro objetivos 

O aumento dos níveis plasmáticos das citocinas IL-6 e IL-8 estava 

correlacionado à redução do funcionamento emocional dos pacientes com dor 

oncológica. 

As citocinas não interferiram no efeito negativo da dor oncológica sobre o 

desempenho funcional e as escalas de qualidade de vida geral, de desempenho das 

atividades, de dificuldades financeiras e de funcionamento físico, social, emocional 

e cognitivo dos pacientes com câncer. 
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As citocinas pró-inflamatórias não interferiram no efeito negativo da dor 

oncológica sobre as escalas de sintomas de insônia, constipação, dor, dispnéia e 

náuseas e vômitos da qualidade de vida relacionada à saúde. 

A interleucina-8, independente do nível de dor, promoveu alteração na 

escala de fadiga e correlacionou-se positivamente com aumento deste sintoma. 

A interação entre interleucina-8 e nível de dor determinou aumento 

significativo na escala de perda de apetite entre pacientes com dor moderada a 

intensa.  

 

 

3. Quarto objetivo 

Apenas a IL-8 foi preditora significativa de dor em pacientes com câncer. As 

demais variáveis preditoras de dor foram, primeiramente, o estadio da doença, 

seguido pela concentração plasmática da IL-8, presença de insônia, presença de 

fadiga e idade ≤ 48 anos, sendo identificados quatro perfis de risco para ocorrência 

de dor leve e de dor moderada a intensa:  

� Pacientes com tumor estadio IV e com nível plasmático de IL-8 superior a 

5,20 pg/ml; 

� Pacientes com estadios II e III, que apresentaram alteração moderada a 

intensa do sono (insônia); 

� Pacientes com estadios II e III, sem alteração do alteração do sono ou com 

alteração leve, que apresentaram fadiga de intensidade leve a intensa; 

� Pacientes com estadio I que tiveram idade ≤ 48 anos. 

O primeiro perfil apresentou o maior percentual de pacientes com dor, sendo o 

de maior risco. 
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11. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 
 

 

A maioria dos pacientes com câncer experiencia ou virá a experienciar dor 

em algum momento durante a evolução da doença ou do tratamento 

antineoplásico. A partir da melhor compreensão do papel das citocinas nos 

mecanismos de indução e manutenção da dor crônica em pacientes com câncer, o 

enfermeiro pode compreender os mecanismos pelos quais fármacos citocinas alvo-

específicos reduzem dor, e também selecionar tratamentos não-farmacológicos que 

tenham demonstrado ser efetivos em reduzir citocinas pró-inflamatórias.  

A partir da melhor compreensão dos mecanismos pelos quais fármacos 

citocinas alvo-específico reduzem dor, os enfermeiros podem estabelecer plano de 

cuidados que contemple: 1) Educação do paciente e familiar em relação ao fármaco 

e eventos adversos; 2) Estratégias para monitorar e assegurar adesão ao 

tratamento; e 3) Estratégias para facilitar a pronta identificação e tratamento dos 

eventos adversos.  

No que se refere à seleção de tratamentos não-farmacológicos para controle 

da dor via redução das citocinas, há evidências da efetividade da eletroacupuntura 

e da massagem. Estudo avaliando o uso da eletroacupuntura em modelo animal de 

dor óssea oncológica, verificou redução da hiperalgesia, e que esta foi mediada pela 

redução da IL-1β (Zhang et al., 2007). O uso da massagem corporal foi associado à 

redução do percentual dos linfócitos T em indivíduos saudáveis, o que poderia 

indiretamente reduzir liberação de citocinas pró-inflamatórias (Zeitlin et al., 2000). 

Talvez, em pacientes com dor oncológica, a eletroacupuntura e a massagem possam 

ser eficazes e terem sua ação mediada pela redução direta ou indireta das citocinas 

pró-inflamatórias. Para confirmar estas hipóteses são necessários ensaios clínicos 

avaliando a concentração das citocinas pró-inflamatórias antes e após o uso destas 

terapias. 
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Os resultados do presente estudo também fortalecem a hipótese de 

associação entre citocinas, fadiga, dor e insônia. Assim, enfermeiros e demais 

profissionais de saúde deveriam monitorar os pacientes em relação à co-ocorrência 

destes sintomas, para que estes possam ser identificados e adequadamente 

tratados, visto que podem resultar em piora da dor e da qualidade de vida dos 

pacientes com câncer (Ferreira et al., 2007b; Miaskowski et al., 2007; Pud et al., 

2007). 
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Questionário de avaliação das características sociodemográficas e clínicas 

N°  Regis t ro  _________  Data _______________ Local :  ___________________ 

I .Forma de Administração do Questionário EORTC-QLQ-c30 

1.Auto-admin is tado(  )  2 .Ass is t ido pe lo entrevis tador  (   )  3 .Admin is t rado pelo entrevis tador (    )  

I I .  DADOS SÓCIODEMOGRAFICOS 
SEXO IDADE DATA DE NASCIMENTO 

1.mascul ino (  )  2 . femin ino (  )  ____________ anos               /           /  
NÍVEL EDUCACIONAL: 

1.Anal fabeto (   )                 2 .  Ens ino  médio (   )                  3 .  Ens ino fundamenta l  (   )       
4 .Super ior  (   )                   5 .pós-graduação (   )  
ESTADO CIVIL:  

1.so l te i ro(   )   2 .casado(   )   3 .un ião consensual (   )   4 .separado(  )    5 .d ivo rc iado(   )     6 .v iúvo(   )  
SITUAÇÃO CONJUGAL:  1 .Com companhei ro (   )   2 .sem companhei ro(   )  

RELIGIÃO:  

1.ateu(   )   2 .evangél ico(   )   3 .cató l ico (   )    4 .espí r i to(   )    5 .Outro_________________________ 
PRATICANT
E: SITUAÇÃO DE TRABALHO: 

1.  não(   )  
2 .  s im (   )                 

1 .empregado(  )    2 .desempregado(  )     3 .aposen tado(  )    4 .dona de  casa(   )  
5 .autônomo(  )    6 .es tudante(   )         7 .L icença saúde(  )    8 . in formal (   )  

Você está t rabalhando a tua lmente? 1.não (  )  2.sim (  ) 

RENDA: 

I . ind iv idual (mensal ) :R$  

I I .Suf ic iente para supr i r  necess idades? 1.não(   )   2 .s im(  )  

I I I . fami l iar  (mensal ) :  R$  IV.Nº de pessoas que  vivem com esta renda:  

VI .Você é o  pr inc ipa l  responsável  pe lo  susten to de sua famí l ia?  1 .  não (   )   2 .s im (   )  
CASO VOCÊ NÃO TENHA RENDA PRÓPRIA 

I .  Como você se mantém?  
1.  a juda da famí l ia   (    )                 2 .  a juda de  ins t i tu ição  (    )  qual?______________________  
3 .  a juda de viz inhos ou amigos (    )             4 .  a juda de pessoas est ranhas (    )  

COMO AVALIA A SUA SAÚDE DE FORMA GERAL 

1.mui to  ru im(  )        2 . ru im(  )          3 .  nem ru im nem boa(  )         4 .  Boa(   )     5 .  mui to  boa (   )  

I I I .  DADOS CLÍNICOS  

1.  Tipo de câncer :  

2 .  Tempo de d iagnóst ico :  _______ meses    Data  b ióps ia :  ___/__/____   3 .Estad iamento:________ 

4.  Extensão da doença:  1 . tumor loca l (   )   2 .Disseminação reg ional (   )   3 .Disseminação d is tante(   )  

5.  Metástases:  1 .osso(   )   2 .TGI(   )   3 .cérebro(   )  5 .pu lmão(  )   6 .SG(   )   7 .SU(  )   8 .co luna 
ver tebra l (   )   9 .  Fígado(   )     10.Out ros (   )_____________________________________________.  

6.  Tratamentos rea l i zados:   1 .QT(   )_______m  2.RT(   )  ______m  3.Hormônio(   )  _____m 4 .Ci ru rg ia  
(   )  _______m   5 .BT (   )  __________m 

7 .Você tem alguma das seguin tes doenças:  1.  D iabetes Mel l i tus (    )   2 .  Cerebrovascu lar  (    )  3.  
H iper tensão arter ia l  (   )  4.  Doenças vascular per i fér ica(    )   5.  Doença renal  c rônica (    )   6 . 
Neoplas ia mal igna (  )  7.  Doença cardioc ircu latór ia (   )  8.  Doença hepát ica (   )  9.Depressão (   ) 
10.  Doença do trato gastro intest ina l  (   )  11.  Doença auto- imune (   )   
12.Outras:_______________________________  

IV. PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI)  

1. Que horas de i ta:  
________ 

2.  Tempo p/  pegar  no  sono: ______ min.  3.Que horas 
acorda:__________ 
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4.Nº de vezes acorda por  
no ite:  _______.  

5.  Horas de sono:_________.   

6.Durante o  mês passado como você c lassi f icar ia a  qual idade do seu sono? 

0.Mui to boa (   )  1.Boa (   )  2.Ruim (   )  3.Mui to ru im (   )  

V. INVENTÁRIO BREVE DE DOR (BPI)  

1.  Durante a v ida,  a  maior ia  das pessoas apresenta dor  de vez em quando (cefa lé ia ,  dor  de den te) .  

Você  teve ho je,  dor  d i fe rente dessas?  1 .não (   )   2 .s im (   )  

2 .  Locais  da dor :  ____________________________________________________________________ 

 

3 4 5 6 7 8 Atividade geral Humor 

        

Habilidade de caminhar Trabalho Relacionamento pessoal Sono 
Apreciar a 

vida 
     

1. Tempo de dor: __________ meses 

2.Freqüência da dor/dia:______         3. Duração da dor: 1.contínua(  )  2.intermitente (  ) 

4. Tipo de dor: 1.visceral(  )   2.somática(  )   3.somática+neuropática(  )  4.idiopática(  )  5.visceral+neuropática(  )  6.óssea 

(  ) 7.neuropática(  )  8.Outra _____________. 

5. Etiologia da dor: 1.Invasão óssea (  )  2.Infiltração e compreensão de nervos periféricos ( )  3.Infiltração e compreensão 
de nervos centrais (   )  4.Invasão e oclusão de vasos (   )  5.Infiltração e oclusão de vísceras ocas (   )  6.Infiltração de 
vísceras parênquimatosas (  )  7.Infiltração de mucosas, tegumento e estruturas de sustentação. 8.Tratamento (   ) 

6.Fatores de início da dor: 1.movimento(  )  2.ingestão alimento (  )  3.Outros _________________________________. 

7.Fatores de melhora da dor: _______________________________________________________________. 

8.Dor incidental: 1.sim (  ) 2.não (  )     2.Duração:____________  3.Freqüência/dia:______  4.EVN:_____. 

5. Local da dor: ________________________________  6.Fatores desencadeante:______________________________ 

7.Fatores de melhora:______________________________________________________________________________. 

VI.TRATAMENTO DA DOR: 

1.Tempo de tratamento da dor: __________ meses 

2.Tempo de t ra tamento farmacológ ico:   _________ anos  ___________ meses 

3.  Tratamentos  ut i l i zados:  1 .acupuntura  (  )  2 .TENS (  )  3 .Hipnose(  )  4 .Massagem( )  5 .d is t ração(  )  
6 .chás(  )  7 .música(  )  8 .ca lor(  )  9 . f r io(  )  10.exerc íc io(  )  11. re laxamento(   )  12.F is io terapia(   )  

DROGAS  

Em uso Prescritas 

  

  

  

  

4.Faz uso  de bi fosfanatos:  1. s im(   )   2.não(   ) ,   Qua l?____________________________________.  
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5.Tem cuidador? 1.s im(  )   2.não( ) ,   Quem: 1 .mãe( )  2.Pai (  )   3.Esposo(a)(  )   4.F i lho(a) (   )   
5.Pro f i ss iona l  de Saúde(   )   6.Cuidador  le igo(  )   7.Outro:___________________________.  

6.Há quanto  tempo tem cuidador:  ____ meses 13.Classi f icação de Karnofsky _____________.  

VI. Níveis Plasmático de IL-6:___,  IL-8____, IL-1β_____, TNF-α______.  

 data coleta ___/__/____  Valor:  _________________ 

VII.  Questionário de Dor McGill  (MPQ) 

Sensorial Afetivo Miscelânea TOTAL 

1. 1.vibração  2.tremor  
3.pulsante  4.Latejante  
5.como batida  6.como 
pancada 

2.  1.pontada  2.choque  3.tiro 

3.  1.agulhada  2.perfurante  
3.facada  4.punhalada  5.em 
lança 

4.  1.fina  2.cortante  
3.estraçalha 

5. 1.beliscão  2.aperto  
3.mordida  4.cólica  
5.esmagamento 

6.  1.fisgada  2.puxão  3.em 
torção 

7. 1.calor  2.queimação  
3.fervente  4.em brasa 

8.  1.formigamento  2.coceira  
3.ardor  4.ferroada 

9. 1.mal localizada  2.dolorida  
3.machucada   4.doida   
5.pesada 

10. 1.sensível  2.esticada  
3.esfolante  4.rachado 

11. 1.cansativa 2. Exaustiva 

12. 1.enjoada  2.sufocante 

13. 1.amedrontadora  
2.apavorante  
3.aterrorizante 

14. 1.castigante  2.atormenta  
3.cruel  4.maldita  
5.mortal 

15. 1.miserável  
2.enlouquecedora 

17. 1.espalha  2.irradia  3.penetra  
4.atravessa 

18. 1.aperta  2.adormece  3.repuxa  
4.espreme  5.rasga 

19. 1.fria  2.gelada  3.congelante 

20. 1.aborrecida  2.dá náusea  
3.agonizante  4.pavorosa  
5.torturante 

 

Nº de descritores 
escolhidos: _______ 

Soma dos 

pontos:_________ 

Percentual (%): 

• Afetiva ____ 

• Avaliativo ____ 

• Sensorial _____ 

• Miscelânea _____ Avaliativo 

16.1.chata 2.que incomoda  
3.desgastante 4.forte  
5.insuportável 

VIII.QUALIDADE DE VIDA (EORTC-QLQ-c30) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

IX. INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (IDB) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

12 13 14 15 16 17 18 19 Aberta 20 21 

           

*Abreviaturas: SG (sistema genital), SU (sistema urinário), TGI(trato gastrointestinal, QT(quimioterapia), RT(radioterapia 
externa), BT(braquiterapia), HT (hormonioterapia), m (meses). 
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Ficha de avaliação do respondente sem dor 

N°  Regis t ro  _________  Data _______________ Local :  ___________________ 

I.Forma de Administração do Questionário EORTC-QLQ-c30 

1.Auto-admin istado( )  2.Ass ist ido  pelo  ent rev is tador  (   )  3.Admin istrado pe lo  entrevistador(    )  

II. DADOS SÓCIODEMOGRAFICOS 

SEXO IDADE DATA DE NASCIMENTO 

1.mascu l ino  (  )  2. femin ino (  )  
____________ 

anos 
             /           /  

NÍVEL EDUCACIONAL: 
1.Ana l fabeto(   )                 2.  Ens ino  médio  (   )                  3.  Ensino fundamenta l  (   )       
4.Super ior  (   )                   5.pós-graduação (   )  
ESTADO CIVIL:  
1.so l te i ro(   )   2.casado(   )   3.união  consensual(   )   4. separado(   )    5.d ivorc iado(   )     6.v iúvo(  )  
SITUAÇÃO CONJUGAL:  1.Com companheiro(   )   2. sem companhei ro(   )  
RELIGIÃO: 
1.ateu(   )   2.evangél ico(   )   3.cató l ico(   )    4.esp ír i to(   )    5.Outro_________________________ 
PRATICANTE: SITUAÇÃO DE TRABALHO: 
1. não(   )  
2.  s im (   )                 

1.empregado(   )    2.desempregado(  )     3 .aposentado(   )    4.dona de casa(   )  
5.autônomo(   )    6.estudante(   )         7.L icença saúde(   )    8. info rmal(   )  

Você está traba lhando atua lmente?  1.não (  )  2.sim (  ) 

RENDA: 
I . indiv idua l(mensa l) :R$  
II .  Suf ic iente para supr i r  necess idades? 1.não(   )   2. s im(  )  
III .  Fami l ia r  (mensa l) :  R$ IV.  Nº de pessoas que vivem com esta renda:  
VI.  Você é o pr inc ipal  responsável  pelo  sustento de sua famí l ia?   1.  não (   )   2. s im (   )  
CASO VOCÊ NÃO TENHA RENDA PRÓPRIA 
I. Como você se mantém?  
1. ajuda da famí l ia   (    )                 2.  a juda de inst i tu ição   (    )  qua l?______________________  
3.  ajuda de vi z inhos ou amigos (    )             4.  ajuda de pessoas estranhas (    )  

COMO AVALIA A SUA SAÚDE DE FORMA GERAL 
1.mui to  ru im(   )        2. ru im(   )          3.  nem ruim nem boa(   )         4.  Boa(   )     5.  mu ito  boa (   )  

III. DADOS CLÍNICOS 

1. T ipo de câncer:  

2.  Tempo de d iagnóst ico :  _______ meses    Data biópsia:  ___/__/____  3 .Estad iamento:_______ 

4.  Extensão da doença:  1. tumor local(   )   2.Disseminação regiona l(   )   3 .Disseminação d is tante(   )  

5.  Metástases:  1.osso(  )   2.TGI(  )   3.cérebro(  )  5.pu lmão(  )   6.SG(   )   7.SU(  )   8.co luna 
vertebral(   )   9.  F ígado(   )     10 .Outros (   )_____________________________________________.  

6.  Tratamentos real izados:   1.QT(  )_____m  2.RT(  )  ______m  3.Hormônio(  )  ____m, em uso (  ) , 
qual________________________ 4.C irurgia  (   )  _______m   5.BT (   )  __________m 

 
7.  Você teve dor nos ú l t imos 14 d ias?  1.não (   )   2. s im (   )  
 
8.Você fez uso  de a lgum medicamento para dor  nos ú l t imos 14 d ias?  1.não (   )   2. s im (   )  
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9.Você tem alguma das seguin tes doenças:  1.  D iabetes Mel l i tus (    )   2.  Cerebrovascu lar  (    ) 3. 
H iper tensão ar ter ia l  (   )  4.  Doenças vascu lar per i fér ica(    )   5.  Doença renal  crônica (    )   6.  
Neoplas ia mal igna (  )  7.  Doença cardioc ircu latór ia (   )  8.  Doença hepát ica (   )  9.Depressão (   )  
10.  Doença do trato gastro in test ina l  (   )  11 .  Doença auto imune (   )   12.Outras:_____________ 

    13.  Ar tr i te (   )  14.Ar t rose(   )  15.Osteoporose(   )   16.G laucoma (   )   17 .Hepat i te(    )  18.HIV+ (   )  

IV. PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI) 

1. Que horas dei ta:  ________ 
2.  Tempo p/ pegar no sono: 

______ min.  
3.Que horas acorda:____ 

4.Nº de vezes acorda por no ite:  _______.  5.  Horas de sono:_______.   

6.Durante o  mês passado como você c lassi f icar ia a  qual idade do seu sono? 

0.Mui to boa (   )  
1.Boa (   

)  
2.Ruim (   )  3.Mui to ru im (   )  

V. AVALIAÇÃO GERAL 

1.Faz uso  de bi fosfanatos:  1. s im(   )   2.não(   ) ,   Qua l?____________________________________.  

Ex.  Pamidronato,  Zometa,  Zo lendronado,  etc .  (medicamento para os ossos) .  

2.Tem cuidador? 1.s im(  )   2.não( ) ,   Quem: 1 .mãe( )  2.Pai(  )   3.Esposo(a)(  )   4.F i lho(a) (   )  
5.Pro f i ss iona l  de Saúde(   )   6.Cuidador  le igo(  )   7.Outro:___________________________.  

3.Há quanto  tempo tem cuidador:  ______ meses 
4.Class i f icação de Karnofsky 

_____________.  

VI. Níveis Plasmático de IL-6:___,  IL-8____, IL-1β_____, TNF-α______.  

VII. QUALIDADE DE VIDA (EORTC-QLQ-c30) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

IX. INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (IDB) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

12 13 14 15 16 17 18 19 Aberta 20 21 

           

DROGAS EM USO 

NOME DOSE FREQUÊNCIA INDICAÇÃO 

    

    

*Abreviaturas: SG (sistema genital), SU (sistema urinário), TGI(trato gastrointestinal, QT(quimioterapia), RT(radioterapia 
externa), BT(braquiterapia), HT (hormonioterapia), m (meses). 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE.................................................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................................... Nº ......................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ......................................................... CIDADE  ............................................................. 
CEP:....................................... TELEFONE: DDD(............) .......................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................................... Nº ......................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ......................................................... CIDADE  ............................................................. 
CEP:....................................... TELEFONE: DDD(............) .......................................................... 

___________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O impacto da escada analgésica da 
Organização Mundial de Saúde na qualidade de vida, nas dimensões da dor e níveis 
plasmáticos de Interleucina-6 em doentes com dor oncológica. 

2.PESQUISADOR:  Karine Azevedo São Leão Ferreira 

CARGO/FUNÇÃO: Enfermeiro          INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 03913/03 

UNIDADE DO HCFMUSP: Grupo de Dor – Neurologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO �  RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  2 anos. 
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II - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

Você está sendo convidado a participar de pesquisa para avaliar a qualidade de vida e o nível 
plasmáticos de citocinas de pessoas que vivenciam a dor oncológica. Nosso objetivo é avaliar o impacto do 
câncer, da dor e do uso dos medicamentos para o tratamento da sua dor, caso tenha, sobre a sua qualidade de 
vida e a citocinas, que são substancias que podem causar dor. Assim gostaríamos de saber como você acha 
que está a sua qualidade de vida na última semana, conhecer suas características sócio-demográficas e 
clínicas, avaliar seus índices de dor e determinar a sua concentração sanguínea das citocinas interleucina-6(IL-
6), IL-8, TNF-α e IL-1β. Para isto necessitamos que você, caso deseje participar da pesquisa, preencha um 
impresso da pesquisa, para que possamos saber algumas informações sobre você, e que sejam coletados 15 ml 
do seu sangue para que possamos saber quanto das substâncias chamadas citocinas tem no seu sangue. As 
citocinas estão relacionadas com a sensação de dor e, provavelmente, ao crescimento do tumor. Outras 
informações serão coletadas do seu prontuário. Você levará, em média, 10 minutos para responder o 

questionário. 
Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida: sua saúde física, sua vida 

emocional, sua relação com amigos e familiares, seu meio-ambiente, a intensidade da sua dor e características 
dela etc. 

O beneficio esperado com o estudo está relacionado ao maior conhecimento sobre aspectos sócio-
demográficos e clínicos das pessoas com dor oncológica e sobre o valor terapêutico dos remédios usados para o 
controle da sua dor, pois acreditamos que estes aspectos têm influenciado a sua vida, já que a sua qualidade de 
vida pode estar relacionada ao estágio da doença e aos aspectos acima citados. Desta forma, estas informações 
poderão auxiliar os profissionais de saúde a conhecerem melhor os seus pacientes e utilizarem tratamentos mais 
eficientes para o controle da sua dor, e assim, melhorar a qualidade da assistência que prestam e a sua 
qualidade de vida. 

_____________________________________________________________________________ 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 
1. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 
2. Liberdade de se negar a participar da pesquisa sem que seu tratamento seja afetado. 
3. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar da entrevista ou 
preenchimento do questionário, sem que isto traga prejuízo à continuidade do seu tratamento. 
4. Garantia de confidencialidade, sigilo e privacidade de todas as informações que forem prestadas. 
5. Disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 
6. Viabilidade de indenização por eventuais danos a saúde decorrentes da pesquisa. 
7. Acesso aos resultados da pesquisa. 

_____________________________________________________________________________ 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 
REAÇÕES ADVERSAS. 

Escola de Enfermagem da USP - Av.  Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419  - CEP 05403-000 
 Tel.: (011) 3066-7566 e 3066-7651 - São Paulo  -  SP  -  Brasil 

_____________________________________________________________________________ 
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

___________________________________________________________________________ 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
São Paulo,                    de                              de  200 ___ . 

 

____________________________________________                         _____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal        assinatura do pesquisador  
                                                                                                                                    (carimbo ou nome Legível) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTUDO: “O impacto da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde na qualidade de 
vida, nas dimensões da dor e níveis plasmáticos de Interleucina-6 em doentes com dor 
oncológica”. 

 

INFORMAÇÕES A (O) PACIENTE 

INTRODUÇÃO : 

Você está sendo convidado a participar de pesquisa para avaliar a qualidade de vida de pessoas que vivenciam a dor 
resultante do câncer. Esta pesquisa foi planejada pois a dor é um dos sintomas mais presentes na vida das pessoas com 
câncer, sendo muitas vezes tratada de forma inadequada. Além disto, sabemos que no Brasil, dor de intensidade moderada a 
intensa ocorre em 30% dos pacientes que estão recebendo tratamento e em 60% a 90% dos pacientes com câncer 
avançado.  

A dor pode ser sentida em diferentes momentos ao longo da doença, podendo assim prejudicar a sua qualidade de 
vida no trabalho, nas relações com as pessoas, no desempenho das atividades do dia-a-dia e mesmo o seu humor, levando 
a depressão. Além disto, a dor e mesmo o câncer poderiam aumentar algumas substâncias químicas do seu corpo, a 
exemplo da interleucina-6, e causar cada vez mais dor. 

Neste cenário, o alívio da dor deveria ser um direito de todos os pacientes com câncer, para que os prejuízos 
resultantes da dor pudessem ser prevenidos. Entretanto, sabemos que no mundo entre 30 a  60% dos pacientes com câncer 
têm sua dor tratada inadequadamente. Alguns estudos feitos em outros países têm mostrado que fatores tais como idade, 
sexo, presença de metástases entre outros fatores, estariam relacionados ao tratamento inadequado da dor. No Brasil, nós 
não sabemos qual é este percentual e nem mesmo qual o impacto do tratamento inadequado na qualidade de vida e no 
humor das pessoas.  Assim, gostaríamos de saber quais os fatores poderiam estar associados ao controle inadequado da 
dor em brasileiros e qual o impacto do controle inadequado na qualidade de vida de quem tem dor.  

 
OBJETIVO DO ESTUDO: 

Nosso objetivo é avaliar o impacto da dor decorrente do câncer, do uso dos medicamentos para o tratamento da sua 
dor, e do tratamento inadequado da dor sobre a sua qualidade de vida. Ale´m disto, gostaríamos de identificar quais fatores 
poderiam estar associados ao controle inadequado da sua dor. Assim gostaríamos de saber como você acha que está a sua 
qualidade de vida na última semana, conhecer suas características sociodemográficas (sexo, idade, renda mensal etc) e 
clínicas, determinar a sua concentração sanguínea de interleucina-6(IL-6), avaliar o seu grau de depressão e avaliar a 
intensidade e características da sua dor, caso você tenha.  

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: 

Para que você participe do nosso estudo, necessitamos que você, caso deseje participar, preencha um impresso da 
pesquisa, para que possamos saber algumas informações sobre você, e que sejam coletados 15 ml do seu sangue para que 
possamos saber quanto de uma substância chamada Interleucina-6 tem no seu sangue. Outras informações serão coletadas 
do seu prontuário.  

Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida: sua saúde física, sua vida emocional, sua 
relação com amigos e familiares, seu meio-ambiente, sua idade, a intensidade da sua dor e características dela etc. Você 

levará, em média, 20 minutos para responder o questionário. 

 

PROVÁVEIS RISCOS / EVENTOS ADVERSOS: 

Os riscos que você corre ao participar deste estudo são mínimos. O provável risco é: 

� Risco na coleta do sangue 

Telefone(s) de contato e o Investigador : 

Karine Azevedo São Leão Ferreira - Escola de Enfermagem da USP 
Av.  Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419  - CEP 05403-000 
 Tel.: (011) 3066-7566 e 3066-7651 - São Paulo  -  SP  -  Brasil 
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PROVÁVEIS BENEFÍCIOS: 

 

O beneficio esperado com o estudo está relacionado ao maior conhecimento sobre aspectos sociodemográficos e 
clínicos das pessoas com dor oncológica e sobre o valor terapêutico dos remédios usados para o controle da sua dor, pois 
acreditamos que estes aspectos têm influenciado a sua vida, já que a sua qualidade de vida pode estar relacionada ao 
estágio da doença, a presença da dor e ao controle da sua dor. Desta forma, estas informações poderão auxiliar os 
profissionais de saúde a conhecerem melhor os seus pacientes e utilizarem tratamentos mais eficientes para o controle da 
sua dor, e assim, melhorar a qualidade da assistência que prestam e a sua qualidade de vida. Além disto, cabe também é 
importante destacar que pontualmente os prováveis benefícios serão: 

� Oportunidade para avaliação da sua qualidade de vida que poderá auxiliar os profissionais que tratam a sua doença 
a prestarem um melhor atendimento; 

� Possibilidade de avaliação do tratamento da dor que você está recebendo, o que poderá auxiliar os profissionais de 
saúde que cuidam de você a talvez reavaliarem o seu tratamento; 

� Avaliação do seu humor para verificar se você tem algum sintoma que indique depressão. Isto facilitara o seu 
encaminhamento a serviço especializado para o tratamento e também irá auxiliar os profissionais que cuidam de 
você a prescreverem tratamento para tratar a depressão, caso o diagnóstico seja confirmado. 

� Auxílio no controle da dor de muitos outros pacientes com câncer, visto que ao soubermos a quantidade de 
interleucina-6 que você tem e se está quantidade está a associada à intensidade de dor, nós poderemos pensar em 
tratamentos específicos para reduzir a quantidade de IL-6 e provavelmente aliviar o sofrimento de muitas outras 
pessoas com dor decorrente do câncer. 

  
 

CONFIDENCIALIDADE : 

Todos os dados obtidos durante o estudo, relacionados a você, serão  mantidos em sigilo pelo médico responsável da 
pesquisa. Nenhuma informação envolvendo seu nome será fornecida a qualquer pessoa, à exceção dos médicos 
participantes no tratamento. Você não será identificado pessoalmente em qualquer relatório baseado neste tratamento. Os 
dados do seu caso serão computadorizados e anonimamente utilizados em um relatório final sobre os resultados obtidos, os 
quais serão usados, divulgados e publicados em revistas médicas, congressos ou qualquer evento médico que se fizer 
necessário, de acordo com os regulamentos atualmente em vigência. 

 

PROTEÇÃO DA PACIENTE : 

• Comitê de Ética : 
Este protocolo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética cuja atividade é verificar se as condições exigidas para sua 
proteção e o respeito a seus direitos vem sendo cumpridos. 
O Comitê forneceu sua aprovação antes de iniciar este tratamento.  Em caso de dúvida entrar em contato com Dr. Edison 
Mantovani Barbosa – Coordenador do CEP ou Dr. Ronaldo Lúcio Rangel Costa – Secretário do CEP através do telefone: 
6099-3999 ramal 3855. 

 

SEUS DIREITOS: 

Você tem toda a liberdade para decidir se quer ou não participar deste tratamento. Poderá recusar e, se aceitar, poderá 
abandonar o tratamento a qualquer momento sem ter que fornecer qualquer razão que justifique sua decisão. Além do mais, 
seu médico terá que lhe avisar se novas informações estiverem disponíveis e forem relevantes para o seu desejo em 
continuar a participar deste tratamento.  
Sua recusa ou abandono subseqüente não terá efeito no seu relacionamento com seu médico. Se você desejar, seu médico 
irá continuar a tratá-la com os melhores meios disponíveis. Seu relacionamento com a equipe médica não será afetado pela 
sua decisão. Se você tiver quaisquer perguntas sobre este tratamento, por favor, exponha-as ao seu médico. 
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PACIENTE 
 

 

PROJETO: “O impacto da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde na qualidade de 
vida, nas dimensões da dor e níveis plasmáticos de Interleucina 

 

SEÇÃO DO INVESTIGADOR: (a ser preenchido pelo investigador) 

Nome do investigador: Karine Azevedo São Leão Ferreira  Local:..........................................   

Pessoa de contato : Karine Azevedo São Leão Ferreira       Número do telefone:11-85042997 

Confirmo que expliquei o estudo clínico detalhadamente à paciente. Forneci uma folha de informações e respondi a 

todas as perguntas que a paciente tinha em relação ao estudo. 

 

Assinatura................................................................ Data.............................................. 

 

SEÇÃO DA PACIENTE: (a ser preenchida pela paciente)  

Código da paciente* ...................................................... 

Nome da paciente............................................................................................................... 

Endereço ............................................................................................................................ 

Telefone............................................................................................................................. 

 

SEÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PACIENTE: 

(quando necessário à autorização através de outra pessoa que não a paciente. A ser preenchida por este 

representante). 

Grau de parentesco com a paciente:................................................................................. 

Nome do representante legal................................................................................................. 

Recebi, li e entendi a Folha de Informação do Paciente para o tratamento acima. Também recebi uma explicação adequada 

sobre este estudo clínico, seus propósitos, riscos e sobre meus direitos como paciente e o que será feito por mim. Eu tive a 

oportunidade de fazer perguntas antes de tomar qualquer decisão. Poderei solicitar ao meu médico informações adicionais a 

qualquer momento.  

Sei que a decisão de tomar parte deste tratamento é só minha e que tenho o direito de mudar de idéia a qualquer momento 

durante o curso do estudo sem que isto afete meu tratamento futuro. Deverei informar, em seguida, o meu médico.  

Também entendi que o acesso às informações relevantes a partir de meus registros poderá ser solicitado como parte do 

tratamento e que os dados reunidos durante o mesmo poderiam ser verificados pelas Autoridades de Saúde e representantes 

do patrocinador, de acordo com a atual legislação.  
Estou certa de que não serei identificada a partir dos dados extraídos de meus registros e que todos estes serão 

processados com o máximo de confidencialidade. 

Com base nisso, autorizo minha participação neste tratamento.  

Assinatura do paciente ou representante legal:...................................................... 

 

Datado pelo paciente ou representante legal: ___/____/______ 
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Aprovação do Comitê de Ética  
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Aprovação do Comitê de Ética  
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Inventário breve de dor (BPI) 

1) Durante a vida, a maioria das pessoas apresenta dor de vez em quando (cefaléia, dor de dente). 

Você  teve hoje, dor diferente dessas? 

1.Sim .................  2.Não…………. 

2) Marque sobre o diagrama, com um X, as áreas onde você sente dor, e onde a dor é mais 

intensa. 

 

3)Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas. 

Sem dor                                                                        Pior dor possível 

4) Circule o número que melhor descreve a dor mais fraca que você sentiu nas últimas 24 horas. 

Sem dor                                                                       Pior dor possível 

5) Circule o número que melhor descreve a média de sua dor. 

Sem dor                                                                       Pior dor possível 

6) Circule o número que mostra quanta dor ocorre agora. 

Sem dor                                                                       Pior dor possível 

7) Que tratamentos ou medicações você está recebendo para dor? 

 

8) Nas últimas 24 horas, qual a intensidade de melhora proporcionada pelos tratamentos ou 
medicações. 
Circule a percentagem que melhor demonstra o alívio que você obteve. 

 

Sem alívio                                                                                                   alívio completo 

9) Circule o número que descreve como, nas últimas 24 horas, a dor interferiu na sua: 
 
Atividade geral 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 

Humor 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 
Habilidade de caminhar 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 
Trabalho 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 

Relacionamento com outras pessoas 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 
Sono 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 

Apreciar a vida 
 
Não interferiu                                                                      interferiu completamente 

0%   10%   20%  30%  40%  50%  60% 70% 80%  90% 100% 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10  

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 
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Questionário de dor McGill (MPQ) 

Por favor, circule as palavras que melhor descrevem as características da sua 

dor:  

I. Dimensão Sensorial 

1. 1.vibração  2.tremor  3.pulsante  4.Latejante  5.como batida  6.como 
pancada 

2.  1.pontada  2.choque  3.tiro 
3.  1.agulhada  2.perfurante  3.facada  4.punhalada  5.em lança 

4.  1.fina  2.cortante  3.estraçalha 
5. 1.beliscão  2.aperto  3.mordida  4.cólica  5.esmagamento 

6.  1.fisgada  2.puxão  3.em torção 

7. 1.calor  2.queimação  3.fervente  4.em brasa 

8.  1.formigamento  2.coceira  3.ardor  4.ferroada 

9. 1.mal localizada  2.dolorida  3.machucada   4.doida   5.pesada 

10. 1.sensível  2.esticada  3.esfolante  4.rachado 
I. Dimensão Afetiva 

11. 1.cansativa 2. Exaustiva 
12. 1.enjoada  2.sufocante 
13. 1.amedrontadora  2.apavorante  3.aterrorizante 

14. 1.castigante  2.atormenta  3.cruel  4.maldita  5.mortal 

15. 1.miserável  2.enlouquecedora 

  

III. Dimensão Avaliativa 

16.1.chata 2.que incomoda  3.desgastante 4.forte  5.insuportável 

IV. Miscelânea 

17. 1.espalha  2.irradia  3.penetra  4.atravessa 
18. 1.aperta  2.adormece  3.repuxa  4.espreme  5.rasga 

19. 1.fria  2.gelada  3.congelante 
20. 1.aborrecida  2.dá náusea  3.agonizante  4.pavorosa  5.torturante 
 

Escores: 

Nº de descritores escolhidos: _______ 

Soma dos pontos:______________ 

Percentual (%): 

• Afetiva ____ 

• Avaliativo ____ 

• Sensorial _____ 

• Miscelânea _____ 
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Inventário de Depressão de Beck (IDB) 

 

Neste questionário estão grupos de afirmações. Por favor, leia cada grupo de afirmações com cuidado. 

Então escolha a única afirmação em cada grupo que melhor descreve o modo como você esteve se sentindo 

SEMANA PASSADA, INCLUSIVE HOJE! Circule o número ao lado da afirmação que você escolheu. Se várias 

afirmações no grupo parecem se aplicar igualmente bem, circule cada uma. Certifique-se de ler todas as 

afirmações em cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

1.  
0 Eu não me sinto triste.  
1 Eu me sinto triste. 
2 Eu me sinto triste o tempo todo e não consigo sair disso. 
3 Eu estou tão triste ou infeliz que consigo suportar. 

2.  
0 Eu não estou particularmente desencorajado em relação ao futuro.  
1 Eu me sinto desencorajado em relação ao futuro. 
2 Eu sinto que não tenho nada porque esperar. 
3 Eu sinto que o futuro não tem esperanças e que as coisas não podem melhorar. 

3.  
0 Eu não me sinto um fracasso.  
1 Eu sinto que falhei mais do que a média das pessoas. 
2 Quando olho para trás em minha vida, tudo o que consigo ver é um monte de fracassos.  
3 Eu sinto que sou um fracasso completo como pessoa. 

4.  
0 Eu obtenho tanta satisfação com as coisas como costumava ter.  
1 Eu não gosto das coisas do modo como costumava gostar. 
2 Eu não obtenho satisfação real de mais nada. 
3 Eu estou insatisfeito ou entediado com tudo. 

5.  
0 Eu não me sinto particularmente culpado.  
1 Eu me sinto culpado durante uma boa parte do tempo. 
2 Eu me sinto bastante culpado durante a maior parte do tempo. 
3 Eu me sinto culpado o tempo todo. 

6.  
0 Eu não sinto que estou sendo punido. 
1 Eu sinto que posso ser punido. 
2 Eu espero ser punido. 
3 Eu sinto que estou sendo punido. 

7.  
0 Eu não me sinto decepcionado comigo. 
1 Eu estou decepcionado comigo. 
2 Eu estou aborrecido comigo. 
3 Eu me odeio. 

8.  
0 Eu não sinto que seja pior do que qualquer outra pessoa. 
1 Eu me crítico pelas minhas fraquezas ou erros.  
2 Eu me incrimino o tempo todo pelas minhas falhas. 
3 Eu me incrimino por tudo de ruim que acontece. 

9.  
0 Eu não tenho nenhum pensamento de me matar. 
1 Eu tenho pensamentos de me matar, mas não os colocaria em prática. 
2 Eu gostaria de me matar. 
3 Eu me mataria se tivesse uma oportunidade. 

10.  
0 Eu não choro mais do que o habitual. 
1 Eu choro mais agora do que costumava chorar. 
2 Eu choro o tempo inteiro agora. 
3 Eu costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo chorar mesmo que queira. 
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11.  
0 Eu não estou mais irritado agora do que sempre estou. 
1 Eu fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava ficar. 
2 Eu me sinto irritado o tempo inteiro agora. 
3 Eu não fico nem um pouco irritado por coisas que costumavam me irritar. 

 
12.  

0 Eu não perdi o interesse pelas outras pessoas. 
1 Eu estou menos interessado nas outras pessoas do que costumava estar. 
2 Eu perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 
3 Eu perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas. 

13.  
0 Eu tomo decisões mais ou menos tão bem quanto eu sempre consegui. 
1 Eu adio tomar decisões mais do que costumava adiar. 
2 Eu tenho maior dificuldade para tomar decisões do que antes . 
3 Eu não consigo mais tomar decisão alguma. 

14.  
0 Eu não sinto que minha aparência esteja pior do que era. 
1 Eu estou preocupado que esteja parecendo velho ou não atraente. 
2 Eu sinto que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer não atraente. 
3 Eu acredito que pareço feio 

15.  
0 Eu consigo trabalhar aproximadamente tão bem quanto antes. 
1 É necessário um esforço extra para começar qualquer coisa. 
2 Eu tenho que me forçar muito para fazer qualquer coisa. 
3 Eu não consigo mais fazer trabalho algum. 

16.  
0 Eu consigo dormir tão bem quanto o habitual. 
1 Eu não durmo tão bem quanto costumava dormir. 
2 Eu acordo 1 a 2 horas mais cedo do que o habitual e acho difícil voltar a dormir. 
3 Eu acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

17.  
0 Eu não fico mais cansado que o habitual.  
1 Eu fico cansado mais facilmente do que costumava ficar. 
2 Eu fico cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
3 Eu estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18.  
0 Meu apetite não está pior do que o habitual. 
1 Meu apetite não está tão bom quanto costumava ser. 
2 Meu apetite está muito pior agora. 
3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19.  
0 Eu perdi pouco ou nenhum peso ultimamente. 
1 Eu perdi mais 2,5 kg. 
2 Eu perdi mais de 5 kg. 
3 Eu perdi mais de 7,5 kg. 

 
Eu estou propositadamente tentando perder peso, comendo menos. Sim ______ Não _____. 
 
20.  

0 Eu não estou mais preocupado sobre a minha saúde do que habitual. 
1 Eu estou preocupado com problemas físicos como mal-estares e dores; ou desconforto estomacal; 

ou constipação.  
2 Eu estou muito preocupada com meus problemas físicos e é difícil pensar em outras coisas. 
3 Eu estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em mais nada. 

21.  
0 Eu não percebi nenhuma mudança recente no meu interesse por sexo. 
1 Eu estou menos interessado em sexo do que costumava estar. 
2 Eu estou muito menos interessado em sexo agora. 
3 Eu perdi completamente o interesse por sexo. 
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Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky (KPS) 

 

Graduação Significado 

Capaz de executar suas atividades normais, sem necessidade de 
cuidados especiais. 

100 Normal; ausência de queixas, sem evidências de 
doença 

90 Capaz de realizar atividades normais; sinais e sintomas 
menos importantes. 

80 Atividades normais com esforço; alguns sinais e 
sintomas 

Incapaz de trabalhar; capaz de ficar em casa; capaz de dar conta 
da maioria das necessidades pessoais; necessidade variável de 
assistência.  

70 Não requer assistência para cuidados pessoais; 
incapaz de realizar atividades normais; capaz de 
cuidar de si próprio. 

60 Requer assistência ocasional, mas ainda é capaz de 
dar conta da maior parte de suas necessidades. 

50 Requer considerável assistência e freqüentes cuidados 

Incapaz de cuidar de si mesmo; requer ou cuidados institucionais 
ou hospitalares. 

40 Incapacitado fisicamente; requer cuidados especiais 
e assistência especial. 

30 Severamente incapacitado; indicação e 
hospitalização, morte não iminente 

20 Muito doente, necessitando de hospitalização e 
cuidados de suporte ativo. 

10 Moribundo; processo fatal progredindo rapidamente 
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EORTC QLQ-C30 (version 3.0.)

Nós estamos interessados em alguns dados sobre você e sua saúde. Responda, por favor, a todas as perguntas
fazendo um círculo no número que melhor se aplica a você. Não há respostas certas ou erradas. A informaçào
que você fornecer permanecerá estritamente confidencial.

Por favor, preencha suas iniciais: ����

Sua data de nascimento (dia, mês, ano): �����

�

Data de hoje (dia, mês, ano): �� �����

�

Não Pouco Modera- Muito
damente

1. Você tem qualquer dificuldade quando faz grandes
esforços, por exemplo carregar uma bolsa de
compras pesada ou uma mala? 1 2 3 4

2. Você tem qualquer dificuldade quando faz uma
grande caminhada? 1 2 3 4

3. Você tem qualquer dificuldade quando faz uma
curta caminhada fora de casa? 1 2 3 4

4. Você tem que ficar numa cama ou na cadeira 
durante o dia? 1 2 3 4

5. Você precisa de ajuda para se alimentar, se vestir,
se lavar ou usar o banheiro? 1 2 3 4

Durante a última semana: Não Pouco Modera- Muito
damente

6. Você se sentiu limitado/a para realizar seu trabalho
ou cumprir suas atividades diárias? 1 2 3 4

7. Você se sentiu limitado/a em suas atividades de lazer? 1 2 3 4

8. Você teve falta de ar? 1 2 3 4

9. Você tem tido dor? 1 2 3 4

10. Você precisou repousar? 1 2 3 4

11. Você tem tido problemas para dormir? 1 2 3 4

12. Você tem se sentido fraco/a? 1 2 3 4

13. Você tem tido falta de apetite? 1 2 3 4

14. Você tem se sentido nauseado/a? 1 2 3 4

Por favor, passe à pagina seguinte
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Durante a última semana: Não Pouco Modera- Muito
damente

15. Você tem vomitado? 1 2 3 4

16. Você tem ficado constipado/a? 1 2 3 4

17. Você tem tido diarréia? 1 2 3 4

18. Você esteve cansado/a? 1 2 3 4

19. A dor interferiu em suas atividades diárias? 1 2 3 4

20. Você tem tido dificuldade para se concentrar
em coisas, como ler jornal ou ver televisão? 1 2 3 4

21. Você se sentiu tenso/a? 1 2 3 4

22. Você esteve preocupado/a? 1 2 3 4

23. Você se sentiu irritado/a facilmente? 1 2 3 4

24. Você se sentiu deprimido/a? 1 2 3 4

25. Você tem tido dificuldade de se lembrar das coisas? 1 2 3 4

26. A sua condição física ou o tratamento médico tem
interferido em sua vida familiar? 1 2 3 4

27. A sua condição física ou o tratamento médico tem
interferido em suas atividades sociais? 1 2 3 4

28. A sua condição física ou o tratamento médico tem
lhe trazido dificuldades financeiras? 1 2 3 4

Para as seguintes perguntas, por favor, faça um círculo em volta do número
entre 1 e7 que melhor se aplica a você.

29. Como você classificaria a sua saúde em geral, durante a última semana?

1 2 3 4 5 6 7

  Péssima Ótima

30. Como você classificaria a sua qualidade de vida global, durante a última semana?

1 2 3 4 5 6 7

  Péssima Ótima
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