
CHRISTIANE PELLEGRINO ROSA 
 
 
 
 
 
 

Impacto no sistema imunológico da 
 utilização prolongada de morfina para 

tratamento da dor  
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 

 
Programa de Neurologia 

 
Orientador: Prof. Dr. Manoel Jacobsen Teixeira 

 
 
 
 
 

São Paulo 

2015 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

   

             Rosa, Christiane Pellegrino 
       Impacto no sistema imunológico da utilização prolongada de morfina para 
tratamento da dor  /  Christiane Pellegrino Rosa.  --  São Paulo, 2015. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Programa de Neurologia. 

 

 Orientador: Manoel Jacobsen Teixeira.  
      
   
 Descritores:  1.Bombas de infusão implantáveis  2.Doença crônica  3.Dor  

4.Citocinas  5.Morfina  6.Linfócitos   
 

  
 

 

 USP/FM/DBD-508/15  
 

 



  

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Marinela 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Dr. Manoel Jacobsen Teixeira, pela orientação desta tese e pela 
oportunidade de trabalhar e aprender ao seu lado. Sua dedicação à Ciência 
e ao estudo da Dor é motivo de inspiração e gratidão por fazer parte da 
equipe, junto ao Serviço de Anestesiologia do Departamento de 
Neurocirurgia Funcional do IPQ-FMUSP. 
 
Ao Prof. Dr. Daniel Ciampi de Andrade, pela sua disponibilidade e por dividir 
seu tempo comigo discutindo aspectos importantes da metodologia desta 
pesquisa, e posteriormente pelas suas valiosas contribuições durante o 
exame de qualificação.  
 
Ao Dr. João Valverde Filho, que acompanha minha trajetória profissional há 
tantos anos, pela amizade, apoio e incentivo, e pela ativa participação em 
todas as etapas desta pesquisa.  
 
À minha amiga Dra. Sabrina Talitha dos Reis, pesquisadora do LIM 55 da 
FMUSP, pela valiosa contribuição na orientação dos procedimentos de 
coleta dos exames dos doentes.  
 
À Dra. Leda Talib e a toda equipe do LIM 23, coordenada pelo Prof. Dr. 
Wagner Farid Gattaz, pelo apoio técnico laboratorial e para a realização das 
dosagens das citocinas. 
 
Ao Prof. Dr. Dewton de Moraes Vasconcelos, pelos comentários durante o 
exame de qualificação e contribuição para o entendimento e  realização dos 
exames de imunofenotipagem. 
 
Ao Dr. Kleber Duarte, pelo apoio e contribuição na assistência aos doentes. 
 
Ao Dr. Nelson Mizumoto, pelo apoio e pelos valiosos ensinamentos durante 
as oportunidades de escrever em sua parceria, que contribuíram para 
aprimorar os questionamentos e  direcionamento da minha pesquisa.  
 
Aos colegas anestesiologistas do Centro Cirúrgico do IPQ do HC-FMUSP, 
em especial Dr. Mario Flavio Seixas, Dr. Sang Ken Kim, Dra. Cristiane Yoko 
Fukuda, Dra. Carla De Conto e Dra. Telma Santos pelo valioso apoio e 
contribuição na assistência aos doentes. 
 
Ao Dr. Ricardo Galhardoni, pela sua disponibilidade e auxílio com os 
Questionários e Instrumentos de avaliação desta tese.  
 
 



  

Aos enfermeiros Sandra Soares, Neuza Azevedo, Antonio Donizete e 
Douglas Petronilho, e a toda equipe de técnicos e auxiliares do Centro 
Cirúrgico do IPQ-FMUSP pelo auxílio e viabilização do atendimento dos 
doentes durante a coleta dos exames. 
 
À todos os funcionários do Instituto Central e Instituto de Psiquiatria do HC-
FMUSP que colaboraram para a realização desta pesquisa. 
 
Aos doentes, motivo pelo qual estudamos e pesquisamos, por permitirem a 
realização desta pesquisa. 
 
Ao Leandro, meu amor e companheiro de todas as horas, pelo apoio, 
paciência e incentivo. 
 
À minha colega e amiga Lucila Volasco, pelo apoio e amizade. 
 
À minha família e amigos pelo incentivo e apoio.   
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatização adotada 

 

Essa tese está de acordo com as seguintes normas em vigor no momento 

desta publicação: 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals 

Editors (Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, 

Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, 

Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 

2011. 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals 

Indexed in Index Medicus. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 



  

 

Lista Abreviaturas, Siglas e Símbolos 
Lista de Tabelas 
Lista de Figura e Gráficos 
Resumo 
Abstract 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 1 
2 OBJETIVOS ................................................................................................ 4 
3 REVISÃO DA LITERATURA ....................................................................... 6 

3.1  Opióides ........................................................................................... 7 
3.2  Índice de Escalonamento de Opióides ............................................. 7 
3.3  Infusão intratecal de morfina para o tratamento a dor crônica 

não relacionada ao câncer ............................................................... 8 
3.4  Efeitos adversos induzidos pela morfina ........................................ 10 
3.5  Morfina e sistema imunológico ....................................................... 11 

3.5.1  Morfina e células NK ............................................................ 13 
3.5.2  Morfina e proliferação dos linfócitos T .................................. 15 
3.5.3  Efeitos da administração central de opióides nas 

reações imunitárias humorais e celulares ............................ 17 
3.5.4 Morfina e granuloma intratecal ............................................. 20 
3.5.5  Sistema neuroendócrino  ..................................................... 20 
3.5.6  Sistema nervoso neurovegetativo simpático ........................ 22 
3.5.7  Citocinas .............................................................................. 23 
3.5.8  Quimiocinas ......................................................................... 26 

3.6  Atividade da glia ............................................................................. 27 
4 CASUÍSTICA E MÉTODOS ...................................................................... 29 

4.1 Local e período da coleta de dados ................................................ 31 
4.2 Amostra .......................................................................................... 31 
4.3  Critérios de inclusão e exclusão ..................................................... 32 

4.3.1 Critérios gerais de inclusão .................................................. 32 
4.3.2 Critérios de inclusão específicos .......................................... 32 
4.3.3 Critérios de exclusão............................................................ 33 

4.4  Instrumentos para coleta de dados ................................................. 33 
4.4.1  Revisão de prontuários ........................................................ 33 



  

4.4.2  Protocolos e questionários ................................................... 34 
4.4.3  Coleta de dados biométricos: peso, altura, índice de 

massa corpórea (IMC) .......................................................... 37 
4.4.4  Coleta de material para dosagem de citocinas e 

imunofenotipagem ................................................................ 37 
4.4.4.1  Coleta do sangue periférico  ................................... 37 
4.4.4.2  Coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) ............... 38 

4.5  Imunofenotipagem de Linfócitos T, B e células NK ........................ 38 
4.6  Leucograma - Valores de referência  .............................................. 40 
4.7  Descrição da técnica para quantificação das citocinas  .................. 41 
4.8  Análise dos dados .......................................................................... 42 

5 RESULTADOS .......................................................................................... 43 
5.1  Análise das características sociodemográficas e biométricas ........ 44 
5.2  Características clínicas ................................................................... 46 
5.3  Uso de adjuvantes não opióides  .................................................... 49 
5.4  Utilização da morfina pelos doentes dos grupos intratecal e 

via oral ............................................................................................ 50 
5.5  Comparação entre as concentrações das citocinas no LCR e 

no plasma dos doentes dos grupo intratecal, oral e sem 
opióide. ........................................................................................... 54 

5.6  Imunofenotipagem de linfócitos T, B e NK ...................................... 58 
5.7 Leucograma .................................................................................... 59 
5.8  Correlações entre os parâmetros da imunofenotipagem e  a 

utilização da morfina ....................................................................... 60 
5.9 Correlações entre concentração de citocinas no LCR e 

plasma e EVA nos doentes dos grupos intratecal, via oral e 
sem opióide. ................................................................................... 64 

5.10  Correlações entre as concentrações das citocinas no LCR e 
no plasma e a duração do tratamento (em meses), dose final 
de morfina (em mg) e equivalente por via oral de morfina (em 
mg) nos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) e 
sem opióide (SO) ............................................................................ 66 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................. 72 
7 CONCLUSÕES ......................................................................................... 87 
8 ANEXOS ................................................................................................... 91 

Anexo A -  Aprovação CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo ................................................... 92 



  

Anexo B -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  ........ 93 
Anexo C -  Ficha de atendimento clínico da Clínica Multidisciplinar 

de Dor Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo ............................................. 97 

Anexo D -  Escala Visual Analógica de Dor (EVA)............................... 105 
Anexo E - Questionário Breve de Dor McGill (QDM) .......................... 106 
Anexo F -  Inventário Breve de Dor (BPI)  ........................................... 107 
Anexo G -  Questionário para Diagnóstico de Dor Neuropática (DN4)  109 
Anexo H -  Inventário de Sintomas de Dor Neuropática (NPSI)  .......... 110 
Anexo I -  Escala de Catastrofismo associado à Dor (PCS)  .............. 112 
Anexo J -  Protocolo com número do Projeto PR1054 

(imunofenotipagem) ........................................................... 113 
9 REFERÊNCIAS ....................................................................................... 114 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas 

 



  

ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

BDNF  Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro 
BPI  Inventário Breve de Dor  
CD  contagem diferencial de linfócitos (grupo de diferenciação) 
CD-DCN  Centro de Dor da Divisão da Clínica Neurológica  
CDME substância cinzenta do corno dorsal da medula espinal  
DAMGO  agonista seletivo do receptor opióide μ (D-Ala, N-MePhe e 

Gly-encefalina)  
DN4  Questionário para diagnóstico de Dor Neuropática 
DPDPE  agonista do receptor opióide δ  
EVA  Escala Visual Analógica de Dor  
GM-CSF  Fator estimulador de colônias de macrófagos e granulócitos 
HC-FMUSP  Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 
HHA  hipotálamo-hipófise-adrenal  
IASP  Associação Internacional para o Estudo da Dor 
IC  Instituto Central  
IFNγ interferon gama 
IL-10 interleucina 10 
IL-1β interleucina 1 beta 
IL-2 interleucina 2 
IL-4 interleucina 4 
IL-5 interleucina 5 
IL-6 interleucina 6 
IL-8   interleucina 8 
IPQ Instituto de Psiquiatria  
IT intratecal  
LCR líquido cefalorraquidiano  
NPSI  Inventário de Sintomas de Dor Neuropática 
OEI  Índice de Escalonamento de Opióides (“Opioid Escalation 

Index”), 
PCS  Escala de Catastrofismo associado à Dor 
QDM  Questionário de Dor McGill  



  

SCPAM substância cinzenta periaquedutal mesencefálica  
SDPL síndrome dolorosa pós-laminectomia  
SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  
SNC  sistema nervoso central  
SNNVS sistema nervoso neurovegetativo simpático  
SO sem opióide 
TNFα fator de necrose tumoral alfa 
VO  via oral  

 



  

Tabelas 

 

Tabela 1 -  Valores de referência da imunofenotipagem dos linfócitos 
T (CD45/CD3%, CD45/CD3/CD4, CD45/CD3/CD8, 
Relação CD4/CD8), linfócitos B (CD45/CD19) e linfócitos 
NK (CD3-CD16/CD56) de acordo com a citometria de fluxo 
em percentuais (%) e número (n0) de células/mm3 ................ 40 

Tabela 2 - Valores de referência do leucograma ..................................... 40 

Tabela 3 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n) quanto 
às médias, desvios padrão e probabilidade de significância 
(p), da idade e características biométricas (HC-FMUSP- 
2014) ...................................................................................... 44 

Tabela 4 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n) e em 
percentagens (%) e probabilidade de significância (p) 
quanto às características sociodemográficas (HC-FMUSP- 
2014) ...................................................................................... 45 

Tabela 5 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n) e 
percentagens (%) quanto ao número de operações na 
coluna lombar, localização dermatomérica da dor e 
diagnóstico nosológico (HC-FMUSP- 2014) ........................... 46 

Tabela 6 - Resultado das avaliações dos doentes dos grupos 
intratecal (IT), via oral (VO) e sem opióide (SO) em 
números absolutos (n), medianas (Q1-Q3) e probabilidade 
de significância (p) com o Questionário DN4 para 
avaliação de Dor Neuropática (DN4), Inventário de 
Sintomas de Dor Neuropática (NPSI), Questionário de Dor 
McGill (MPQ), Inventário Breve de Dor (BPI), Escala de 
Catastrofismo associado à Dor (PCS) e Escala Visual 
Analógica de dor (EVA) (HC-FMUSP- 2014) .......................... 48 

Tabela 7 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto ao uso de adjuvantes 
analgésicos, em números absolutos (n), percentagens (%) 
e probabilidade de significância (p) (HC-FMUSP- 2014) ........ 49 



  

Tabela 8 - Duração da utilização (em meses) e consumo de morfina 
(dose diária e equivalente oral de morfina), Índice de 
Escalonamento de Opióide (OEI) em mg e % e dose 
acumulada de morfina nos doentes dos grupos intratecal 
(IT), via oral (VO) e sem opióide (SO), em números 
absolutos (n), percentagens (%), percentil 25 (Q1), 
percentil 75 (Q3) e probabilidade de significância (p) (HC-
FMUSP- 2014) ........................................................................ 50 

Tabela 9 - Distribuição das concentrações das citocinas (em pg/ml) 
no líquido cefalorraquidiano (LCR) e no plasma dos 
doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) e sem 
opióide (SO) expressos como medianas e números 
absolutos (n) (HC-FMUSP- 2014) ........................................... 55 

Tabela 10 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n), 
médias, desvios padrões (DP), percentil 25 (Q1), percentil 
75 (Q3) e probabilidade de significância (p), quanto à 
imunofenotipagem dos linfócitos T, B e NK (HC-FMUSP- 
2014) ...................................................................................... 58 

Tabela 11 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n) quanto 
às medianas, percentil 25 (Q1), percentil 75 (Q3), desvios 
padrões (DP) e probabilidade de significância (p) quanto 
ao número de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos 
e linfócitos no Leucograma (HC-FMUSP- 2014) ..................... 59 

Tabela 12 -  Distribuição dos doentes dos grupos nos grupos intratecal 
(IT) e via oral (VO) quanto aos coeficientes de correlação 
de Spearman (r) e probabilidade de significância (p) entre 
os parâmetros da imunofenotipagem, o consumo de 
morfina e a duração do tratamento (em meses), dose final 
de morfina (em mg) e equivalente oral de morfina (em mg) 
(HC-FMUSP- 2014) ................................................................ 61 

Tabela 13 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via 
oral (VO) quanto aos coeficientes de correlação de 
Spearman (r) e probabilidade de significância (p) entre os 
parâmetros da imunofenotipagem e Índice de 
Escalonamento de Opióide (OEI) em mg e % e Dose 
Cumulativa em mg (HC-FMUSP- 2014) ................................. 63 



  

Tabela 14 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto aos coeficientes de 
correlação de Spearman (r) e probabilidade de 
significância (p) entre as concentrações de citocinas em 
pg/ml no líquido cefalorraquidiano (LCR) e Escala Visual 
Analgésica de Dor (EVA) (HC-FMUSP- 2014) ........................ 64 

Tabela 15 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto aos coeficientes de 
correlação de Spearman (r) e probabilidade de 
significância (p) entre as concentrações plasmáticas de 
citocinas em pg/ml e os escores da  Escala Visual 
Analgésica de Dor  (EVA) (HC-FMUSP- 2014) ....................... 65 

Tabela 16 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via 
oral (VO) quanto aos coeficientes de correlação de 
Spearman (r) e probabilidade de significância (p) entre as 
concentrações de citocinas em pg/ml no líquido 
cefalorraquidiano (LCR) e duração do tratamento (em 
meses), dose final de morfina (em mg) e equivalente de 
morfina por via oral (em mg) (HC-FMUSP- 2014) .................. 67 

Tabela 17 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via 
oral (VO) quanto às correlações entre as concentrações 
plasmáticas de citocinas (em pg/ml) e a duração do 
tratamento (em meses), dose final de morfina (em mg) e 
equivalente de morfina por via oral (em mg) em coeficiente 
de correlação de Spearman (r) e probabilidade de 
significância (p) (HC-FMUSP- 2014) ...................................... 68 

Tabela 18 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via 
oral (VO) quanto às correlações entre as concentrações de 
citocinas (em pg/ml) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e o 
Índice de Escalonamento de Opióide (mg e %) e dose 
cumulativa de morfina (em mg) em coeficiente de 
correlação de Spearman (r) e probabilidade de 
significância (p) (HC-FMUSP- 2014) ...................................... 69 

Tabela 19 - Distribuição dos doentes dos grupo intratecal (IT) e via oral 
(VO) quanto às correlações entre concentrações de 
citocinas no plasma (em pg/ml) e o Índice de 
Escalonamento de Opióide (mg e %) e dose cumulativa de 
morfina em coeficiente de correlação de Spearman (r) e 
probabilidade de significância (p) (HC-FMUSP- 2014) ........... 71 

 
 



  

Figura e Gráficos  

 

Figura 1 - Interação bidirecional entre citocinas e opióides nos 
tecidos e no sistema nervoso central ...................................... 13 

Figura 2 - Interações entre neurônios, astrócitos e células da 
microglia no desenvolvimento e persistência da dor 
crônica .................................................................................... 28 

Figura 3 -  Laudo ilustrativo da citometria de fluxo para 
quantificação de células Natural Killer em citômetro de 
fluxo FACSCalibur® ................................................................ 39 

 

Gráfico 1 -  Representação gráfica da duração da utilização da 
morfina em meses nos doentes dos grupos intratecal (IT) 
e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) ........................................ 51 

Gráfico 2 -  Representação gráfica da dose diária de morfina nos 
grupos intratecal (IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) ...... 52 

Gráfico 3 - Representação gráfica do consumo de morfina (em mg) 
em equivalentes por VO nos doentes dos grupos 
intratecal (IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) .................. 52 

Gráfico 4 -  Representação gráfica do Índice de Escalonamento de 
Opióide (em mg) (OEI mg) nos doentes dos grupos 
intratecal (IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) .................. 53 

Gráfico 5 -  Representação gráfica do Índice de Escalonamento de 
Opióide (em percentagens) (OEI%) nos doentes dos 
grupos intratecal (IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) ...... 53 

Gráfico 6 -  Representação gráfica das concentrações de IFN-γ em 
pg/ml no líquido cefalorraquidiano dos doentes dos 
grupos intratecal (IT), via oral (VO) e sem opióide (SO) 
(HC-FMUSP- 2014) ................................................................ 56 

Gráfico 7 -  Representação gráfica das concentrações plasmáticas 
de IL-5 em pg/ml dos doentes dos grupos intratecal (IT), 
via oral (VO) e sem opióide (SO) (HC-FMUSP- 2014) ........... 57 

 



  

RESUMO 

 

Rosa CP. Impacto no sistema imunológico da utilização prolongada de 
morfina para tratamento da dor [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
Introdução. Apesar das evidências dos efeitos imunomodulatórios da 
morfina, não há na literatura estudos que tenham comparado a interação 
entre citocinas, imunidade celular (linfócitos T, B e NK)  e a administração 
prolongada de morfina administrada pelas vias oral ou intratecal em doentes 
com dor crônica neuropática não relacionada ao câncer. Foram avaliados de 
forma transversal e comparativa 50 doentes com diagnóstico de dor lombar 
crônica e com presença de radiculopatia (dor neuropática) previamente 
operados para tratar hérnia discal lombar (Síndrome Dolorosa Pós-
Laminectomia), sendo 18 doentes tratados prolongadamente com infusão de 
morfina pela via intratecal com uso de sistema implantável no compartimento 
subaracnóideo (grupo intratecal); 17 doentes tratados prolongadamente com 
morfina pela via oral (n=17) e 15 doentes tratados com fármacos mas sem 
opióides (grupo sem opioide). Foram analisadas as concentração das 
citocinas IL-2, IL-4, IL-8, TNFα, IFNγ, IL-5, GM-CSF, IL-6, IL-10 e IL-1β no 
plasma e no líquido cefalorraquidiano; imunofenotipagem de linfócitos T, B e 
células NK e avaliados os Índice de Escalonamento de Opióide (em 
percentagem de opióide utilizada e em mg), dose cumulativa de morfina 
(mg), duração do tratamento em meses, dose final de morfina utilizada (em 
mg), e equivalente de morfina por via oral (em mg). Resultados. Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre o número de linfócitos T, B e 
NK nos doentes com morfina administrada pelas vias IT, VO e os não 
usuários de morfina. Houve correlação positiva entre as concentrações de 
linfócitos T CD4 e o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg) nos 
doentes tratados com morfina por via intratecal. Houve correlação negativa 
entre as concentrações de células NK (CD56+) e o Índice de Escalonamento 
de Opióide (em % e mg) nos doentes tratados com morfina por via intratecal. 
Houve correlação positiva entre o número de células NK (CD56+) e a dose 
cumulativa de morfina (em mg) administrada pelas vias intratecal e oral. 
Houve correlação positiva entre as concentrações de linfócitos T CD8 e a 
duração do tratamento em meses nos doentes tratados com morfina pela via 
oral. As concentrações de IL-8 e IL-1β foram maiores no LCR do que no 
plasma em todos os doentes da amostra analisada. As concentrações de 
IFNγ no LCR foram maiores nos doentes que utilizavam morfina pela via oral 
e nos não usuários de morfina do que nos que a utilizavam pela via 
intratecal. As concentrações de plasmáticas de IL-5 foram maiores nos 
doentes utilizavam morfina pela via oral ou intratecal do que nos que não a 
utilizavam. A concentração de IL-5 no LCR correlacionou-se negativamente 
com a magnitude da dor de acordo com a EVA nos doentes tratados com 
morfina pelas via oral ou intratecal. Nos doentes tratados com morfina pelas 
via oral ou intratecal, a concentração de IL-2 no LCR correlacionou-se 



  

positivamente com a magnitude da dor de acordo com a EVA e 
negativamente com o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg) e a 
dose cumulativa de morfina (em mg). As concentrações plasmáticas de GM-
CSF foram maiores nos doentes utilizavam morfina pela via oral ou intratecal 
do que nos não a utilizavam. A concentração de TNFα no LCR nos doentes 
tratados com morfina pela via intratecal correlacionou-se negativamente com 
o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg), a dose cumulativa de 
morfina (em mg) e dose equivalente por via oral (em mg) de morfina. A 
concentração plasmática das citocinas IL-6 e IL-10 correlacionou-se 
negativamente com a duração do tratamento (em meses) nos doentes 
tratados com morfina administrada pela via oral. O Índice de Escalonamento 
de Opióide (em mg e %) correlacionou-se negativamente com as 
concentrações no LCR de IL-2 e TNFα nos doentes tratados com morfina 
administrada pela via intratecal. O Índice de Escalonamento de Opióide (em 
mg e %)  correlacionou-se negativamente com as concentrações no LCR de 
IL-2 e IL-5 nos doentes tratados com morfina administrada pela via oral. 
Houve correlação negativa entre a intensidade da dor de acordo com a EVA 
e as concentrações de IL-5 e IL-2 no LCR nos doentes tratados com morfina 
administrada pelas vias oral e intratecal. Houve correlação negativa entre a 
intensidade da dor de acordo com a EVA e as concentrações plasmáticas de 
IL-4 nos doentes tratados com morfina administrada pela via intratecal. 
Houve correlação negativa entre a intensidade da dor de acordo com a EVA 
e as concentrações plasmáticas de IL-1β nos doentes tratados com morfina 
administrada pela via intratecal. Conclusões: Os resultados sugerem 
associações entre citocinas e imunidade celular (células T , B e NK) e o 
tratamento prolongado com morfina administrada pela via oral ou intratecal. 
Estes resultados podem contribuir para a compreensão da imunomodulação 
da morfina administrada por diferentes vias em doentes com dor neuropática 
crônica não oncológica . São necessários mais estudos sobre os efeitos da 
morfina sobre o sistema imunológico . 
 
Descritores: bombas de infusão implantáveis; doença crônica; dor; citocinas; 
morfina; linfócitos. 
 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Rosa CP. Impact on the immune system of long-term morphine used through 
oral or spinal route in the treatment of neuropathic non-cancer pain [thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
Abstract:  
Objective: To analyze plasma and cerebrospinal fluid (CSF) cytokine levels 
and cell-mediated immunity (T, B and NK cells) of chronic neuropathic pain 
patients under long-term morphine treatment administered through the oral or 
spinal routes. Design: Cross- sectional clinical and laboratory analysis. 
Subjects:Fifty ambulatory patients with diagnosis of chronic low back pain  
and presence of radiculopathy (neuropathic pain) previously operated to treat 
lumbar disc hernia (failed back surgery syndrome) receiving long term 
morphine treatment (minimum 180 days);  18 patients receiving long term 
morphine into the intrathecal space through a implanted pump (“spinal 
group”); 17 patients treated with long-term oral morphine ("oral group") and 
15 patients treated with non-opioid analgesics ("without opioid  group"). 
Methods: Were analyzed plasma and cerebrospinal fluid concentrations of 10 
cytokines using a multiplex system (Luminex®) for the following cytokines: IL-
2, IL-4, IL-8, TNFα, IFNγ, IL-5, GM-CSF, IL-6, IL-10 and IL-1β; 
immunophenotyping of lymphocytes T, B and NK cells. Results: There were 
no significant group demographic differences. No significant  T, B and NK 
cells differences were observed between the 3 groups. CD4 levels and 
Opioid Escalation Index (OEI) were positively correlated in spninal group. NK 
cells levels and  OEI were negatively correlated in spinal group. NK cells 
levels and cumulative morphine dose were positively correlated in spninal 
and oral groups. CSF concentrations of IL-8 and IL-1β were higher than 
plasma concentrations in all groups. CSF concentration of FNg  were higher 
in oral and without opioid group. Plasma IL-5 concentrations were higher in 
the oral and spinal groups compared to without opioid  group. CSF 
concentration of IL-5 was negatively correlated with pain intensity in the oral 
and spinal groups. CSF concentrations of IL-2 was positively correlated with 
pain intensity and negatively correlated with OEI and cumulative morphine 
dose in the oral and spinal groups. GM-CSF plasma concentrations were 
higher in oral and spinal group compared to without opioid  group. TNFa CSF 
concentrations was negatively correlated with OEI, cumulative morphine 
dose and equivalent oral morphine dose in the spinal group. IL-6 and IL-10 
plasma concentrations were negatively correlated with treatment duration in 
the oral group. OEI The significant inverse correlations observed between 
pain intensity and the plasma IL-6 and IL-10 concentrations in patients 
receiving longterm i.t. opioids for chronic pain management, suggests that 
these cytokines are worthy of further investigation as possible biomarkers of 
persistent pain. CSF concentrations of IL-2 and TNFa were negatively 
correlated with OEI in spinal group. CSF concentrations of IL-2 and IL-5 were 
negatively correlated with OEI in oral group and with pain intensity in the oral 



  

and spinal group. Plasma concentrations of IL-4 was negatively correlated 
with pain intensity in spinal group. Plasma concentrations of IL-1β were 
negatively correlated with pain intensity in spinal group. Conclusions: The 
results suggest associations between long term morphine treatment 
administered by oral or spinal routes and cytokines concentrations and cell-
mediated immunity (T, B and NK cells). These results can contribute to the 
understanding of immunomodulation by morphine administered through 
diferent routes in patients with chronic neuropathic non-cancer pain. Further 
studies on the effects of morphine on the immune system are needed.  
 
Descriptors: Descriptors: infusion pumps, implantable; chronic disease; pain; 
cytokines; morphine; lymphocyte  
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A administração de opióides integra o arsenal terapêutico da dor. Sua 

administração pela via oral (VO) é amplamente utilizada. A administração de 

opióides pela via espinal é opção para tratar doentes que não se 

beneficiaram plenamente com sua administração por via oral devido 

adversidades ou impossibilidade de seu uso. A via espinal para 

administração de fármacos possibilita analgesia potente, eficaz e 

prolongada, com doses reduzidas e efeitos adversos menos intensos.  

A morfina é o opióide mais utilizado tanto por via oral quanto por via 

espinal, e é também a referência em relação aos demais opióides. 

Entretanto, a administração de morfina VO ou espinal pode cursar com 

vários efeitos indesejáveis como diaforese, prurido, náuseas, vômitos, 

edema periférico, e anormalidades endocrinológicas e imunológicas. 

O controle ineficaz da dor em doentes com dor crônica a despeito do 

tratamento com opióides pode correlacionar-se às modificações nas 

respostas inflamatórias oriundas da utilização prolongada de opióide. De 

acordo com estudos realizados in vitro e em animais, a administração aguda 

de opióides repercutiu de maneira diferente no sistema imunológico em 

relação à administração crônica.  

Há evidências de que doentes com dor neuropática crônica, tratados 

prolongadamente com opióides, sofrem ativação das células microgliais na 

medula espinal e aumento da síntese e da liberação de citocinas pró- 

inflamatórias e, consequentemente, sensibilização dos neurônios do corno 

dorsal da substância cinzenta da medula espinal (CDME).  

Admite-se que a administração prolongada de morfina por via 

intratecal (IT) ou via oral (VO) em doentes com dor crônica modificaria a 

resposta imunológica de modo diferente. Apesar de haver modificação dos 

marcadores inflamatórios e imunossupressão em usuários de opióides 

utilizados pela via sistêmica, até o momento não está esclarecido se a 
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magnitude destas alterações ocorrem de modo semelhante quando a via 

espinal é a utilizada.  

Apesar das evidências dos efeitos imunomodulatórios dos opióides, 

poucos estudos analisaram a interação entre os marcadores inflamatórios 

(citocinas), a imunidade celular, a dor crônica e a administração prolongada 

de morfina pelas vias oral (VO) ou intratecal (IT) in vivo em doentes com dor 

crônica neuropática não relacionada ao câncer.  
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2.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar a reação do sistema imunológico de doentes com síndrome 

dolorosa pós laminectomia sob tratamento prolongado com morfina 

administrada pelas vias IT e VO. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.1  Avaliar a concentração dos linfócitos T, B e NK no plasma de 

doentes com síndrome dolorosa pós laminectomia sob tratamento 

prolongado com morfina administrada pelas vias IT e VO;  

 

2.2  Avaliar as concentrações séricas e no líquido cefalorraquidiano 

(LCR) das citocinas IL-8, IL-4, IL-2, IL-6, IL-10, TNFα, IFNY, IL-1β 

e GM-CSF em doentes com síndrome dolorosa pós laminectomia 

sob tratamento prolongado com morfina pelas vias IT e VO;  

 

2.3  Avaliar as possíveis relações entre a progressão do consumo de 

morfina (período total de utilização e Índice de Escalonamento de 

Opióides), a concentração sérica de citocinas no LCR e a 

intensidade da dor. 
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3.1  Opióides 

Os opióides são utilizados como analgésicos para  tratar doentes com 

dores agudas há milhares de anos. Atualmente, são também amplamente 

prescritos para tratar da dor crônica não relacionada ao câncer (Benyamin et 

al., 2008; McNicol et al., 2013). Sua eficácia e segurança foi demonstrada 

em diversos estudos clínicos (Chou et al., 2009; Freynhagen et al., 2013; 

McNicol et al., 2013).  

A morfina, o opióide mais avaliado e utilizado, é considerada a 

referência em relação aos demais fármacos da mesma classe. Pode ser 

utilizada por todas as vias de administração convencionalmente aceitas em 

ambientes clínicos e seu custo é baixo (Rosenblum et al., 2008). Apesar de 

muito útil, causa alguns efeitos adversos que podem constituir risco, 

especialmente quando o tratamento é prolongado; dentre eles destacam-se 

as anormalidades imunológicas (Benyamin et al., 2008).  

 

3.2 Índice de Escalonamento de Opióides  

O Índice de Escalonamento de Opióides (OEI) (“Opioid Escalation 

Index”), foi inicialmente utilizado para quantificar a progressão das doses de 

opióides utilizadas em doentes com dor decorrente de câncer (Mercadante 

et al., 1997). 

Atualmente é também utilizado em doentes com dor crônica não 

relacionada ao câncer tratados prolongadamente com opióides (Hayek et al., 

2011; Krumova et al., 2013). Em alguns estudos observou-se que doses 

escalonadamente maiores de opióides são necessárias para tratar a dor 

crônica não relacionadas ao câncer. O aumento da dose de opióides, ou 

seja, do OEI, é mais expressivo em doentes com dor neuropática em relação 

às outras dores crônicas, condição em que o alívio é menos marcante 
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(Mekhail et al., 2014). Enquanto que em doentes oncológicos o aumento dos 

valores do OEI geralmente relaciona-se à progressão da doença, naqueles 

com dor crônica não relacionada ao câncer, pode relacionar-se ao 

desenvolvimento da tolerância analgésica (Portenoy et al., 2007; Rainov; 

Heidecke, 2007; Hayek et al., 2011). 

Citocinas e substâncias pró-nociceptivas são liberadas após a 

ativação das células microgliais em doentes com dor neuropática tratados 

cronicamente com opióides, ocorrência que poderia relacionar-se ao 

mecanismo de tolerância. Tolerância é definida como fenômeno onde a 

exposição à droga resulta em decréscimo do seu efeito analgésico ou 

necessidade do aumento das doses para manutenção da analgesia (Collet, 

1998). É problema que, muitas vezes, limita a eficácia da terapia (Duarte et 

al., 2012). 

A identificação dos marcadores inflamatórios pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas drogas analgésicas e de tratamentos anti-álgicos 

mais eficazes (Wen et al., 2011). 

 

3.3  Infusão intratecal de morfina para tratar a dor crônica não 
relacionada ao câncer 

Muitas vezes, a necessidade de doses elevadas de morfina sistêmica 

para indução de analgesia resulta em efeitos adversos que limitam a  

utilização de opióides (Benyamin et al., 2008).  

O implante de dispositivos para a infusão de fármacos pela via IT é 

reconhecido como opção de tratamento de doentes com dor crônica não 

relacionada ao câncer (Lara Jr., 2006). A infusão de fármacos no 

compartimento liquórico espinal ou encéfalo é opção terapêutica em doentes 

que não usufruíram alívio satisfatório da dor com outros tratamentos, com o 

uso de outras vias de administração de fármacos ou com doses elevadas de 

opióides, ou que apresentaram efeitos adversos inaceitáveis com a sua 
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administração sistêmica (Smith et al., 2008; Hayek et al., 2011; Watson, 

2012; Falco et al., 2013).  

Doentes que apresentam síndrome dolorosa pós-laminectomia 

(SDPL), lombalgia crônica, síndrome complexa de dor regional e dor 

neuropática, dentre outras, podem beneficiar-se com a administração de 

opióides pela via IT (Penn; Paice, 1987; Penn et al., 1995; Paice et al., 1996; 

Deer et al. 1999; Wallace; Yaksh, 2000; Lara Jr., 2006; Forni, 2006; Jamison 

et al., 2011).  

Em estudos retrospectivos demonstrou-se que as terapias Its 

unicamente com opióides (Lara Jr., 2006) ou combinadamente com 

substâncias não opióides, como por exemplo, anestésicos locais são 

seguras e eficazes (Rainov et al., 2001; Rainov; Heidecke, 2007). 

A via IT possibilita a deposição da substância analgésica na 

proximidade do local de sua ação na medula espinal, do que resulta maior 

eficácia, analgesia mais prolongada e redução da quantidade dos 

medicamentos por via sistêmica e, consequentemente, menor ocorrência de 

efeitos adversos (Hayek et al., 2011). 

A morfina administrada pela via subaracnóidea penetra na medula 

espinal e atravessa a dura-máter atingindo o espaço peridural onde 

deposita-se no tecido adiposo e é absorvida pelos vasos sanguíneos 

(Ballantyne et al., 2005).  

Os opióides se ligam-se aos receptores específicos do corno dorsal 

da medula espinal (CDME), reduzindo a liberação dos neurotransmissores 

excitatórios pelos aferentes primários A-delta e C. Os opióides também 

ligam-se a locais “não específicos” da substância branca da medula espinal 

(Kraichete et al., 2013). 

Fármacos administrados por via intratecal atuam em várias células do 

sistema nervoso central (SNC) relacionadas à condução, supressão da 

nocicepção ou outras propriedades, especialmente as localizadas no CDME, 

tronco encefálico e hipotálamo, inibindo canais iônicos, modificando a 

atividade enzimática e dos receptores dos neurônios nociceptivos e a 
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liberação de neurotransmissores excitatórios. Mínima fração da medicação 

administrada por via IT é absorvida pela circulação sistêmica, o que torna 

sua ação em outros órgãos ou tecidos pouco expressiva (Cohen; Dragovich, 

2007; Smith et al., 2008). 

A morfina é o opióide mais utilizado para a infusão intratecal. De 

acordo com as escalas de conversão de opióides, 1 mg de morfina por via IT 

corresponde a 300 mg de morfina administrada por VO, a 100 mg de morfina 

administrada pela via intravenosa (IV) ou a 10 mg de morfina administrada 

pela via peridural. Portanto, pela via IT, a dose de morfina é cerca de 300 

vezes menor que a necessária para proporcionar o mesmo efeito analgésico 

do que administrado pela VO (Krames, 1996; Cohen; Dragovich, 2007).  

 

3.4  Efeitos adversos induzidos com a morfina 

Além do efeito analgésico, a morfina atua em diversos sistemas e 

órgãos, incluindo-se o neurológico, o endócrino, o cardiovascular, o 

digestório, o respiratório, o urinário e o imunológico. Isto significa que o 

tratamento com morfina pode modificar varias funções orgânicas (Benyamin 

et al., 2008) e pode causar inúmeras complicações como a depressão 

respiratória, a miose, a sedação, as anormalidades cognitivas e hormonais, 

as náuseas, os vômitos, o prurido, a obstipação intestinal e a retenção 

urinária (Schug et al., 2012). 

A utilização crônica de morfina induz alterações neuroadaptativas, 

representadas pela reorganização sináptica em redes neuronais e 

reprogramação genética dos neurônios e células da glia (Slezak et al., 2013) 

que se traduzem como tolerância à analgesia (Hutchinson et al., 2008), à 

hiperalgesia e às alterações hormonais e imunológicas (Ballantyne; Mao, 

2003; Horvath et al., 2010; Valverde-Filho et al., 2014).  

A melhora da qualidade de vida e da capacidade funcional ocorre 

apenas em pequena fração dos doentes com dor crônica assim tratada  

(Lara Jr., 2006; Højsted; Sjøgren, 2007; Hutchinson et al., 2011). Não há 
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ainda estratégias eficazes que reduzam a tolerância e a hiperalgesia 

induzidas pelos opióides, o que contribui para a ineficácia da analgesia em 

longo prazo (Ballantyne, 2003). A descoberta das ações não neuroniais dos 

opióides, incluindo-se a sinalização do sistema imunológico, ampliaram os 

horizontes sobre os mecanismos de sua atuação e esclareceram a razão 

das anormalidades que, quando apropriadamente manejadas, podem ser 

promissoras no tratamento da dor (Horvath et al., 2010). 

 

3.5 Morfina e o sistema imunológico 

As células imunológicas periféricas influenciadas pelas citocinas 

liberam opióides endógenos que promovem analgesia e inflamação no local 

da lesão. Estas células podem expressar receptores opióides, criando um 

sistema bidirecional onde opióides, células imunológicas e citocinas 

interagem entre si dinamicamente (Vallejo et al., 2004). A ativação dos 

receptores opióides do SNC parece modular as reações imunológicas 

periféricas, pois há comunicação entre os tecidos periféricos e o sistema 

nervoso graças à atividade do sistema neuroendócrino e sistema nervoso 

neurovegetativo simpático (SNNVS) (Sacerdote et al., 2000)  

De acordo com Sacerdote et al, (2000), os efeitos imunomodulatórios 

da morfina são relatados desde 1890, quando Cantacuzene demonstrou que 

ela causava supressão da imunidade celular e redução da resistência à 

infecção bacteriana em animais. Observou-se ulteriormente, que havia 

aumento da ocorrência de infecções em usuários de heroína, o que foi 

originalmente atribuído erroneamente apenas ao uso de seringas e agulhas 

contaminadas, ou às impurezas da droga (Benyamin et al., 2008).  

Alguns estudos in vitro  realizados em animais confirmaram os efeitos 

imunossupressores da morfina e o risco aumentado de infecção com seu 

uso; Rittner et al., (2008) relataram aumento do risco de desenvolvimento de 

pneumonia perioperatória em doentes tratados com doses elevadas de 

opióides por via sistêmica (Rittner, 2008; Brack et al., 2011). Recentemente, 

os opióides passaram a ser considerados cofatores na patogênese da 
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infecção pelo vírus da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (Dave et al., 2012). 

Estas, dentre outras razões estimularam a execução de pesquisas sobre a 

atuação da morfina, metabólito da heroína, na modulação do sistema 

imunológico (Peterson et al., 1998). 

A administração aguda e crônica de morfina exerce efeito 

imunossupressor na atividade das células NK, na resposta humoral 

(produção de anticorpos), imunidade celular (proliferação de linfócitos T), 

expressão de citocinas e quimiocinas e atividade fagocitária (Vallejo et al., 

2004). Seus efeitos imunológicos são mediados por mecanismos periféricos 

e centrais. A imunossupressão periférica envolve o eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HHA) e o sistema nervoso neurovegetativo simpático (SNNVS) 

(Vallejo et al., 2004). A administração aguda de morfina parece alterar 

principalmente as funções imunológicas periféricas mediadas pelo SNNVS, 

enquanto que sua utilização crônica altera o sistema imunológico 

predominantemente via ativação do eixo HHA (Budd et al., 2004).  

A ativação da angiogênese e a proliferação endotelial microvascular 

observada in vivo e in vitro após a administração de morfina é outro foco de 

interesse. A administração de doses clinicamente habituais de morfina 

promove neovascularização e progressão de tumores de mama em animais 

(Gupta et al., 2002). Apesar das evidências da imunossupressão mediada 

pela ação da morfina in vivo, observou-se que doses analgésicas de morfina 

reduzem significativamente a facilitação da progressão tumoral intra-

operatória (Bimonte et al., 2013). Este achado contraditório deve-se ao fato 

de haver ligação da morfina aos receptores opióides μ dos linfócitos, 

astrócitos, micróglia e células endoteliais (normais e cancerígenas) e 

redução da liberação de óxido nítrico. Tal ação atenua a ação  da resposta 

inflamatória causada pelo ato operatório e exerce efeito protetor (Bimonte et 

al., 2013).  

A morfina revelou-se potente indutora de apoptose em vários tipos de 

câncer e causou inibição do crescimento tumoral (Maneckjee, 1999; Page et 

al., 2001). A morfina causou, em uma linhagem de câncer pulmonar 
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humano, alterações morfológicas e na clivagem do DNA característicos da 

apoptose, e que foram bloqueadas com a administração de naloxona, 

antagonista dos receptores opióides μ (Maneckjee; Minna, 1994; Maneckjee, 

1999). A adição de β-endorfina ou meta-encefalina a culturas in vitro 

aumentou a atividade das células NK, efeito antagonizado com a 

administração de naloxona (Vallejo et al., 2004; Benyamin et al., 2008).  

Em suma, a administração de opióides foi associada à maior 

suscetibilidade de animais às infecções virais e bacterianas e à diminuição 

da sobrevida daqueles acometidos de câncer (Vallejo et al., 2004). 

Entretanto, os achados ainda são inconclusivos e advém de amostras 

pequenas de doentes e de estudos não controlados (Brack et al., 2011). 

Enquanto os opióides exógenos causam a imunossupressão, os opióides 

endógenos ativam o sistema imunológico (Vallejo et al., 2004). 

 

 

 
Figura 1 -  Interação bidirecional entre citocinas e opióides nos tecidos e no 

sistema nervoso central (Peterson et al., 1998) 
 

 

3.5.1  Morfina e Células NK 

Vários estudos in vivo e in vitro sugeriram que a morfina suprime a 

atividade das células NK ao ligar-se aos receptores opióides no SNC 

(Mellon; Bayer, 1998).  
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Conforme ocorre com a administração por via sistêmica, a 

administração no ventrículo lateral do animal de morfina reduz 

significativamente a atividade citolítica das células NK, efeito que é revertido 

com a administração da naltrexona, antagonista opióide que cruza a barreira 

hematoencefálica, mas não com a administração sistêmica de N-metil-

morfina, substância quaternária ativa derivada da morfina que não cruza a 

barreira hematoencefálica, achados que sugerem haver envolvimento dos 

receptores apióides centrais na modulação desta resposta (Hoffman et al. 

1995; Vallejo et al., 2004). 

A supressão da atividade das células NK parece decorrer da ação 

dos opióides em células alocadas no interior ou nas proximidades da 

substância cinzenta periaquedutal mesencefálica (SCPAM). Após 

administrar-se de morfina em várias regiões do encéfalo, como o hipotálamo 

anterior, núcleo hipotalâmico ventromedial, amígdala medial, hipocampo 

dorsal e SCPAM concluiu-se que esta última foi a única em que os 

receptores opióides inibiram a atividade das células NK (Lysle et al., 1996).  

A administração de morfina na região lateral do ventrículo cerebral 

lateral diminui a atividade citotóxica de células NK, deprime a  proliferação 

de linfócitos induzida pelos mitógenos de células T e B e a produção de 

citocinas (Vallejo et al., 2004). Quando administrada na região caudal da 

SCPAM, a morfina induz alterações na atividade citotóxica das células NK 

de modo dependente da dose, sem interferir na proliferação dos linfócitos ou 

citocinas. Estes achados indicam que os receptores opióides da SCPAM 

estão envolvidos na regulação da atividade das células NK mas não nos 

efeitos da morfina na proliferação dos linfócitos T ou na produção dos 

citocinas (Mellon et al., 1998). A administração de N-metilnaltrexona na 

SCPAM antagoniza os efeitos da morfina nas células NK, indicando que é 

necessária a ativação dos receptores opióides nas regiões mais caudais da 

SCPAM para que ocorram alterações na atividade das células NK (Hsueh et 

al., 1995; Hutchinson et al., 2011b). 
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A administração de doses elevadas de morfina induz perda da 

especificidade dos receptores opióides μ e ligação e ativação dos receptores 

κ e δ. A administração de DAMGO (D-Ala, N-MePhe e Gly-encefalina), 

agonista seletivo dos receptores opióides μ, suprime a atividade das células 

NK, enquanto que a administração de agonistas específicos do receptor 

delta aumenta-a significativamente. Isso sugere que ocorre regulação central 

dos receptores opióides deste parâmetro imunológico (Vallejo et al., 2004; 

Hutchinson et al., 2011). 

A administração dos opióides endógenos β-endorfina e meta-

encefalina na cisterna magna aumenta significativamente a atividade das 

células NK, efeito antagonizado com a administração de naltrexona, 

molécula que cruza a barreira hematoencefálica, mas não alterado com a 

metil- naltrexona, que atua apenas perifericamente. Estes achados 

contribuem para o conceito de haver envolvimento de mecanismos centrais 

na atividade das células NK (Hsueh et al., 1995).  

A morfina também altera a proliferação dos linfócitos e a produção de 

citocinas co atuar em outras regiões do SNC (Hsueh et al., 1995). 

 

3.5.2 Morfina e proliferação dos linfócitos T 

A administração sistêmica de morfina inibe, na dependência da dose, 

a proliferação de linfócitos induzida por mitógenos como a fitohemaglutinina, 

a concavalina-A e os lipopolissacarídeos (Eisenstein et al., 1998).  

Os receptores opióides que modulam tais efeitos parecem localizar-se 

no compartimento supra-espinal, pois a administração intratecal de morfina 

não altera a atividade linfocítica periférica (Hamra; Yaksh, 1996). 

Há redução de 50% de proliferação linfocítica após a administração 

de morfina ou N-metil morfina no hipotálamo anterior, sem a promoção de 

analgesia, o que sugere haver mecanismos supra-espinais para a 

imunossupressão distintos dos proporcionados pelos opióides em outras 

regiões (Flores et al., 1994).  
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Os mecanismos centrais envolvidos na modulação da proliferação 

dos linfócitos T e na expressão fenotípica dos marcadores de superfície 

celular (linfócitos B, linfócitos T, CD4, CD8) foram investigados em animais 

com a administração de doses equianalgésicas de morfina pelas vias 

subcutânea e IT. A administração aguda de morfina por via subcutânea 

inibiu a proliferação de linfócitos induzida por mitógenos e causou redução 

do número de linfócitos e discreto aumento da expressão de CD4 pelos 

linfócitos T. Entretanto, as reações proliferativas retornaram ao valor basal 

em 24 horas. Enquanto que a administração sistêmica da morfina suprimiu a 

proliferação dos linfócitos estimulada por mitógenos, a N-metil-morfina, 

molécula que não penetra a barreira hematoencefálica, não o fez, o que 

sugere haver participação de mecanismos centrais na sua ocorrência 

(Hamra; Yaksh, 1996). 

Outros experimentos corroborram a teoria de que mecanismos 

centrais estão envolvidos na supressão da proliferação dos linfócitos. Os 

receptores específicos que modulam a inibição da proliferação linfocítica 

foram avaliados em animais “knockout” para o receptor opióide μ. A redução 

do número de linfócitos no timo e no baço e a proliferação induzida por 

mitógenos não se alterou nos animais “knockout”, achado que sugere que 

estas ações decorrem da ligação da morfina a locais específicos das células 

imunológicas e não da ligação aos clássicos  receptores μ sensíveis à 

naloxona (Roy et al., 1998). 

Para verificar a realidade de tais achados, analisaram-se os efeitos da  

administração intraventricular a animais de DAMGO (agonista seletivo do 

receptor opióide μ), DPDPE (agonista do receptor opióide δ) ou U69593 

(agonista do receptor opióide κ). A estimulação do receptor DAMGO, via 

mitógeno concavalina-A, diminui a proliferação dos linfócitos T e a atividade 

das células NK na dependência da dose, efeito não observado com a 

administração de DPDPE ou U69593 (Vallejo et al., 2004). A administração 

de N-metilnaltrexona (antagonista opióide) previamente à administração de 

DAMGO atenua as alterações imunológicas induzidas, achado que sugere 
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haver envolvimento parcial dos receptores opióides μ na inibição da 

proliferação dos linfócitos T (Vallejo et al., 2004). 

Apesar das evidências apontarem para mecanismos centrais no 

decréscimo da proliferação de linfócitos, outros fenômenos periféricos 

também parecem estar envolvidos nesta ocorrência. A administração de 

morfina suprime, na dependência da dose, a proliferação dos linfócitos T 

estimulados pelo mitógeno concavalina-A, efeito reversível com a ação da 

naltrexona (Vallejo et al., 2004).  

É provável que a administração de morfina,  aumentol a síntese e a 

liberação extracelular de óxido nítrico pelos macrófagos, pois substâncias 

sequestradoras de óxido nítrico extracelular atenua, na dependência da 

dose, os efeitos supressores da morfina na proliferação linfocitária em 

culturas de esplenócitos (Eisenstein et al., 1998).  

 

3.5.3 Efeitos da administração central de opióides nas reações 
humorais e celulares  

Os efeitos da administração de opióides nas reações humorais são 

menos evidentes. Concentrações elevadas de morfina reduzem a atividade 

dos linfócitos B estimulada por mitógenos e inibem a atividade das células 

formadoras de anticorpos em glóbulos vermelhos de animais (Sacerdote et 

al., 2000).  

Os receptores opióides μ, δ e κ participam da modulação das ações  

imunológicas complexas in vivo, incluindo-se as reações de 

hipersensibilidade tardia (“delayed-type”) e as respostas imunológicas 

humorais. O papel dos receptores opióides δ e κ na regulação das reações 

das células formadoras de placa e as reações de hipersensibilidade do tipo 

tardias foram avaliadas com a administração intraventricular de agonistas 

dos receptores opióide delta metionina-encefalina, ICI174864 (antagonista 

do receptor opióide δ), MR2034 (agonista do receptor κ) e MR2266 

(antagonista do receptor κ) (Radulović et al., 1996).  
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A estimulação dos agonistas opióides δ e dos antagonistas opióides κ 

promoveu aumento e inibição das reações das células formadoras de placa, 

da reação de Arthus (hipersensibilidade tipo III) e das reações tardias da 

pele, respectivamente. A atividade antagonista nos receptores opióides δ 

reduziu o número de células formadoras de placa e a intensidade das 

reações cutâneas de hipersensibilidade, enquanto que o antagonismo dos 

receptores opióide κ aumentou o número das células formadoras de placa, 

sem alterar significativamente as reações de hipersensibilidade (Vallejo et 

al., 2004). 

A estimulação da produção de células formadoras de placa 

estimuladas pela administração de metionina-encefalina a animais foi 

completamente inibida com o bloqueio do receptor opióide tipo δ e com a 

supressão do receptor opióide κ pelo MR2266, achados que sugerem que os 

receptores opióides centrais alteram de modo diferente as reações 

imunológicas humorais e celulares (Radulović et al., 1996).  

A administração do opióide endógeno metionina-encefalina reduziu, 

na dependência da dose, a reação humoral. A aplicação de leucina-

encefalina potencializou ou inibiu a reação humoral ao atuar nos receptores 

opióides δ e κ, respectivamente. Adicionalmente, sugere-se que ambos os 

efeitos dependem da ação do receptor opióide tipo μ, já que são 

antagonizados com a administração de beta-funaltrexamina (antagonista μ) 

(Vallejo et al., 2004). De acordo com estes achados, sugere-se que os 

receptores opióides centrais tipo μ são relacionados à ação 

imunomodulatória dos peptídeos opióides endógenos. Em contraste, os 

efeitos imunoestimuladores da metionina-encefalina parecem ser modulados 

pelos receptores opióides δ. 

 Portanto, é provável que os receptores opióides alteram 

diferentemente as reações imunológicas humorais e celulares (Vallejo et al., 

2004). Há evidências de que a reação de hipersensibilidade do tipo tardio 

também se altere de modo dependente da dose; a administração de doses 
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elevadas de morfina inibe o efeito da metionina-encefalina e, doses baixas, 

estimulam a ação imunológica (Vallejo et al., 2004).  

A administração intracerebral de metionina-encefalina é antagonizada 

com a administração central de naltrexona quaternária, que não ocorre após 

a administração sistêmica, sugerindo haver componente predominante 

central na regulação da reação imunológica dos opióides (Ballantyne; Mao, 

2003).  

Receptores opióides κ participam da supressão da resposta humoral 

primária em animais, efeito provavelmente devido à sua interferência na 

atividade celular plasmática (Radulović et al., 1996). A acentuada supressão 

da imunidade humoral causada pelos agonistas opióide κ parece ser 

modulada pelos receptores opióides κ e, em menor proporção, pelos 

receptores tipo μ. A administração central de naltrexona quaternária atenua 

o efeito supressor do MR2034, agonista κ, enquanto que a administração 

intraperitoneal previniu completamente este efeito, achados que sugerem 

haver mecanismo periférico na sua ocorrência e pouco envolvimento dos 

receptores opióides centrais (Radulović et al., 1996). 

Os efeitos da modulação dos receptores opióides δ na ação 

imunológica parecem de ocorrer de mecanismos predominantemente 

centrais, enquanto que os efeitos da estimulação dos receptores opióides μ 

e κ parecem de ocorrer de mecanismos centrais e periféricos (Hutchinson et 

al.,  2011). Estes dados sugerem que os receptores opióides δ são 

responsáveis pela modulação das respostas de hipersensibilidade do tipo 

tardia quando se administram baixas doses de opióide, enquanto que os 

demais receptores opióides parecem estar envolvidos nos efeitos 

observados com a utilização de doses elevadas (Radulović et al., 1996). 

Portanto, a ativação dos receptores opióides do SNC parece modular 

a resposta imunológica periférica. A administração intraventricular de doses 

variadas de diferentes de opióides pode refletir-se na ativação de diferentes 

receptores opióides. Espera-se que outros estudos identificar quem as vias 
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moduladoras neuroimunológicas específicas do SNC (Hutchinson et al., 

2011). 

 

3.5.4  Morfina e granuloma intratecal 

Uma das complicações da utilização prolongada de morfina no 

espaço subaracnóideo com dispositivos para infusão de fármacos é a 

formação das granulomas intratecais adjacentes à extremidade do cateter, 

fenômeno que pode resultar em compressão da medula espinal. Esta 

complicação rara, porém grave; acomete menos de 3% dos doentes que 

utilizam prolongadamente morfina por via (Miele et al., 2006). 

A etiologia do granuloma é incerta. Sugere-se que a morfina atue 

como mitógeno, ativando a cascata proteína-cinase e ativando os linfócitos. 

É possível também que os opióides atuem nas células endoteliais, 

granulócitos e monócitos, liberando o óxido nítrico que, por sua vez, pode 

promover a migração de monócitos. Todas estas ações culminam no 

aumento da produção de citocinas e, consequentemente, da resposta 

inflamatória (Arnold et al., 2011).  

 

3.5.5 Sistema neuroendócrino  

O SNC comunica-se com os tecidos extra-neuroniais via dois 

sistemas principais, o sistema neuroendócrino e o SNNVS (Vallejo et al., 

2004). 

A administração aguda e crônica de morfina pode ativar o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal e sua administração prolongada pode alterar as 

reações de proliferação dos linfócitos quando estes são estimulados pelo 

mitógeno concavalina-A. Esta alteração da proliferação linfocitária associa-

se à atrofia do baço e do timo, além de causar hipertrofia adrenal, achado 

que sugere que também cause produção elevada de corticóides. O fato de a 

adrenalectomia inibir a atrofia do baço e do timo corrobora o conceito de que 
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a proliferação dos linfócitos T reduz-se com a ativação do eixo hipotálamo-

hipofisário (Vallejo et al., 2004). 

Leucócitos de animais expostos ao hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e à arginina-vasopressina apresentam aumento da 

atividade das células NK, fenômeno reversível após a administração de 

naloxona (antagonista opióide μ) ou naltrindole, (antagonista opióide δ), 

efeito que parece depender da dose e do tempo. A β-endorfina também 

aumenta a atividade das células NK, efeito reversível com a utilização de 

naloxona, enquanto que o efeito do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) é 

desprezível. A depleção de leucócitos antes da incubação com o ACTH inibe 

o aumento das células NK induzido pela corticotrofina (CRH), o que sugere 

direta ou indiretamente, que a liberação de hormônios hipotalâmicos, como o 

CRH, pode  modular as células do sistema imunológico via indução da 

liberação de hormônios neuropeptidérgicos com função imunomodulatória 

(Carr et al., 1990).  

Há evidências de que a administração de morfina ativa o eixo HHA e 

diminui a atividade das células NK, ação revertida com o uso do antagonista 

esteróide RU486 (Freier et al., 1994). Demonstrou-se que a administração 

de morfina ou naltrexona a animais promove elevação das concentrações 

plasmáticas dos corticóides endógenos. A naltrexona, isoladamente, não 

altera a proliferação dos linfócitos ou a atividade das células NK, o que 

sugere que a imunossupressão não decorre apenas da ativação do eixo 

HHA (Vallejo et al., 2004). 

 A administração aguda ou crônica de morfina parece alterar 

diferentemente as reações imunológicas. Os efeitos da administração aguda 

parecem independer da atividade do eixo HHA, enquanto que a 

administração crônica parece modificar os receptores opióides μ via 

mecanismos que incluem a ativação do eixo HAA, que gera diminuição da 

proliferação linfocitária e da atividade das células NK (Katz et al., 2009). 
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3.5.6 Sistema nervoso neurovegetativo simpático  

Os efeitos da morfina na atividade das células NK envolve as 

unidades adrenérgicas α-1. A administração de opióides diretamente no 

SNC eleva sistemicamente as concentrações de epinefrina, norepinefrina e 

dopamina. Em animais, a administração de fentolamina, antagonista alfa-

adrenérgico de amplo espectro, previamente à administração sistêmica de 

morfina, suprime moderadamente a atividade das células NK, enquanto que 

a administração de doxazosina, antagonista adrenérgico de ação periférica, 

reduz significativamente a atividade das células NK esplênicas após a 

administração de morfina (Carr et al., 1994). 

A morfina aumenta significativamente as concentrações de serotonina 

no baço, o que parece contribuir para a diminuição do número das células 

NK ativas (Sacerdote et al., 2000). A administração de fentolamina suprime 

completamente as concentrações de serotonina, enquanto que o doxazosin 

inibe parcialmente sua elevação. Estes achados que sugerem haver  

mecanismo adrenérgico alfa central na supressão da atividade das células 

NK decorrente da administração aguda de morfina, de que resultam efeitos 

citolíticos, e redução do número das células NK  (Carr et al., 1994) . 

Parece haver envolvimento dos receptores adrenérgicos beta na 

imunossupressão decorrente da administração da morfina nos tecidos 

periféricos, já que esta ocorrência é inibida pós a administração de nadolol 

ou atenolol que atuam perifericamente. A administração de doses diferentes 

de nadolol (antagonista adrenérgico β não-seletivo), atenolol (antagonista 

adrenérgico seletivo β-1) ou ICI118,551 (antagonista adrenérgico seletivo 

β2) antes da administração da morfina, inibe completamente os efeitos 

supressores opióides na reação proliferativa dos leucócitos esplênicos 

estimulados por mitógenos ou lipopolissacarídeos (LPS), mas não nos 

leucócitos sanguíneos ou na atividade das células NK (Fecho et al., 1996). 

A imunossupressão decorrente da administração aguda de morfina 

parece independer da atividade da glândula suprarrenal, pois há também 
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supressão da atividade das células NK em animais adrenalectomizados 

(Vallejo et al., 2004). 

Portanto, a exposição aguda ou crônica à morfina altera o sistema 

imunológico graças a diferentes mecanismos. Os efeitos da administração 

aguda parecem independer da ativação hipofisária ou adrenal, significando 

que há participação de diferentes mecanismos para a imunossupressão 

induzida pela morfina. A administração prolongada de diminui a expressão 

de linfócitos e a atividade das células NK via modulação do eixo HHA 

(Sacerdote et al., 2000; Budd et al., 2004; Vallejo et al., 2004). 

 

3.5.7 Citocinas 

Citocinas são polipeptídios de baixo peso molecular liberadas como 

reação a diversos agressores (antígenos)  que estimulam diversas células 

envolvidas nas ações imunológicas e na inflamação. As citocinas 

comunicam-se de modo bidirecional com vários tipos celulares do SNC, 

desempenhando papel crítico na homeostase e nas respostas imunológicas 

(Kindt et al., 2008). 

As citocinas geralmente não são armazenadas como precursores; 

sua síntese é transitória e depende da transcrição genética. Sua ação 

decorre da ligação a locais específicos dos receptores de superfície celular 

das células alvo (Kindt et al., 2008). As citocinas são moduladoras e 

reguladoras da imunidade inata e adaptativa e estimulam o crescimento e a 

diferenciação das células do sistema imunológico (Vallejo et al., 2004). As 

citocinas são responsáveis pela produção de mediadores envolvidos na 

indução de sinais e sintomas da inflamação, como dor, hipernocicepção e 

reações da fase aguda, também denominadas de comportamento de doença 

(sickness behaviour) (Verri et al., 2006). 

Uma citocina pode promover a síntese de outras citocinas e 

desencadear cascatas de eventos em que os citocinas sintetizadas como 
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resultado desta ativação exercem várias funções e, até mesmo, 

antagonizam o efeito da citocina original (Kindt et al., 2008).  

As citocinas são agrupadas em famílias de acordo com a sequência 

da cadeia de aminoácidos, alocação cromossômica e propriedades 

funcionais que a constituem (Borish; Steinke, 2003). Possuem receptores de 

alta afinidade e com constantes de dissociação variando de 10-10 a 10-12 M, 

de modo que em concentrações muito baixas, muitas vezes não 

quantificáveis com os métodos atuais de detecção promovem efeitos 

biológicos (Kindt et al., 2008). 

Classificam-se como pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. As 

primeiras incluem a IL-2, a IL-5, a IL-6, a IL-8, a TNFα, a IL1-β e o IFNγ que 

induzem e mantém a dor e a hipernocicepção agudas e crônicas. As 

citocinas anti-inflamatórias incluem a IL10, a IL4 e o antagonista do receptor 

da IL-1 (IL1-ra) ( Sachs et al., 2002; Cunha et al., 2005). 

As citocinas IL1-β,  TNFα e  IL-6 são secretadas principalmente pelos 

monócitos e sintetizadas por outras células imunológicas ou não 

imunológicas, incluindo-se as da micróglia e os astrócitos (Arnason; Reder, 

1991).  

As citocinas detectadas no líquido cefalorraquidiano são secretadas 

pelos linfócitos T ativados presentes no compartimento subaracnóideo 

(Noronha et al., 1980) e pelos linfócitos B (Maimone et al., 1991). 

Semelhantemente às citocinas, os opióides endógenos são proteínas 

de baixo peso molecular vastamente distribuídas no SNC, onde atuam como 

neurotransmissores, moduladores da atividade neuronial ou sinalizadores. 

Os opióides compartilham várias propriedades com as citocinas; esta 

interação é crítica para a sinalização do sistema imunológico induzida pelos 

opióides (Peterson et al., 1998).  

Os opióides podem alterar a função de todos os tipos de células do 

sistema imunológico (linfócitos T, linfócitos B, NK, monócitos, macrófagos e 

neutrófilos)(Hutchinson et al., 2011; Mustafa et al., 2015). 



Revisão de Literatura  
  

 

25

Dentre as propriedades compartilhadas pelos opióides e citocinas 

destacam-se sua produção pelas células imunológicas, a atuação parácrina, 

autócrina e endócrina, a redundância funcional e os efeitos pleiotróficos, que 

dependem tanto da sua concentração quanto da duração da ação (Vallejo et 

al., 2004). 

A administração periférica de morfina aumenta rápida e 

significativamente a concentração da citocina pró-inflamatória IL-6. A 

administração de morfina no SNC mimetiza os efeitos da administração 

periférica, enquanto que a coadministração de clorinsodamina, bloqueador 

ganglionar, inibe a elevação da concentração da IL-6, o que sugere haver 

participação do sistema nervoso neurovegetativo neste mecanismo. A 

ativação do córtex da glândula suprarrenal parece ser necessária para a 

elevação das concentrações de  IL-6, pois esta não ocorre em animais 

adrenalectomizados e tratados com morfina assim como em animais 

desprovida da medula adrenal (Houghtling et al., 2002).  

Os opióides parecem atuar diretamente nas células imunológicas, 

pois os linfócitos e os fagócitos mononucleares expressam receptores 

opióides μ, δ e κ e as células imunológicas produzem peptídeos opióides. 

Foi demonstrado que ocorre expressão de RNAm em decorrência da ação 

da β-endorfina e de outros peptídeos derivados da pró-opio-melanocortina 

pelas células esplênicas periféricas, linfócitos e macrófagos (Ninkovic et al., 

2013). Opióides endógenos como a pré-pró-encefalina e a metionina-

encefalina expressam-se nas células T auxiliares (“T helper”) de modo 

autócrino e parácrino. As células T dos tecidos inflamados sintetizam e 

liberam beta-endorfina (Ninkovic et al., 2013). 

A interasão entre opióides e citocinas no SNC incluia modulação dos 

efeitos das citocinas nas células do sistema nervoso pelos opióides 

endógenos e a modulação dos efeitos neurais dos opióides pelas citocinas 

(Hutchinson et al., 2011). 
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3.5.8 Quimiocinas 

Opióides e receptores de quimiocinas são membros da família do 

receptor transmembrana inibitório G. A ativação dos receptores opióides μ e 

δ promove dessenssibilização de alguns subtipos de receptores de 

quimiocinas (CXCR1 e CXCR2). Estes tornam-se fosforilados após a 

administração de opióides e podem contribuir para seus efeitos 

imunossupressores. Os opióides inibem a ação migratória desencadeada 

pelas quimiocinas, via ação em receptores opióides δ e μ expressos em 

monócitos e neutrófilos (Ninkovic et al., 2013). 

As concentrações elevadas de quimiocinas no SNC observadas na 

vigência da inflamação aguda ou lesão tecidual modificar a função neuronial 

alterada e reduzem a analgesia mediada pelos receptores opióides μ. 

Entretanto, os mecanismos precisos que regulam o desenvolvimento da 

dessenssibilização dos receptores de quimiocinas ainda não são conhecidos 

(Rittner et al., 2005).  

É possível que a modulação das quimiocinas induzida pela 

administração de morfina facilite a ocorrência da encefalopatia manifestada 

em diversas infecções retrovirais. Doentes infectados pelo vírus HIV-1 

expressam concentrações elevadas de IL-8, fenômeno que pode ser  

responsável por alguns achados clínicos da síndrome da imunodeficiência 

adquirida (SIDA) (Roy et al., 2011).  

A IL-8 pertence à classe das quimiocinas e exibe atividade pró-

inflamatória. A administração de morfina a culturas das células causa 

diminuição da expressão gênica de IL-8, efeito reversível após a 

administração de β-funaltrexamina, substância antagonista do receptor μ 

(Mahajan et al., 2002). A baixa concentração basal plasmática de IL-8 

observada em doentes tratados com doses elevadas de morfina parece 

preduzir o desfecho desfavorável do tratamento e o desenvolvimento da 

tolerância analgésica (Makimura et al., 2011). 
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3.6 Atuação da glia 

As células da glia (microglícitos, astrócitos e oligodendrócitos) 

constituem mais de 70% do total de população celular do encéfalo e da 

medula espinal. Inicialmente, imaginou-se que eram apenas elementos de 

suporte físico dos neurônios. Atualmente, elas são consideradas primordiais 

para a modulação neuroimunológica do SNC, pois os microgliócitos 

correspondem aos macrófagos e desenvolvem várias funções relacionadas 

à imunidade (Romero-Sandoval; Sweitzer, 2015).  

A ativação da micróglia promove proliferação e aumento da 

expressão de moléculas imunológicas, recrutamento destas para os locais 

da lesão e indução de alterações funcionais, incluindo-se a liberação de 

citocinas e de mediadores inflamatórios. Demonstrou-se que receptores 

opióides são expressos pelos astrócitos, sendo esta expressão regulada 

pelas citocinas. Tanto os astrócitos quanto as células da micróglia 

expressam o receptor opióide κ e produzem várias citocinas. Estes achados 

sugerem que os opióides e as citocinas participam da comunicação entre as 

células gliais e, entre estas, e os neurônios (Wen et al., 2011).  

Tradicionalmente, para a fisiopatologia da dor neuropática 

consideram-se mecanismos neuroniais, como a amplificação das respostas 

dolorosas e aumento da atividade dos neurônios da medula espinal. 

Entretanto, há evidências crescentes sobre a participação de células não-

neuroniais, como as do sistema imunológico, em sua gênese, o que pode 

contribuir para o desenvolvimentos de novos alvos terapêuticos (Thacker et 

al., 2007; Clark et al., 2013). 

A liberação das citocinas e das quimiocinas pelos neurônios e células 

não neuroniais pode influenciar a comunicação entre o sistema neurológico 

periférico e as células gliais, contribuindo para a sensibilização do SNC e 

manutenção da dor (Clark et al., 2013). 
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Figura 2 -  Interações entre neurônios, astrócitos e células da micróglia no 

desenvolvimento e persistência da dor crônica (Mika et al., 2013) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Casuística e Métodos 
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Foi realizado estudo transversal e comparativo que consistiu de 

avaliação de doentes com diagnóstico de dor lombar crônica e radiculopatia 

(dor neuropática) previamente operados para tratar hérnia discal lombar 

(Síndrome Dolorosa Pós-Laminectomia) atendidos no Centro de Dor da 

Divisão da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CD-DCN-HCFMUSP) e tratados 

prolongadamente com ou sem morfina.  

A morfina foi administrada pelas vias intratecal através de sistema 

implantado (bombas) no compartimento subaracnóideo em 18 doentes ou 

pela via oral (VO) em 17 doentes. Em 15 doentes o tratamento 

farmacológico foi realizado sem o uso de opióides. 

Em decorrência das diversas avaliações  realizados da escassez de 

resultados de trabalhos publicados sobre os impactos imunológicos do uso 

de morfina em seres humanos, optou-se por realizar estudo exploratório 

(piloto) em que o total de doentes participantes foi determinado com base na 

população do ambulatório do CD-DCN-HCFMUSP com o diagnóstico de 

Síndrome Dolorosa Pós-Laminectomia (SDPL). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(protocolo de pesquisa 0020/2011 - Anexo A - CAPPesq) e executado 

conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde relativa às Diretrizes Éticas e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa em Seres Humanos. 

A realização do trabalho foi suportada financeiramente pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Processo 

2013/15522-2). 

 



Casuística e Métodos  
  

 

31

4.1 Local e período da coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório do Centro de Dor da 

Divisão da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CD-DCN-HCFMUSP) e no 

Ambulatório da Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (DNFIPQ-HCFMUSP) durante o período de janeiro a dezembro de 

2014.  

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de 

Neurociências – LIM 27 IPQ-HCFMUSP sob supervisão da Dra. Leda Talib e 

no Laboratório Central do Instituto Central do  HCFMUSP. 

 

4.2 Amostra 

Foram avaliados 50 doentes atendidos no Ambulatório do CD-DCN-

HCFMUSP com SDPL, ou seja, lombalgia crônica e radiculopatia (dor 

neuropática), previamente operados para tratar hérnia discal lombar.  

Foram incluídos: 

a) 18 doentes tratados prolongadamente com infusão de morfina 

pela via intratecal com uso de sistema implantável no 

compartimento subaracnóideo (grupo intratecal- IT); 

b) 17 doentes tratados prolongadamente com morfina ou outros 

opióides pela via oral (grupo via oral- VO); 

c) 15 doentes tratados com fármacos não opióides (grupo sem 

opióide – SO). 
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4.3  Critérios de inclusão e exclusão  

4.3.1 Critérios gerais de inclusão 

Foram incluídos doentes com as seguintes características:  

• Idade variando de 25 a 70 anos;  

• Lombalgia e dor radicular durado mais de seis meses;  

• Dor radicular no(s) membro(s) inferior(es);  

• Prévia intervenção cirúrgica na coluna lombar para tratar hérnia 

discal lombar; 

• Tratamento prévio com analgésicos simples, anti-inflamatórios 

não-hormonais, analgésicos adjuvantes (antidepressivos, 

neurolépticos, anticonvulsivantes) e medicina física, 

acompanhados durante período mínimo de um ano no CD-

HCFMUSP; 

• Condições de informar e de concordar com a participação na 

pesquisa e de assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

 

4.3.2 Critérios de inclusão específicos 

Grupo intratecal (IT): utilização de dispositivo implantado para 

infusão de morfina no compartimento subaracnóideo durante período 

mínimo de 180 dias associadamente ou não à administração por VO de 

analgésicos simples e ou adjuvantes (antidepressivos, neurolépticos, 

anticonvulsivantes miorrelaxantes). Os anestésicos locais (p. ex. 

bupivacaína), quando presentes, foram removidos das câmaras das bombas 

implantadas durante  período mínimo de dois meses antes da coleta do LCR 

ou das amostras de outros materiais para exames. 

Grupo oral (VO): utilização por VO de morfina ou outros opióides 

durante período mínimo de 180 dias associadamente ou não ao uso de 
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analgésicos simples e ou adjuvantes (antidepressivos, neurolépticos, 

anticonvulsivantes miorrelexantes). 

Grupo sem opióide (SO): utilização de fármacos não opióides mas 

não de opióides durante período mínimo de 180 dias.  

 

4.3.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os doentes com as seguintes características:   

• Sem dor neuropática redicular com características de SDPL (dor 

de outras origens de acordo com o resultado do exame físico, dos 

dados registrados nos seus prontuários e escores do Questionário 

DN4 ≤4); 

• Diagnóstico de neoplasia maligna, doença inflamatória ou 

autoimune, gestação ou processos infecciosos durante os três 

meses precedentes ao procedimento de coleta do material; 

• Contraindicação para coleta do LCR (coagulopatia ou 

plaquetopenia graves, infecção localizada na região lombar). 

 

4.4 Instrumentos para coleta de dados 

Todos os doentes foram avaliados clínica e neurologicamente. Foram  

coletados exames laboratoriais (sangue periférico e LCR) e aplicados os 

questionários e os inventários de avaliação. Estes processos concluíram-se 

em um ou mais dias. 

 

4.4.1 Revisão de prontuários 

Com base nos prontuários médicos, foram coletados os registros 

hospitalares e dados de identificação, biométricas, clínicos, neurológicos e 

sobre o implante do dispositivo intratecal (grupo IT), doses de morfina 
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utilizadas (grupos IT e VO) e natureza das medicações analgésicas e 

adjuvantes utilizados nos doentes  de todos os grupos. 

 

4.4.2 Protocolos e Questionários 

O protocolo padronizado de avaliação de doentes com dor crônica do 

CD-HCFMUSP foi utilizado para as avaliações clínicas, neurológicas e de 

dor. 

 

Escala Visual Analógica de dor (EVA) (Anexo D) 

A EVA constitui-se de uma linha com 10 cm de comprimento, onde a 

extremidade sinalizada com o algarismo zero (0) correspondeu à “nenhuma 

dor” e a extremidade onde se sinalizou o número dez (10) correspondeu à 

“pior dor possível” percebida pelos doentes. Os doentes foram instruídos a 

sinalizar na linha o ponto que correspondeu à dor que sentia no momento da 

avaliação clínica. 

 

Questionário de Dor McGill (QDM) (Anexo E) 

O Questionário de Dor McGill (McGill Pain Questionaire-MPQ) 

(Melzack, 1975) traduzido e adaptado para a língua portuguesa por Pimenta 

e Teixeira (Pimenta; Teixeira, 1996) visou a avaliar as dimensões da 

experiência dolorosa de acordo com 78 palavras organizadas em quatro 

grandes grupos: sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, avaliativo-

cognitivo e miscelânea.  

Com as palavras do grupo sensitivo-discriminativo (itens 1 a 10) 

aferiu-se a dimensão sensitiva da dor correspondente às propriedades 

mecânicas, térmicas, espaciais e vividez da dor; com as do grupo afetivo-

motivacional (itens 11 a 15) aferiu-se a dimensão afetiva quanto aos 

aspectos de tensão, medo e reações neurovegetativas; com as palavras do 

componente cognitivo-avaliativo (item 16), realizou-se a avaliação global da 
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experiência dolorosa; e com as palavras do grupo miscelânea (itens 17 a 

20), foram avaliadas outras questões relacionadas à dor. Cada item foi 

composto de expressões qualitativamente similares, mas com significados 

que corresponderam às magnitudes crescentes da dor. 

A versão original do QDM permitiu o cálculo de quatro índices. No 

presente estudo foi calculado apenas o escore total, ou seja, o Índice da 

Classificação da Dor (ICD) que representou a somatória dos valores 

atribuídos às palavras escolhidas. Em cada domínio, a palavra que significa 

menor intensidade de dor recebeu o valor 1, a próxima palavra, valor 2 e 

assim por diante. Os valores das palavras escolhidas pelos doentes foram 

somados para obter-se o escore total e o escore individualizado de cada 

dimensão. O valor máximo possível é 78. Os itens incluídos em cada 

dimensão foram:  

Sensitivo = 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 QDM=Σ (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 

AV16, A11, A12, A13, A14, A15, M17, M18, M19, M20).  

 

Inventário Breve de Dor - Brief Pain Inventory (BPI) (Anexo F) 

Utilizou-se o BPI validado para a língua portuguesa (Ferreira et al., 

2011), instrumento fácil compreensão que avalia a magnitude de dor, o 

quanto a dor interfere no cotidiano dos doentes e a eficácia do tratamento. O 

BPI divide-se em duas partes: a primeira refere-se à média das intensidades 

de dor e tem pontuação de zero a dez e a segunda refere-se à interferência 

da dor no cotidiano e tem escores variando de zero a 70.  
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Questionário para Diagnóstico de Dor Neuropática (DN4) (Anexo G) 

Utilizou-se o DN4 validado para a língua portuguesa (Santos et al., 

2010). O questionário DN4 é um instrumento simples e objetivo e com 

propriedade de distinguir a dor neuropática da dor nociceptiva. Compõe-se 

de dez itens, sendo sete obtidos a partir da entrevista com o doente e dois, 

com o exame físico. Considera-se que a dor é neuropática quando o escore 

é maior ou igual a quatro dentre os dez pontos possíveis (Bouhassira et al., 

2008; Santos et al., 2010). 

 

Inventário de Sintomas de Dor Neuropática (NPSI) (Anexo H) 

Utilizou-se o NPSI validado para a língua portuguesa (de Andrade et 

al., 2011) para avaliar algumas dimensões e os diferentes sintomas da dor 

neuropática.O NPSI compõe-se de dez descritores com valores de zero a 

dez que permitem a discriminação e a quantificação de cinco dimensões 

clínicas distintas e relevantes das síndromes neuropáticas dolorosas. O 

valor do escore total varia de 0 a 100. 

 

Escala de Catastrofismo associado à Dor - Pain Catastrophizing 

Scale (PCS) (Anexo I) 

Utilizou-se o questionário de auto-resposta PCS validado para a 

língua portuguesa (Sardá Jr et al., 2008). Compõem-se de 13 itens que 

descrevem um conjunto de pensamentos, percepções ou sentimentos 

associados à dor. O conceito  “catastrophizing” associado à dor engloba três 

dimensões distintas: um componente de ruminação ou obsessão 

relacionada à dor, um componente de magnificação ou exagero da 

valorização da ameaça que a dor representa e um componente de 

desvalorização da capacidade e recursos para controlar e manejar a 

experiência dolorosa.  
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Cada item é graduado em cinco pontos que correspondem à 

frequência com a qual o doente os apresenta, totalizando o escore máximo 

de 52 pontos. 

 

4.4.3 Coleta de dados biométricos: peso, altura, índice de massa 
corpórea (IMC) 

Todos os doentes foram submetidos à medida do peso, altura e 

Índice de Massa Corpórea.  

 

4.4.4 Coleta de material para dosagem de citocinas e 
imunofenotipagem 

Foi coletado sangue periférico para avaliar-se o hemograma 

(contagem de leucócitos e linfócitos), imunofenotipagem dos linfócitos T, B e 

NK (dosagem de linfócitos T, B e células NK) e determinação da 

concentração das citocinas IL-2, IL-4, IL-8, TNFα, IFNγ, IL-5, GM-CSF, IL-6, 

IL-10 e IL-1β. A concentração das citocinas também foi avaliada no LCR.  

 

4.4.4.1 Coleta do sangue periférico  

Foram retirados 10 ml de sangue de cada doente. O sangue foi 

armazenado em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA); 

parte do sangue foi mantido refrigerado e encaminhado até 30 minutos após 

a coleta ao Laboratório de Neurociências - LIM 27 do IPQ-HCFMUSP, onde 

foi imediatamente centrifugado, aliquotado e armazenado a -80° C em tubos 

tipo eppendorf de polipropileno estéril e parte foi armazenado à temperatura 

ambiente e encaminhado ao Laboratório Central do IC-HCFMUSP para a 

realização  da imunofenotipagem. 
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4.4.4.2 Coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) 

O LCR para dosagem das citocinas foi colhido sob técnica asséptica 

e com o doente mantido em decúbito lateral via punção lombar e sob 

anestesia local da pele e dos tecidos profundos correspondentes ao 

interespaço L3-L4 proporcionada pela infiltração de  lidocaína a 2% sem 

vasoconstritor (Xylestesin sem vasoconstritor 2% ®) e realizado pela 

pesquisadora ou outro anestesiologista da DNFIPQ-HCFMUSP. O LCR foi 

acondicionado em tubo tipo Falcon estéril, mantido refrigerado e 

encaminhado até 30 minutos após sua coleta ao Laboratório de 

Neurociências - LIM 27 do IPQ-HCFMUSP. 

 

4.5 Imunofenotipagem dos linfócitos T, B e células NK 

A análise da imunofenotipagem foi realizada no Laboratório Central 

do Instituto Central do HCFMUSP(IC-HCFMUSP), sob supervisão da Dra. 

Leila Antonangelo (número de protocolo de Projeto PR1054- Anexo J).  

A análise foi realizada com citometria de fluxo observando-se o 

procedimento padrão do Laboratório. Antes das análises dos percentuais 

das células NK, foi realizada a quantificação total e diferencial dos leucócitos 

utilizando-se metodologia automatizada (Susmex SF3000 – Roche 

Diagnósticos®, Brasil) para aferir-se o número absoluto dos leucócitos e 

linfócitos. Administrou-se o reagente BD TriTEST CD3 FITC / CD16+56 PE 

CD45 PerCP (Becton Dickinson®, San Diego, Califórnia, Estados Unidos da 

América) visando a aderir os anticorpos do kit comercial marcados com 

fluorescência aos antígenos específicos das membranas das células da 

amostra estudada; o citômetro de fluxo FACSCalibur® (Becton Dickinson®, 

San Diego, Califórnia, Estados Unidos da américa) possibilitou avaliar o 

percentual das células marcadas com fluorescência. As células NK foram 

caracterizadas conforme seus antígenos de superfície como CD45, CD3, 

CD4, CD8, CD19, CD56 e CD16 (Figura 3). Considerou-se para realizar-se 

este estudo o percentual das células NK dentre os linfócitos.  



Casuística e Métodos  
  

 

39

 

 
Legenda: Lymph Events = Eventos relacionados aos linfócitos; CD3+%lymph= percentagem 
dos linfócitos T CD3+; CD16+56+ %lymph = percentagem das células NK (CD16+CD56+) 

 
Figura 3 -  Laudo ilustrativo da citometria de fluxo para quantificação de 

células Natural Killer em citômetro de fluxo FACSCalibur®. 
Figura A: Total de linfócitos analisados em 10.000 eventos, 
percentagens de linfócitos T, de células NK e de CD16+ e 
CD56+. Figura B: População de linfócitos. Figura C: Separação 
dos linfócitos conforme a legenda de cores  
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Os valores de referência dos marcadores da imunofenotipagem estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Valores de referência da imunofenotipagem dos linfócitos T 
(CD45/CD3%, CD45/CD3/CD4, CD45/CD3/CD8, Relação 
CD4/CD8), linfócitos B (CD45/CD19) e linfócitos NK (CD3-
CD16/CD56) de acordo com a citometria de fluxo em percentuais 
(%) e número (nº) de células/mm3  

 
 % N° células/mm³ 

Linfócitos T   

CD45/CD3% 60-87 605-2460 

CD45/CD3/CD4 32-61 493-1666 

CD45/CD3/CD8 14-43 224-1112 

Relação CD4/CD8 - - 

Linfócitos B   

CD45/CD19 5-20 75-520 

Linfócitos NK   

CD3-CD16/CD56 4-28 73-654 

Nota: Valores de referência de acordo com Santagostino et al., (1999) e Shearer et al., (2003). 
 

 

4.6 Leucograma – Valores de referência  

 Os valores de referência do Leucograma estão apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores de referência do leucograma 

Leucograma Mil/mm3 

Leucócitos 4,00-11,00 

Neutrófilos 1,6-7,00 

Eosinófilos 0,05-0,50 

Basófilos 0,00-0,20 

Linfócitos 0,90-3,40 

Monócitos 0,20-0,90 

Nota: Valores de referência do Laboratório Central do IC-HC-FMUSP. 
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4.7 Descrição da técnica para quantificação das citocinas  

As concentrações das citocinas IL-2, IL-4, IL-8, TNFα, IFNγ, IL-5, GM-

CSF, IL-6, IL-10 e IL-1β no LCR e no plasma foram avaliadas 

simultaneamente utilizando-se o kit Multiplex® Invitrogen’s Cytokine 10-Plex 

Panel (Millipore, Missouri, EUA) de acordo com o método Luminex. A 

tecnologia Luminex xMAP® (MAP: Multiple Analyte Profiling, IL-2, IL-4, IL-8, 

TNFα, IFNγ, IL-5, GM-CSF, IL-6, IL-10 e IL-1β) envolve um processo que 

cora microesferas de látex com dois fluoróforos e cria 100 conjuntos 

diferentes de microesferas, cada uma com  assinatura baseada em “códigos 

de cores” e que pode ser identificada com o instrumento Luminex. Os kits 

Multiplex utilizam estas microesferas como base do imunoensaio. Os 

ensaios fundamentam-se na metodologia “sanduíche” convencional de dois 

locais. Os anticorpos de captura específicos para cada analito imobilizam-se 

nas microesferas por ligações covalentes não reversíveis. Quando o analito 

(amostra) liga-se aos anticorpos de captura biotinilado localizados na 

superfície das microesferas, realiza-se a detecção final com um marcador 

fluorescente, a ficoeritrina, que se  liga ao anticorpo de detecção. 

O equipamento Luminex movimenta estas esferas em  uma fila única 

em um citômetro de fluxo via feixes de dois lasers diferentes. O primeiro 

feixe de laser detecta (classifica) a microesfera (o código de cor do ensaio) e 

o segundo laser quantifica o sinal de reporte de cada microesfera. 

As concentrações séricas das citocinas foram expressas em 

picogramas/ml (pg/ml), sendo considerado valor zero quando a quantidade 

das citocinas foi indetectável.  
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4.8 Análise dos dados  

As variáveis classificatórias foram apresentadas descritivamente em 

tabelas de contingência contendo frequências absolutas (n) e relativas (%). 

A associação entre elas foi avaliada com o uso do teste qui-quadrado ou 

teste da razão de verossimilhança. 

A normalidade das variáveis quantitativas foi avaliada com o uso do 

teste de Kolmogorov-Smirnov.  

As variáveis quantitativas foram apresentadas descritivamente em 

tabelas de acordo com as médias, desvios padrões ou medianas e percentis 

25 e 75. As variáveis que apresentaram distribuição normal foram avaliadas 

com a análise de variância e as demais com testes não paramétricos de 

Kruskal-Wallis e Dunn (comparação de três grupos) e Mann-Whitney 

(comparação de dois grupos). 

A correlação entre as variáveis quantitativas foi avaliada com o 

coeficiente de Spearman. 

Os cálculos foram processados no software SPSS versão 18 

(Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, EUA) . 

Os valores com p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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5.1 Análise das características sociodemográficas e biométricas 

Participaram do estudo 50 doentes, que foram distribuídos em três 

grupos, sendo que 18 (36%) pertenciam ao grupo intratecal (IT), 17 (34%), 

ao grupo via oral (VO) e 15 (30%), ao grupo sem opióide (SO).  

A maioria dos doentes era de cor branca e do sexo feminino e as 

idades variaram  de 32 a 69 anos, e as idades, pesos, alturas, índice de 

massa corpórea (IMC), sexo, cor e escolaridade dos doentes dos três grupos 

foram estatisticamente semelhantes entre si (Tabelas 3 e 4).  

 

Tabela 3 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) 
e sem opióide (SO) em números absolutos (n) quanto às médias, 
desvios padrão e probabilidade de significância (p), das idades e 
características biométricas (HC-FMUSP- 2014) 

 

Variável IT 
(n=18) 

VO 
(n=17) 

SO 
(n=15) p 

Idade (anos)# 48,72 ± 10,64 52,29 ± 8,99 56,60 ± 6,16 0,056 

Peso (kg) # 74,06 ± 9,11 67,12 ± 9,96 72,40 ± 8,05 0,07 

Altura (m) # 1,66 ± 0,10 1,60 ± 0,05 1,64 ± 0,06 0,07 

IMC (kg/m2) # 26,87 ± 3,07 26,20 ± 3,73 26,80 ± 3,29 0,20 

#Análise de variância 

IMC = Índice de Massa Corpórea 
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Tabela 4 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) 
e sem opióide (SO) quanto às características sociodemográficas 
em números absolutos (n), percentagens (%) e probabilidade de 
significância (p) (HC-FMUSP- 2014) 

 

Variável IT 
(n=18) 

VO 
(n=17) 

SO 
(n=15) p 

Sexo#     

Feminino 11 (61,1%) 10 (58,8%) 10 (66,6%) 0,56 

Masculino 7 (38,8%) 7 (41,2%) 5 (33,3%)  

Cor§     

Branca 12 (66,7%) 13 (86,7%) 11 (73,3%) 0,36 

Negra 3 (16,7%) 2 (13,3%) 3 (20%)  

Parda 3 (16,7%) 0 (0%) 1 (6,7%)  

Escolaridade§     

Analfabeto 1 (5,6%) 1 (5,9%) 1 (6,7%) 0,42 

Fundamental 6 (33,3%) 4 (23,5%) 4 (26,7%)  

1º grau incompleto 1 (5,6%) 1 (5,9%) 5 (33,3%)  

1º grau completo 4 (22,2%) 4 (23,5%) 2 (13,3%)  

2º grau completo 5 (27,8%) 6 (35,3%) 1 (6,7%)  

Superior completo 1 (5,6%) 1 (5,9%) 2 (13,3%)  
#Teste qui-quadrado; § Teste da razão de verossimilhança 
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5.2  Características clínicas 

A maioria dos doentes havia sido submetida a um procedimento 

operatório. Todos os doentes apresentavam radiculopatia associadamente 

ou não à lombociatalgia e ou síndrome dolorosa miofascial. Foi constatada 

dor neuropática mais frequentemente nos dermatômeros L4-L5, L5 e L5-S1. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos dos 

doentes em relação a o número de operações, localização dermatomérica 

da dor e diagnósticos nosológicos. 

 

Tabela 5 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) 
e sem opióide (SO) em números absolutos (n), percentagens (%) 
e probabilidade de significância (p) quanto ao número de 
operações realizados na coluna lombar, localização 
dermatomérica da dor e diagnósticos nosológicos (HC-FMUSP- 
2014). 

 

Variável IT 
(n=18) 

VO 
(n=17) 

SO 
(n=15) p 

Número de cirurgias#     

Uma 10 (55,6%) 10 (58,8%) 9 (60%) 0,99 

Duas 5 (27,8%) 4 (23,5%) 3 (20%)  

3 ou mais 3 (16,7%) 3 (17,6%) 3 (20%)  

Localização dor#     

L4 1 (4,3%) 1 (4,8%) 1 (5,6%) 0,85 

L4+L5 5 (21,7%) 7 (33,3%) 5 (27,8%)  

L5 5 (21,7%) 3 (14,3%) 5 (27,8%)  

L5+S1 8 (34,8%) 5 (23,8%) 5 (27,8%)  

S1 4 (17,4%) 4 (19%) 1 (5,6%)  

 Padrão dermatomérico mal definido 0 (0%) 1 (4,8%) 1 (5,6%)  

Diagnóstico nosológico#     

RP 12 (66,7%) 11 (64,7%) 9 (60%) 0,941 

RP + LC 4 (22,2%) 5 (29,4%) 5 (33,3%)  

RP + LC+ SDM 2 (11,1%) 1 (5,9%) 1 (6,7%)  

*Teste da razão de verossimilhança;L4= quarto dermatõmero lobar; L5= quinto dermatõmero lobar; 
S1= primeiro dermatõmero sacral  

RP= Radiculopatia; LC= Lombociatalgia; SDM= Síndrome Dolorosa Miofascial 
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Não houve diferenças entre os doentes dos grupos de estudo quanto 

aos escores avaliações realizadas com os questionários e inventários DN4, 

NPSI, MPQ, BPI, PCS e EVA (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Questionário DN4 para Avaliação de Dor Neuropática (DN4), Inventário de Sintomas de Dor Neuropática 
(NPSI), Questionário de Dor McGill (MPQ), Inventário Breve de Dor (BPI), Escala de Catastrofismo Associado à 
Dor (PCS) e Escala Visual Analógica de dor (EVA). Escores do dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n), medianas (Q1-Q3) e probabilidade de significância (p) (HC-
FMUSP- 2014) 

 

Variável  
IT 

(n=18) 
VO 

(n=17) 
SO 

(n=15) p 
Medianas (Q1-Q3) Medianas (Q1-Q3) Medianas (Q1-Q3) 

DN4*  6,5 (6,0- 8,25) 6,0 (6,0-7,0) 6,0 (6,0-7,0) 0,28 

NPSI*  52,5 (24,8-73,5) 59,0 (46,0-73,5) 58,0 (47,0-80,0) 0,45 

MPQ# Total 51,7 (6,01) 50,6 (5,65) 49,9 (5,73) 0,68 

BPI* Dor mais fraca 3,5 (2,0-5,0) 2,0 (5,0-6,5) 4,0 (2-6,0) 0,80 

BPI* Média de Dor 6,0 (5,0-7,25) 6,0 (7,0-8,0) 5,0 (7,0-8,0) 0,07 

BPI* Dor mais forte 8,0 (5,75-8,25) 8,0 (5,0-8,0) 8,0 (7,0-9,0) 0,44 

BPI* Dor no momento 7,5 (4,5- 8,0) 8,0 (6,0-8,0) 8,0 (6,0-8,0) 0,51 

BPI* Interferência 43,0 (21,8-56,0) 48,0 (40,5-58,0) 40,0 (28,0-46,0) 0,14 

PCS*  28,0 (24,8-39,3) 38,0 (32,5-47,0) 39,0 (34,0-41,0) 0,03 

EVA*  8,0 (6,75-8,0) 8,0 (6,0-8,0) 8,0 (7,0-8,0) 0,74 

*Teste de Kruskall Wallis; #Análise de Variância 
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5.3 Uso de adjuvantes não opióides  

Os antidepressivos utilizados pelos doentes foram amitriptilina, 

venlafaxina, imipramina e paroxetina; os anticonvulsivantes foram 

carbamazepina e gabapentina; a clorpromazina foi o único neuroléptico, o 

clonazepam foi o único benzodiazepínico e foi o Relaxante Muscular HC 

produzido na Unidade de Farmacotécnica da Divisão de Farmácia do IC-

HCFMUSP (100 mg de carisoprodol e 200 mg de dipirona) foi o único 

relaxante . Não houve diferenças significativas entre os doentes dos três 

grupos em relação ao uso de fármacos analgésicos não opióides (p> 0,05). 

Na tabela 7 apresentam-se os adjuvantes não opióides pelos doentes dos 

grupos IT, VO e SO. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto ao uso de adjuvantes 
analgésicos, em números absolutos (n), percentagens (%) e 
probabilidade de significância (p) (HC-FMUSP- 2014) 

 

* Teste qui-quadrado  

 

Medicação analgésica 
adjuvante* 

IT 
n=18 
n (%) 

VO 
n=17 
n (%) 

SO 
n=15 
n (%) 

p 

Antidepressivos 13 (72,3) 9 (52,9) 10 (66,7) 0,47 

Anticonvulsivantes 10 (55,6) 10 (58,8) 12 (80,0) 0,29 

Neurolépticos 5 (27,8) 3 (17,6) 5 (33,3) 0,58 

Relaxantes musculares 6 (33,4) 6 (35,3) 8 (53,3) 0,44 

Benzodiazepínicos 3 (16,7) 2 (11,7) 4 (26,7) 0,53 
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5.4  Utilização da morfina pelos doentes dos grupos Intratecal e Via 
Oral 

A duração da utilização da morfina foi significativamente maior nos 

doentes do grupo IT do que nos do grupo VO (p<0,001). A dose diária da 

morfina foi maior nos doentes do grupo VO do que nos do grupo IT 

(p=0,001). Entretanto, as doses equivalentes de morfina por VO foram 

estatisticamente maiores nos doentes do grupo IT do que nos do grupo VO 

(p=0,007). 

O Índice de Escalonamento de Opióide (OEI %) foi estatisticamente 

maior nos doentes do grupo IT do que nos do grupo VO (p<0,001), ao passo 

que o OEI mg foi estatisticamente maior nos doentes do grupo VO do que 

nos do grupo IT. As doses acumuladas de morfina (dose diária multiplicada 

pelo número de dias de uso) foram significativamente maiores nos doentes 

do grupo VO do que nos do grupo IT (p= 0,006). Na tabela 8 são 

apresentados os dados relativos à duração do uso e às doses utilizadas de 

morfina pelos doentes dos grupos IT e VO.  

 

Tabela 8 -  Duração da utilização (em meses) e consumo de morfina (dose 
diária e equivalente oral de morfina), Índice de Escalonamento 
de Opióide (OEI) em mg e % e dose acumulada de morfina nos 
doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) e sem opióide 
(SO), em números absolutos (n), percentagens (%), percentil 25 
(Q1), percentil 75 (Q3) e probabilidade de significância (p) (HC-
FMUSP- 2014) 

 

Variável* 
IT (n=18) VO (n=17) 

p 
Medianas (Q1-Q3) Medianas (Q1-Q3) 

Duração (meses) 72,0 (30-138,0) 12,0 (8,0-18,0) 0,001 

Dose (mg/dia) 2,4 (2,0-4,0) 60,0 (40,0-80,0) 0,001 

Equivalente oral (mg) 646,0 (333,0-1200,0) 60,0 (40,0-80,0) 0,007 

OEI % 23,1 (16,2-45,1) 0,08 (0,05-0,13) <0,001 

OEI (mg) 0,23 (0,16-0,45) 8,34 (5,55-13,7) <0,001 

Dose acumulada (mg) 6048 (3151-16380) 21600 (14400-43200) 0,006 

*Teste de Mann-Whitney 
 
 
 



Resultados  
  

 

 

51

Nos gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 representam-se a duração da utilização da 

morfina, a dose diária de morfina, o consumo de morfina em equivalentes 

das doses por via oral, o Índice de Escalonamento de Opióides em mg e em 

percentagem dos doentes dos grupos IT e VO, respectivamente.  

 

 

Gráfico 1 -  Representação gráfica da duração da utilização da morfina (em 
meses) dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral (VO) 
(HC-FMUSP- 2014) 
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Gráfico 2 -  Representação gráfica da dose diária de morfina dos doentes 
dos grupos intratecal (IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Representação gráfica do consumo de morfina (em mg) em 
equivalentes por VO dos doentes dos grupos intratecal (IT) e 
via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) 
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Gráfico 4 -  Representação gráfica do Índice de Escalonamento de Opióide 
em miligramas (OEI mg) dos doentes dos grupos intratecal (IT) 
e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) 

 

 

 

 

Gráfico 5 -  Representação gráfica do Índice de Escalonamento de Opióide 
em percentagens (OEI%) dos doentes dos grupos intratecal 
(IT) e via oral (VO) (HC-FMUSP- 2014) 
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5.5  Comparação entre as concentrações das citocinas no LCR e no 
plasma dos doentes dos grupos Intratecal (IT), Oral (VO) e Sem 
Opióide (SO) 

Exceto para a IL-8 e a IL1-β, as concentrações (pg/ml) das citocinas 

IL-4, IL-2, TNFα, IFNγ, IL-5, GM-CSF, IL-6 e IL-10 nos doentes dos grupos 

IT, VO e SO foram significativamente maiores no plasma do que no LCR  

(p< 0,05) (Tabela 9). 
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Tabela 9 -  Distribuição das concentrações das citocinas (em pg/ml) em medianas e Q1-Q3 no líquido cefalorraquidiano 
(LCR) e no plasma dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) e sem opióide (SO) (HC-FMUSP- 2014) 

 

Citocinas* 
(pg/mL)   

IT
(n=18) 

VO
(n=17) 

SO
(n=15) p 

Medianas (Q1-Q3) Medianas (Q1-Q3) Medianas (Q1-Q3)

IL-8  
Plasma 50,94 (42,74-56,89) 68,29 (40,28-86,12) 45,28 (37,55-75,12) 0,54 
LCR 62,12 (43,96-80,57) 76,28 (57,47-180,5) 65 (60,75-69,42) 0,27 
p 0,211 0,116 0,477  

IL-4  
Plasma 35,36 (25,88-40,8) 46,22 (23,29-64,94) 30,54 (16,55-38,22) 0,22 
LCR 0,54 (0,31-0,57) 0,57 (0,48-1,28) 0,41 (0,34-0,49) 0,15 
p <0,001 0,001 0,003  

IL-2  
Plasma 7,29 (5,10-10,38) 5,8 (4,69-10,12) 6,75 (5,43-9,99) 0,75 
LCR 0,37 (0,37-0,37) 0,37 (0,37-0,37) 0,37 (0,37-0,37) 0,47 
p 0,001 0,001 0,004  

TNFα  
Plasma 41,58 (29,47-60,20) 45,44 (42,82-116,73) 33,49 (26,34-51,97) 0,36 
LCR 0,29 (0,29-0,35) 0,29 (0,29-0,43) 0,29 (0,29-0,32) 0,92 
p 0,001 0,001 0,003  

IFNγ 
Plasma 44,82 (34,63-66,73) 71,38 (34,15-98,74) 39,21 (26,48-68,95) 0,18 
LCR 0,14 (0,05-0,19)# 0,19 (0,14-0,20) 0,19 (0,18-0,19) 0,04
p 0,001 0,001 0,003  

IL-5  
Plasma 5,06 (3,63-7,45) 7,09 (4,2-11,59)# 4,21 (2,74-6,08) 0,02
LCR 0,53 (0,53-0,53) 0,53 (0,53-0,53) 0,53 (0,53-0,53) 0,65 
p 0,001 0,001 0,008  

GM-CSF  
Plasma 10,97 (5,16-16,42) 14,99 (8,45-27,99)# 7 (3,83-12,5) 0,04
LCR 0,53 (0,53-0,53) 0,53 (0,53-0,53) 0,53 (0,53-0,53) 1,00 
p 0,001 0,001 0,004  

IL-6  
Plasma 8,13 (5,74-10,86) 10,35 (6,85-15,56) 6,55 (3,78-0,53) 0,15 
LCR 1,6 (1,04-2,92) 2,01 (1,02-2,88) 1,39 (0,88-2,14) 0,48 
p 0,001 0,027 0,004  

IL-10  
Plasma 8,61 (5,9-20,07) 14,3 (10,59-33,95) 7,19 (4,8-19,5) 0,09 
LCR 0,66 (0,66-0,66) 0,66 (0,66-0,66) 0,66 (0,66-0,66) 0,38 
p 0,001 0,027 0,004  

IL-1β 
Plasma 0,53 (0,34-0,7) 0,77 (0,47-1,00) 0,44 (0,38-0,82) 0,17 
LCR 1,73 (1,46-2,05) 1,98 (1,66-2,72) 1,75 (1,64-1,92) 0,15 
p 0,001 0,001 0,003  

*Comparação entre os grupos: Kruskal-Wallis, comparação entre as concentrações no LCR e no plasma: teste dos sinais de Wilcoxon; #Significativa em relação ao 
grupo SO (Teste de Dunn) 
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As concentrações liquóricas de IFNγ foram significativamente maiores 

nos doentes dos grupos VO e SO em relação aos do grupo IT (p= 0,040); as 

concentrações plasmáticas de IL-5 foram significativamente maiores nos 

doentes do grupo VO do que nos do grupo SO (p= 0,02); e as concentrações 

plasmáticas de GM-CSF foram significativamente maiores nos doentes dos 

grupos VO e IT em relação aos do grupo SO (p= 0,04) (gráficos 6 e 7). 

 
 
Gráfico 6 -  Representação gráfica das concentrações de IFN-γ (em pg/ml) 

no líquido cefalorraquidiano (LCA) dos doentes dos grupos 
intratecal (IT), via oral (VO) e sem opióide (SO) (HC-FMUSP- 
2014) 
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Gráfico 7 -  Representação gráfica das concentrações plasmáticas de IL-5 
em pg/ml dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral (VO) 
e sem opióide (SO) (HC-FMUSP- 2014) 
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5.6 Imunofenotipagem dos linfócitos T, B e NK 

Não houve diferenças estatisticamente significativas na expressão 

dos antígenos de superfície (CD) dos linfócitos entre os doentes dos grupos 

IT, VO e SO (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n), médias, 
desvios padrões (DP), percentil 25 (Q1), percentil 75 (Q3) e 
probabilidade de significância (p), quanto à imunofenotipagem 
dos linfócitos T, B e NK (HC-FMUSP- 2014) 

 

Variável IT 
(n=18) 

VO 
(n=17) 

SO 
(n=15) p 

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP  

CD45/CD3%* 0,74 ± 0,08 0,72 ± 0,09 0,71 ± 0,09 0,52 

N0 céls CD45/CD3* 1780 ± 785 1518 ± 668 1734 ± 623 0,51 

CD45/CD3/CD4%* 0,45 ± 0,08 0,43 ± 0,09 0,47 ± 0,11 0,36 

N0 céls CD45/CD3/CD4* 1101 ± 536 896 ± 434 1123 ± 366 0,29 

CD45/CD3/CD8%* 0,3 ± 0,11 0,28 ± 0,1 0,23 ± 0,08 0,19 

N0 céls CD45/CD3/CD8* 663 ± 339 595 ± 302 590 ± 336 0,77 

 Mediana (Q1-Q3) Mediana (Q1-Q3) Mediana (Q1-Q3)  

Relação CD4/CD8** 1,71 (1,22-2,12) 1,66 (1,04-1,97) 1,92 (1,53-2,98) 0,37 

CD45/CD19%** 0,11 (0,07-0,16) 0,12 (0,1-0,13) 0,11 (0,08-0,13) 0,69 

N0 céls CD45/CD19** 213 (123-437) 195 (179-309) 227 (174-371) 0,85 

CD45/CD3-CD16/CD56%** 0,13 (0,08-0,17) 0,12 (0,1-0,19) 0,12 (0,1-0,22) 0,85 

N0 céls CD45/CD3-CD16/CD56** 206 (166-343) 231 (202-359) 313 (212-473) 0,32 

*Análise de variância; **Kruskal-Wallis 
céls=células; CD= contagem diferencial de linfócitos (grupo de diferenciação) 
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5.7 Leucograma 

Não houve diferença estatisticamente significativa quanto ao número 

de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e linfócitos entre os doentes 

dos grupos IT, VO e SO. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) em números absolutos (n) quanto às 
medianas, percentil 25 (Q1), percentil 75 (Q3), desvios padrões 
(DP) e probabilidade de significância (p) quanto ao número de 
leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e linfócitos no 
Leucograma (HC-FMUSP- 2014) 

 

Leucograma IT 
(n=18) 

VO 
(n=17) 

SO 
(n=15) p 

 Mediana (Q1-Q3) Mediana (Q1-Q3) Mediana (Q1-Q3)  

Leucócitos* 6,97 (5,78 - 8,19) 7,39 (5,9 - 9,39) 7,5 (6,42 - 8,61) 0,50 

Neutrófilos* 3,74 (2,62 - 4,82) 4,34 (3,81 - 5,94) 4,25 (3,49 - 4,92) 0,26 

Eosinófilos* 0,14 (0,1 - 0,22) 0,1 (0,05 - 0,15) 0,13 (0,1 - 0,22) 0,14 

Basófilos* 0,03 (0,02 - 0,03) 0,02 (0,02 - 0,04) 0,03 (0,02 - 0,04) 0,70 

Linfócitos* 1,99 (1,75 - 2,66) 1,95 (1,46 - 2,59) 2,24 (1,97 - 2,92) 0,37 

 Média ± DP Média ± DP Média ± DP  

Monócitos# 0,51 ± 0,16 0,56 ± 0,3 0,66 ± 0,22 0,20 

* Kruskal-Wallis; #Análise de variância 
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5.8 Correlações entre parâmetros da imunofenotipagem e utilização 
de morfina  

Houve correlação estatisticamente positiva entre a duração do 

tratamento e o número dos linfócitos T CD45/CD3/CD8 nos doentes do 

grupo VO em relação aos do grupo IT (p=0,013). Houve associação 

significativamente negativa entre a dose final diária da morfina e o número 

de linfócitos T CD45/CD3/CD4 (p=0,05) nos doentes do grupo VO (Tabela 

12). 
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Tabela 12 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral 
(VO) quanto aos coeficientes de correlação de Spearman (r) e 
probabilidade de significância (p) dos parâmetros da 
imunofenotipagem, consumo de morfina, duração do 
tratamento (em meses), dose final de morfina (em mg) e 
equivalente oral de morfina (em mg) (HC-FMUSP- 2014) 

 

Linfócitos Grupo 
Duração (meses) Dose final (mg) 

Equivalente de 
morfina por via 

oral (mg) 

r p r p r p 

LT CD45/CD3 % 
IT -0,192 0,445 0,432 0,108 0,375 0,125 

VO -0,139 0,607 0,359 0,553 -0,070 0,805 

LT N° céls CD45/CD3 
IT -0,012 0,961 0,040 0,889 0,296 0,233 

VO 0,348 0,186 -0,616 0,269 0,165 0,557 

LT CD45/CD3/CD4 % 
IT -0,208 0,409 0,124 0,659 0,255 0,308 

VO -0,296 0,266 -0,667 0,219 -0,111 0,693 

LT N° céls CD45/CD3/CD4 
IT -0,089 0,726 -0,065 0,819 0,238 0,342 

VO 0,270 0,311 -0,872 0,054 -0,002 0,995 

LT CD45/CD3/CD8 % 
IT 0,007 0,979 0,257 0,354 0,117 0,643 

VO 0,270 0,313 0,289 0,637 0,010 0,971 

LT N° céls CD45/CD3/CD8 
IT -0,138 0,598 -0,024 0,934 0,094 0,720 

VO 0,603 0,013 0,051 0,935 0,254 0,361 

LT Relação CD4/CD8 
IT -0,024 0,925 -0,140 0,618 0,001 0,997 

VO -0,333 0,208 -0,359 0,553 -0,074 0,793 

LB CD45/CD19 % 
IT -0,037 0,885 -0,352 0,198 -0,124 0,624 

VO -0,047 0,862 -0,789 0,112 0,221 0,428 

LB N° céls CD45/CD19 
IT 0,127 0,615 -0,273 0,324 0,007 0,977 

VO 0,332 0,210 -0,616 0,269 0,037 0,896 

NK CD45/CD3-CD16/CD56 % 
IT 0,066 0,795 -0,170 0,546 -0,161 0,522 

VO 0,081 0,767 -0,359 0,553 -0,100 0,724 

NK N° céls CD45/CD3-
CD16/CD56 

IT 0,196 0,437 -0,068 0,809 0,020 0,938 

VO 0,458 0,074 -0,410 0,493 -0,059 0,834 

LT= Linfócitos T; LB= Linfócitos B; NK= Linfócitos NK 
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Houve correlação positiva entre o OEI% e o OEI mg e a percentagem 

de linfócitos T CD45/CD3/CD4 nos doentes do grupo IT (p= 0,02). Houve 

correlação negativa entre o OEI% e OEI mg e a percentagem de linfócitos 

NK (CD45/CD3/CD56%) nos doentes do grupo IT (p=0,05 e p=0,04 

respectivamente). Houve correlação positiva entre a dose cumulativa de 

morfina (em mg) nos doentes do grupo IT e a percentagem de linfócitos NK 

(CD45/CD3/CD56%) (p=0,02) e correlação positiva entre a dose cumulativa 

de morfina (em mg) e o número de linfócitos NK (CD45/CD3-CD16/CD56) 

nos doentes dos grupos IT (p=0,007) e VO (p=0,009) (Tabela 13). 
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Tabela 13 -  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral 
(VO) quanto aos coeficientes de correlação de Spearman (r) e 
probabilidade de significância (p) dos parâmetros da 
imunofenotipagem e Índice de Escalonamento de Opióide 
(OEI) em mg e % e Dose Cumulativa em mg (HC-FMUSP- 
2014) 

 

Linfócitos Grupo 
OEI 
(%) 

OEI 
(mg) 

Dose 
Cumulativa 

(mg) 

r p r p r p 

CD45/CD3% 
IT 0,393 0,147 0,404 0,135 0,068 0,810 

VO -0,379 0,202 -0,379 0,202 -0,345 0,207 

N° céls CD45/CD3 
IT 0,400 0,140 0,388 0,153 -0,239 0,390 

VO -0,191 0,532 -0,191 0,532 0,051 0,858 

CD45/CD3/CD4 % 
IT 0,580 0,024 0,577 0,024 -0,222 0,427 

VO -0,064 0,836 -0,064 0,836 -0,298 0,280 

N° céls CD45/CD3/CD4 
IT 0,379 0,164 0,366 0,179 -0,300 0,277 

VO -0,111 0,719 -0,111 0,719 0,043 0,878 

CD45/CD3/CD8 % 
IT -0,113 0,689 -0,097 0,732 0,170 0,545 

VO -0,165 0,591 -0,165 0,591 0,073 0,797 

N° céls CD45/CD3/CD8 
IT 0,064 0,829 0,070 0,811 -0,244 0,401 

VO -0,271 0,370 -0,271 0,370 0,246 0,378 

Relação CD4/CD8 
IT 0,250 0,369 0,232 0,405 -0,154 0,585 

VO 0,053 0,864 0,053 0,864 -0,192 0,494 

CD45/CD19 % 
IT -0,154 0,584 -0,159 0,572 -0,383 0,159 

VO 0,211 0,489 0,211 0,489 -0,091 0,746 

N° céls CD45/CD19 
IT 0,214 0,443 0,206 0,462 -0,436 0,104 

VO -0,075 0,808 -0,075 0,808 0,105 0,710 

CD45/CD3-CD16/CD56% 
IT -0,686 0,005 -0,694 0,004 0,564 0,029 

VO 0,415 0,159 0,415 0,159 0,368 0,177 

N° céls CD45/CD3-
CD16/CD56 

IT -0,411 0,128 -0,422 0,117 0,668 0,007 

VO 0,313 0,298 0,313 0,298 0,650 0,009 
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5.9 Correlações entre concentração de citocinas no líquido 
cefalorraquidiano e no plasma e a EVA nos doentes dos grupos 
Intratecal, Via Oral e Sem Opióide 

Houve associação entre a IL-2 no LCR e a magnitude da dor de 

acordo com a EVA nos doentes do grupos IT (p<0,001) e VO (p<0,001); esta 

associação não foi observada em relação à IL-2 plasmática (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto aos coeficientes de correlação 
de Spearman (r) e probabilidade de significância (p) entre as 
concentrações de citocinas em pg/ml no líquido 
cefalorraquidiano (LCR) e Escala Visual Analgésica de Dor 
(EVA) (HC-FMUSP- 2014) 

 
Citocinas 
(pg/ml) 

IT VO SO 

r p r p r p 

IL-8  -0,15 0,21 0,18 0,50 -0,07 0,69 

IL-4  -0,18 0,15 0,24 0,37 0,24 0,49 

IL-2  0,20 <0,001 0,13 0,001 - - 

TNFα -0,09 0,15 0,14 0,61 0,42 0,27 

IFNγ -0,27 0,10 -0,06 0,65 0,02 0,72 

IL-5 -0,17 0,003 -0,38 0,001 0,28 0,47 

GM-CSF  - - - - - - 

IL-6  -0,27 0,10 0,03 0,89 -0,23 0,39 

IL-10  - - 0,15 0,57 - - 

IL-1β  -0,21 0,15 0,18 0,50 0,09 0,78 

-= sem variação na concentração da citocina. 
 

Houve associação negativa entre a IL-5 no LCR e os valores da EVA 

nos doentes dos grupos IT (p= 0,003) e VO (p<0,001) (Tabela 14). 
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Houve correlação negativa entre as IL-4, IL1β e GM-CSF plasmáticas 

e os valores da Escala Visual Analgésica de Dor (EVA) nos doentes do 

grupo IT (tabela 15). 

 

Tabela 15 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT), via oral 
(VO) e sem opióide (SO) quanto aos coeficientes de correlação 
de Spearman (r) e probabilidade de significância (p) entre as 
concentrações plasmáticas de citocinas em pg/ml e os escores 
da  Escala Visual Analgésica de Dor  (EVA) (HC-FMUSP- 
2014) 

 
Concentração plasmática  
das citocinas (pg/ml) 

IT VO SO 

r p r p r p 

IL-8  -0,24 0,22 0,28 0,30 -0,17 0,39 

IL-4  -0,46 0,05 0,30 0,24 -0,19 0,34 

IL-2  -0,34 0,10 0,15 0,55 0,11 0,68 

TNFα -0,36 0,08 0,36 0,15 -0,18 0,36 

IFNγ -0,08 0,55 0,25 0,32 -0,29 0,19 

IL-5 -0,33 0,11 0,43 0,08 -0,21 0,31 

GM-CSF  -0,46 0,05 0,15 0,56 -0,19 0,34 

IL-6  -0,19 0,30 0,13 0,60 -0,11 0,51 

IL-10  -0,36 0,08 0,18 0,49 -0,02 0,74 

IL-1β -0,73 0,003 -0,34 0,12 -0,006 0,83 
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5.10 Correlações entre as concentrações das citocinas no líquido 
cefalorraquidiano (LCR) e no plasma e a duração do tratamento 
(em meses), dose final de morfina (em mg) e equivalente por via 
oral de morfina (em mg) nos doentes dos grupos Intratecal (IT), 
Via Oral (VO) e Sem Opióide (SO) 

 

Na tabela 16 apresentam-se as correlações entre as concentrações 

de citocinas (em pg/ml) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e a duração do 

tratamento (em meses), dose final de morfina (em mg) e equivalente de 

morfina por via oral (em mg) nos doentes dos grupos IT e VO. 
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Tabela 16 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral 
(VO) quanto aos coeficientes de correlação de Spearman (r) e 
probabilidade de significância (p) entre as concentrações de 
citocinas em pg/ml no líquido cefalorraquidiano (LCR) e 
duração do tratamento (em meses), dose final de morfina (em 
mg) e equivalente de morfina por via oral (em mg) (HC-
FMUSP- 2014) 

 

Concentração das 
citocinas no LCR 
 (pg/mL) 

Grupo 

Duração do 
tratamento  
(em meses) 

Dose final  
de morfina (mg) 

Equivalente de 
morfina por via oral 

(mg) 

r p r p r p 

IL-8  
IT 0,137 0,612 0,248 0,394 -0,315 0,234 

VO -0,193 0,490 -0,462 0,434 -0,070 0,821 

IL-4  
IT -0,026 0,923 0,059 0,842 -0,312 0,239 

VO -0,445 0,096 -0,237 0,701 -0,063 0,838 

IL-2  
IT -0,088 0,745 0,381 0,180 -0,458 0,074 

VO 0,258 0,354 - - 0,041 0,895 

TNFα 
IT -0,248 0,355 -0,213 0,465 -0,703 0,002 

VO 0,038 0,892 - - 0,283 0,348 

IFNγ 
IT 0,026 0,924 0,337 0,239 -0,130 0,630 

VO -0,232 0,406 -0,132 0,833 -0,024 0,939 

IL-5  
IT 0,029 0,914 0,450 0,107 0,226 0,400 

VO 0,472 0,076 - - -0,211 0,489 

GM-CSF  
IT - - - - - - 

VO - - - - - - 

IL-6  
IT -0,158 0,559 -0,018 0,952 -0,249 0,353 

VO 0,283 0,307 -0,205 0,741 0,140 0,649 

IL-10  
IT - - - - - - 

VO -0,100 0,722 - - 0,220 0,470 

IL-1β 
IT 0,135 0,618 0,259 0,372 -0,379 0,147 

VO -0,127 0,653 -0,462 0,434 -0,012 0,970 

-= sem variação na concentração da citocina. 
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Houve correlação negativa entre a concentração de TNFα no LCR e a 

dose equivalente por via oral de morfina (p=0,02) nos doentes do grupo IT. 

 
Tabela 17 - Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral 

(VO) quanto às correlações entre as concentrações 
plasmáticas de citocinas (em pg/ml) e a duração do tratamento 
(em meses), dose final de morfina (em mg) e equivalente de 
morfina por via oral (em mg) em coeficiente de correlação de 
Spearman (r) e probabilidade de significância (p) (HC-FMUSP- 
2014) 

 

Concentração  
das citocinas 
(pg/mL) 

Grupo 

Duração do 
tratamento  

(meses) 

Dose final de 
morfina  

(mg) 

Equivalente de 
morfina por via 

oral (mg) 

r p r p r p 

IL-8  
IT -0,452 0,069 -0,472 0,088 -0,427 0,087 

VO -0,327 0,254 0,462 0,434 -0,006 0,985 

IL-4  
IT -0,163 0,517 -0,061 0,829 -0,020 0,938 

VO -0,179 0,524 0,462 0,434 0,147 0,615 

IL-2 
IT -0,136 0,602 -0,437 0,118 -0,202 0,436 

VO -0,336 0,203 -0,359 0,553 -0,250 0,368 

TNFα 
IT -0,355 0,177 -0,639 0,019 -0,266 0,318 

VO -0,394 0,131 0,462 0,434 -0,075 0,790 

IFNγ 
IT 0,287 0,264 -0,140 0,634 -0,225 0,386 

VO -0,152 0,574 0,462 0,434 -0,079 0,780 

IL-5  
IT -0,134 0,609 -0,596 0,024 -0,370 0,143 

VO -0,396 0,129 0,462 0,434 -0,079 0,780 

GM-CSF  
IT -0,029 0,911 -0,628 0,016 -0,328 0,198 

VO -0,435 0,092 -0,051 0,935 -0,240 0,388 

IL-6  
IT -0,055 0,833 -0,446 0,110 -0,044 0,865 

VO -0,549 0,028 -0,051 0,935 -0,270 0,330 

IL-10  
IT -0,095 0,718 -0,512 0,061 -0,373 0,140 

VO -0,540 0,038 -0,205 0,741 -0,246 0,396 

IL-1 β 
IT 0,143 0,585 0,024 0,934 -0,261 0,312 

VO -0,093 0,731 0,359 0,553 -0,138 0,638 
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Houve correlação negativa significativa entre as concentrações de IL-

6 e de IL-10 no plasma e a duração do tratamento em meses nos doentes 

do grupo VO (p=0,02 e p=0,03, respectivamente). Houve correlação 

negativa entre a concentração plasmática de TNFα, IL-5 e GM-CSF e a dose 

final de morfina em mg nos doentes do grupo IT (p=0,01; 0,02 e 0,01, 

respectivamente). 

 
Tabela 18  Distribuição dos doentes dos grupos intratecal (IT) e via oral 

(VO) quanto às correlações entre as concentrações de 
citocinas (em pg/ml) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e o 
Índice de Escalonamento de Opióide (mg e %) e dose 
cumulativa de morfina (em mg) em coeficiente de correlação 
de Spearman (r) e probabilidade de significância (p) (HC-
FMUSP- 2014) 

 

Citocinas 
(pg/ml) Grupo 

OEI 
(%) 

OEI 
(mg) 

Dose cumulativa 
de morfina 

(mg) 
r p r p r p 

IL-8  
IT -0,19 0,52 -0,20 0,48 0,01 0,97 
VO 0,51 0,08 0,51 0,09 -0,21 0,45 

IL-4  
IT -0,12 0,61 -0,09 0,67 -0,24 0,37 
VO 0,29 0,33 0,29 0,33 -0,50 0,05 

IL-2  
IT -0,23 <0,001 -0,23 <0,001 -0,46 <0,001 
VO -0,22 <0,001 -0,22 <0,001 -0,10 <0,001 

TNFα 
IT -0,21 <0,001 -0,18 <0,001 -0,31 <0,001 
VO -0,02 0,75 -0,02 0,75 0,05 0,75 

IFNγ 
IT 0,06 0,84 0,05 0,86 -0,27 0,22 
VO -0,21 0,46 -0,21 0,46 -0,39 0,14 

IL-5  
IT - - - - - - 
VO -0,32 <0,001 -0,32 <0,001 0,09 0,46 

GM-CSF  
IT - - - - - - 
VO - - - - - - 

IL-6 
IT 0,15 0,61 0,13 0,65 0,02 0,92 
VO 0,25 0,41 0,25 0,41 0,19 0,50 

IL-10  
IT - - - - - - 
VO 0,24 0,45 0,24 0,45 0,03 0,32 

IL-1β 
IT -0,17 0,57 -0,18 0,53 0,03 0,91 
VO 0,27 0,38 0,27 0,38 -0,31 0,24 

-= sem variação na concentração da citocina. 
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A concentração de IL-4 no LCR apresentou correlação negativa com 

a dose cumulativa de morfina em mg nos doentes do grupo VO (p=0,05). 

Houve correlação negativa entre a concentração de IL-2 no LCR e o Índice 

de Escalonamento de Opióide (% e mg) e a dose cumulativa de morfina (em 

mg) nos doentes dos grupos IT e VO (p<0,001) e entre as concentrações de 

TNFα no LCR e os índices OEI %, OEI mg e dose cumulativa de morfina em 

meses (p<0,001) nos doentes do grupo IT. Houve correlação negativa entre 

as concentrações da IL-5 no LCR e o Índice de Escalonamento de Opióide 

(% e mg) (p<0,001) apenas nos doentes do grupo VO. Houve correlação 

negativa entre a concentração plasmática de IFNγ e a dose cumulativa de 

morfina em mg (p=0,04) apenas nos doentes do grupo IT (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Distribuição dos doentes dos grupo intratecal (IT) e via oral 
(VO) quanto às correlações entre concentrações de citocinas 
no plasma (em pg/ml) e o Índice de Escalonamento de Opióide 
(mg e %) e dose cumulativa de morfina em coeficiente de 
correlação de Spearman (r) e probabilidade de significância (p) 
(HC-FMUSP- 2014) 

 

Citocina 
(pg/mL) Grupo 

OEI 
(%) 

OEI 
(mg) 

CUMULATIVA 
(mg) 

r p r p r p 

IL-8  
IT -0,19 0,51 -0,19 0,49 -0,13 0,64 

VO -0,44 0,15 -0,44 0,15 -0,27 0,34 

IL-4  
IT -0,13 0,62 -0,13 0,62 0,11 0,65 

VO -0,34 0,25 -0,34 0,25 -0,03 0,89 

IL-2  
IT -0,16 0,58 -0,16 0,57 -0,42 0,12 

VO -0,23 0,42 -0,23 0,44 -0,37 0,15 

TNFα 
IT -0,17 0,56 -0,15 0,60 -0,15 0,61 

VO -0,20 0,47 -0,20 0,47 -0,28 0,26 

IFNγ 
IT 0,09 0,76 0,07 0,78 -0,56 0,04 

VO -0,37 0,18 -0,37 0,18 -0,13 0,59 

IL-5 
IT -0,34 0,22 -0,33 0,23 -0,45 0,09 

VO -0,27 0,34 -0,27 0,36 -0,14 0,55 

GM-CSF  
IT -0,48 0,06 -0,47 0,07 -0,18 0,52 

VO -0,06 0,79 -0,06 0,79 -0,28 0,27 

IL-6  
IT 0,002 0,99 0,009 0,97 -0,38 0,17 

VO -0,11 0,69 -0,11 0,69 -0,34 0,19 

IL-10 
IT -0,35 0,20 -0,35 0,21 -0,22 0,44 

VO -0,03 0,89 -0,03 0,89 -0,31 0,24 

IL-1β 
IT -0,45 0,10 -0,45 0,10 0,02 0,94 

VO 0,13 0,65 0,13 0,655 0,03 0,89 
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Dentre os efeitos desfavoráveis do uso clínico da morfina, destacam-

se as anormalidades imunitárias já bem documentadas em estudos 

experimentais com animais mas ainda pouco conhecidas em seres 

humanos, especialmente quando a via de administração é a espinal (Vallejo 

et al., 2004; Sacerdote et al., 2006). 

Com a finalidade de esclarecer algumas questões relacionadas ao 

impacto da administração de opióides na imunidade foram avaliados 50 

doentes com lombociatalgia persistente submetidos previamente a, no 

mínimo, um procedimento cirúrgico para tratar lombociatalgia decorrente do 

tratamento de hérnia discal lombar, ou seja, com síndrome dolorosa pós-

laminectomia (SDPL)  tratados prolongadamente com medicamentos não 

opióides ou com a administração de morfina no compartimento 

subaracnóideo espinal. 

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP) (Merskey et al., 1994), a SDPL é definida como lombalgia de origem 

desconhecida que persiste na mesma localização da dor original apesar das 

intervenções cirúrgicas destinadas ao seu controle; nestes casos a lombalgia 

pode ou não causar associadamente à dor referida ou irradiada. Essa 

definição aplica-se à dor decorrente de qualquer cirurgia realizada na região 

da coluna vertebral lombar e destinada ao tratamento da lombalgia ou 

lombociatalgia, incluindo-se as que visam ao tratamento da hérnia discal 

(Stump et al., 2001; Forni, 2003; Teixeira et al., 2011).  

A SDPL é entidade complexa, pois a dor pode decorrer de grande 

variedade de afecções. Geralmente apresenta várias causas que 

habitualmente caracterizam-se como dor neuropática (decorrente da lesão 

ou compressão das raízes nervosas) associadamente à dor nociceptiva 

(Radu, 2000; Forni, 2003; Teixeira et al., 2011; Magalhães et al., 2013). 

Estima-se que se manifeste em aproximadamente 10% dos doentes que 

sofrem intervenções operatórias na coluna vertebral e que seja a causa da 
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dor persistente em 40% dos doentes com lombalgia crônica (Stump et al., 

2001; Yousef et al., 2010). 

Foram incluídos apenas doentes com SDPL com dor radiculopática 

além da lombalgia, pois há evidências de que a modulação do sistema 

imunológico pelos opióides e os mecanismos que justificam a dor 

neuropática compartilham mecanismos comuns (Wen et al., 2011). Deste 

modo, uniformizou-se a amostra e avaliaram-se doentes com dor com 

características fisiopatológicas comuns e, portanto, com perfil compartilhado 

de liberação de citocinas (Mika et al., 2013). 

O diagnóstico da causa do lombo ciatalgia nos doentes da presente 

casuística foi baseado na história clínica, no exame físico, nos dados 

anotados nos prontuários e no resultado da aplicação do questionário DN4 e 

do PSNI. O DN4 fundamenta-se na análise da descrição das características 

da dor e nos elementos do exame neurológico e é considerado um bom 

instrumento para avaliação e identificação de doentes com dor neuropática 

(Bouhassira et al., 2005; Bouhassira et al., 2008; Santos et al., 2009). 

Para a instalação da dor neuropática concorrem anormalidades 

neuroimunológicas, pois há modificação das atividades imunitárias inatas e 

adaptativas quando se instala lesão do sistema nervoso (Austin, 2010). A 

ativação do sistema imunológico envolve as células da glia, pois estas 

exercem atividade imunológica mesmo quando nervos periféricos ou 

gânglios das raízes sensitivas são lesados. Disto resulta a liberação na 

medula espinal de citocinas pró e anti-inflamatórias, bem como de 

mediadores algiogênicos e analgésicos; do balanço entre suas concentração 

pode instalar-se ou não a dor neuropática crônica (Austin; Moalem-Taylor, 

2010; Mika et al., 2013; Clark et al., 2013). 

A maioria dos doentes incluídos no presente estudo utilizava 

analgésicos e ou adjuvantes para tratar a lombociatalgia. Estas medicações 

não foram descontinuadas, pois possivelmente esta atitude poderia agravar 

a dor, além de poder modificar as concentrações liquóricas e plasmáticas 

das citocinas (Backonja et al., 2008). 
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A grande variedade dos tratamentos disponibilizados para tratar a 

SDPL atesta a sua expressiva complexidade (Demartini et al., 2010). A 

administração de morfina pela via IT é opção segura e eficaz para os 

doentes que não usufruíram de melhora adequada com tratamentos 

conservadores (Penn et al., 1987; Kumar et al., 2001; Lara Jr., 2006; Bottros 

et al., 2014).  

Vários opióides adjuvantes analgésicos como os anestésicos locais, 

os agonistas adrenérgicos α2 e os agonistas GABA-A e GABA-B são 

utilizados por via intratecal com finalidade analgésica. A morfina é o opióide 

mais utilizado pela via IT (Ruan et al., 2007). A adição de anestésicos locais, 

como a bupivacaína, à solução infundida por via IT em doentes que não 

melhoram satisfatoriamente apenas com o tratamento com opióides 

geralmente proporciona melhor controle da dor e menor consumo de outros 

fármacos (Deer et al., 2012). A bupivacaína é anestésico local do tipo amida 

que bloqueia os canais de sódio e, consequentemente, a condução dos 

impulsos nervosos no sistema nervoso periférico (Catterall; Mackie, 1996). 

Atua sinergicamente com os opióides administrados pela via IT, 

magnificando seu efeito analgésico (Kumar et al., 2009; Veizi et al., 2011). A 

associação de anestésicos locais com opióides administrados pela via 

espinal resulta em menor escalonamento das doses dos opióides, melhora a 

analgesia e reduz os efeitos adversos do tratamento de doentes com dor 

crônica não decorrente do câncer, (Krames, 1996; Kumar et al., 2009).  

Entretanto, há evidências de que os anestésicos locais exercem ação 

anti-inflamatória ao atuarem nas células do sistema imunológico, nas 

plaquetas e nas hemácias. É provável que as propriedades anti-inflamatórias 

dos anestésicos locais superem às dos analgésicos anti-inflamatórios não 

esteroidais (Cassuto et al., 2006). Esta foi a razão pela qual em dois doentes 

da presente casuística tratados com infusão IT de anestésico local 

associadamente à morfina, descontinuou-se o seu uso durante três meses 

antes do início das coletas das amostras para análise. Isto significa que 

todos os doentes do grupo IT utilizaram apenas morfina pela via IT, 
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eliminando-se, portanto, a influência de drogas que potencialmente 

exerceriam  atividade anti-inflamatória. 

 A utilização de morfina é associada à depressão do sistema 

imunológico, principalmente quando da sua utilização aguda (Sacerdote, 

2000; Sacerdote et al., 2000; Budd et al., 2004; Vallejo et al., 2004). É 

provável que, pelo menos em animais, nem todos os opióides exerçam os 

mesmos efeitos imunossupressores (Sacerdote, 2008). Por exemplo, a 

fentanila e a buprenorfina parecem interferir menos no sistema imunológico 

(Sacerdote, 2008).  

A administração de doses elevadas de morfina resulta no 

desenvolvimento de tolerância a vários dos seus efeitos, como analgesia, 

anormalidades do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e supressão da atividade 

das células do sistema imunológico (Benyamin et al., 2008). A tolerância à 

morfina em animais relaciona-se ao aumento dos seus efeitos 

imunossupressores (Ballard et al., 2006). 

Evidenciou-se alteração nas concentrações liquóricas da quimiocina 

MCP1 e do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) em doentes com 

SDPL (McCarthy et al., 2012). Não existem relatos sobre as citocinas que 

foram avaliadas na presente pesquisa e nos doentes com SDPL. DiMartini et 

al. (2013) observaram alterações  na concentração de TNFα em doentes 

com hérnia de disco aguda. Takahashi et al. (1996) evidenciaram aumento 

da concentração tecidual de IL-1 na análise himunohistoquímica do tecido 

adjacente às raízes nervosas de 77 doentes tratados de hérnia de disco.  

Exceção feita à IL-8 e  IL-1β, as concentrações plasmáticas das 

citocinas avaliadas foi maior do que no LCR nos doentes dos três grupos da 

presente pesquisa, achado consistente com o fato de a sua produção ser 

realizada tanto no compartimento liquórico quanto no sangue periférico 
(Zhang; An, 2007). Este achado também é consistente com o fato de as 

citocinas plasmáticas produzidas perifericamente não atravessarem 

facilmente a barreira hematoencefálica e hematomedular, devido à sua 

natureza hidrofílica (Ellison et al., 2005). 
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É provável que as citocinas plasmáticas originem-se dos macrófagos 

e que as citocinas liquóricas sejam produzidas pelas células gliais ativadas 

(Schäfers et al., 2003). As citocinas pró-inflamatórias produzidas pelas 

células imunológicas periféricas podem aumentar a transmissão nociceptiva 

pelos aferentes primários e contribuir para mecanismos centrais de 

facilitação da dor (Scholz; Woolf, 2007).  

A baixa concentração das citocinas pró-inflamatórias no LCR na 

ausência de reações inflamatórias agudas observada em situações de 

comportamento de doença (“sickness behaviour”) foi consistente com a 

ausência de sintomas característicos das reações de fase aguda, 

expressadas como febre, anorexia e sonolência nos doentes de presente 

casuística (Natelson et al., 2005).  

A IL-8 deve ser produzida no SNC, pois as concentrações elevadas 

no LCR dos indivíduos saudáveis do presente casuística. Em alguns 

estudos, demonstrou-se que a concentração da IL-8 elevou-se no LCR de 

doentes com neuralgia pós-herpética ou neuropatia traumática (Ellison et al., 

2005; Backonja et al., 2008; Zhu et al., 2009). A razão das concentrações 

elevadas de IL-8 no LCR ainda não foi determinada.  

As concentrações de IL-1β no LCR foram superiores às plasmáticas 

nos doentes dos três grupos da presente pesquisa, o que sugere que sua 

produção aumenta devido à ação das   células gliais ativadas. Demonstrou-

se que há aumento da expressão de IL-1β nas células da glia ativadas 

quando ocorre traumatismo ou doença afetando o SNC, incluindo-se a dor 

neuropática (Austin et al., 2010). Assim como ocorre com o TNFα, a IL-1 β 

aumenta a excitabilidade neuronal em várias regiões do SNC (Austin et al., 

2010). Deste modo, é possível que a IL-1β possa estar implicada na 

fisiopatologia da dor neuropática, já que há sua regulação ascendente, 

mesmo após a lesão dos nervos periféricos (Austin et al., 2010). A 

concentração de IFNγ no LCR foi significativamente menor nos doentes do 

grupo IT em relação aos do grupo VO. Também houve correlação negativa 

entre as concentrações plasmáticas de IFNγ e as doses cumulativas de 
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morfina em mg apenas nos doentes do grupo IT. Tais achados sugerem que 

assim como com a administração aguda de morfina (Nelson et al., 1998), a 

administração pela via IT pode cursar com redução da expressão de IFNγ 

em relação ao que ocorre quando a administração é realizada pela VO. 

Paradoxalmente, em algumas pesquisas evidenciou-se aumento da 

produção de IFNγ após a administração aguda de morfina (Delhaye et al., 

2006; Wan et al., 2008). A produção de IFNγ é realizada por várias células, 

incluindo-se as células NK, macrófagos, linfócitos T ativados, astrócitos, 

micróglia e neurônios lesados. A IFNγ é uma citocina chave na 

sensibilização dos neurônios do CDME e relevante para a ocorrência da dor 

possivelmente porque ocorre  ativação das células da micróglia em casos de 

neuralgias (Cuellar et al., 2013). A morfina reduz a expressão de IFNγ pelos 

neurônios. Drogas que causam vício como a heroína, aumentam a 

depressão da reação inata, condição em que o IFNγ desempenha papel 

chave (Wan et al., 2008).  

Houve correlação positiva entre a IL-2 liquórica e a magnitude da dor 

de acordo com a EVA nos doentes dos grupos VO e IT. Em alguns estudos 

prévios, concluiu-se que a IL-2 exerce atividade analgésica, tanto no SNC 

quanto no sistema nervoso periférico, a que significa que poderia ser 

utilizada para tratar a dor neuropática (Yao et al., 2002).  

Houve correlação negativa entre o Índice de Escalonamento de 

Opióide (OEI mg e %) e a Dose Cumulativa de Morfina nos doentes dos 

grupos IT e VO, o que sugere que o uso crônico e elevado de morfina 

diminuiu a produção de IL-2, achado concordante com alguns estudos in 

vivo e in vitro prévios (McCarthy et al., 2001; Roy et al., 2004; Wang et al., 

2007). A IL-2 é citocina regulatória que, sob estimulação antigênica, estimula 

a proliferação dos linfócitos T CD4 no sangue periférico (Gong et al., 2013). 

É também importante molécula neuroregulatória do SNC, sendo detectada 

em quantidades expressivas nos gânglios das raízes dorsais (Song et al., 

2000). A morfina inibe a síntese e a atividade da IL-2 (Gomes-Flores et al., 

1999). O mecanismo exato pelo qual causa redução da síntese de IL-2 ainda 

é desconhecido (Roy, 1995). Clinicamente, a redução da IL-2 pode agravar a 



Discussão  
  

 

 

79

dor e interferir na atividade dos linfócitos T, fenômeno implicado na 

recorrência dos tumores induzida pela morfina (Gong et al., 2013). 

A IL-5 e outras citocinas derivadas dos linfócitos T helper estão sendo 

avaliadas em doentes com esquizofrenia (Kim et al., 2004), depressão (Yoon 

et al., 2012) ou dor neuropática (Austin et al., 2010). A IL-5 é secretada pelos 

linfócitos T helper 2, atua na maturação de linfócitos B e na produção de 

anticorpos e ativa e participa da geração de eosinófilos (Kindt et al., 2008). 

Foi observado aumento da concentração de IL-5 após a administração de 

morfina de acordo com estudos realizados in vitro, efeito dependente da 

dose (Roy et al., 2001). Entretanto, na presente pesquisa, evidenciou-se 

correlação negativa entre as concentrações da IL-5 plasmática e a dose final 

de morfina nos doentes do grupo IT. É possível que sua expressão altere-se 

in vivo quando se utiliza a morfina prolongadamente, pois em algumas 

pesquisas foram analisados os efeitos da administração aguda de morfina 

(Vallejo, 2004). 

Na presente pesquisa observou-se que houve correlação negativa 

entre a magnitude da dor nos doentes dos grupos IT e VO e a concentração 

de IL-5 no LCR. Foi observado redução da produção de IL-5 em algumas 

síndromes dolorosas, como a síndrome fibromiálgica (Sturgill et al., 2014). 

Como não foi observada redução das concentrações de IL-5 nos doentes do 

grupo SO, é possível que as concentrações reduzidas da IL-5 nos doentes 

dos demais grupos estejam relacionadas à utilização da morfina e não à 

condição dolorosa propriamente dita (Roy et al., 2001; Sturgill et al., 2014). 

As concentrações plasmáticas de IL-4 e IL-10 apresentaram 

correlação negativa com a magnitude da dor apenas nos doentes do grupo 

IT. Tanto a IL-4 quanto a IL-10 são citocinas anti-inflamatórias (Kindt et al., 

2008). A IL-4 é primariamente produzida pelos linfócitos T helper 2 e 

mastócitos e ativa a proliferação dos linfócitos T e das células NK; seu efeito 

analgésico associa-se à inibição da produção de TNFα e de IL-1β (Verri et 

al., 2006). A administração de IL-10 reduz o comportamento doloroso de 

animais (Uçeyler et al., 2007). Há evidências de que a produção de IL-10 
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reduz-se em doentes com dor neuropática ou síndrome fibromiálgica 

(Wallace et al., 2001). A IL-10 é citocina anti-inflamatória secretada por 

diversos tipos celulares, como macrófagos e linfócitos T e desempenha 

atividade importante no controle da inflamação e das reações imunológicas 

inatas. Atua limitando a atividade e a produção exacerbada das citocinas 

pró-inflamatórias (Cassatela et al., 1993; Hedrich; Brea, 2010), além de 

atenuar a dor (Cunha et al., 2003).  

Zin et al. (2010) observaram correlação negativa entre as 

concentrações plasmáticas de IL-10 e a magnitude da dor em doentes 

tratados prolongadamente com morfina administrada pela via IT (Zin et al., 

2010). Achado similar foi descrito em doentes com síndrome complexa de 

dor regional (Backonja et al, 2008). Na presente pesquisa, não se 

constataram diferenças estatisticamente significativas entre as 

concentrações plasmáticas e liquóricas de IL-10 entre os doentes dos três 

grupos ou associações significativas entre as suas concentrações e a 

intensidade da dor. Também não se observou associação significativa entre 

as doses utilizadas de morfina (Dose Cumulativa de Morfina ou Índice de 

Escalonamento de Opióides) e as concentrações plasmáticas de IL-10 em 

um estudo sobre doentes submetidos à administração aguda de morfina nos 

períodos pós-operatórios de cirurgias cardíacas (Brix-Christensen et al., 

1998).  

Evidenciou-se que a IL-10 exerce atividade anti-tumoral, efeito 

mediado pelos linfócitos TCD8 e pelas células NK (Mannino et al., 2015). 

Aparentemente, é necessária a ativação das células NK para que a IL-10 

desempenhe atividade antitumoral. Uma das preocupações da utilização de 

opióides é a facilitação da recorrência tumoral. Na presente pesquisa 

demonstrou-se que houve associação inversa entre a duração do tratamento 

com morfina e as concentrações plasmáticas de IL-10. Tal achado poderia 

significar que o tratamento prolongado com morfina administrada pela VO 

poderia favorecer a recorrência tumoral, por cursar com baixas 

concentrações de IL-10.  
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Houve correlação negativa entre a concentração de TNFα no LCR e o 

equivalente por via oral de morfina, Dose Cumulativa de Morfina, OEI% e  

OEI mg nos doentes do grupo IT. As concentrações do TNFα no plasma 

correlacionaram-se negativamente com a dose final de morfina nos doentes 

do grupo IT. Demonstrou-se que a administração de morfina in vitro inibiu a 

secreção de TNFα, mecanismo que, embora não totalmente elucidado, 

parece envolver os receptores toll-like tipo 2 (TLR-2) que participam da 

imunidade inata e o receptor opióide μ (Chao et al., 1993; Bonnet et al., 

2008).  

O TNFα é citocina pró-inflamatória potente, produzida em grande 

quantidade pelos macrófagos como reação a diversos estímulos 

inflamatórios (Bradley et al., 2008). Participa da indução e manutenção da 

dor neuropática (Cunha et al. 2005; Leung; Cahill, 2010; Andrade et al., 

2011) e sua administração induz hipernocicepção via síntese de 

prostaglandinas (Schäfers et al., 2003).  

A ativação do TLR-4 parece ocorrer nas células endoteliais da 

barreira hematoencefálica do SNC. Induz a liberação "downstream" de 

citocinas como o TNFα (Hutchinson et al., 2011), ação que possivelmente a 

eficácia do tratamento analgésico ao longo do tempo e reduz associa-se ao 

desenvolvimento da tolerância analgésica, dependência e efeitos adversos 

dos opióides como o hiperalgesia e a alodínia (Raghavendra et al., 2002; 

Hutchinson et al., 2012). Provavelmente participaram as células do SNC de 

elevação onde predominante no LCR de TNFα no presente estudo  exerceu 

possível modulação dos receptores TLR-4. É possível que novos fármacos 

que têm como alvo o TLR-4 poderão contribuir para o arsenal terapêutico da 

dor, melhorando a eficácia e reduzindo a ocorrência dos efeitos adversos do 

tratamento analgésico (Hutchinson et al., 2012). 

No presente estudo, a IL-6 plasmática correlacionou-se 

negativamente com duração do tratamento apenas nos doentes do grupo 

VO, mas não com o escalonamento dos opióides e possível 

desenvolvimento de tolerância, tal como já havia sido previamente descrito 
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em animais knockout para IL-6 (Bianchi et al., 1999). A IL-6 é citocina 

pleitrópica que exerce várias atividades biológicas com propriedades tanto 

inflamatórias quanto pró-inflamatórias nas células alvo (Austin et al., 2010) e 

causa hipernocicepção (Naka et al., 2002). Demonstrou-se que doentes com 

polimorfismo de IL-6 apresentaram menor concentração plasmática de IL-6 e 

dor mais intensa e requerem mais opióides para usufruir analgesia (Reyes-

Gibby et al., 2008).  

Na presente pesquisa não se evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao número e percentagens dos 

linfócitos T, B e NK nos doentes dos três grupos. Os valores também não 

diferiram dos de referência para indivíduos saudáveis das mesmas faixas 

etárias.  

As informações sobre os efeitos imunomodulatórios dos opióides na 

população de linfócitos T em seres humanos são escassas (Sacerdote; 

Bianchi et al., 2000; Budd; Shipton, 2004). No presente trabalho, 

demonstrou-se que houve correlação positiva entre o Índice de 

Escalonamento de Opióide em % e em mg e a percentagem dos linfócitos T 

CD4 nos doentes do grupo IT e entre o número de linfócitos T CD8 e a 

duração do tratamento nos doentes do grupo VO. As diferenças na 

expressão dos linfócitos T CD4 que ocorrem em doentes que utilizam 

morfina parecem ser mediadas pelo receptor opióide μ, pois não se 

observou alteração fenotípica nos linfócitos T CD4 em modelos animais 

knockout para tal receptor (Borner et al., 2009). 

Observou-se que ocorre pequena alteração no número total dos 

linfócitos T e da relação CD4/CD8 após a administração de morfina no 

período pós-operatório (Crownwell et al., 2013). Entretanto, quando se utiliza 

morfina prolongadamente, os resultados são conflitantes. De acordo com 

alguns estudos ocorre depressão da atividade imunológica celular, traduzida 

in vitro como redução do número de células e da atividade proliferativa com 

a estimulação por mitógenos (como fitohemaglutinina ou concavalina), 

enquanto, de acordo com outros autores, a atividade e o número de 
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linfócitos mantém-se inalterados ou aumentados (Yeager et al., 2002) ou não 

há modificação dos parâmetros imunológicos (Page, 2000; Yeager et al., 

2002; Sacerdote et al., 2003; Mustafa et al., 2015). De acordo com o estudo 

de Weed et al. (2006), ocorre imunossupressão mesmo após a suspensão 

do uso da morfina em doentes que a utilizam prolongadamente (Weed et al., 

2006). 

Em estudos prévios, demonstrou-se que ocorreu aumento das 

reações proliferativas dos linfócitos T isolados do sangue periférico de 

doentes tratados prolongadamente com opióides em relação aos indivíduos 

saudáveis, efeito também observado em indivíduos usuários de heroína 

(Riss et al., 2012).  

Aparentemente, quando o sistema imunológico está previamente 

deprimido, como ocorre muitas vezes durante a utilização aguda de opióides 

ou uso de drogas aditivas como heroína, a terapia prolongada com opióides 

o ativa de modo a tornar as contagens linfocitárias aos valores similares aos 

detectados em indivíduos saudáveis. É possível que tal efeito dependa do 

opióide e da dose utilizada (Sacerdote et al., 2008). 

Na presente pesquisa observou-se que houve correlação negativa 

entre o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg) e a percentagem 

de células NK nos doentes do grupo IT. Observou-se também associação 

positiva entre a Dose Cumulativa de Morfina em mg e o número total de 

linfócitos NK (CD56+) nos doentes dos grupos IT e VO e entre a Dose 

Cumulativa de Morfina em mg e a percentagem de células NK (CD56+) nos 

doentes do grupo IT. No estudo de Tabellini et al. (2014) em que se 

avaliaram a expressão fenotípica e a atividade citolítica das células NK de 

doentes com dor crônica de origem mista tratados prolongadamente com 

morfina, tanto pela VO quanto espinal, demonstrou-se que não houve 

redução na contagem e na atividade citolítica das células NK com a 

utilização de doses terapêuticas do opióide (Tabellini et al., 2013). Por outro 

lado, Yokota et al. (2004) observaram diminuição do número e da atividade 

citolítica das células NK com a administração aguda de morfina administrada 
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pela via IT visando à realização de cirurgias abdominais (Yokota et al., 2004; 

Tabellini et al., 2013). 

Embora tenha sido demonstrado decréscimo da percentagem de 

células NK em doentes tratados prolongadamente com morfina (Weed et al., 

2006), aparentemente são necessárias doses superiores às terapêuticas 

para que ocorra imunossupressão baseada na redução do número das 

células T e NK, de acordo com alguns estudos realizados em animais 

(Borman et al., 2009). 

Observou-se que houve aumento do número das células NK em seres 

humanos tratados com opióides, fenômeno atribuído à elevação do número 

das células NK imaturas circulantes no sangue periférico (Yeager et al., 

2002). Estas células NK imaturas parecem produzir maior quantidade de 

citocinas como o IFNy, o TNFα e o GM-CSF, bem como parecem estimular a 

produção de maior quantidade de células NK com diferentes expressões 

fenotípicas (Tabellini et al., 2013). 

Uma das implicações dos efeitos dos opióides nas células NK refere-

se à recorrência de metástases, achado fortalecido com os estudos que 

demonstraram que o uso de opióides no período peri-operatório em doentes 

com câncer favorece a progressão tumoral (Maher et al., 2014). 

No presente estudo, evidenciaram-se concentrações plasmáticas de 

GM-CSF maiores nos doentes dos grupos VO e IT em relação aos do grupo 

SO e correlação negativa entre as concentrações plasmáticas o fator 

estimulador de colônias de macrófagos e granulócitos (GM-CSF) e a 

magnitude da dor de acordo com a EVA e a Dose Final de Morfina nos 

doentes do grupo IT. 

 O GM-CSF é uma das principais citocinas que controlam os eventos 

da cascata mielopoiética (Roy et al., 1991). A utilização prolongada de 

morfina pode comprometer a habilidade proliferativa das células progenitoras 

de macrófagos frente ao GM-CSF. Tal efeito é revertido com a administração 

prévia de naloxona, o que sugere que seja mediado via receptor opióide μ 

(Roy et al., 1991). De acordo com experimentos realizados com células 
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dendríticas in vitro, observou-se que ocorre inibição da transcrição do 

receptor opióide μ mediada pelo GM-CSF durante a diferenciação de 

monócitos extraídos do sangue periférico de seres humanos (Kraus et al., 

2009). A inibição dos receptores de GM-CSF das células progenitoras da 

medula óssea prejudica a maturação dos macrófagos, compromete a 

secreção de IL1-β e de TNFα e a transcrição de RNAm do receptor opióide 

μ, mediada pela IL-4 (Roy et al., 1991). Paradoxalmente, doses reduzidas de 

opióides poderiam exibir efeito inverso, ou seja, estimulariam a secreção de 

GM-CSF, melhorando os parâmetros imunológicos (Sharp et al., 1985; 

Kraus, 2009).  

As concentrações plasmáticas e liquóricas de TNFα e IL1-β foram 

semelhantes nos doentes dos três grupos, do presente estudo achado que 

indica que as concentrações plasmáticas mais elevadas de GM-CSF 

encontradas nos doentes dos grupos IT e VO poderiam prejudicar a sua 

excreção.  

Dentre as limitações do presente estudo estão, o número limitado de 

doentes, a ausência de dosagens seriadas e a ausência de um grupo 

controle saudável, que possibilitaria quantificar e estimar um valor de 

referência para as citocinas. A natureza exploratória da pesquisa dificulta a 

coleta do LCR em indivíduos saudáveis, procedimento invasivo e não isento 

de riscos.  

Os dados coletados no presente estudo originaram-se de doentes sob 

terapia medicamentosa. Pouco se sabe sobre os fatores que influenciam as 

possíveis variações biológicas das citocinas analisadas em condições 

fisiológicas normais. As citocinas exibem perfil de liberação complexo e  

muitos fatores influenciam sua expressão, de modo que ainda não há 

valores de referência bem estabelecidos em indivíduos saudáveis (Kleiner et 

al., 2013). 

Os resultados da presente pesquisa sugerem haver associações 

entre as concentrações plasmáticas e no LCR de citocinas, linfócitos T, B e 

NK e a ocorrência de dor e a administração de morfina por diferentes vias de 
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ao longo do tempo. Até o momento nenhuma outra pesquisa foi realizada de 

modo semelhante. Os resultados apresentados podem contribuir para o 

entendimento sobre a imunomodulação da morfina administrada pelas VO e 

via IT a doentes com dor neuropática e auxiliar o desenvolvimento de novos 

marcadores diagnósticos e terapêuticos. Outros estudos são necessários 

para que seja possível melhor compreender a repercussão de utilização 

prolongada de morfina em doentes com dor neuropática crônica na atividade 

imunitária em seres humanos. 
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1) As concentrações de IL-8 e IL1-β foram maiores no LCR do que no 

plasma em todos os doentes da amostra analisada. 

2) Não houve diferença estatisticamente significativa entre o número 

de linfócitos T, B e NK nos doentes com dor neuropática sob 

tratamento prolongado com morfina administrada pelas vias IT e VO 

e os não usuários de morfina. Os valores também não diferiram dos 

valores de referência para indivíduos saudáveis da mesma faixa 

etária.  

3) Houve correlação positiva entre as concentrações de linfócitos T 

CD4 e o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg) nos 

doentes tratados com morfina pela via intratecal. 

4) Houve correlação negativa entre as concentrações de células NK 

(CD56+) e o Índice de Escalonamento de Opióide (em % e mg) nos 

doentes tratados com morfina pela via intratecal. 

5) Houve correlação positiva entre o número de células NK (CD56+) e 

a dose cumulativa de morfina (em mg) nos doentes tratados com 

morfina administrada pelas vias intratecal e oral. 

6) Houve correlação positiva entre as concentrações de linfócitos T 

CD8 e a duração do tratamento nos doentes tratados com morfina 

pela via oral. 

7) As concentrações de IFNγ no LCR foram maiores nos doentes que 

utilizavam morfina pela via oral e nos não usuários de morfina do 

que nos que a utilizavam pela via intratecal. 

8) As concentrações de plasmáticas de IL-5 foram maiores nos 

doentes utilizavam morfina pela via oral ou intratecal do que nos que 

não a utilizavam. 
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9) A concentração de IL-5 no LCR correlacionou-se negativamente 

com a magnitude da dor de acordo com a EVA nos doentes tratados 

com morfina pelas via oral ou intratecal. 

10) Nos doentes tratados com morfina pelas via oral ou intratecal, a 

concentração de IL-2 no LCR correlacionou-se positivamente com a 

magnitude da dor e negativamente com o Índice de Escalonamento 

de Opióide (em % e mg) e a dose cumulativa de morfina (em mg). 

11) As concentrações plasmáticas de GM-CSF foram maiores nos 

doentes utilizavam morfina pela via oral ou intratecal do que nos não 

a utilizavam. 

12) A concentração de TNFα no LCR nos doentes tratados com morfina 

pela via intratecal correlacionou-se negativamente com o Índice de 

Escalonamento de Opióide (em % e mg), dose cumulativa de 

morfina (em mg) e dose equivalente por via oral de morfina. 

13) A concentração plasmática das citocinas IL-6 e IL-10 correlacionou-

se negativamente com a duração do tratamento nos doentes 

tratados com morfina administrada pela via oral. 

14) O Índice de Escalonamento de Opióide (em mg e %) correlacionou-

se negativamente com as concentrações no LCR de IL-2 e TNFα 

nos doentes tratados com morfina administrada pela via intratecal. 

15) O Índice de Escalonamento de Opióide (em mg e %)  correlacionou-

se negativamente com as concentrações de IL-2 e IL-5 no LCR nos 

doentes tratados com morfina administrada pela via oral. 

16) Houve correlação negativa entre a intensidade da dor e as 

concentrações de IL-5 e IL-2 no LCR nos doentes tratados com 

morfina administrada pelas vias oral e intratecal. 

17) Houve correlação negativa entre a intensidade da dor e as 

concentrações plasmáticas de IL-4 nos doentes tratados com 

morfina administrada pela via intratecal. 
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18) Houve correlação negativa entre a intensidade da dor e as 

concentrações plasmáticas de IL1-β nos doentes tratados com 

morfina administrada pela via intratecal. 
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Anexo A - Aprovação CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
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Anexo C - Ficha de atendimento clínico da Clinica Multidisciplinar de 
Dor Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo 
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Anexo D - EVA Escala Visual Analógica de Dor  
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Anexo E - Questionário Breve de Dor Mc Gill (MPQ) 
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Anexo F - Inventário Breve de Dor (BPI)  

 
 



Anexos  
  

 

 

108

 



Anexos  
  

 

 

109

Anexo G - Questionário para Diagnóstico de Dor Neuropática (DN4)  
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Anexo H - Inventário de Sintomas de Dor Neuropática (NPSI)  
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Anexo I - Escala de Catastrofismo associado à Dor (PCS)  
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Anexo J -  Protocolo com número de Projeto PR1054 
(imunofenotipagem) 
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