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Resumo 
 
 

Cassão VD. Análise de Polimorfismos de Nucleotídeo Único na Cistite Intersticial 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 
IINTRODUÇÃO: A Cistite Intersticial (CI) ou Síndrome da Bexiga Dolorosa (SBD) é 
uma síndrome crônica caracterizada pela presença de dor ou desconforto vesical 
ou pélvico e sintomas miccionais como urgência e aumento da frequência miccional 
diurna e noturna, na ausência de outra afecção identificável que justifique esses 
sintomas. Não existe até o momento nenhum teste diagnóstico ou marcador que 
defina a CI. Desta forma seu diagnóstico é predominantemente clínico, baseado nos 
sinais e sintomas e dependente da exclusão de outras doenças urológicas. A 
dificuldade no diagnóstico e no tratamento dessas pacientes reflete o pouco que se 
sabe sobre sua fisiopatologia e sobre as alterações genéticas presentes na doença. 
A identificação de marcadores pode proporcionar um melhor entendimento e 
manejo desses aspectos da síndrome. Na tentativa de identificar marcadores 
genéticos que possam estar associados a CI, avaliamos a presença de alguns 
polimorfismos genéticos, os polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), no DNA de 
pacientes com os critérios diagnósticos de CI e comparamos sua prevalência entre 
as pacientes e também com um grupo controle representativo da população geral. 
A correlação desses polimorfismos considerando a CI e a intensidade de dor nessas 
pacientes ainda não foi estudada na literatura. OBJETIVOS: Analisar a presença de 
polimorfismos (SNP) em amostras de sangue de pacientes com CI e correlacionar 
a presença dos polimorfismos com o quadro de dor crônica. MÉTODOS: Foram 
selecionadas 34 pacientes do sexo feminino com diagnóstico de CI de acordo com 
os critérios do NIDDK e 23 pacientes do grupo controle (mulheres saudáveis apenas 
com incontinência urinária de esforço).  As pacientes com o diagnóstico de CI foram 
estratificadas em dois grupos de acordo com o grau dos sintomas de dor crônica. 
Foram selecionados 20 polimorfismos para análise: rs1800871, rs1800872, 
rs1800896, rs1800471, rs1800629, rs361525, rs1800497, rs6311, rs6277, rs6276, 
rs6313, rs2835859, rs11127292, rs2243248, rs6887695, rs3212227, rs1799971, 
rs12579350, rs3813034, rs6746030. A genotipagem foi realizada através da técnica 
de PCR em tempo real (q-PCR) e correlacionada com o diagnóstico de CI e com a 
intensidade dos sintomas álgicos. RESULTADOS: O alelo polimórfico (T) do SNP 
rs11127292 foi mais frequente nas pacientes com CI em relação ao grupo controle 
(p:0,01). O alelo polimórfico (T) do SNP rs6311 foi significativamente mais frequente 
nas pacientes com dor mais intensa (p:0,03). A frequência do alelo selvagem (A) do 
SNP rs1799971 foi maior em pacientes com dor leve a moderada (p:0,04). 
CONCLUSÕES: Foram identificadas algumas diferenças na frequência dos 
polimorfismos nas pacientes estudadas, o que sugere a existência de um papel 
relevante dos SNP associados tanto à CI quando na intensidade dos sintomas de 
dor crônica nestas pacientes.  
 



 

 

  

Descritores: Cistite intersticial; Síndrome de bexiga dolorosa; Síndrome de dor na 
bexiga; Inflamação; Dor; Polimorfismo; Polimorfismo de nucleotídeo único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Summary 
 

Cassão VD. Single Nucleotide Polymorphism Analysis in Interstitial Cystitis [Thesis]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

INTRODUCTION: Interstitial cystitis (IC) or painful bladder syndrome (PBS) is a 
chronic syndrome characterized by the presence of bladder/pelvic pain or discomfort 
and voiding symptoms such as urgency and increased urinary waking and night-time 
frequency in the absence of another identifiable cause to justify these symptoms. So 
far, there is no diagnostic test or marker to establish the presence of IC. Thus, the 
diagnosis is predominantly clinical, based on signs and symptoms and dependent 
on the exclusion of other urological diseases. The difficulty in the diagnosis and 
treatment of these patients reflects the little that is known about IC physiopathology 
and about the genetic background of the disease. The identification of new markers 
may provide a better understanding and management of the syndrome. As an 
attempt to identify genetic markers that may be associated with IC, we evaluated the 
presence of some genetic polymorphisms, single nucleotide polymorphisms (SNPs), 
in the DNA of patients with the diagnostic criteria of IC, and we compared their 
prevalence among IC patients and with a control group representative of the general 
population. The correlation of these polymorphisms considering IC and pain intensity 
in these patients has not been studied in the literature. OBJECTIVES: To assess the 
presence of polymorphisms (SNPs) in blood samples from IC patients and to 
correlate the presence of polymorphisms with chronic pain. METHODS: Thirty-four 
female patients with a diagnosis of IC according to the NIDDK criteria and 23 control 
subjects (healthy women with stress urinary incontinence) were selected. Patients 
with the diagnosis of IC were stratified into two groups according to the degree of 
symptoms of chronic pain. We selected 20 polymorphisms for analysis: rs1800871, 
rs1800876, rs1800471, rs1800629, rs361525, rs1800497, rs6311, rs6277, rs6276, 
rs6313, rs2835859, rs11127292, rs2243248, rs6887695, rs3212227, rs1799971, 
rs12579350, rs3813034, rs6746030. Genotyping was performed using the real-time 
PCR technique (q-PCR) and correlated with the diagnosis of IC and intensity of pain 
symptoms. RESULTS: The polymorphic allele (T) of the SNP rs11127292 occurred 
with more frequency in patients with IC compared to the control group (p= 0.01). The 
polymorphic allele (T) of SNP rs6311 occurred with more frequency in patients with 
severe pain (p= 0.03). The frequency of wild-type (A) SNP rs1799971 was higher in 
patients with mild to moderate pain (p= 0.04). CONCLUSION: The results indicated 
differences in polymorphism frequency in the patients studied, suggesting the 
existence of a relevant role of SNPs associated with both IC and intensity of chronic 
pain symptoms in these patients. 
 
 
KEYWORDS: Interstitial cystitis; Painful bladder syndrome; Bladder pain syndrome; 
Inflammation; Ache; Polymorphism; Single nucleotide polymorphism.
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Cistite Intersticial e Polimorfismos 

 

A Cistite Intersticial (CI) ou Síndrome da Bexiga Dolorosa (SBD) é uma 

síndrome de dor crônica e debilitante que atinge o trato urinário inferior. O 

diagnóstico é principalmente clínico, de exclusão e baseado na tríade: dor pélvica 

crônica, normalmente exacerbada pelo enchimento vesical; aumento da frequência 

urinária e urgência miccional, na ausência de outras causas identificáveis (1, 2). 

 A visualização de hemorragia submucosa (glomerulações), durante a hidro 

distensão, ou das clássicas lesões de Hunner na parede vesical, embora pouco 

comuns, são sinais cistoscópicos típicos, que contribuem para o diagnóstico 

definitivo da CI (2, 3).  

Os primeiros relatos de CI como doença foram descritos no século XIX. 

Provavelmente a primeira descrição foi em 1836 quando Joseph Parrish descreveu 

3 casos de pacientes com sintomas de armazenamento do trato urinário inferior 

refratários, sem causa identificável e os chamou de “tic doloureux”, um termo usado 

para doenças neurológicas álgicas. Em 1887, Skene descreveu uma doença 

caracterizada pela afecção inflamatória da bexiga com destruição parcial ou total da 

mucosa vesical e acometimento da parede muscular, que recebeu o nome de Cistite 

Intersticial (4). 

Guy Hunner descreveu, em 1915, essa afecção inflamatória da bexiga em 8 

mulheres e popularizou a doença com a descrição de lesões da parede vesical que 

seriam características da doença, chamando-as de “úlceras” de Hunner. Atualmente 

sabe-se que as mesmas não são úlceras verdadeiras e que a doença apresenta 
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esse tipo de lesão na minoria dos casos (2, 4).  

Em 1949, Hand publicou um artigo relatando 223 casos de CI cuja 

característica foi o achado de pequenas hemorragias submucosas na parede 

vesical (posteriormente chamadas de glomerulações - Walsh, 1978) e variação na 

capacidade vesical dessas pacientes (2). 

Em 1978, na tentativa de melhorar o diagnóstico e torná-lo mais precoce, 

Messing e Stamey propuseram que este fosse baseado nos sintomas, nos achados 

cistoscópicos (cistoscopia com hidrodistensão sob anestesia) de glomerulações e 

que fosse um diagnóstico de exclusão. Desta forma a CI passava a ser um 

diagnóstico mais prevalente, menos dependente do achado das lesões de Hunner 

e também menos focado exclusivamente na bexiga (2, 4). 

Devido à ampla diversidade e controvérsia no diagnóstico da CI ao longo dos 

anos e nas diferentes regiões do mundo, em parte devido à falta de critérios ideais, 

ou de um marcador ou exame objetivo que estabeleça o diagnóstico da CI, os 

estudos epidemiológicos para definição de prevalência e incidência da doença são 

muito variáveis e imprecisos (4). 

De modo geral, podemos dizer que a CI ocorre principalmente em mulheres 

de raça branca, caucasianas numa proporção variável de cerca de 5 ou mais 

mulheres para um homem. A faixa etária mais acometida é entre 40- 50 anos e a 

prevalência é muito variável de acordo a época do estudo e a região avaliada. Em 

estimativas mais recentes nos EUA foi identificada uma prevalência de até 2,5 a 

2,7% das mulheres (5-7). 
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A dor pode ser caracterizada como dor na bexiga, desconforto, queimação 

ou sensação de pressão pélvica e/ou dor uretral. Muitas vezes é de difícil 

caracterização e localização. Tipicamente é acompanhada de sintomas urinários de 

armazenamento, como aumento da frequência urinária diurna e noturna, urgência 

e disúria. Devem ser afastadas outras causas de cistite como a cistite bacteriana e 

a cistite actínica (2-4). 

A urgência deve ser bem caracterizada na tentativa de diferenciar 

clinicamente sua associação com a CI, em que é mais relacionada com dor e 

sensação de bexiga cheia, daquela causada pela Síndrome da Bexiga Hiperativa 

Idiopática (SBHI), que é mais associada com a sensação de perda urinária, porém 

essa associação nem sempre é presente (8, 9).  

Para as mulheres com CI a urgência tende a ser descrita como uma 

sensação iminente de iniciar a micção, uma maneira de evitar que os sintomas de 

dor ou equivalente doloroso como pressão ou desconforto se intensifiquem, 

enquanto para as mulheres com SBHI a urgência é mais usada para descrever um 

desejo iminente de ir ao banheiro e desencadear a micção para evitar perda urinária 

(9). 

Os sintomas geralmente são desproporcionais em relação aos eventuais 

achados inflamatórios, o que é característico do componente de alodínea e 

hiperalgesia da síndrome. A graduação dos sintomas pode variar com o estágio da 

síndrome, grau de insulto vesical e percepção individual da dor (9, 10). 



5 

 

  

A CI apresenta uma ampla variação na sua apresentação clínica, intensidade 

dos sintomas, no impacto na qualidade de vida, achados cistoscópicos e 

histopatológicos (biópsia), na resposta ao tratamento e no seu curso clínico (10). 

Devido à falta de entendimento completo da sua fisiopatologia e a dificuldade 

de diagnóstico, a CI permaneceu como diagnóstico de exclusão e passou por várias 

mudanças de nomenclatura e na sua definição, sendo hoje cada vez mais 

considerada como uma doença sistêmica, baseada nos sintomas e não mais 

apenas limitada a bexiga e com achados cistoscópicos raros e poucos sensíveis 

como as lesões de Hunner (10). A CI, inicialmente considerada como uma doença 

limitada à bexiga, hoje é considerada como uma síndrome de dor crônica, por isso 

vem sofrendo variações de nomenclatura como Síndrome da Bexiga Dolorosa – 

SBD (9-12). Neste contexto de transição e de mudança de nomenclatura manteremos 

o nome CI ou CI/SBD ao nos referirmos da mesma condição estudada nesta tese. 

A duração da dor e dos sintomas de armazenamento caracteristicamente é 

maior que 6 meses. Os pacientes têm importante prejuízo na qualidade de vida tanto 

devido aos sintomas da doença de difícil controle quanto pelo componente 

psicossocial, com impacto na vitalidade e saúde mental (13). Muitas vezes se associa 

com sintomas depressivos ou de ansiedade, distúrbios do sono, alergias, síndrome 

de Sjögren ou mesmo com outras doenças psiquiátricas. Além disso, a CI sendo 

considerada uma síndrome de dor crônica tem uma maior associação com outras 

síndromes álgicas muitas vezes com sobreposição dos quadros clínicos. Isso pode 

acontecer com associações entre a CI e fibromialgia, vulvodínea, síndrome do 

intestino irritável, disfunção temporomandibular, síndrome de fadiga crônica e dor 
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pélvica crônica (13-16). Alguns estudos mostram que essas síndromes podem ocorrer 

independentemente ou associadas umas com as outras (isto é, ocorrendo como 

comorbidades), mesmo fora do contexto da CI (13, 14).   

Essas associações com outras doenças e síndromes indicam que a 

fisiopatologia da CI pode ter associação com a fisiopatologia dessas síndromes 

relacionadas ou ainda pode ter uma via fisiopatológica comum. Sabe-se que os 

pacientes com CI também podem ter alguns quadros de dor com maior frequência 

que a população geral como lombalgia, cefaléia, dores articulares, dor em parede 

torácica, cólicas abdominais (15). 

Em estudo conduzido por Warren et al, os autores concluem que essas 

síndromes álgicas estariam individualmente associadas a um risco para a CI 

aumentado e similar, independentemente do tipo da síndrome, e a coexistência de 

um maior número de síndromes estaria associada à uma prevalência maior da CI 

(14). Há referência em estudos mostrando que em pacientes com diagnóstico clínico 

de CI a associação de outras síndromes álgicas pode estar correlacionada a 

sintomas mais intensos de dor, pior qualidade de vida, maior associação com 

quadros depressivos e de disfunção sexual (17).  

Com o intuito de criar uma definição para pesquisa e homogeneizar os 

pacientes com CI, para que esses pacientes pudessem ser estudados e 

comparados, o National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 

(NIDDK) em 1987 estabeleceu um critério para o diagnóstico de CI (Tabela1). Em 

2003 um subcomitê do NIDDK propôs uma atualização dos critérios, porém após 

revisão da literatura, não houve evidências para mudança nos critérios (2, 9, 10, 17, 18).  
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Entretanto devemos ressaltar que os critérios do NIDDK são usados em 

estudos científicos e pouco usados na prática clínica, em que apenas cerca de um 

terço das pacientes consideradas por especialistas como sendo portadores de CI 

preenchem os critérios do NIDDK (8, 17).   

Em estudo retrospectivo da NIDDK IC Database foi evidenciado que 90% dos 

pacientes que preencheram os critérios de CI pelo critério do NIDDK foram 

realmente considerados pelos especialistas como sendo portadores de CI na prática 

clínica, enquanto que mais de 60% dos pacientes diagnosticados, por esses 

mesmos especialistas, na prática clínica como tendo CI não preencheram os 

critérios do NIDDK (9, 10). 

 

Tabela 1. Critérios de diagnóstico de Cistite Intersticial - (National Institute of 
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases -NIDDK). 

 

Critérios de Inclusão NIDDK: São Necessários Dois Fatores Positivos para 

a Inclusão na População com Cistite Intersticial em Estudo  

1. Lesões de Hunner à cistoscopia. 

2. Glomerulações à cistoscopia. 

3. Dor associada à bexiga com o enchimento vesical aliviada com o 

esvaziamento vesical. 

4. Dor suprapúbica, pélvica, uretral, vaginal ou perineal. 

5. Diminuição da complacência vesical na cistometrografia. 

     As glomerulações devem ser avaliadas após a hidrodistensão vesical, sob 

anestesia, com pressão de 80-100 cm H2O, durante 1-2 min. A bexiga só pode 

ter sido distendida até no máximo duas vezes antes da avaliação. As 

glomerulações devem ser difusas e presentes em pelo menos três quadrantes da 

bexiga e devem haver pelo menos 10 glomerulações por quadrante. As 
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glomerulações não podem estar ao longo do trajeto do cistoscópio (para eliminar 

artefatos pelo contato com o cistoscópio). 

 

Critérios de Exclusão NIDDK para definição de Cistite Intersticial  

1. Capacidade vesical maior de 350 ml na cistometria com paciente 

acordado, usando meio líquido ou gasoso. 

2. Ausência de forte desejo de miccional com a bexiga enchida com 100 ml 

de gás ou 150 ml de líquido. 

3. Demonstração de contração detrusora involuntária fásica durante o 

enchimento vesical. 

4. Duração dos sintomas menor de 9 meses. 

5. Ausência de noctúria. 

6. Sintomas aliviados com uso de agentes antimicrobianos, antissépticos 

urinários, anticolinérgicos ou antiespasmódicos. 

7. Frequência miccional enquanto acordado menor de 8 vezes ao dia. 

8. Diagnóstico de cistite bacteriana ou prostatite prévia em período de até 3 

meses. 

9. Cálculo vesical ou ureteral. 

10. Herpes genital ativo. 

11. Câncer de útero, cérvix, vagina ou uretra. 

12. Divertículo de uretra. 

13. Cistite causada por ciclofosfamida ou outro agente químico. 

14. Cistite causada por tuberculose. 

15. Cistite actínica. 

16. Tumor de bexiga benigno ou maligno. 

17. Vaginite. 

18. Idade inferior à 18 anos. 

NIDDK, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 
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A etiopatogenia e fisiopatologia da CI ainda não são totalmente conhecidas 

e seus fatores genéticos ainda não foram identificados.  Várias teorias têm sido 

sugeridas, mas nenhuma explica completamente as manifestações da síndrome, 

sugerindo que seja multifatorial (18, 19).  

Uma delas envolve a alteração na barreira de glicosaminoglicanos (GAGs) e 

proteoglicanos do urotélio vesical, com o aumento da permeabilidade urotelial (20-23). 

No nosso grupo foram realizados estudos avaliando esta teoria. Soler e cols. 

induziram lesão urotelial em modelos animais com a instilação intravesical de sulfato 

de protamina, demonstrando um aumento no nível urinário de GAGs sulfatados e 

de ácido hialurônico (24-26). No entanto outros estudos não demonstraram este 

mesmo padrão (27-29). Em trabalho mais recente do grupo, Lucon e cols. realizando 

biópsia vesical de pacientes com CI demonstraram uma menor expressão tecidual 

de GAGs sulfatados, assim como de sindecan e das sintases 2 e 3 do ácido 

hialurônico. Entretanto o mesmo estudo mostrou uma maior expressão tecidual de 

ácido hialurônico nestas pacientes (30).  

Diversas outras teorias também propostas incluem a ativação mastocitária 

(31-33), liberação de mediadores inflamatórios (34-36), infecção subclínica (37), 

alterações neuropáticas (38, 39), autoimunidade (40), alteração da vascularização da 

bexiga (41), causas psiquiátricas (42-44) e susceptibilidade genética (45, 46). 

Considerando a dificuldade de diagnóstico, a ampla variedade de 

apresentações e a associação da CI com outras doenças, é provável que ela 

represente uma síndrome com múltiplos mecanismos fisiopatológicos e fatores 

etiológicos. Por isso, é importante identificar marcadores genéticos e fatores de 
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susceptibilidade envolvidos na CI, o que contribuiria para o avanço no diagnóstico 

e no tratamento da doença (10, 11, 13, 14, 18).  

A susceptibilidade à CI pode ser considerada hereditária, pois em estudo 

conduzido por Warren e colaboradores a prevalência de CI entre mulheres adultas 

parentes de primeiro grau foi 17 vezes maior do que a encontrada na população 

geral (45). Também há um estudo prévio deste mesmo autor mostrando maior 

prevalência entre gêmeos monozigóticos comparados com dizigóticos (46). 

As influências genéticas na etiologia da CI e na percepção dos sintomas 

provavelmente são poligênicas (47). Até o momento poucos estudos analisaram a 

relação entre variações genéticas e a CI e as diferenças fenotípicas individuais 

relacionadas à experiência dos sintomas nestas pacientes.  

Muitas doenças podem ter associação com mutações ou com polimorfismo 

genético. As mutações gênicas podem ocorrer por deleção, inserção ou substituição 

de bases nitrogenadas no DNA (A, T, C, G). Geralmente são mais deletérias e 

ocorrem com menor frequência que os polimorfismos (47-50).   

A sequência de DNA da mesma região de um cromossomo é muito 

semelhante entre diferentes indivíduos.  Um segmento de DNA humano com cerca 

de 1.000 pares de bases (1kbp), escolhido ao acaso, varia, em média, apenas 1 par 

de base entre 2 cromossomos homólogos herdados dos pais. Considerando regiões 

codificadoras, esse número é ainda menor (cerca de um em 2.500 pares de bases) 

(51). 

Polimorfismos de nucleotídeo único ou SNPs, do inglês Single Nucleotide 

Polymorphisms, são polimorfismos de DNA em que somente uma base é alterada 
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em uma frequência mínima de 1% em uma dada população. Atualmente, mais de 

100 milhões de SNP já foram identificados no genoma humano (52).  

Os SNPs estão dispersos por todo o genoma humano podendo ocorrer tanto 

em regiões codificadoras como não codificadoras. SNPs que ocorrem em regiões 

codificadoras podem ser denominados sinônimos (sSNP) ou não sinônimos 

(nsSNP). Este último ocorre quando há substituição de um aminoácido na 

sequência proteica podendo haver modificações estruturais e funcionais na proteína 

e, portanto, tem um maior potencial de reflexo biológico (53). Entretanto, a maior parte 

dos SNP identificados em genes humanos não resulta em alterações na sequência 

proteica, graças à sua localização em regiões não traduzidas da molécula de ácido 

ribonucléico mensageiro (RNAm) ou devido à redundância dos códons na 

codificação de aminoácidos. Estima-se que apenas 20% a 30% destes SNPs 

acarretem danos na função da proteína. Apenas uma pequena parcela de SNPs 

classificados como sinônimos podem modificar a estrutura e estabilidade do RNA 

mensageiro e afetar a quantidade de proteína produzida (52-56).   

A identificação dos SNPs pode ser empregada em diversas áreas. Na grande 

maioria das vezes é utilizada como marcador de doenças (52, 54). As alterações mais 

frequentes no DNA são as que envolvem bases nitrogenadas de mesma 

característica estrutural, ou seja, trocas entre duas purinas (A/G ou G/A) ou duas 

pirimidinas (C/T ou T/C) que são denominadas transições. As transversões são 

substituições de uma purina por uma pirimidina ou vice-versa (51, 54, 55).  

Alguns SNPs podem ser encontrados em genes relacionados com a 

patogênese de uma determinada doença, de modo que nestes casos sua detecção 
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pode ser usada como marcador diagnóstico. Outros polimorfismos como os nsSNP 

podem ter significado clínico, com papel direto na patogênese de uma doença 

específica (54-56). 

Muitos polimorfismos têm sido analisados no estudo de síndromes 

inflamatórias e dolorosas, mas até agora o único estudo de polimorfismo em CI foi 

o do gene SCN9A (57). 

Diversos trabalhos têm estudado o papel do polimorfismo do gene SCN9A, 

que codifica um canal de sódio Nav1.7, localizado nos gânglios da raiz dorsal e em 

nervos periféricos, com a alteração da percepção de dor e a associação com 

algumas doenças dentre elas síndromes dolorosas (58-60). 

Recentemente Reeder, J. E. et al. conduziram um estudo retrospectivo para 

avaliar se o SNP do gene SCN9A teria associação com a CI. Os autores 

demonstraram que os pacientes com CI tiveram maior frequência do alelo A do SNP 

rs6746030 no gene SCN9A do que o encontrado na população geral (57). Embora 

não exista evidência de que o canal Nav1.7 esteja presente na bexiga, e existam 

estudos controversos em relação a associação do SNP do gene SCN9A com 

susceptibilidade a dor crônica (60), esses achados podem sugerir a influência 

genética na percepção da dor nesses pacientes com CI ou até que exista um maior 

risco genético de desenvolvimento de CI em pacientes portadores desse alelo do 

SNP rs6746030. É evidente que este é um estudo inicial e que novos estudos, 

prospectivos testando outros SNPs podem identificar novas associações e 

possíveis marcadores (58, 60). 
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1.2 Justificativa 

 

Existem poucos trabalhos na literatura envolvendo polimorfismos genéticos 

e a CI. Além disso, poucos estudos analisaram a relação entre variações genéticas 

e as diferenças fenotípicas individuais relacionadas à experiência dos sintomas das 

pacientes com CI. Uma das hipóteses na base da fisiopatologia da CI pode ser a 

existência de uma disfunção nos mecanismos da dor.  

Considerando a etiologia e a fisiopatologia da CI ainda não serem 

completamente conhecidas, além de ser uma síndrome de difícil diagnóstico e 

tratamento, sem critérios clínicos bem definidos e sem marcadores biológicos com 

acurácia adequada, e à luz dos conhecimentos com o mapeamento do Genoma 

Humano e com o avanço na pesquisa genética, selecionamos aqui SNPs que 

possam estar relacionados ao desenvolvimento da CI e também relacionados a 

características desta síndrome como, por exemplo, quadros de dor crônica. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar a presença de polimorfismos que possam estar associados à Cistite 

Intersticial. 

 

2.2 Objetivo secundário  

 

Avaliar se há diferença na prevalência dos polimorfismos entre as pacientes 

com CI com maior ou menor sintomatologia, baseando-se na intensidade dos 

sintomas dolorosos. 
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3. MÉTODOS 
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3.1  Local do Estudo 

 

As avaliações clínicas foram realizadas no Ambulatório de Urologia do 

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

(HCFMUSP) com pacientes que se dispuseram a ser acompanhadas por esse 

protocolo. As análises dos polimorfismos genéticos nas amostras de sangue das 

pacientes com CI foram realizadas no Laboratório de Investigação Médica da 

Divisão de Urologia (LIM 55) da FMUSP. 

 

3.2  Pacientes 

 

O protocolo do estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do HCFMUSP 

(ANEXO 1). Todas as pacientes envolvidas no estudo foram submetidas a aplicação 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pela Comissão 

de Pesquisa, concordando em participar do estudo (ANEXO 2). 

Durante o período deste protocolo de pesquisa foi planejado a inclusão de 

30 pacientes do sexo feminino captadas no Ambulatório de Urologia Feminina da 

Divisão de Clínica Urológica do HCFMUSP. Posteriormente subdivididas em 2 

grupos: 1- mulheres com diagnóstico bem estabelecido de CI e 2 - um grupo 

controle com mulheres, que seguem no Ambulatório de Urologia devido à 

incontinência urinária de esforço. Todas as pacientes do grupo controle devendo 
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apresentar como único sintoma miccional a perda urinária aos esforços comprovada 

por exame clínico e urodinâmico. 

O projeto foi aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) – (ANEXO3). Inicialmente fizemos a seleção 

(empírica) de alguns polimorfismos já descritos na literatura médica, a maioria deles 

relacionados a síndromes álgicas e inflamatórias e que desta forma poderiam, por 

plausibilidade biológica, estar relacionados de alguma forma à Cistite Intersticial. 

Foram então selecionados e importados primers disponíveis para essa análise. 

Foram aplicados os seguintes critérios de exclusão a todas as mulheres 

avaliadas: lactantes; antecedente de cistoscopia nos últimos 3 meses; antecedente 

ou uso de droga investigacional nos últimos 30 dias; terapia intra-vesical nos últimos 

6 meses; doença neurológica com potencial alteração da função vesical; 

procedimentos prévios com potencial sequela vesical, co-existência de 

Fibromialgia, Síndrome de Intestino Irritável, Vulvodínea, Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial, presença além dos critérios de exclusão 

presentes nos critérios diagnósticos do NIDDK, de: suspeita de endometriose, 

sintomas ou sinais de obstrução infravesical, prolapso genital, suspeita de sintomas 

relacionados a compressão do nervo pudendo ou de dor relacionada à musculatura 

do assoalho pélvico. 

Todas as pacientes foram avaliadas com história clínica completa.  

Realizaram exame físico geral e ginecológico, exames laboratoriais de rotina, urina 

tipo 1, urocultura, ultrassonografia de rins e vias urinárias, estudo urodinâmico e 

completaram um questionário clínico, avaliando idade, data de início dos sintomas, 
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doenças coexistentes, gravidade dos sintomas, tipos de tratamento pregresso e 

índice de qualidade de vida e intensidade dos sintomas através dos questionários: 

1. The Interstitial Cystitis Symptom Index and Problem Index (O’Leary, Sant et al. 

1997 – (ANEXO 4), 2. Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF) Patient Symptom 

Scale adaptados à língua portuguesa (ANEXO 5), 3. Questionário McGill de dor 

crônica (MELZACK, 1975) - versão brasileira validada (Br-MPQ)- (CASTRO, 1999) 

– (ANEXO 6) e 4. Escala visual analógica (EVA) de quantificação de dor numérica 

e por cores (ANEXO 7) (61-64).  

Todas as pacientes realizaram cistoscopia. Biópsia vesical e citologia 

urinárias foram realizadas apenas em casos específicos, indicados a depender dos 

achados cistoscópicos. A hidrodistensão vesical foi realizada em todos os casos. 

Todas as pacientes foram submetidas aos critérios do NIDDK, que são os critérios 

oficiais para a definição de CI em termos de pesquisa científica. No grupo controle 

foram incluídas pacientes com incontinência urinária de esforço, com perdas 

urinárias comprovadas por estudo urodinâmico, sem outros sintomas miccionais. 

Ao final do período de seleção, coletamos amostras de sangue de 34 

pacientes com Cistite Intersticial e 23 pacientes do grupo controle. O material foi 

enviado para análise molecular no LIM 55 da FMUSP. Todas as pacientes com CI 

obtiveram score mínimo de 7 na escala O’Leary – Sant Symptom Index and Problem 

Index, o que confere uma sensibilidade de 90% e especificidade de 97% para a 

discriminação entre as pacientes com CI em relação as pacientes sem CI. Todas as 

pacientes com CI obtiveram score PUF mínimo de 13, o que confere 83% de 
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sensibilidade e 88% de especificidade na diferenciação entre as pacientes com ou 

sem o diagnóstico de CI (65). 

Foi realizada inicialmente a análise comparativa entre as pacientes com CI e 

as do grupo controle. A mediana de idade das pacientes com CI foi de 50,5 anos 

enquanto que a mediana das pacientes do grupo controle foi de 57 anos. Em 

seguida as pacientes com CI foram estratificadas em 2 grupos na tentativa de dividir 

as pacientes com um quadro clínico mais intenso das com quadro mais ameno, no 

intuito de averiguar se algum SNP poderia ser marcador de intensidade e controle 

dos sintomas, particularmente a dor. 

As pacientes foram divididas em dois grupos de acordo com a intensidade 

da dor no início do tratamento. Foram consideradas pacientes com dor intensa as 

que relataram dor com intensidade igual ou superior a 7 (sete) na escala visual 

analógica- EVA- (numérica (0-10) e de cores) ou então as que classificaram sua dor 

em um dos números mais altos na escala afetiva no questionário McGill de dor 

crônica (Br-MPQ), como dor “maldita”, “miserável”, “exaustiva”, “insuportável” ou 

“enlouquecedora”.  

As comorbidades existentes e avaliadas nas 34 pacientes do estudo com CI 

foram: transtorno depressivo (4 pacientes), transtorno afetivo bipolar (2 pacientes), 

transtorno de ansiedade generalizada (2 pacientes), síndrome do pânico (2 

pacientes), retocolite ulcerativa e idiopática (1 paciente).  No total foram 9 pacientes 

com doenças associadas, sendo que 2 delas tiveram mais de uma doença 

associada (Tabela 2 A). As demais pacientes foram consideradas como sendo sem 

comorbidades ou com comorbidades leves por não apresentarem doenças que 
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pudessem estar relacionadas ao quadro de CI, como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, cefaléia episódica e hipotireoidismo. A Tabela 2 B mostra dados 

clínicos do grupo controle. 

 

Tabela 2 - A. Características clínicas das pacientes com Cistite Intersticial – idade, 
raça, IMC, pontuação escala de dor e questionários O’Leary Sant e PUF, presença 
de lesão de Hunner e comorbidades associadas. 

 
 Idade 

(anos) 
Raça O’ 

Leary- 
Sant 

PUF Dor  
(EVA) 

Hunner  Comorbidades IMC 

1 48 Branca 28 25 8 - - 27,4 

2 35 Branca 20 20 6 - + 29,3 

3 42 Branca 31 30 9 - - 31,1 

4 59 Branca 30 27 9 - + 27,4 

5 37 Branca 28 25 9 - - 29,3 

6 41 Branca 19 18 4 - - 28,6 

7 50 Branca 21 16 6 - - 31,2 

8 68 Branca 17 15 4 - - 29,6 

9 48 Não-
branca 

20 20 5 - - 27,8 

10 52 Branca 24 21 5 - - 26,8 

11 47 Branca 18 16 5 - + 29,2 

12 69 Branca 18 15 6 - - 30,4 

13 56 Não-
branca 

29 32 9 - - 26,1 

14 62 Branca 18 15 4 - - 27,7 

15 52 Branca 24 23 7 - + 28,3 

16 47 Branca 19 17 5 - - 28,6 

17 65 Branca 24 26 7 - - 30,3 

18 31 Branca 30 25 7 - - 28,0 

19 43 Branca 33 30 9 - + 27,5 

20 67 Branca 26 23 7 - - 27,3 

21 70 Branca 18 15 NA - - 29,4 

22 60 Não 
branca 

19 20 4 - + 25,3 

23 53 Branca 18 21 4 - - 27,9 

24 61 Branca 27 23 9 - - 27,2 

25 49 Branca 29 25 9 - - 28,7 

26 46 Branca 19 16 7 + - 29,0 
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27 45 Branca 23 19 7 - + 27,5 

28 32 Branca 13 22 7 - - 28,8 

29 62 Branca 29 25 7 - - 27,6 

30 64 Branca 33 33 9 - + 29,8 

31 51 Não-
branca 

30 27 8 - - 26,7 

32 37 Branca 32 30 9 - - 27,1 

33 31 Branca 27 26 8 - + 26,2 

34 67 Branca 22 18 7 - - 26,4 

 

Tabela 2 - B. Características clínicas do grupo controle.  

 Idade 
(anos) 

Raça O’ 
Leary- 
Sant 

PUF Dor  
(EVA) 

Hunner  Comorbidades IMC 

1 51 Branca - - 0 - - 27,3 

2 64 Não-
branca 

- - 0 - - 28,6 

3 53 Branca - - 0 - - 30,1 

4 60 Branca - - 0 - - 26,6 

5 47 Branca - - 0 - - 27,8 

6 68 Não-
branca 

- - 0 - - 28,9 

7 55 Branca - - 0 - - 31,0 

8 53 Branca - - 0 - - 26,5 

9 65 Branca - - 0 - - 25,6 

10 54 Não-
branca 

- - 0 - - 27,4 

11 61 Branca - - 0 - - 32,2 

12 63 Branca - - 0 - - 28,7 

13 68 Branca - - 0 - - 29,7 

14 57 Branca - - 0 - - 29,5 

15 52 Branca - - 0 - - 26,4 

16 51 Branca - - 0 - - 27,8 

17 73 Branca - - 0 - - 32,3 

18 49 Branca - - 0 - - 26,2 

19 66 Branca - - 0 - - 27,0 

20 57 Branca - - 0 - - 26,8 

21 68 Branca - - 0 - - 27,9 

22 53 Branca - - 0 - - 27,5 

23 56 Branca - - 0 - - 28,1 
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3.3  Polimorfismos 

 

Foram avaliados 20 polimorfismos (SNPs).  Estes foram escolhidos após 

pesquisa em bases de dados (PubMed) cruzando os termos “single nucleotide 

polymorphism”, “polymorphism”, “SNP” and “pain”, “pain syndrome”, “inflammation”, 

“anxiety”, “depression”, “psychiatric syndrome/disease”, “fibromyalgia” 

“inflammatory bowel disease”, “migraine”, “headache”, “bladder”, “frequency”, 

“urgency”. Foram selecionados os principais trabalhos e os principais SNPs 

identificados nestas condições e posteriormente, de acordo com o orçamento e com 

a disponibilidade dos primers solicitados em empresa norte-americana, foram 

importados os primers para genotipagem dos polimorfismos na tabela abaixo 

(Tabela 3).   
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Tabela 3. Descrição dos SNPs avaliados. 

 
SNP Gene Alelo Selvagem Polimórfico 

rs1800871 IL10 A/G A G 

rs1800872 IL10 T/G T G 

rs1800896 IL10 T/C T C 

rs1800471 TGF1 G/C G C 

rs1800629 TNF A/G A G 

rs361525 TNF A/G A G 

rs1800497 ANKK1/DRD2 A/G A G 

rs6311 HTR2A C/T C T 

rs6277 DRD2 A/G A G 

rs6276 DRD2 C/T C T 

rs6313 HTR2A A/G A G 

rs2835859 KCNJ6 C/T C T 

rs11127292 MYT1L C/T C T 

rs2243248 IL4 G/T G T 

rs6887695 IL12B C/G C G 

rs3212227 IL12B G/T G T 

rs1799971 OPRM1 A/G A G 

rs12579350 ANO2 A/G A G 

rs3813034 SLC6A4 A/C A C 

rs6746030 SCN9A A/G A G 
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3.4  Extração de DNA 

 

Para análise dos polimorfismos, primeiramente foi feita a extração de DNA 

das amostras enviadas, utilizando o kit QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen®). Para 

execução deste método, as amostras foram equilibradas a temperatura ambiente e 

a quantidade de 200µl foi retirada de cada uma delas para extração. A esse volume 

foram adicionados 20µl de protease, e posteriormente 200µl de solução de lise 

(Buffer AL). As amostras foram então incubadas a 56ºC por 10 minutos. Os tubos 

foram centrifugados e foram adicionados 200µl de etanol (96 – 100%) e as amostras 

foram agitadas e centrifugadas. A mistura desse passo foi então transferida para 

um novo tubo contendo uma coluna fornecida pelo kit e as amostras foram 

centrifugadas para passagem da mistura pela coluna. O filtrado foi então descartado 

e foram realizadas etapas de lavagem da coluna com 500µl das soluções Buffer 

AW1 e Buffer AW2, respectivamente. Após as lavagens, as colunas foram 

transferidas para um novo tubo, no qual foram adicionados 200µl da solução de 

eluição (Buffer AE), incubadas a temperatura ambiente por 1 minuto e 

centrifugadas. A pureza e concentração do DNA foram mensuradas em 

espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA) (260/280nM). 

 

3.5  Análise dos genótipos por PCR em tempo real quantitativo 

 

  Realizamos a análise da detecção dos polimorfismos por q-PCR de 57 

amostras (pacientes), sendo 34 diagnosticadas com CI e 23 controles. Utilizamos a 
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técnica de identificação da base com uso de sondas marcadas com fluoróforos 

(Taqman®) (figura 1), amplificação pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e 

análise em tempo real. 

 Nessa abordagem foram utilizados primers flanqueando a região polimórfica 

para amplificação dos produtos por PCR, além de duas sondas que se anelam sobre 

uma pequena sequência de nucleotídeos que contém o polimorfismo, sendo cada 

uma específica para um dos alelos descritos. Em uma das extremidades de cada 

sonda está fixada uma molécula fluorescente (dye reporter), e na outra uma 

molécula não fluorescente, denominada quencher.  

 Enquanto as sondas estão intactas, a interação entre as moléculas dye 

reporters e as quenchers impede que a fluorescência seja emitida. Durante a reação 

de PCR, a Taq polimerase, por sua ação exonucleásica, quebra a sonda ligada ao 

fragmento, causando a liberação do dye reporter e a emissão de fluorescência. 

Como apenas a sonda específica para um determinado alelo é capaz de se ligar a 

ele, apenas a fluorescência emitida por ela será detectada. Cada sonda é marcada 

com uma fluorescência diferente e através da leitura da fluorescência emitida é 

possível determinar o genótipo da amostra. É importante citar que além do dye 

reporter e da molécula quencher, uma molécula denominada MGB (Minor Groove 

Binder) também está afixada à sonda, tendo a função de elevar a sua temperatura 

de anelamento, permitindo uma ligação mais específica, e evitando que ela se ligue 

inespecificamente à sequência correspondente ao outro alelo. 

 A detecção da fluorescência emitida na reação é feita por uma câmera CCD 

localizada no aparelho ABI-7500 (Applied Biosystems), capaz de detectar diferentes 
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comprimentos de onda e os genótipos são determinados de acordo com o perfil de 

emissão das fluorescências ao final da reação de PCR. Os oligonucleotídeos e 

sondas foram adquiridos da empresa Applied Biosystems. 

 Para amplificação dos fragmentos desejados utilizamos as seguintes 

condições de reação: 5,0l do Master Mix TaqMan, 0,25l de primer específico de 

cada polimorfismo, 2,75l de água destilada e 2,0l de DNA, totalizando um total de 

10l para cada reação. Para amplificação as amostras foram submetidas a 40 ciclos 

de 95°C por 15” e 60°C por 1’, precedidos por 2’ a 50°C, e 10’ a 95°C. O produto foi 

então analisado por PCR em tempo real, que faz a discriminação alélica através da 

emissão de luz em um comprimento de onda característico. 
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3.6  Análise Estatística  

 

A verificação do grau de significância da comparação entre as frequências 

observada e esperada nos grupos controle e de pacientes com CI foi feita pelo teste 

de qui-quadrado (²). 

Foram analisados 34 pacientes com CI e 23 pacientes do grupo controle. A 

frequência de 20 polimorfismos foi avaliada entre estes dois grupos, e além disso 

foram feitas análises dentro do grupo de pacientes com CI, analisando o grau de 

Figura 1. Sistema Taqman: Identificação da base com uso de sondas marcadas com 
fluoróforos. Nesta abordagem além do primer são desenhadas um par de sondas que se anelam 
sobre uma pequena seqüência de nucleotídeos que contém o polimorfismo, sendo cada uma 
específica para um dos alelos descritos (polimórfico e tipo selvagem). Em uma das extremidades 
de cada sonda está fixada uma molécula fluorescente (dye reporter), e na outra uma molécula 
não fluorescente, denominada quencher. Enquanto as sondas estão intactas, a interação entre 
os dye reporters e os quenchers impede que a fluorescência seja emitida. Durante a reação de 
PCR, a Taq DNA polimerase, por sua ação exonucleásica, quebra a sonda ligada ao fragmento, 
causando a liberação do dye reporter e a emissão de fluorescência (Fonte: Reis ST). 
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intensidade do quadro de sintomas álgicos (de acordo com as escalas escala visual 

analógica, questionário McGill de dor crônica (Br-MPQ), escala de O’Leary –Sant e 

escala PUF).  

Foi avaliada, quando possível, a força de associação entre cada um dos 

polimorfismos e o grupo através do cálculo de odds ratio (OR) e seu respectivo 

intervalo de confiança a 95% (IC 95%).  

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS 19.0 para 

Windows, e em toda a análise o p foi considerado significativo quando menor ou 

igual a 0,05 (95% confiabilidade). 
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Foram realizadas as análises de frequência da distribuição dos genótipos e 

alelos dos 20 SNPs previamente selecionados em todas as amostras de DNA das 

34 pacientes com CI e das 23 pacientes do grupo controle. Na tabela 4 

demonstramos a frequência dos genótipos. Podemos observar que para o SNP 

rs11127292 embora a maioria apresente o genótipo homozigoto selvagem, nos 

casos de CI, 23,5% apresentam genótipo heterozigoto, enquanto no grupo controle 

nenhum indivíduo é portador do SNP, tanto em homozigose quanto em heterozigose 

(p= 0,01).  

 

Tabela 4. Análise dos genótipos dos polimorfismos nas pacientes com Cistite 

Intersticial e no grupo controle. 

SNP Genótipo CI  (n) Controle (n) p 

rs1800871     

 AA* 5,9% (2) 4,3% (1) 

0,61  AG 85,3% (29) 78,3% (18) 

 GG 8,8% (3) 17,4% (4) 

rs1800872     

 TT* 8,8% (3) 0% (0) 

0,17  TG 91,2% (31) 95,7% (22) 

 GG 0% (0) 4,3% (1) 

rs1800896     

 TT* 44,1% (15) 26,1% (6) 

0,31  TC 50% (17) 60,9% (14) 

 CC 5,9% (2) 13% (3) 

rs1800471     

 GG* 0% (0) 0% (0) 

0,25  GC 8,8% (3) 13% (3) 

 CC 91,2% (31) 87% (20) 

rs1800629     

 AA* 0% (0) 0% (0) 

0,06  AG 76,5% (26) 95,7% (22) 

 GG 23,5% (8) 4,3% (1) 

rs361525     

 AA* 0% (0) 0% (0) 0,48 
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 AG 55,9% (19) 65,2% (15) 

 GG 44,1% (15) 34,8% (8) 

rs1800497     

 AA* 3% (1) 13% (3) 

0,10  AG 91,2% (31) 82,6% (19) 

 GG 5,8% (2) 4,3% (1) 

rs6311     

 CC* 20,6% (7) 30,4% (7) 

0,14  CT 64,7% (22) 39,1% (9) 

 TT 14,7% (5) 30,4% (7) 

rs6277     

 AA* 14,7% (5) 13% (3) 

0,79  AG 58,8% (20) 52,2% (12) 

 GG 26,5% (9) 34,8% (8) 

rs6276     

 CC* 8,8% (3) 13% (3) 

0,81  CT 44,1% (15) 39,1% (9) 

 TT 47,1% (16) 47,9% (11) 

rs6313     

 AA* 14,7% (5) 21,7% (5) 

0,78  AG 44,1% (15) 39,1% (9) 

 GG 41,2% (14) 39,1% (9) 

rs2835859     

 CC* 8,8% (3) 4,3% (1) 

0,79  CT 47,1% (16) 52,2% (12) 

 TT 44,1% (15) 43,5% (10) 

rs11127292     

 CC* 76,5% (26) 100% (23) 

0,01  CT 23,5% (8) 0% (0) 

 TT 0% (0) 0% (0) 

rs2243248     

 GG* 0% (0) 0% (0) 

0,51  GT 91,2% (31) 95,7% (22) 

 TT 8,8% (3) 4,3% (1) 

rs6887695     

 CC* 23,5% (8) 17,4% (4) 

0,44  CG 35,3% (12) 52,2% (12) 

 GG 41,2% (14) 30,4% (7) 

rs3212227     

 GG* 23,5% (8) 47,8% (11) 

0,14  GT 32,4% (11) 17,4% (4) 

 TT 44,1% (15) 34,8% (8) 

rs1799971     

 AA* 47,1% (16) 26,1% (6) 0,28 
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 AG 50% (17) 69,6% (16) 

 GG 2,9% (1) 4,3% (1) 

rs12579350     

 AA* 2,9% (1) 0% (0) 

0,70  AG 17,6% (6) 17,4% (4) 

 GG 79,4% (27) 82,6% (19) 

rs3813034     

 AA* 14,7% (5) 21,7% (5) 

0,745  AC 82,4% (28) 73,9% (17) 

 CC 2,9% (1) 4,3% (1) 

rs6746030     

 AA* 5,9% (2) 13% (3) 

0,52  AG 20,6% (7) 26,1% (6) 

 GG 73,5% (25) 60,9% (14) 

         *Genótipo Homozigoto Selvagem 

 

A tabela 5 mostra a distribuição dos alelos entre casos e controles. 

Demonstramos que também para o SNP rs11127292 houve diferença significativa 

em que 100% (N=23) das pacientes do grupo controle foram identificadas como 

portadoras do alelo selvagem (C) e em nenhum foi identificado o alelo polimórfico 

(T). Em contrapartida, a prevalência do alelo selvagem (C) nas pacientes com Cistite 

Intersticial foi de 76,5% (N= 26) e o alelo polimórfico foi encontrado em 23,5% (N=8) 

das pacientes com CI (p = 0,01).  Embora estatisticamente significante, como a 

prevalência do alelo polimórfico nas mulheres do grupo controle foi 0% não foi 

possível estimar o odds ratio (OR). 
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Tabela 5. Associação estatística e frequência dos alelos entre os pacientes com 

CI e o grupo controle. 

SNP Alelo CI (n) Controle (n) Odds Ratio p 

rs1800871      

 A* 5,9% (2) 4,3% (1) 1 
0,79 

 G 94,1% (32) 95,7% (22) 0,72 [0,06 – 8,52] 

rs1800872      

 T* 8,8% (3) 0% (0) – 
0,14 

 G 91,2% (31) 100,0% (23)  

rs1800896      

 T* 44,1% (15) 26,1% (6) 1 
0,16 

 G 55,9% (19) 73,9% (17) 0,44 [0,14 – 1,41] 

rs1800471      

 G* 0% (0) 0% (0) – – 

 C 100,0% (34) 100,0% (23)   

rs1800629      

 A* 0% (0) 0% (0) – – 

 G 100,0% (34) 100,0% (23)   

rs361525      

 A* 0% (0) 0% (0) – – 

 G 100,0% (34) 100,0% (23)   

rs1800497      

 A* 2,9% (1) 13,0% (3) 1 
0,14 

 G 97,1% (33) 87,0% (20) 4,50 [0,48 – 50,89] 

rs6311      

 C* 20,6% (7) 30,4%  (7) 1 
0,39 

 T 79,4% (27) 69,6% (16) 1,68 [0,50 – 5,69] 

rs6277      

 A* 14,7% (5) 13,0% (3) 1 
0,85 

 G 85,3% (29) 87,0% (20) 0,87 [0,18 – 4,06] 

rs6276      

 C* 8,8% (3) 13,0% (3) 1 
0,70 

 T 91,2% (31) 87,0% (20) 1,35 [0,27 – 6,84] 

rs6313      

 A* 14,7% (5) 21,7% (5) 1 
0,49 

 G 85,3% (29) 78,3% (18) 1,61 [0,40 – 6,35] 

rs2835859      

 C* 8,8% (3) 4,3% (1) 1 
0,51 

 T 91,2 % (31) 95,7% (22) 0,47 [0,04 – 4,81] 

rs11127292      

 C* 76,5% (26) 100,0% (23) – 
0,01 

 T 23,5% (8) 0,0% (0)  
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rs2243248      

 G* 0% (0) 0% (0) – – 

 T 100,0% (34) 100,0% (23)   

rs6887695      

 C* 23,5% (8) 17,4% (4) 1 
0,57 

 T 76,5% (26) 82,6% (19) 0,68 [0,18 – 2,60] 

rs3212227      

 G* 23,5% (8) 47,8% (11) 1 
0,06 

 T 76,5% (26) 52,2% (12) 2,97 [0,95 – 9,30] 

rs1799971      

 A* 47,1% (16) 26,1% (6) 1 
0,11 

 G 52,9% (18) 73,9% (17) 0,39 [0,12 – 1,25] 

rs12579350      

 A* 2,9% (1) 0% (0) – 
0,40 

 G 97,1% (33) 100,0% (23)  

rs3813034      

 A* 14,7% (5) 21,7% (5) 1 
0,49 

 C 85,3% (29) 78,3% (18) 1,61 [0,40 – 6,35] 

rs6746030      

 A* 5,9% (2) 13,0% (3) 1 
0,34 

 G 94,1% (32) 87,0% (20) 2,40 [0,36 – 15,64] 

    * alelo selvagem 

 

O grupo das pacientes com CI foi estratificado em dois subgrupos de acordo 

com as escalas de dor. Uma das pacientes com CI perdeu o seguimento durante o 

estudo e, por isso não participou desta segunda etapa do estudo. Foram definidos 

pelas escalas de dor McGill e EVA um grupo com 12 pacientes com CI e quadro de 

dor leve a moderada e um segundo grupo com 21 pacientes com quadro de dor 

intensa. Foi feita então a comparação entre a distribuição dos genótipos (tabela 6) 

e alelos entre esses dois grupos (tabela 7).  

A análise dos genótipos não mostrou diferença entre as pacientes com CI 

estratificadas pelos sintomas dolorosos. 
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Tabela 6. Associação estatística e frequência dos genótipos entre o grupo de 

pacientes com CI com maior score de sintomas de dor comparado com os pacientes 

com menos dor. 

SNP Genótipo Dor leve -moderada (n) Dor intensa (n) p 

rs1800871     

 AA* 8,3% (1) 4,8% (1) 

0,13  AG 74,7% (9) 95,2% (20) 

 GG 16,6% (2) 0% (0) 

rs1800872     

 TT* 16,7% (2) 4,8% (1) 

0,25  TG 83,3% (10) 95,2% (20) 

 GG 0% (0) 0% (0) 

rs1800896     

 TT* 33,3% (4) 47,6% (10) 

0,14  TC 50% (6) 52,4 (11) 

 CC 16,7% (2) 0% (0) 

rs1800471     

 GG* 0% (0) 0% (0) 

0,70  GC 8,3% (1) 9,5% (2) 

 CC 91,7% (11) 90,5% (19) 

rs1800629     

 AA* 0% (0) 0% (0) 

0,94  AG 75% (9) 76,2% (16) 

 GG 25% (3) 23,8% (5) 

rs361525     

 AA* 0% (0) 0% (0) 

0,26  AG 41,7% (5) 61,9% (13) 

 GG 58,3% (7) 38,1% (8) 

rs1800497     

 AA* 0% (0) 4,8% (1) 

0,39  AG 100% (12) 85,7% (18) 

 GG 0% (0) 9,5% (2) 

rs6311     

 CC* 41,7% (5) 9,5% (2) 

0,08  CT 50% (6) 71,4% (15) 

 TT 8,3% (1) 19% (4) 

rs6277     

 AA* 16,7% (2) 14,3% (3) 

0,17  AG 41,7% (5) 71,4% (15) 

 GG 41,7% (5) 14,3% (3) 

rs6276     

 CC* 16,6% (2) 4,8% (1) 0,08 
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 CT 58,4% (7) 38,1% (8) 

 TT 25,0% (3) 57,1% (12) 

rs6313     

 AA* 8,3% (1) 19% (4) 

0,35  AG 33,3% (4) 47,6% (10) 

 GG 58,3% (7) 33,3% (7) 

rs2835859     

 CC* 16,7% (2) 0% (0) 

0,15  CT 41,7% (5) 52,4% (11) 

 TT 41,7% (5) 47,6% (10) 

rs11127292     

 CC* 66,7% (8) 81% (17) 

0,36  CT 33,3% (4) 19% (4) 

 TT 0% (0) 0% (0) 

rs2243248     

 GG* 0% (0) 0% (0) 

0,90  GT 91,7% (11) 90,5% (19) 

 TT 8,3% (1) 9,5% (2) 

rs6887695     

 CC* 16,7% (2) 28,6% (6) 

0,37  CG 25% (3) 38,1% (8) 

 GG 58,3% (7) 33,3% (7) 

rs3212227     

 GG* 8,3% (1) 33,3% (7) 

0,24  GT 41,7% (5) 42,9% (9) 

 TT 50% (6) 23,8% (5) 

rs1799971     

 AA* 25% (3) 61,9% (13) 

0,06  AG 75% (9) 33,3% (7) 

 GG 0% (0) 4,8% (1) 

rs12579350     

 AA* 0% (0) 4,8% (1) 

0,72  AG 16,7%(2) 19% (4) 

 GG 83,3% (10) 76,2% (16) 

rs3813034     

 AA* 16,7% (2) 14,3% (3) 

0,74  AC 83,3% (10) 81% (17) 

 CC 0% (0) 4,8% (1) 

rs6746030     

 AA* 8,3% (1) 4,8% (1) 

0,52  AG 8,3% (1) 23,8% (5) 

 GG 83,3% (10) 71,4% (15) 

     *Genótipo Homozigoto Selvagem 
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Considerando a distribuição alélica, encontramos que para o polimorfismo 

rs6311, as pacientes com dor intensa possuíam o alelo polimórfico (T) em 90,5% 

dos casos, enquanto aquelas com dor leve a moderada apresentava este mesmo 

alelo em 58,3% dos casos (p = 0,03; OR: 6,78 - IC: 1,06 – 43,36).  

Em relação ao polimorfismo rs1799971, a comparação entre as pacientes 

com CI mostrou que nas pacientes com dor leve a moderada houve uma prevalência 

de 25% (N=3) do alelo selvagem (A) e de 75% (N=9) do alelo polimórfico (G). Entre 

as pacientes com CI e quadro de dor intensa a prevalência do alelo selvagem (A) 

foi de 61,9% (N=13) e do alelo polimórfico (G) foi de 38,1% (N=8). Neste caso a 

presença do alelo polimórfico parece ter um efeito de proteção, diminuindo o risco 

das pacientes desenvolverem um quadro de dor intensa (p = 0,04; OR:0,2 - IC:0,04-

0,99).  

 

Tabela 7. Associação estatística e frequência dos alelos entre o grupo de pacientes 

com CI com maior score de sintomas de dor comparado com os pacientes com 

menos dor. 

SNP Alelo 
Dor leve –

moderada (n) 
Dor intensa 

(n) 
Odds Ratio p 

rs18008971      

 A* 8,3% (1) 4,8% (1) 1 
0,67 

 G 91,7% (11) 95,2% (20) 1,81 [0,10– 31,99] 

rs1800872      

 T* 16,7% (2) 4,8% (1) 1 
0,25 

 G 83,3% (10) 95,2% (20) 4,00 [0,32 – 49,59] 

rs1800896      

 T* 33,3% (4) 47,6% (10) 1 0,42 

 G 66,7% (8) 52,4% (11) 0,55 [0,12 – 2,40]  

rs1800471      

 G* 0% (0) 0% (0) - 
- 

 C 100,0% (12) 100,0% (21) - 

rs1800629      
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 A* 0% (0) 0% (0) - 
- 

 G 100,0% (12) 100,0% (21) - 

rs361525      

 A* 0% (0) 0% (0) - 
- 

 G 100,0% (12) 100,0% (21) - 

rs1800497      

 A* 0% (0) 4,8% (1) 1 
0,44 

 G 100,0% (12) 95,2% (20) 1,05 [0,95 – 1,15] 

rs6311      

 C* 41,7% (5) 9,5% (2) 1 
0,03 

 T 58,3% (7) 90,5% (19) 6,78 [1,06 – 4,36] 

rs6277      

 A* 16,7% (2) 14,3% (3) 1 
0,85 

 G 83,3% (10) 85,7% (18) 01,20 [0,17 – 8,42] 

rs6276      

 C* 16,7% (2) 4,8% (1) 1 
0,21 

 T 83,3% (10) 95,2% (20) 4,44 [0,35 – 55,57] 

rs6313      

 A* 8,3% (1) 19,0% (4) 1 
0,40 

 G 91,7% (11) 81,0% (17) 0,38 [0,03 – 3,92] 

rs2835859      

 C* 16,7% (2) 0% (0) 1 
0,06 

 T 83,3% (10) 100,0% (21) 0,83 [0,64 – 1,07] 

rs11127292      

 C* 66,7% (8) 81,0% (17) 1 
0,35 

 T 33,3% (4) 19,0% (4) 0,47 [0,09 – 2,38] 

rs2243248      

 G* 0% (0) 0% (0) - 
- 

 T 100% (12) 100% (21) - 

rs6887695      

 C* 16,7% (2) 28,6% (6) 1 
0,44 

 T 83,3% (10) 71,4% (15) 0,50 [0,08 – 2,99] 

rs3212227      

 G* 8,3% (1) 33,3% (7) 1 
0,10 

 T 91,7% (11) 66,7% (14) 0,18 [0,01 – 1,70] 

rs1799971      

 A* 25,0% (3) 61,9% (13) 1 
0,04 

 G 75,0% (9) 38,1% (8) 0,20 [0,04 – 0,99] 

rs12579350      

 A* 0% (0) 4,8% (1) 1 
0,44 

 G 100,0% (12) 95,2% (20) 1,05 [0,95 – 1,15] 

rs3813034      

 A* 16,7% (2) 14,3 % (3) 1 
0,85 

 C 83,3% (10) 85,7% (18) 1,20 [0,17 – 8,42] 
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rs6746030      

 A* 8,3% (1) 4,8% (1) 1 
0,67 

 G 91,7% (11) 95,2% (20) 1,81 [0,10 – 31,99] 

* Alelo selvagem  
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Como já mencionado anteriormente, a etiologia e a fisiopatologia da CI ainda 

não são completamente conhecidas. Além disso, esta síndrome possui difícil 

diagnóstico e tratamento, pois não existem critérios clínicos bem definidos para 

tais16. Estudos em biologia molecular vêm ajudando a compreender mecanismos 

ainda não desvendados de diversas afecções, entretanto considerando a CI, 

existem poucos estudos na literatura que possam contribuir a respeito desta 

doença. Sendo assim, selecionamos alguns SNPs que possam estar relacionados 

ao desenvolvimento da CI e também relacionados a características desta síndrome 

como, por exemplo, quadros de dor crônica, para contribuirmos com o melhor 

entendimento da sua fisiopatologia (4, 11, 15, 18). 

Encontramos alguns resultados significativos em nosso estudo. 

Considerando o polimorfismo rs11127292, demonstramos que o alelo selvagem 

esteve presente em 100% das mulheres do grupo controle, enquanto que nas 

pacientes com CI houve uma frequência do alelo polimórfico de 23,5%. Entretanto, 

devemos ressaltar que todas as mulheres com o alelo polimórfico possuíam o 

genótipo heterozigoto. O genótipo homozigoto polimórfico não foi encontrado em 

nenhuma das mulheres que participaram de nosso estudo. Considerando a 

intensidade da dor não encontramos diferenças significantes para este SNP. 

Até o momento não existem outros estudos na literatura que tenham 

associado este SNP a CI. Este polimorfismo foi descrito na literatura em estudo 

avaliando a susceptibilidade genética à fibromialgia. Esse polimorfismo, localizado 

no gene MYT1L (myelin transcription fator 1-like) foi tanto associado a fibromialgia 
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(FM), quanto associado à maior sintomatologia em mulheres com FM e baixo índice 

de comorbidades (66).     

O gene MYT1L, presente em vias neuronais está envolvido com a 

diferenciação neuronal e alterações, assim como SNPs deste gene são descritos 

na literatura associados à distúrbios neuropsiquiátricos e à FM. Esses achados 

sugerem um papel do sistema nervoso central na susceptibilidade genética à FM 

(66). 

Durante a seleção das pacientes, pesquisamos detalhadamente a presença 

de sintomas relacionados FM baseando-se em história, exame físico e na aplicação 

dos critérios do American College of Rheumatology (ACR), 1990 e 2010 (ANEXO 8 

e 9) (67-69). O diagnóstico de FM (assim como o de síndrome do intestino irritável e 

de vestibulodínea) foi critério de exclusão para a seleção das pacientes no estudo.  

Assim, nenhuma das pacientes do estudo apresentou diagnóstico de CI e FM 

concomitante e nenhuma mulher do grupo controle apresentou o diagnóstico de FM.  

Acredita-se que a FM e a CI possam ter alterações em comum dos 

mecanismos nociceptivos e este polimorfismo possa ter relação com a dor presente 

tanto em pacientes com FM e com CI de forma independente, visto que nosso 

trabalho encontrou associação deste polimorfismo com a CI e a literatura já 

demonstrou a associação do mesmo com a FM (66). 

Existem evidências na literatura de que algumas alterações genéticas nas 

vias serotoninérgicas também possam estar associadas à patogênese de 

síndromes dolorosas crônicas (70). Os polimorfismos no gene do receptor de 

serotonina (5HT-2A) têm sido associados a essas síndromes dolorosas crônicas, 
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como a FM e a vestibulodínea (70, 71). O SNP rs6311 analisado por nós está 

associado ao receptor de serotonina (71). Em nosso trabalho não encontramos 

diferença estatística ao se comparar a prevalência do polimorfismo rs6311 em 

pacientes com CI com as mulheres do grupo controle. Porém analisando o grupo 

das pacientes com CI, a prevalência do alelo selvagem (C) foi de 9,5% (N=2) nas 

pacientes com sintomatologia álgica mais intensa, enquanto que para o alelo 

polimórfico (T) foi de 90,5% (N=19). A presença ao alelo polimórfico aumentou o 

risco de dor intensa em mais de seis vezes. 

Embora não existam trabalhos na literatura associando este SNP com CI, 

estudos mostram que a presença do alelo polimórfico do SNP rs6311 foi maior em 

pacientes com vestibulodínea e também maior nas pacientes com dispareunia e 

dores no corpo concomitantes corroborando os nossos achados (70, 71).  

Esses achados sugerem que o envolvimento das vias serotoninérgicas já 

conhecidas e descritas em outras síndromes álgicas crônicas também tenham 

influência na intensidade da percepção dolorosa nas pacientes com CI. Futuros 

estudos analisando outros polimorfismos ou marcadores das vias serotoninérgicas 

podem confirmar esse achado. Em contrapartida a esse achado e à essa hipótese, 

a análise de outro polimorfismo do gene do receptor de serotonina (5HT-2A), o 

rs6313, também analisado em nosso estudo não demonstrou diferença significativa 

entre pacientes com CI e o grupo controle e nem entre as pacientes com CI que 

foram mais ou menos sintomáticas.   

O polimorfismo rs1799971 já foi avaliado em diversos estudos de dor, devido 

a sua relação com os opióides e a sua alta frequência em diversas etnias, chegando 
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a 10-15% em caucasianos e até a 50% em asiáticos. O SNP rs1799971 está 

presente no gene OPRM1, que codifica um receptor envolvido nos mecanismos de 

dor e sensibilidade aos opióides endógenos e exógenos (72-74). 

Em nosso estudo as pacientes com CI com menor sintomatologia álgica 

tiveram uma prevalência de 25% do alelo selvagem e 75% do alelo polimórfico. As 

pacientes com CI e quadro de dor intensa tiveram uma prevalência de 61,9% do 

alelo selvagem e 38,1% do polimórfico. Nossos dados sugerem a associação do 

alelo selvagem a maior sensibilidade dolorosa, assim tendo o alelo polimórfico um 

efeito protetor aos sintomas nociceptivos nas pacientes. 

Corroborando com os nossos achados, estudos mostram que os pacientes 

com a presença do alelo polimórfico (G) do SNP rs1799971 podem ter uma maior 

afinidade às -endorfinas endógenas, porém, em contrapartida, menor sinalização 

e menor expressão do receptor opióide  (codificado pelo gene OPRM1). Desta 

forma sugeriram que o alelo polimórfico (G) tivesse um papel de proteção endógena 

à dor, mas ao mesmo tempo teriam uma necessidade de doses maiores de opióides 

exógenos para o controle da dor devido a expressão e sinalização reduzidas do 

receptor opióide  (73, 74). 

No nosso estudo as pacientes com CI com menor sintomatologia álgica 

tiveram uma prevalência de 25% (N=3) do alelo selvagem (A) e 75% (N=9) do alelo 

polimórfico (G). As pacientes com CI e quadro de dor intensa tiveram uma 

prevalência de 61,9% (N=13) do alelo (A) e 38,1% (N=8) do alelo (G).  

 É importante ressaltar que, embora alguns estudos tenham sugerido essa 

proteção a sensibilidade dolorosa relacionada ao alelo polimórfico (G), em uma 
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meta-análise de 14 estudos (74) a presença deste alelo resultou em um efeito não-

significante na percepção dolorosa, conferindo de modo geral apenas necessidade 

do uso opióides exógenos em dose discretamente maior para o alivio da dor nos 

portadores do alelo polimórfico. 

Alguns estudos genéticos também avaliaram os efeitos de polimorfismos e 

mutações no gene SCN9A. Este gene codifica um canal de sódio transmembrana 

voltagem dependente (Nav1.7) localizado nos neurônios periféricos e tem um papel 

importante na percepção da dor. Alterações nesse gene são capazes de modificar 

a percepção do estímulo doloroso, tanto gerando um estado de hipersensibilidade 

álgica, quanto dependendo da alteração genética, como no caso de uma mutação, 

gerar uma condição rara de insensibilidade dolorosa (75, 76). 

Diversos estudos focaram na hipótese de que polimorfismos genéticos 

envolvendo o gene SCN9A pudessem ser responsáveis por variações no limiar da 

dor e na sensibilidade álgica entre indivíduos (75, 76). Na literatura há um único estudo 

que mostrou uma maior prevalência dos genótipos homozigoto selvagem (AA) e 

heterozigoto (AG) do SNP rs6746030 (SCN9A) em 39,6% das pacientes estudadas 

com CI e em apenas 11,5% das mulheres do grupo controle (p = 0,036) (57). 

Em nosso estudo, avaliamos o SNP rs6746030, presente no gene SCN9A, e 

não encontramos diferenças significativas quando comparamos pacientes com CI 

versus grupo controle. Mesmo na avaliação entre as pacientes com CI estratificadas 

pela intensidade do quadro de dor, não encontramos diferença na frequência deste 

SNP. 
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Alguns estudos recentes, usando critérios mais amplos e menos restritivos 

de diagnósticos da CI/SBD como os dos guidelines da American Urological 

Association (AUA) e também os propostos pela European Society for the Study of 

Interstitial Cystitis, tem incluído um número maior de pacientes e mostrado maior 

associação de doenças e síndromes álgicas com a CI. Isso mostra que o conceito 

da CI vem evoluindo e se trata de uma síndrome heterogênea, com critérios 

diagnósticos controversos e com fenótipos clínicos diferentes. Desta forma, o fato 

de no nosso estudo termos aplicados critérios mais rígidos e objetivos para o 

diagnóstico da CI/SBD, pode ter selecionado pacientes com um menor espectro de 

dor somática, fora do contexto da bexiga. Existe uma tendência recente, de ampliar 

os critérios clínicos para o diagnóstico de algumas síndromes álgicas na prática 

clínica como a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável e a cistite intersticial, 

facilitando o seu diagnóstico e consequentemente suas associações. Desta forma 

alguns estudos mais recentes com enfoque no quadro clínico de dor crônica e de 

qualidade de vida, conseguem recrutar um número maior de pacientes e mostram 

grandes associações entre essas síndromes. Em contrapartida, esses estudos 

geraram um grupo de pacientes maior e mais heterogêneo, dificultando a acurácia 

em pesquisa científica básica na CI/SBD. 

Um dos fatores mais debilitantes e impactantes na qualidade de vida das 

pacientes com CI é a dor. Embora pelos critérios do NIDDK, a presença da dor não 

seja obrigatória para o diagnóstico da CI, na amostra do estudo ela foi onipresente 

e na maioria dos casos classificada como intensa (64% dos casos avaliados). 

Sugere-se que a CI possa ser um dos fenótipos de uma síndrome de dor crônica 
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podendo ter alterações genotípicas particulares ou comuns às outras síndromes de 

dor crônica. Nosso estudo embora inicial e com um número amostral relativamente 

pequeno demonstrou que de fato existem algumas alterações envolvidas no quadro 

de dor com menor ou maior intensidade relatada por nossas pacientes. O 

entendimento de alterações genéticas que possam estar envolvidas nos 

mecanismos da CI e que podem predispor ao quadro de dor crônica ou de estado 

inflamatório da bexiga pode facilitar a melhor caracterização da doença e permitir 

um melhor entendimento dos seus mecanismos e no futuro também no tratamento 

da CI. 

 

Limitações do Estudo  

 

Diversas limitações devem ser consideradas ao se a analisar os resultados. 

Os resultados devem ser considerados com cautela, pois embora as pacientes 

tenham sido selecionadas com rigor, a CI é uma doença rara, de difícil diagnóstico, 

em especial para a participação de estudos científicos (critérios NIDDK), e com 

fenótipos heterogêneos.  Além disso, o estudo foi realizado em uma única 

instituição, que mesmo sendo instituição de referência e provavelmente a maior e 

mais referenciada do Brasil, o tamanho amostral para a análise dos polimorfismos 

é limitado. Esse limite de tamanho amostral pode ser responsável por não 

atingirmos algumas associações estatisticamente significativas. 

O diagnóstico e a exclusão das comorbidades foi feita baseado em consenso 

e critérios, sendo que nem todas as pacientes foram avaliadas por médico 
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especialista na área relacionada às comorbidades. Nem todas as síndromes ou 

doenças associadas à CI foram ativamente investigadas na clínica.  Nossas 

pacientes são sempre acompanhadas por um grupo de poucos urologistas com 

ampla experiência em CI, porém por se tratar de instituição pública de amplo volume 

que trata pacientes de todo o país, a minoria faz acompanhamento multidisciplinar 

rotineiro com outras especialidades como neurologista, reumatologista, 

gastroenterologista, alergista. Desta forma, apesar de submetidas a avaliação 

clínica pelo urologista e à questionários, algumas doenças associadas podem, 

eventualmente, ser subdiagnosticadas.  

Por último, o estudo trata apenas de mulheres e de uma única região (Brasil) 

e sabemos que os mecanismos de dor são extremamente complexos, comuns a 

diversas doenças e podem variar com a região estudada e com a etnia. Além disso, 

os SNPs são variações genéticas que podem ser mais frequentes em determinadas 

populações de acordo com a região estudada. 
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6. Conclusões 
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Quando comparamos pacientes com CI e o grupo controle encontramos que 

a prevalência do alelo polimórfico do SNP rs11127292 foi maior no grupo da CI 

(p=0,01). 

Quando consideramos o quadro de dor encontramos que o alelo polimórfico 

do SNP rs6311 foi mais frequente nos casos de dor intensa, enquanto que a 

presença do alelo polimórfico do SNP rs1799971 foi mais prevalente nos quadros 

de dor leve a moderada.  
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7.  Anexos 
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ANEXO 1 – Carta de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 

 
 
  



54 

 

  

 
 
 
 
 
 

11/14 /16, 11:53 AMPB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_796015.pdf

Page 3 of  4ht tps:/ /c f l.dropboxstat ic.com/stat ic/ javascr ipt /pdf- js/pdf- js- 9e9df56/…html?_subject_uid=50616826&annotat ion_highlight=1&annotat ion_region=1



55 

 

  

ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1.NOME: .:............................................................................. 

.................................................................................................... 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA (O) CRIANÇA/ADOLESCENTE 

............................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 

APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

___________________________________________________________________________________________
_____ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: A análise dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) na 

cistite intersticial. 

PESQUISADOR : Prof. Dr. Homero Bruschini 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente/Chefe grupo urologia feminina  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
18165 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de cirurgia, disciplina de urologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE  

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Este estudo tem por objetivo identificar alterações genéticas que possam contribuir para 

o desenvolvimento da inflamação na sua bexiga que lhe causa tanto desconforto, e que até 

o momento não se sabe o motivo exato do desenvolvimento, sendo difícil o controle dos 

sintomas. 

2 – Caso aceite participar do estudo, será colhido um frasco de sangue durante sua consulta 

de rotina, e você assinará este termo de consentimento. 

3 – A coleta do sangue será feita através de métodos convencionais de retirada de sangue. 

Uma enfermeira fará a coleta numa sala destinada a isso no mesmo ambulatório de seu 

médico.  

4 – O único desconforto para o senhor será no momento da retirada do sangue, pois 

envolverá uma picada com agulha. A coleta de sangue para este protocolo é idêntica a 

qualquer coleta de sangue que o senhor já tenha feito por outros motivos. A coleta de 

sangue raramente pode levar à formação de hematoma que regride espontaneamente nos 

dias sequentes a coleta do exame. Na ocorrência de qualquer problema relacionado à 

coleta, uma equipe treinada estará no local para tratar adequadamente o problema, 

independente do momento em que ele ocorra. 

5 – Não há benefício direto para você como participante da pesquisa; somente no final do 

estudo poderemos identificar algum benefício para os pacientes, como por exemplo, a 

descoberta de alguma alteração genética que possa identificar indivíduos com maior 

propensão ao desenvolvimento desta inflamação na bexiga; caso isto ocorra, estes 

indivíduos poderão ser acompanhados de melhor forma, visando prevenção e um 

tratamento adequado. 

6 – Não há procedimentos alternativos em relação a esta análise genética, que é uma 

potencial novidade na rotina de pacientes com esse tipo de inflamação; o fato de participar 

ou não do estudo em nada afetará o início ou manutenção do tratamento de sua doença do 

ponto de vista clínico. 
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7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Prof. Dr. Homero Bruschini, que pode ser encontrado no endereço Av. 

Dr. Arnaldo, 455, 2° andar, sala 2145; Telefone: (11) 2661-7183. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 

16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; suas 

informações poderão ser reveladas ao senhor ou senhora em qualquer momento desde 

que requisitadas pelo próprio paciente ou representante legal. 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ” A análise dos polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs) na cistite intersticial.” Eu discuti com a Prof Dr. Homero Bruschini sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 3 – Carta de aprovação auxílio pesquisa FAPESP 
 

 
 
 
 

18/05/2016 SAGe  Sistema de Apoio a Gestão

http://internet.caph.fapesp.br/SAGe_WEB/printDispatchExternal.do?method=prePrintDispatch&org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=26e28338205aebe853… 1/2

VI SUALI ZAÇÃO DE DESPACHO

Processo 2013/242096  

Lin h a  de  Fom en t o
Programas Regulares / Auxílios a Pesquisa / Projeto de Pesquisa / Projeto de Pesquisa 

Regular  Fluxo Contínuo

Sit u ação Em Execução

Vigên cia 01/04/2015 a 31/03/2017

Ben ef iciário Homero Bruschini

Respon sável Homero Bruschini

V ín cu lo

I n st itu cion al  do

Processo

Faculdade de Medicina/FM/USP

Folha  de  Despacho

Datas do  Despacho

Em it ido em  : 17/05/2016

Obj etos de  aná lise

Objeto de  aná l ise Data  de  Su bm issão Resu ltado

Relatório Científico 1 23/03/2016 Aprovado

Observações /  Transcrições  /  Frases

Observações ao Respon sável

Comunicamos que o Relatório Científico relativo ao processo acima referido foi analisado pela assessoria científica da 

FAPESP. 

Para visualizar o parecer, por favor, acesse o Sistema SAGe (www.fapesp.br/sage), clique no menu Processos/Meus 

Processos e em Mais Informações/Despachos.

Atenciosamente,                                                                                           

Carlos Henrique de Brito Cruz

Diretor Científico da FAPESP

Frases para  o Respon sável

Não há  f r ases associadas.

Tran scrição de  Parecer  para  o Respon sável

Parecer  do Relatório Cien t íf ico.  Por  f avor,  an alise  o an dam en t o do projeto,  os resu lt ados e  as pu blicações 

decorren t es do m esm o.

 

 Por  f avor,  em ita  o parecer,  com en tários,  cr ít icas e  su gestões.

 

     Relatório adequado e bem estruturado. Desenvolvimento da pesquisa está sendo cumprido de forma apropriada e 

coerente, tendo sido atingido parte das metas desejadas. Recrutamento dos sujeitos e desenvolvimento dos ensaios 

programados estão sendo realizados conforme proposto no projeto inicial. Ainda não há publicações para o momento.

 

 Por  f avor,  an alise  os relatórios  in dividu ais sin tét icos dos bolsist as de  Trein am en to Técn ico,  se  h ou ver  
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ANEXO 4 – Versão brasileira do Questionário The Interstitial Cystitis Symptom 
Index and Problem Index (The O’Leary- Sant) 
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ANEXO 5 – Versão brasileira do Pelvic Pain and Urgency/Frequency (PUF) 
Patient Symptom Scale, 
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ANEXO 6 – Questionário de dor de MCGILL adaptado à língua portuguesa, 
 

ALGUMAS PALAVRAS QUE EU VOU LER DESCREVEM A SUA DOR A TUAL, 
DIGA-ME QUAIS PALAVRAS MELHOR DESCREVEM A SUA DOR, NÃO 
ESCOLHA AQUELAS QUE NÃO SE APLICAM, ESCOLHA SOMENTE UMA 
PALAVRA DE CADA GRUPO, A MAIS ADEQUADA PARA A DESCRIÇÃO DE SUA 
DOR, 

 
 

 
 

Rev,Esc,Enf,USP, v,30, n,3, p,473-83, Dez, 1996 
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ANEXO 7 – Escala Visual Analógica de Dor (EVA) 
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ANEXO 8 – Critérios para o diagnóstico de fibromialgia do American College of 
Rheumatology, 1990  

A. Histo ́ria de dor difusa, 
Definic ̧ão: Para ser considerada difusa devem existir os seguintes para ̂metros: Dor do lado 
esquerdo do corpo, dor do lado direito do corpo, dor acima da linha de cintura e dor 
abaixo da linha de cintura, É necessa ́ria a presenc ̧a concomitante de dor em esqueleto 
axial (coluna cervical, ou tora ́cica anterior, ou dorsal ou lombar), Nesta definic ̧a ̃o, a dor 
em na ́dega ou ombro e ́ considerada como dor para cada lado envolvido, A dor deve estar 
presente por pelo menos 3 meses, A dor lombar e ́ considerada como dor em segmento 
inferior,  

B. Presença de dor em pelo menos 11 dos 18 tender points, a ̀ palpac ̧ão digital aplicando-se 
uma forc ̧a de aproximadamente 4 kg, para se considerar um tender point como 
“positivo”, o paciente deve declarar que a palpação tenha sido dolorosa, 

Somente na presenc ̧a de ambos os critérios o paciente podera ́ ser classificado como portador 
de fibromialgia, A dor difusa precisa estar presente por pelo menos tre ̂s meses, A presenc ̧a de 
um distúrbio cli ́nico secunda ́rio na ̃o exclui o diagnóstico de fibromialgia, (Wolfe et al,1990)  

Os 18 pontos dolorosos (tender-points) pré-estabelecidos são:  
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ANEXO 9 - Critérios de fibromialgia elaborados pelo American College of 
Rheumatology, 2010, 

1) I ́ndice de dor generalizada (widespread pain index, WPI): observar o nu ́mero de a ́reas em que o 
paciente teve dor durante a u ́ltima semana,  

Em quantas a ́reas é que o paciente teve dor? 

 

A pontuac ̧ão ira ́ estar compreendida entre 0 e 19, 
2) Escala de pontuac ̧ão de gravidade dos sintomas (symptom severity, SS):  

 

Para cada um dos 3 sintomas acima, indicar o ni ́vel de gravidade durante a semana passada 
utilizando a seguinte escala:  

0 = nenhum problema 

1 = problema ligeiro, geralmente leve ou intermitente 

2 = problema moderado, considera ́vel, muitas vezes presente e / ou em um ni ́vel moderado  

3 = problema grave: problemas difusos, conti ́nuos e inquietantes e que perturbam a vida,  

Considerando os sintomas soma ́ticos em geral, indica-se se o paciente tem:  
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0 = sem sintomas 
1 = alguns sintomas 
2 = número moderado de sintomas 

3 = grande quantidade de sintomas,  

A pontuac ̧ão SS e ́ a soma da gravidade dos sintomas de 2 (Fadiga, Sono na ̃o reparador, Sintomas 
cognitivos) mais a extensa ̃o (gravidade) de sintomas soma ́ticos em geral, A pontuac ̧ão final está ́ 
entre 0 e 12,  

O doente preenche os crite ́rios de diagno ́stico para FM se as 3 condic ̧o ̃es seguintes estiverem 
presentes:  
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