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“Espírito vem da palavra latina que significa respirar. O que 

respiramos é o ar, que é certamente matéria, por mais fina que seja. Apesar do 

uso em contrário, não há na palavra espiritual nenhuma inferência necessária 

de que estamos falando de algo que não seja matéria [...]. A ciência não é só 

compatível com a espiritualidade; é uma profunda fonte de espiritualidade”. 

Carl Sagan, 1996 
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Resumo 
 
A compreensão dos fatores relacionados à presença de dor provocada 

por tumores malignos na região da cabeça e do pescoço possibilita o 
estabelecimento de métodos diagnósticos, terapêuticos e prognósticos visando a 
pronta recuperação dos pacientes e melhor qualidade de vida. Um importante fator 
algogênico é a invasão de tecidos nervosos pelos carcinomas que pode ocorrer 
precocemente em níveis microscópicos ou tardiamente por disseminação pelos 
troncos nervosos. O objetivo deste trabalho foi estudar a presença de dor e invasão 
perineural microscópica em pacientes portadores de carcinomas da cabeça e do 
pescoço, correlacionando-as entre si e com outras variáveis clínicas e 
anatomopatológicas como sexo, cor, idade, intensidade da dor, índice de dor, tipo 
histopatológico, localização tumoral, estadiamento, infiltração óssea, tamanho do 
tumor e comprometimento de linfonodos. Foram estudados, através de amostra 
aleatória, 50 pacientes consecutivos, com diagnóstico histopatológico comprovado 
através de biópsia, de carcinoma na região da cabeça e do pescoço, cujo tratamento 
envolveu a tentativa cirúrgica de ressecção tumoral completa. No estudo foi 
realizada, antes do ato cirúrgico, entrevista utilizando-se uma ficha clínica 
padronizada elaborada especialmente para o trabalho. Outras informações foram 
obtidas do prontuário da instituição. Após a remoção cirúrgica o material foi enviado 
para o estudo anatomopatológico de rotina e depois revisado quanto à presença de 
invasão perineural. Esta verificação foi feita pela análise em hematoxilina-eosina e 
pela técnica imuno-histoquímica utilizando o anticorpo antiproteína S-100. Dos 50 
pacientes analisados 36 (72%) eram do sexo masculino e 14 (28%) do sexo 
feminino. A idade média foi de 54,7 anos. Os leucodermas foram predominantes 
com 70%. Quando interrogados sobre a presença de dor nos últimos 30 dias, 27 
pacientes (54%) responderam positivamente. Houve presença de invasão perineural 
em 20 indivíduos (40%). A investigação anatomopatológica do estadiamento tumoral 
mostrou maior freqüência dos carcinomas de estádio I e do tipo células escamosas 
moderadamente diferenciado. Quanto à localização dos tumores, houve predomínio 
de comprometimento em boca e laringe. Não foi encontrada diferença significativa 
entre pacientes com e sem dor quanto à proporção de casos onde existia invasão 
perineural. Não houve correlação estatística entre presença de dor e sexo, cor, 
idade, tipo histopatológico, envolvimento ósseo, estadiamento tumoral ou linfonodos 
comprometidos. Houve diferença significativa entre os locais laringe e pele, e os 
tamanhos T1 e T2 quanto à proporção de pacientes com dor. Não houve correlação 
estatística entre invasão perineural e sexo, cor, idade, EAV, PRI, tipo histológico, 
envolvimento ósseo, estadiamento, tamanho e nodos comprometidos. A correlação 
entre invasão perineural e localização do tumor mostrou diferença significativa entre 
laringe e pele quanto à proporção de casos com invasão perineural (p = 0,033). Foi 
estudada ainda, a correlação entre as variáveis semiquantitativas EAV e PRI, e, 
pelos coeficientes de correlação de Spearman, poderíamos afirmar que houve 
relação entre EAV e PRI (r= 0,934; p < 0,001). Não se pode considerar a invasão 
neural microscópica como fator isolado na produção de dor em cabeça e pescoço. 
São necessários novos trabalhos que elucidem os mecanismos desencadeadores 
da dor e a diferença individual do limiar de dor. Neste trabalho constatou-se 
diferença estatística significativa quanto à presença de dor e invasão perineural 
comparando-se a localização dos carcinomas em pele e laringe. 
PALAVRAS-CHAVE: DOR NO CANCER, INVASÃO PERINEURAL, DOR EM 
CABEÇA E PESCOÇO. 
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Abstract 
 

Keeping in mind a better quality of life and quick recovery for the patient, the 
understanding of the intervening factors related to the presence of pain caused by malignant tumors in 
the head and neck area makes possible to establish diagnosis, therapeutic and prognosis methods in 
these cases. One important algogenic factor is the invasion of the nervous tissues by the carcinomas, 
which can happen early in a microscopic level or lately by dissemination through nerve trunks. The 
aim of this work is to study the presence of pain and microscopic perineural invasion in patients 
bearing head and neck carcinomas, basically correlating them to each other and to other clinical and 
anatomopathological variables i.e. sex, ethnicity, age, pain intensity, McGill index, histological type, 
tumor location, staging, bone infiltration, tumor size and lymph node involvement. In this work, we 
studied a random sample of 50 consecutive patients with confirmed histopathologic diagnosis (through 
biopsy) of head and neck carcinoma, whose treatment involved the attempt of complete surgical tumor 
resection. Before the surgical procedure, we interviewed each patient using a standard clinical 
questionnaire especially designed for the study. Additional information was obtained through patient’s 
medical records in the institution. After surgical resection, the material was sent for 
anatomopathological routine study and then checked for the presence of perineural invasion. The 
revision process involved analysis via both haematoxylin-eosin stain and immunohistochemical 
technique using S-100 anti-protein antibody. Thirty-six (72%) from 50 analysed patients were male 
and 14 (28%) female. The average age was 54.7 years old. White ethnicity was prevalent within 70% 
of the cases. When asked about the presence of pain within the previous 30 days, 27 patients (54%) 
answered positively. Perineural invasion was present in 20 individuals (40%). The 
anatomopathological investigation of tumoral staging showed a greater frequency of stage 1 
carcinomas and of the moderately differentiated squamous cell type. With reference to the location of 
the tumors, there was a prevalence of mouth and larynx involvement. We did not find significant 
difference between patients with and without pain regarding cases showing perineural invasion. 
Likewise, there was no statistical correlation between pain presence and gender, ethnicity, age, 
histological type, bone involvement, tumoral staging or lymph node invasion. There was a significant 
difference between larynx and skin locations, and T1 and T2 sizes, regarding the proportion of 
patients referring pain. No statistical correlation was found between perineural invasion and gender, 
ethnicity, age, VAS, McGill index, histological type, bone involvement, staging, size or affected lymph 
nodes. The correlation between perineural invasion and tumor location showed significant difference 
between larynx and skin regarding the proportion of cases showing perineural invasion (p = 0.033). 
The correlation between McGill index and VAS semi quantitative variable was also studied, and the 
Spearman correlation coefficient showed a relationship between VAS and McGill index (r = 0.934; p < 
0.001). Thus, one cannot consider microscopic neural invasion as an isolated factor in the production 
of pain in head and neck. New researches are necessary to bring to light the mechanisms that trigger 
pain, or the individual differences in pain threshold. This work also revealed a significant statistical 
difference regarding the presence of pain and perineural invasion when comparing larynx and skin 
carcinomas. 

KEYWORDS: PAIN CANCER, PERINEURAL INVASION, HEAD AND NECK PAIN. 



 17 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pacientes sofrendo de dores decorrentes de carcinomas da cabeça e do 

pescoço constituem situações relativamente comuns, ocorrendo em 

aproximadamente 40% dos casos (KEEFE et al, 1986). A caracterização dos 

diversos fatores relacionados às dores decorrentes do câncer é essencial para a 

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos e psíquicos associados. São 

conhecidas várias síndromes dolorosas crônicas e agudas causadas direta ou 

indiretamente pelo câncer. A elaboração de estratégias de tratamento sintomático 

deve ser baseada no conhecimento obtido pelo estudo dos mecanismos básicos 

(ELLIOTT & FOLLEY, 1990; VECHT et al, 1992; GROND et al, 1996; CHERNY & 

PORTENOY, 2000; LISBOA & TEIXEIRA, 2001b). Além disso, a compreensão da 

dor nos pacientes portadores de câncer tem enorme valor na caracterização das 

estruturas algogênicas primárias auxiliando também no diagnóstico diferencial 

(PIMENTA & TEIXEIRA, 1996; MELZACK & KATZ, 2000). 

Dentre as causas de dores relacionadas com o crescimento dos tumores 

na cabeça e no pescoço (CP) estão: ulceração, inflamação, edema, infecção, 
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isquemia, envolvimento ósseo e invasão perineural1 (IPN) (CHAPLIN & MORTON, 

1999). Há ainda, a possibilidade de aparecimento de dores relacionadas com o 

tratamento como seqüelas cirúrgicas, conseqüências de radioterapia, quimioterapia 

(ELLIOTT & FOLLEY, 1990), recorrência tumoral (VECHT et al, 1992) ou mesmo o 

desaparecimento total destas após o término do tratamento (KEEFE et al, 1986). 

Segundo VECHT et al (1992), a dor decorrente de neoplasia maligna da cabeça e do 

pescoço (NMCP) é freqüentemente localizada próxima ao tumor ou em áreas 

previamente incisadas. A produção de substâncias nociceptoras pelo dano tecidual, 

por mediadores inflamatórios e citocinas liberadas pelo próprio tumor, são outras 

causas de dor encontradas em pacientes com câncer (DAVAR & HONORE, 2002). 

Um importante fator desencadeador de dor é a presença de IPN, 

encontrada em vários tipos de neoplasias e em vários tecidos do corpo humano 

(GEBRIM et al, 1994; BOCKMAN et al, 1994; TANAKA et al, 1998; MOREIRA et al, 

1999; MARU et al, 2001; UENO et al, 2001; MORI et al, 2001). A observação 

histopatológica de IPN em carcinomas tem sido relacionada ao aparecimento de 

sintomas neurológicos, dolorosos ou não (TROBE et al, 1982; MENDENHALL et al, 

1989; CLOUSTON et al, 1990), à possibilidade de servir de via de disseminação 

tumoral (BALLANTYNE et al, 1963; BATSAKIS, 1985; CLOUSTON et al, 1990; 

MCCORD, et al, 1999) e é, segundo alguns autores, um fator prognóstico negativo 

(recorrência, metástase ou diminuição de sobrevida) em pacientes com NMCP 

(GOEPFERT et al, 1984; LEE et al, 1993; BAGATIN et al, 1995; FAGAN et al, 1998; 

TANAKA et al, 1998; MOREIRA et al, 1999; RODRIGUEZ & HART, 2001; UENO et 

al, 2001; MENDENHALL et al, 2002). Outros autores, no entanto, não confirmam 

esta relação (SANTOS et al, 1993; SANTOS et al, 1996; SOARES et al, 1998; 

                                                           
1
 Os termos grifado em negrito são definidos no glossário. 



 19 

MCLAUGHLIN et al, 1999; MARU et al, 2001). A IPN parece estar associada a casos 

intra-orais de carcinoma mucoepidermóide (CME) de pior prognóstico, porém não 

deve ser vista como fator independente (AUCLAIR et al, 1992). 

Várias pesquisas têm mostrado que pacientes portadores de NMCP 

sentem dor antes, durante e após o tratamento, principalmente em casos avançados 

(ELLIOTT & FOLLEY, 1990). Dores não tratadas são causa de mal estar e diminuem 

a qualidade de vida dos pacientes (CHAPLIN & MORTON, 1999). Interferem com 

atividades físicas, sociais e aumentam o distress. Dores persistentes dificultam a 

alimentação, o sono, o raciocínio e a atenção para execução de tarefas, além disso, 

estão correlacionadas com o aumento de fadiga em pacientes com câncer 

(PICCIRILLO & FEINSTEIN, 1996). A dificuldade no controle da dor nesses 

pacientes pode afetar seu humor e a própria confiança no tratamento, levando a 

pensamentos catastróficos e distúrbios psiquiátricos tornando ainda mais complicada 

a cooperação e a própria cura (CHERNY & PORTENOY, 2000). 

O elevado percentual de dor crônica e aguda nos pacientes portadores de 

câncer obriga, aos clínicos que lidam com esses indivíduos, a um profundo 

conhecimento da fisiopatologia dolorosa e perícia no manejo terapêutico desses 

sintomas, além do conhecimento oncológico específico (BANNING et al, 1991). 

Objetivando um maior conhecimento sobre a influência da IPN na 

ocorrência de dor na cabeça e no pescoço, investigamos a presença de IPN 

microscópica em carcinomas dessa região correlacionando-a com outros fatores 

anatomopatológicos e com a dor apresentada. 
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1.1 – Hipótese 

 

1) Existe correlação clínico-histopatológica entre as dores nas áreas 

orofacial, da cabeça e do pescoço, com os achados microscópicos de 

IPN dos carcinomas nesta localização. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Devido à extensão dos temas IPN, NMCP e dor, optou-se por dividir a 

revisão bibliográfica em blocos de assuntos procurando favorecer a leitura. Porém, a 

maioria dos artigos apresentavam trabalhos que desenvolviam pesquisas em temas 

variados, mas de interesse para os vários dos blocos de assuntos criados para esta 

revisão. Evitando-se a repetição das citações, os artigos foram classificados pelo 

seu viés, favorecendo a divisão dos blocos, mas apresentados na sua íntegra. 

 

Dentro dos blocos a ordem de apresentação dos artigos procurou seguir 

uma seqüência cronológica. 

 

2.1 - Invasão perineural 

 

Em 1835, CRUVEILHIER, citado por FEASEL et al, em 2001, fez a 

primeira menção à invasão neoplásica dos nervos através da descrição de um 

carcinoma de origem mamária invadindo o nervo facial. Em 1862, NEUMANN, citado 

por BALLANTYNE et al, em 1963, relatou invasão dos nervos mentonianos em 
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carcinoma de lábio inferior e invasão do nervo infraorbitário em carcinoma de 

pálpebra inferior. ERNST, em 1905, citado por CARTER et al, em 1983 comentou 

que a IPN ocorria ao longo de canais linfáticos perineurais e endoneurais, e, por 

isso, as fibras nervosas escapariam da agressão tumoral. ASKANAZY, em 1912, 

citado por BALLANTYNE et al, em 1963, observando IPN em carcinoma de mama, 

chamou de neurotropismo à afinidade tumoral pela disseminação em tecido nervoso. 

MOHS E LATHROP, em 1952, citados por FEASEL et al, em 2001, sugeriram a 

existência de fatores tróficos que justificassem esse neurotropismo e a presença de 

um plano de clivagem entre o nervo e a bainha nervosa que permitisse a 

disseminação tumoral. 

 

BALLANTYNE et al, em 1963 apresentaram trabalho pioneiro ao 

descreverem vários casos de IPN em CP. Alertavam para a falta de correlação entre 

IPN e metástases cervicais afirmando: 

“... poucas lesões de pele exibindo esta rota de disseminação 
apresentam metástases cervicais, então, se há IPN pelos 
linfáticos, estes canais não devem comunicar-se com os 
gânglios regionais, ou há incapacidade das células tumorais 
crescerem no interior dos linfonodos”. 
 

 

LARSON et al, em 1966 mostraram a impossibilidade da existência de tal 

via linfática perineural utilizando uma técnica com injeção de corantes. TAKUBO et 

al, em 1985 estudando a IPN, por microscopia eletrônica (ME), em câncer esofágico, 

não encontraram estruturas linfáticas nos nervos saudáveis nem nos nervos 

comprometidos por IPN. 

 

BATSAKIS, em 1985, descreveu histologicamente os elementos 

constituintes do nervo periférico. Citou a IPN como fator prognóstico negativo e 
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também associada com agressividade biológica tumoral. Comentou que carcinomas 

com acentuado neurotropismo disseminam-se por duas vias principais: pelos planos 

teciduais das bainhas neuriais, e pelos linfáticos do epineurium e bainha perineural. 

 

O crescimento aleatório pode ser a uma das explicações da IPN (TROBE 

et al, 1982), porém, isto não explica o neurotropismo de algumas neoplasias (WAL et 

al, 1990; GARDEN et al, 1995; SOUZA et al, 1998; MCLAUGHLIN et al, 1999). 

Alguns trabalhos avaliaram a interação de células tumorais e nervosas e apresentam 

três mecanismos etiopatogênicos: 1) liberação de fatores neurotróficos dos nervos 

periféricos influenciando o crescimento tumoral (BOCKMAN et al, 1994); 2) interação 

via moléculas de adesão (MCLAUGHLIN et al, 1999; LI et al, 2002); e 3) estimulação 

de cascata intracelular e liberação de enzimas hidrolíticas e fatores proliferativos 

(TAKUBO et al, 1985). SHINTANI et al, em 1997 encontraram índices elevados de 

tenascina e fibronectina em áreas de invasão do carcinoma adenóide cístico (CAC). 

Segundo os autores essas substâncias podem ter papel importante na invasividade 

desses tumores. 

 

A IPN, termo genérico que pode descrever o envolvimento neoplásico 

perineural, será utilizado no texto onde não se faz menção direta ao tipo de 

envolvimento perineural. Disseminação perineural (DPN) de uma malignidade 

descreverá o processo pelo qual o tumor sai de seu sítio primário e atinge 

localizações distantes viajando ao longo da bainha nervosa por nervos grandes ou 

nervos “com nome”, afastando-se do corpo principal do tumor (GARDEN et al, 1995; 

NEMZEK et al, 1998). Também será a expressão utilizada nos casos de 

envolvimento perineural em exames de imagem. 
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Na IPN, há presença de células tumorais no interior dos espaços 

perineurais, infiltrando-se ao longo deles e envolvendo os filetes nervosos na região 

limítrofe entre neoplasia e tecido normal (WAL et al, 1990; TANAKA et al, 1998). É 

importante distinguir entre IPN e DPN, pois o primeiro é um termo 

anatomopatológico que descreve um tumor ocupando o espaço intra ou perineural 

de nervos “não nomeados” ou microscópicos (GARDEN et al, 1995). É 

freqüentemente confinada a massa tumoral principal e é impossível de ser detectada 

no exame radiológico (NEMZEK et al, 1998). Os termos infiltração ou extensão 

perineural podem também ser utilizados com o mesmo significado (CHAVES et al, 

1985; LARSON et al, 1966).  

 

Quanto à nomenclatura empregada pelos artigos analisados neste 

trabalho, vale a pena citar que um total de 20 referências utilizaram, no título, o 

termo “invasão perineural”, 14 utilizaram “disseminação perineural”, três citaram 

“infiltração perineural” e um trabalho empregou “extensão perineural”, referindo-se 

ao comprometimento neural pelos tumores. Apoiando o emprego da nomenclatura 

invasão perineural utilizada nesta dissertação. 

 

CARTER et al, em 1983, investigaram a IPN em 250 pacientes operados, 

com idade média de 60 anos e em 20 autópsias. Vários destes pacientes já haviam 

sido submetidos a radio ou quimioterapia. Descreveram a IPN detalhadamente 

utilizando dois anticorpos monoclonais contra componentes da mielina (LICR-LON-

E25) e axônio (LICR-LON-E36). Ambos materiais do grupo cirúrgico e do 

necropsiado foram estudados em pelo menos quatro blocos. Encontraram no grupo 
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operado 36% de IPN na vizinhança do tumor primário e 50% de IPN quando o tumor 

se localizava na boca. A IPN foi mais comumente vista em casos de tumores 

maiores ou iguais a 2,5 cm. No grupo autopsiado houve 90% de IPN e 35% de IPN 

nos nodos cervicais metastáticos. Na análise morfológica observaram pouca 

tendência para invadir troncos nervosos. As células tumorais permaneciam na 

periferia dos feixes nervosos disseminando-se em direção central ou periférica. 

Descreveram, em alguns casos, infiltrado inflamatório leve composto de linfócitos e 

monócitos, focos de células de Schwann se degenerando e núcleos picnóticos. 

Algumas fibras apresentavam fragmentação, e em três casos houve infarto 

segmentar. No estudo com IHQ, foram examinados blocos de 15 casos com IPN. Os 

nervos mais envolvidos mostraram menor fixação com ambos anticorpos, situação 

esta mais marcante com o anticorpo antimielina onde, também à coloração com 

hematoxilina-eosina (HE), já eram notadas algumas alterações. Nos troncos 

nervosos infartados sobraram apenas remanescentes axonais e em alguns casos 

onde havia aparência histológica normal na HE, havia pequenos decréscimos na 

fixação com IHQ. Os achados, segundo os autores, confirmaram haver degeneração 

mielínica e axonal em troncos nervosos infiltrados. Estes achados foram 

relacionados com perda de suprimento sanguíneo segmentar do nervo afetado 

devido ao crescimento tumoral em coluna disseminando-se axialmente, e 

provocando hipóxia e infarto. 

 

FEASEL et al, em 2001, publicaram extensa revisão de literatura sobre 

IPN. Descreveram minuciosamente os componentes do tecido nervoso periférico 

saudável, patogenia da IPN, fisiopatologia, diagnóstico, sinais e sintomas, achados 
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histopatológicos, tratamento, fatores prognósticos e descrição de freqüentes tumores 

cutâneos causadores de IPN. 

 

SELESNICK & BURT, em 2003, apresentam cinco casos de IPN e DPN 

por NMCP para a base do crânio via segmentos intratemporais do nervo facial. Os 

tipos histológicos foram: dois casos de carcinoma de células escamosas (CCE) e 

três casos de carcinomas de glândula salivar. Houve presença de dor e paralisia 

facial em quatro dos cinco casos. Mostram, através de imagens, casos de evidência 

de comprometimento de estruturas ósseas e nervosas pela DPN. Citam outros 

autores que notaram comprometimento extratemporal do nervo facial por IPN, mas 

comentam que é incomum o envolvimento do nervo facial em base do crânio por 

NMCP, sendo a IPN e DPN por estas neoplasias uma causa rara de paralisia de 

nervo facial. Alertam os clínicos para possibilidade de causa neoplásica nas 

seguintes condições: paralisia facial de curso lento e permanente, hipercinesia facial, 

dor facial progressiva e associação de outras neuropatias cranianas. 

 

2.2 - Disseminação perineural em métodos de imagem 

 

SU & LUI, em 1996, apresentaram estudo sobre DPN utilizando técnicas 

de imagem em tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (IRM) em 

carcinomas de nasofaringe de 110 pacientes. Do total de pacientes avaliados, 26 

(23,6%) tiveram dor facial ou parestesia, especialmente nas áreas de V3 e V2, 

sendo que na maioria foi observada DPN. Geralmente seguia pelo espaço 

paranasofaríngeo até V3, dirigindo-se para o espaço intracraniano comprometendo 

V2 e V1. Foi observado, através das imagens, DPN em 59 pacientes, sendo que 23 
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mostravam apenas comprometimento de V3 e dois relatavam dor ou parestesia. Em 

26 pacientes V2 e V3 estavam comprometidos conjuntamente, com 16 relatando dor 

ou parestesia. Os casos “silenciosos” de DPN sem sintomas clínicos geralmente não 

apresentavam extensão intracraniana. A técnica utilizando gadolínio (com aumento 

de contraste e supressão de gordura) foi a mais útil em demonstrar a DPN desta 

região. Correlacionaram a presença dos sintomas com pressão exercida pelo nervo 

alargado sobre o forame oval, diminuindo a circulação neural em V3 e deteriorando 

a estrutura nervosa. A pressão sobre as margens ósseas do forame causaria sua 

erosão. Lembram que em tais situações a classificação TNM para esses tumores 

atinge o estádio T4 devido ao comprometimento da base do crânio e intracraniana. 

 

Em 1998, SOUZA et al apresentaram três casos com DPN pelo nervo 

facial em CAC de parótida. Avaliaram a eficácia da TC e da IRM em identificar o 

envolvimento da porção petrosa descendente do VII, através do forame 

estilomastóideo. A apresentação clínica era de dor, paralisia facial e massa na 

região parotídeomasseterina. Concluíram que a IRM é superior à TC em evidenciar 

alterações neurais precoces, pois, nesta última a DPN só era visível após haver 

erosão óssea. Recomendam ainda a utilização da TC e da IRM para controle pós-

terapêutico. 

 

NEMZEK et al, em 1998, estudaram a sensibilidade da IRM (em T1) em 

detectar e mapear a extensão da DPN em tumores da CP. Os 19 pacientes 

utilizados no estudo apresentavam tumores com DPN cujo tratamento envolveu a 

remoção cirúrgica. Os critérios de DPN utilizados para IRM foram alargamento de 

forames, canais ósseos e nervos por todo trajeto nervoso até sua origem 
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intracraniana. Encontraram 10 casos com laudo histopatológico de CCE e quatro de 

CAC. Em 16 casos houve envolvimento do V em suas porções intra ou 

extracranianas. A sensibilidade da IRM em detectar a DPN foi de 95% (18 casos), 

porém em apenas 63% (12) foi possível prever a sua extensão. Sugerem a utilização 

de contrastes para melhorar a detecção de DPN. 

 

WILLIAMS et al, em 2001, estudaram 35 pacientes (de amostra inicial de 

96 casos), com IPN por CCE e carcinoma de células basais de pele, visando 

determinar a validade dos exames de imagem em planejamento radioterápico e valor 

prognóstico. Do total de casos, 18 apresentavam sinais de DPN em imagem (só dois 

casos sem sintomas clínicos), 29 pacientes tinham IPN histopatológica comprovada 

(15 casos imagem-positivos e 18 com sintomas clínicos) e três pacientes só 

demonstravam sintomas clínicos de DPN (dor, parestesia, formigamento e déficit 

motor). Os casos imagem-positivos eram mais avançados e tiveram significativo pior 

prognóstico em comparação com os imagem-negativos, porém a evolução clínica 

não pôde ser antecipada somente com base no tamanho do tumor e na IPN. Não 

houve, nesta amostra, correlação entre sintomas e pior prognóstico devido ao menor 

número de indivíduos, mas observando os 96 pacientes iniciais a correlação foi 

positiva. 

 

SCHMALFUSS et al, em 2002, estudaram a DPN em nervo 

aurículotemporal. Apresentam 15 relatos de casos e observação radiográfica da 

DPN envolvendo este nervo e em oito desses casos houve comprovação 

histopatológica. Utilizaram CT e IRM para visualização da DPN, sendo que em 11 

casos as duas técnicas foram utilizadas. Dos casos apresentados, cinco eram de 
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glândula salivar, e sete eram metástases de CCE de pele. Radiologistas avaliaram: 

1) envolvimento do tronco principal do nervo facial, 2) envolvimento do nervo 

aurículotemporal, 3) do V, 4) erosão da base do crânio, 5) extensão intracraniana, 6) 

outros envolvimentos como coxim adiposo e artéria meningéia média. Relataram 

também a presença de sintomas clínicos associados com o comprometimento de VII 

(paralisia facial), do V (dormências faciais) e disfunção do nervo aurículotemporal, 

como otalgia, dor periauricular e disfunção da articulação têmporomandibular. Estes 

três últimos sintomas foram desenvolvidos por quatro pacientes do grupo com DPN 

histopatológica comprovada, e em cinco casos no grupo sem confirmação 

histopatológica. Finalmente alertam para a necessária investigação clínico-

radiográfica de DPN por história prévia de carcinomas em casos de disfunção 

têmporomandibular e sugerem a possibilidade do nervo aurículotemporal como rota 

de DPN entre V3 e VII. 

 

2.3 - Invasão perineural e sintomas clínicos 

 

BALLANTYNE et al, em 1963, estudaram IPN e DPN em 80 pacientes 

com NMCP exibindo sinais e sintomas clínicos, radiográficos e anatomopatológicos 

de envolvimento de nervos cranianos, cervical e da cadeia simpática superior. 

Confirmação histopatológica de IPN não foi possível em todos os casos devido ao 

estado avançado da doença. Exibiram exames de imagem com alargamento de 

forames e canais ilustrando DPN, especialmente do forame mentoniano e canal 

mandibular. Região de laringe foi pouco afetada se comparada com outras regiões 

de CP. Em um dos casos houve DPN de até 14 centímetros. Notaram que as dores 

geralmente eram em queimação, ferroada ou em tiro e ressaltam que essa queixa 
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deve ser reconhecida como altamente sugestiva de invasão de nervos, 

principalmente se houver associação com dormência ou formigamento. 

 

MICKALITES & RAPAPORT, em 1978, apresentam relato de caso de 

metástase perineural de carcinoma de células escamosas mimetizando alteração 

neuropática. 

 

TROBE et al, em 1982, apresentaram dois casos clínicos de IPN após 

remoção de lesão de pele. Sintomas neurológicos em região de V2 e oftálmicos. Os 

dois casos tiveram dor neurálgica não responsiva aos anticonvulsivantes 

precedendo os outros sintomas. Em um deles havia dor em pontada episódica, com 

duração de cinco minutos, na bochecha. No outro, dor em choque episódica severa, 

localizada na face, com duração de dois anos. 

 

CARTER et al, em 1982, divulgaram extensa série de pacientes com CCE 

de CP, correlacionando IPN com sintomas neurológicos clínicos. Não foram 

incluídos os tumores de laringe e pele, mas foi incluído o esôfago cervical. Avaliaram 

na série cirúrgica 100 pacientes e na série de autópsias 17. Todos os pacientes da 

série cirúrgica tinham tumor T2, T3 e T4 e receberam radio e quimioterapia prévia à 

remoção da lesão. O patologista responsável pela análise microscópica não tomou 

conhecimento dos sintomas clínicos antes dos laudos histopatológicos. A freqüência 

de IPN encontrada foi de 44%. Houve correlação positiva entre IPN e sintomas 

clínicos em 33% e correlação negativa em 43% dos casos, mas em 24% dos casos 

não houve correlação entre sintomas e IPN. Na cavidade oral houve 51% de IPN e 

concordância clínico-histopatológica em 79% dos casos. Os sintomas clínicos 
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sensoriais observados foram dor local ou referida, parestesia, anestesia e disestesia. 

Os motores ocorreram em VI e VII. Otalgia foi observada em quatro pacientes com 

tumores de hipofaringe sendo sugerido comprometimento do X. Os achados 

morfológicos mostraram IPN proximal e distal, as células tumorais se localizavam 

nas margens dos troncos nervosos, e mostraram pouca tendência para invadir o 

interior do nervo. Na série autopsiada houve 88% de IPN. A presença de disfagia em 

quatro pacientes autopsiados mostrou fibrose em parede lateral de faringe e IPN de 

tronco vagal, sem evidência de obstrução. A IPN terminal alcançou um máximo de 1 

cm, e os achados morfológicos foram similares aos da série cirúrgica. 

 

MORRIS & JOFFE, em 1983, descreveram cinco casos clínicos de IPN 

em CP em pacientes com história prévia de câncer de pele, associados a sintomas 

neurológicos em áreas inervadas por V e VII. Por meio dos dados clínicos refizeram, 

através de ilustrações, a rota provável das IPN. Nos tumores envolvendo a área 

trigeminal a dor foi o achado mais comum. Em nenhum dos pacientes havia 

recorrência local do tumor primário no momento em que os sintomas neurológicos se 

iniciaram. Fazem referência a outras patologias capazes de criar condições 

semelhantes como lepra, paralisia de Bell, seqüelas cirúrgicas ou de trauma, 

defeitos congênitos, sarcoidose e carcinoma de nasofaringe. 

 

WAL et al, em 1990, pesquisaram 22 pacientes com CAC intraoral quanto 

à presença de IPN em relação com o tamanho, sítio, extensão local e metástases. 

Em 17 casos (72%) houve IPN. Não foi observada correlação entre o sítio tumoral e 

IPN. Foi relatada provável significância (autores não apresentaram a análise 

estatística) entre tamanho tumoral, extensão local, margens comprometidas (15 
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casos), e IPN. Apesar de serem observados sete casos com metástases distantes 

no grupo com IPN, não houve significância estatística em comparação com o grupo 

sem IPN. 

 

CLOUSTON et al, em 1990, relataram cinco casos clínicos que 

apresentavam IPN por CCE em CP. Houve a presença de dor em três casos, 

associada a vários outros sintomas neurológicos, como dormências, diplopia, 

fraqueza e comprometimento de um ou vários ramos motores dos nervos III, IV, V, 

VI, VII, IX, X, XI e XII, déficit visual, oftalmoplegia, anestesia de áreas da face e 

intraorais. Devido à próxima relação anatômica entre os nervos V e VII ambos 

nervos foram comumente envolvidos em conjunto. Notaram tendência de 

envolvimento dos nervos orbitais e sistema nervoso central (SNC) em tumores 

originados nas áreas inervadas por V1 e V2. Os sintomas clínicos ocorreram na 

distribuição periférica dos nervos envolvidos e podiam estar presentes vários anos 

após a aparente resolução do tumor primário. Clinicamente foram ainda descritas 

tumefações e ulcerações. Foram também observadas alterações em TC 

relacionadas com DPN, como espessamento nervoso, erosão óssea, alargamento 

de foraminas, perda de coxim adiposo na fossa pterigopalatina, tecido neoplásico ao 

longo do curso do nervo e massas expansivas extra e intracranianas. Houve IPN em 

exames histopatológicos associados a carcinomas de células escamosas 

moderadamente, pouco e bem diferenciados. Finalmente, recomendaram a 

realização de biópsias de V e VII quando houver suspeita clínica de IPN sem 

confirmação de exame de imagem. 
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RODRIGUEZ & VILLAMIZAR, em 1992, descreveram caso clínico de 

metástase em pele, de tumor carcinóide de provável origem gástrica, apresentando 

vários nódulos com dor induzida por pressão e IPN. 

 

NIAZI & LAMBERTY, em 1993, estudaram 3355 casos de carcinoma de 

células basais, encontrando 0,178% de tumores com IPN. Justificaram a baixa 

incidência de IPN pelo fato de analisarem a peça em secções verticais, ao invés do 

trabalho de MOHS & LATHROP (1952), que utilizaram cortes horizontais. 

Encontraram presença de IPN preferencialmente nos casos onde houve recorrência. 

Os sintomas mais encontrados foram parestesia e déficit motor em região pré-

auricular e bochecha. 

 

GARDEN et al, em 1995, revisaram 30 anos de experiência clínica no 

tratamento de CAC em 198 pacientes. Havia IPN em 136 (69%) e 55 pacientes 

(28%) tinham envolvimento de nervos maiores (com nome). Observaram que a IPN 

em nervos maiores estava significativamente associada a um pior controle em 

comparação com os casos mostrando IPN de pequenos nervos não nomeados (p = 

0.02). Recomendam a utilização de cirurgia e radioterapia pós-operatória para a 

maioria dos pacientes com CAC em CP. 

 

BAGATIN et al, em 1995, descreveram quatro casos com IPN em uma 

amostra de 126 pacientes com CCE do lábio inferior. As lesões apresentavam índice 

de recorrência aumentado, comprometimento ósseo com alargamento do canal 

mandibular e destruição óssea. Os sintomas neurológicos variaram entre dor tipo 

pontada em hemiface, hemicrânio e mandíbula, adormecimento do mento e região 
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infraorbitária, hipoestesia, desvio e fraqueza lingual, paresia em área de VII e 

comprometimento oftalmológico. Em 75% dos casos houve sobrevida diminuída. 

 

SCHROEDER et al, em 1998, apresentaram dois casos clínicos de 

pacientes com dor facial severa precedendo o aparecimento clínico de CCE de pele 

e IPN. Ambos pacientes eram brancos do sexo masculino e tinham mais de 70 anos 

de idade. Em um dos casos a lesão era recorrente, mas no outro não. Nos dois 

casos a dor era o único achado neurológico e não havia sinais de linfonodos 

cervicais comprometidos. Após a remoção cirúrgica dos tumores não houve 

reaparecimento dos sintomas. Recomendam suspeita clínica de IPN por NMCP 

sempre que houver dor ou dormência em face mesmo sem evidência de lesão 

aparente. 

 

MCCORD et al, em 1999, publicaram revisão de 35 casos de câncer de 

pele com IPN sem sintomas clínicos ou evidência de IPN em imagens. Citam três 

grupos: 1) IPN microscópico mínimo ou focal em estágios iniciais, 2) IPN com 

extensão microscópica difusa aumentada, podendo ter comprometimento de 

margens e de nervo com nome. 3) Neste grupo havia presença de sintomas clínicos 

(e.g. dor, anestesia e parestesia). No presente trabalho só havia pacientes do grupo 

1 e 2 e, comparando-se com outras séries do grupo 3, nota-se uma taxa de controle 

local após 10 anos significativamente maior. Citam outros autores (não abordados 

nesta dissertação) que recomendam atenção com resposta inflamatória ao longo do 

nervo, pois pode representar iminência de IPN distal. Sugerem radioterapia pós-

operatória para os pacientes do grupo 1 e 2 mesmo que não haja IPN nas margens 
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cirúrgicas. Em casos mais avançados indicam radioterapia direcionada para base do 

crânio. 

 

MENDENHALL et al, em 2002, apresentaram revisão de literatura sobre 

fatores relacionados com diagnóstico e condutas terapêuticas para pacientes com 

cânceres de pele em região de CP. Estudaram os métodos terapêuticos e índices de 

recorrência em 35 pacientes com IPN incidental e 62 com IPN clínica. 

 

BOWYER et al, em 2003, apresentaram série de 17 pacientes com IPN e 

DPN periorbitário por CCE. As lesões primárias localizavam-se distantes da órbita, 

em pele de face ou couro cabeludo. Os sinais clínicos mais importantes foram 

dormência (14 casos) e dor (10 casos), outros sintomas presentes: oftalmoplegia, 

ptose e paralisia facial. Os nervos mais acometidos foram V1 (em 12 casos), III, IV e 

VI (em 10 casos). Dos 17 casos, 12 eram recorrentes e, paradoxalmente, sete casos 

não apresentavam IPN microscópica na lesão primária. Um achado interessante foi 

a presença de nódulos subcutâneos acompanhando o trajeto dos nervos envolvidos, 

ocorrendo devido ao extravasamento da IPN pela bainha nervosa. O estudo de 

imagens em TC e IRM mostrou alterações iniciais em 10 casos e, com o curso da 

doença, mais três casos tornaram-se visíveis (total de 76%), geralmente com 

alargamento de nervos supraorbitário e frontal. Dor orbitária severa sem redução 

com uso de medicamentos, radio ou quimioterapia eram submetidas a exanteração 

paliativa. A sobrevida total após 46 meses foi de 78%. Sugerem a realização de 

biópsia dos nervos acometidos por sintomas neurológicos de origem obscura. 
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2.4 - Invasão perineural como fator prognóstico de câncer em cabeça 

e pescoço 

 

GOEPFERT et al, em 1984, estudaram a IPN em 967 tumores de 520 

pacientes portadores de CCE de pele em CP, atendidos em um hospital para 

cuidados terciários, e que foram acompanhados por um período mínimo de dois 

anos. Compararam vários parâmetros entre os casos com e sem IPN. Encontraram 

IPN em 72 pacientes (14%), 63 do sexo masculino. Não houve diferença significativa 

entre os sexos comparando-se com o grupo sem IPN, nem tão pouco a idade teve 

significância estatística, sendo a idade média de 64 anos a mesma nos dois grupos. 

Todos pacientes com IPN eram de cor branca, porém apenas 1,3% do grupo sem 

IPN não eram brancos. No grupo com IPN houve maior incidência de variante 

fusiforme (7% versus 2%) e adenoescamosa (13% versus 5%). Houve maior 

ocorrência de metástases distantes, para SNC e para linfonodos regionais no grupo 

com IPN. A localização preferencial dos tumores com IPN foi o terço médio da face 

seguido pela pele do lábio e tumores em região de V3. Dos 72 pacientes com IPN, 

43 (60%) eram assintomáticos, 20 (28%) apresentavam dor, um paciente teve trismo 

e vários pacientes foram acometidos por outros sintomas sensoriais e motores. A 

taxa de sobrevida após dois anos foi significativamente mais baixa no grupo com 

IPN e o índice de recorrência local foi de 47% em comparação do grupo sem IPN 

(7,3%). Comentaram que a alta incidência observada em sua amostra poderia ser 

decorrente do tipo de atendimento prestado em um hospital terciário e pelo longo 

tempo de acompanhamento. 
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MENDENHALL et al, em 1989, avaliaram 25 pacientes com a finalidade 

de analisar evidências clínicas de IPN em pacientes com câncer de pele em CP. 

Todos tinham acompanhamento mínimo de cinco anos. Oito pacientes 

apresentavam lesões iniciais e 17 recorrentes. CCE era visto em 15 pacientes. 

Todos os casos eram T4 devido a IPN, invasão óssea ou cartilaginosa. Relataram 

84% de mortes por recorrência tumoral e 20 mortes após cinco anos. 

 

SANTOS et al, em 1993, avaliaram retrospectivamente 58 prontuários de 

pacientes portadores de CCE de lábio inferior quanto aos fatores relacionados aos 

riscos de recidiva, sobrevida e óbito. Observaram IPN em 21 casos (36,2%), porém 

este não foi considerado um fator significativo, ao contrário da espessura tumoral 

máxima, tamanho e comprometimento linfático visto em análise microscópica que 

tiveram valor prognóstico positivo. 

 

PICCIRILLO & FEINSTEIN, em 1996, comentam, em revisão de literatura, 

valor prognóstico dos sintomas em pacientes com câncer em diversas localizações. 

Descrevem estudos que obtiveram significância estatística sobre correlação entre 

avaliação de sintomas clínicos, como fadiga, perda de peso, capacidade funcional e 

dor, e sobrevida após cinco anos. Citam importância do uso de questionários, 

índices e escalas de aferição de qualidade de vida nesta avaliação em adição ao 

sistema de classificação TNM, pois segundo os autores, 

“... o prognóstico para pacientes com câncer é muito melhor se 
eles tem ampla capacidade funcional do que quando suas 
atividades estão impedidas”. 

 
 

SANTOS et al, em 1996, estudaram retrospectivamente 58 casos de 

pacientes com carcinomas do lábio inferior quanto à influência de diversas variáveis 
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na sobrevida dos pacientes. Não evidenciaram influência da IPN na sobrevida dos 

pacientes após cinco anos, apenas a espessura tumoral máxima, o T e o N tiveram 

algum significado estatístico. 

 

TANAKA et al, em 1998, analisaram, em 104 pacientes com câncer de 

esôfago T2 ou maior, a relação entre IPN, fatores histopatológicos, localização, 

prognóstico e tipos de recorrência. Avaliaram a IPN com método complexo avidina-

biotina e anticorpo anti-laminina. Encontraram 48 (46%) pacientes com IPN e 

notaram maior tendência de IPN em pacientes do sexo masculino. Observaram 

correlação positiva entre IPN, invasão linfática e linfonodos positivos. Foi notada 

correlação positiva entre recorrência local, diminuição de sobrevida após três anos e 

IPN. O prognóstico para pacientes com IPN foi pior do que para indivíduos com 

linfonodos comprometidos. Dois casos foram observados em esôfago cervical e em 

nenhum deles havia IPN, nos casos localizados em esôfago intratorácico superior 

quatro (33,3%) foram IPN+. Em esôfago intratorácico médio e inferior as taxas de 

IPN eram mais elevadas com 47,3% e 51,4% respectivamente. 

 

FAGAN et al, em 1998, citando CARTER et al (1982) comentam que IPN 

de nervos maiores é associada com recorrência locorregional de tumores do trato 

aerodigestivo superior. Realizaram então estudo para verificar se IPN de pequenos 

nervos, menores que 1 mm afetam prognóstico de CCE em CP. Utilizaram 142 

tumores, 76 localizados em laringe e hipofaringe e 66 em boca e orofaringe. 

Acompanharam os pacientes por, pelo menos, dois anos ou mais. IPN foi observada 

em pequenos nervos em 52% (74) dos tumores, desses, 46% em hipofaringe e 

laringe e 54% em boca e orofaringe. Invasão microlinfática em 37% e microvascular 
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em 6%. Houve recorrência em 4% dos CCE em hipofaringe e laringe e 30% dos 

CCE de boca e orofaringe. Método utilizado: lâminas coradas em HE e estudo 

microscópico realizado por dois anatomopatologistas. Definiram IPN como células 

tumorais tocando o nervo, ou invadindo-o. Dos nervos invadidos, 30 eram menores 

que 0,1mm e 30 entre 0,1 e 0,19. Tipos de IPN observadas: 1) envolvimento 

completo ou incompleto foram mais freqüentes, 2) em sanduíche, 3) laminação em 

casca de cebola e 4) contato tangencial de fitas tumorais e permeação neural foram 

menos freqüentes. Invasão intraneural foi observada em seis tumores. Encontraram 

diferenças na IPN entre os tumores mais sólidos e menos sólidos. Na análise 

estatística notou-se que a IPN dos nervos menores que 1 mm foi significativamente 

associada com recorrência local, metástase cervical e mortalidade pela doença, 

porém, não associada com recorrência regional e metástase distante. A significância 

da recorrência local para os tumores de boca e orofaringe foi maior do que tumores 

de laringe e hipofaringe. O tamanho do nervo acometido também não teve relação 

com a recorrência local. Sugerem tratamento eletivo do pescoço em pacientes com 

IPN. 

 

SANTOS et al, em 2001, avaliaram 145 pacientes portadores de 

carcinomas em parótida quanto aos fatores de risco de metástase cervical. Em 35 

pacientes houve presença de IPN. A IPN foi significativa para associação com 

metástase em linfonodos cervicais por análise univariada (p = 0,01), mas não por 

análise multivariada. Citam autores que relacionam pior prognóstico quando há 

presença de dor como sintoma inicial em tumores de glândula salivar. 
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As características histopatológicas do carcinoma basocelular são relatos 

importantes que podem influenciar no prognóstico da doença. RODRIGUEZ & 

HART, em 2001, estudaram os tipos histológicos do carcinoma basocelular com 

relação à presença de IPN e outras características morfológicas. Descreveram os 

tipos micronodular, trabecular e moreiforme como os tipos mais infiltrantes, passíveis 

de desenvolver IPN e recorrência. A presença de IPN, segundo os autores, confere 

maior agressividade ao tumor e pior prognóstico. 

 

MENDENHALL et al, em 2002, realizaram pesquisa em 97 pacientes, com 

câncer de pele em CP, que foram divididos em 35 casos com invasão microscópica 

incidental assintomática e 62 apresentando IPN com queixa clínica. No segundo 

grupo os nervos mais envolvidos foram V2 e VII. O controle local foi 

significativamente pior para o grupo sintomático. Analisaram 35 pacientes com 

comprometimento em ramos do V e/ou VII, e notaram que os pacientes sem DPN 

vista em CT ou IRM tiveram melhor prognóstico do que os pacientes com evidência 

de DPN por imagem. Concluem afirmando que pacientes com evidência clínica ou 

por imagem de DPN têm um significativo pior prognóstico e mais morbidades 

associadas ao tratamento. 

 

2.5 - Invasão perineural como fator prognóstico em outras 

localizações 

 

MOREIRA et al, em 1999, estudaram o valor prognóstico da IPN e 

invasão linfovascular em 65 casos de carcinoma retal. Encontraram 27% de casos 

com IPN e 60% com invasão linfovascular. Utilizaram HE para visualização da 
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invasão linfovascular e anticorpo anti N-CAM e fixação IHQ utilizando o método 

complexo avidina-biotina para evidenciar a IPN. A IPN foi considerada importante 

fator relacionado com a recorrência local. Os índices de sobrevida após cinco anos 

foram reduzidos nos casos onde houve ambas invasões. Notaram ainda que havia 

aumento de IPN e invasão linfovascular conforme aumento de tamanho tumoral. 

 

MORI et al, em 2001, estudaram 121 pacientes portadores de câncer 

gástrico quanto à presença de IPN. O estudo histopatológico foi realizado através da 

coloração para HE e IHQ para proteína S-100. 

 

UENO et al, em 2001, avaliaram o valor prognóstico da IPN extramural 

em câncer colorretal e estabeleceram critérios para classificação da IPN. Estudaram 

364 pacientes submetidos à ressecção de câncer de reto primário. Parâmetros 

histológicos de valor prognóstico já estabelecidos (profundidade tumoral, linfonodos 

envolvidos e invasão vascular) foram registrados. O estádio patológico foi definido 

de acordo com o sistema TNMp. A coloração de todos espécimes foi feita em HE. 

Foi realizada contagem dos focos de IPN em um campo de 20 vezes, e medida a 

profundidade da IPN a partir da camada muscular própria. A influência da IPN na 

sobrevida e recorrência foi determinada segundo critérios estatísticos. Observaram 

IPN em 52 pacientes (14%). Houve correlação positiva entre IPN e diferenciação 

tumoral, grau de invasão linfática e vascular, pT e pN. A IPN aumentou conforme 

houve aumento do estádio TNM (4% no estádio II, e 24% no estádio III). A sobrevida 

foi menor no grupo com IPN. Descreveram uma nova classificação baseada nos 

focos de IPN e na profundidade tumoral: IPN-0, grupo sem IPN; IPN-1, grupo com 

menos de cinco focos e/ou profundidade menor que 10 mm; e IPN-2, para o grupo 
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com número de focos maior ou igual a cinco e/ou profundidade maior ou igual a 

10mm. Da amostra estudada 22 pacientes foram classificados como IPN-1 e 30 

como IPN-2. Os pacientes com IPN-1 tiveram recorrência local de 9% e os pacientes 

com IPN-2, 43%. O agrupamento dos pacientes que tiveram comprometimento de 

linfonodos N2, associados ao grupo IPN-2 apresentou o menor índice de sobrevida. 

Finalmente sugerem a utilização da gradação da IPN em associação ao sistema 

TNM para possibilitar elaboração de critérios terapêuticos mais apropriados em 

casos de câncer retal, e a realização de estudos multiinstitucionais visando à 

validação da nova classificação. 

 

MARU et al, em 2001, estudaram o valor prognóstico do maior diâmetro 

da IPN em 640 pacientes com carcinoma prostático em relação ao sucesso do 

tratamento destes indivíduos. Utilizando microscopia óptica e coloração com HE, 

observaram IPN em 75% dos casos, porém não notaram correlação da freqüência 

de IPN com um prognóstico desfavorável. Contudo, descreveram correlação 

estatística significativa entre máximo diâmetro de IPN e achados patológicos 

adversos. Sugerem novas pesquisas que possam reforçar estes achados. 

 

2.6 - Estudos microscópicos especiais para invasão perineural 

 

A proteína S-100 é constituinte normal do sistema nervoso de mamíferos. 

O cérebro contém 10.000 vezes mais S-100 que qualquer outro órgão. Sua 

concentração aumenta com a idade e parece estar relacionada com a facilitação do 

transporte de substâncias em membranas de células nervosas (STEFANSSON et al, 

1982). Além do SNC, uma grande variedade de células possui afinidade pelo S-100, 
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como melanócitos, células de Langerhans, células écrinas, células de glândulas 

apócrinas, músculos, células mioepiteliais, condrócitos e histiócitos (ENG & 

TSCHEN, 2000). É também encontrada em alguns tumores, incluindo o neurimoma 

acústico, o melanoma maligno e seus subtipos (STEFANSSON et al, 1982; ENG & 

TSCHEN, 2000).  

 

Em 1982, STEFANSSON et al estudaram a distribuição da proteína S-100 

fora do SNC com relação à sua localização em nervos periféricos, pois, havia 

dúvidas sobre sua concentração em axônios, mielina ou células de Schwann. 

Observaram fixação intensa em células de Schwann de nervos periféricos 

mielinizados e desmielinizados, e em porções externas da bainha de mielina. 

Axônios não foram corados. Concluíram que a proteína S-100 pode servir como 

marcador de células de Schwann em humanos. 

 

TAKUBO et al, em 1985, estudaram a IPN por meio de microscopia de luz 

e eletrônica em carcinomas de esôfago de 129 pacientes consecutivos. A coloração 

de rotina HE foi utilizada para a microscopia de luz. A IPN foi notada em 30 casos 

(23%), principalmente nos casos onde o tumor atingia maiores profundidades. A 

presença de invasão intraneural foi rara. Na maioria dos casos o tumor envolvia 

completamente o nervo, porém em alguns casos este envolvimento era incompleto. 

O estudo de ME foi feito, em 16 casos, na região subjacente ao tumor e a coloração 

utilizada foi o azul de toluidina. Dos casos vistos em ME, dois tinham IPN. Nos casos 

controle foram observadas estruturas normais evidenciando células perineurais 

envolvendo tecido endoneural contendo inúmeras vesículas pinocitóticas. No 

endoneurium viam-se axônios, células de Schwann, fibras colágenas e capilares. 
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Estruturas linfáticas não foram observadas tanto no perineurium quanto no 

endoneurium. Nos casos com IPN havia degeneração de células de Schwann e 

axônios, estreitamento do perineurium e em alguns cortes viam-se células tumorais 

em contato direto com o endoneurium sem a presença de células perineurais. Havia 

muitas fibras colágenas no perineurium e endoneurium. Nos casos de IPN 

incompleta as células perineurais apresentavam-se degeneradas, com diminuição da 

quantidade de vesículas, perda de desmossomos e ausentes. No perineurium a 

degeneração também foi marcante, mesmo antes do envolvimento tumoral 

completo. Havia invasão do espaço perineurial após a degeneração desta região 

com as células tumorais estendendo-se através de projeções citoplasmáticas 

contendo corpos tipo-lisossomais. Apesar da franca invasão permanecia membrana 

basal irregular, espessada, entremeada de projeções pseudópodes tumorais entre o 

tecido neoplásico e estruturas nervosas. Comparam a invasão da lâmina basal 

epitelial no câncer esofágico com a invasão da membrana basal no perineurium, 

comentando que há muitas similaridades. Finalmente sugerem a participação dos 

corpos tipo-lisossomos na produção de enzimas que favoreçam a degeneração das 

células perineurais. 

 

BOCKMAN et al, em 1994, formularam uma hipótese segundo a qual 

haveria uma verdadeira interação autócrina e/ou parácrina entre o adenocarcinoma 

de pâncreas e o nervo, e não apenas uma via de disseminação tumoral por um 

espaço de menor resistência. Estudaram 12 casos de IPN quanto às alterações 

morfológicas da IPN e quanto à expressão do TGF-alfa do nervo sobre o EGFR 

tumoral utilizando microscopia óptica e eletrônica. Notaram associação entre o 

adenocarcinoma e nervos não mielinizados. Observaram alterações morfológicas 



 45 

típicas nos nervos quando invadidos pelo tumor: perda da integridade do 

perineurium, comprometimento do envoltório de células de Schwann, projeção de 

células tumorais para o endoneurium, perda de elementos nervosos e modificações 

morfológicas nas células tumorais em contato com o nervo. Obtiveram resultados, 

(não submetidos à análise estatística paramétrica), que lhes deram convicção de 

haver interação bioquímica entre nervos e células neoplásicas. 

 

MCLAUGHLIN et al, em 1999, publicaram pesquisa onde estudaram a 

expressão de moléculas de adesão de células nervosas (N-CAM) em carcinomas de 

CP. Estudaram 76 casos de CCE de CP de origem cutânea e mucosa através de 

imuno-histoquímica para N-CAM. Nos casos cutâneos houve IPN em 50% dos 

pacientes e nos de mucosa, 33%. Dos 28 casos com IPN houve significativa 

expressão de N-CAM em 21 dos indivíduos (p = 0,002), e dos 48 casos sem IPN, 17 

mostravam expressão de N-CAM. A maioria dos tumores era de estádio IV (56%) e 

classificados como moderadamente diferenciados (56%). Não houve correlação 

entre IPN e recorrência tumoral, metástase distante ou sobrevida. Sugerem que as 

propriedades de adesão desta molécula podem ajudar na IPN em alguns tipos de 

CCE. 

 

Em 2000, ENG & TSCHEN avaliaram a espessura de melanomas 

malignos desmoplásicos, comparando o S-100 e HE. Recomendaram o S-100 para 

ajudar na visualização da espessura tumoral, margens laterais e IPN, ao invés da 

fixação convencional apenas por HE. 
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2.7 – Aferição da dor 

 

MELZACK & TORGERSON, em 1971, desenvolveram o questionário 

McGill de dor (MPQ) um questionário de dor baseado em três dimensões: 1) 

sensorial: com termos que definem experiências temporais, espaciais, térmicas e 

outras; 2) afetiva: com palavras que se referem a medo, tensão, punição e 

propriedades intrínsecas; e 3) avaliativo: com palavras que possuem alto grau de 

subjetividade com relação à experiência de dor. A partir daí, os autores 

quantificaram os termos utilizados para descrever os sintomas com valores passíveis 

de mensuração de acordo com o impacto subjetivo que cada termo possuía. Além 

disso, o questionário possui desenhos para a determinação espacial dos sintomas e 

campos para aferição temporal da dor, além da intensidade de dor (PPI) (MELZACK 

& KATZ, 2000). Relata a aferição de dois índices: 1) número de descritores 

escolhidos (NWC) e 2) índice de dor (PRI).  O NWC, de valor máximo de 20, refere-

se à quantidade de termos escolhidos. O PRI é obtido pela analogia numérica 

atribuída ao descritor em cada subgrupo, e tem valor máximo de 78. Tais medições 

podem ser também atribuídas para cada um dos quatro componentes, ou grupos, do 

questionário (sensorial-discriminativo, afetivo-motivacional, cognitivo-avaliativo e 

miscelânea). 

 

PIMENTA & TEIXEIRA, em 1996, descreveram os métodos utilizados 

para a adaptação do questionário McGill para a língua portuguesa. Em uma primeira 

fase, a tradução dos termos foi feita diretamente pelo significado do termo em 

português. Em uma segunda fase os descritores foram avaliados por especialistas 

quanto à significância da tradução. Finalmente o questionário foi aplicado em vários 
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pacientes com dor crônica para aferência da compreensão do significado dos 

termos. Foram necessárias duas reuniões de especialistas para aprovação da 

totalidade dos termos traduzidos. Em relação aos pacientes, notaram que 

inicialmente 21,8% dos termos eram desconhecidos por, no mínimo, 15% dos 

pacientes. Após novo retorno aos especialistas os descritores foram submetidos à 

nova avaliação clínica, sendo por fim aprovados. Apenas 3,7% dos pacientes 

consideraram difícil o seu preenchimento. A maioria dos pacientes julgou útil o seu 

auxílio para descrição de seus sintomas. 

 

Em 1984, ASBURY & FIELDS descreveram critérios clínicos e 

fisiopatológicos que dividem a dor neuropática em disestesia e dor de tronco 

nervoso. Na primeira haveria comprometimento patológico da estrutura da fibra 

nervosa como na neuropatia diabética, e na segunda, uma fibra saudável, 

comprimida, distendida ou submetida a agentes químicos seria danificada e 

produziria dores típicas. 

 

SESSLE, em 1999, publicou uma extensa revisão sobre a inervação 

sensorial em região craniofacial. A nível periférico explicou o papel das terminações 

nervosas livres, extra e intracranianas, na origem do estímulo nociceptivo, a 

participação de substâncias neuroquímicas reguladoras e a modulação simpática 

pós-trauma. No SNC, ressaltou: 1) a importância do subnúcleo caudal, ou corno 

dorsal medular, como o principal núcleo sensorial trigeminal, 2) a participação dos 

neurônios de segunda ordem nociceptivos específicos e os de amplo espectro 

dinâmico na condução dos estímulos nóxios e 3) a associação destas estruturas 

com a formação reticular, núcleos motores e projeções talâmicas. Especificou 
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também a comunicação do estímulo nóxio das regiões talâmicas para as áreas 

corticais, de acordo com a dimensão da dor aferida (e.g. sensorial discriminativa 

relacionada com córtex somatosensorial e  afetiva, com córtex cingulado anterior). 

Comentou a participação dos mecanismos de modulação do impulso nociceptivo, 

especialmente em tronco cerebral, localizado na substância gelatinosa, e também, 

dos centros superiores como, substância cinzenta periaquedutal e córtex somato-

sensorial através de substâncias neuromoduladoras como opióides endógenos, 

ácido gama-aminobutírico e serotonina. Finalmente descreveu a importância da 

neuroplasticidade: 1) na geração de distúrbios sensoriais e sensibilização central, 

sendo esta última a principal causa da dor crônica observada em pacientes com 

quadros dolorosos de longa duração e ainda em dor aguda por trauma ou 

inflamação e 2) no espalhamento da dor, e nas dores referidas. 

 

MELZACK & KATZ, em 2000, descrevem outros métodos de aferência da 

dor multidimensional como, a escala diferencial de descritores, as escalas 

comportamentais (úteis por averiguarem experiência de dor em crianças, inclusive 

em fase pré-verbal e adultos com limitação de expressão verbal) e as escalas 

fisiológicas que aferem, entre outros dados, batimento cardíaco, pressão arterial, 

atividade eletrodérmica, eletromiográfica, potencial evocado cortical e resposta 

adrenocortical. Consideram a intensidade da dor como um dado essencial para a 

escolha da terapia sintomática, ajudando a determinar o tipo fisiopatológico 

subjacente e permitindo um razoável controle clínico da eficácia da terapia 

empregada. Comentam que a utilização de escalas verbal, visual e numérica são os 

métodos mais aplicados. Em relação às características temporais, no questionário 

McGill há referências sobre freqüência como, por exemplo, breve, periódica, 



 49 

contínua, constante, intermitente, transitória ou rítmica que auxiliam na qualificação e 

diagnóstico. 

 

MONGINI & ITALIANO (2001) demonstraram a capacidade de 

diferenciação de dores intracapsulares da articulação têmporomandibular de dores 

miogênicas através do MPQ. Notaram escores afetivos mais altos nas dores 

musculares por associação a níveis de ansiedade mais altos. 

 

A escala analógica visual (EAV) foi desenvolvida com o objetivo de 

facilitar a aferição da intensidade da dor. É aplicada ao perguntar ao paciente sobre 

a intensidade de sua dor apresentando-se uma régua calibrada de zero 

(correspondente a nenhuma dor) a dez (correspondente à dor mais intensa já 

sentida) (HUSKISSON, 1974; SCOTT & HUSKISSON, 1976). 

 

2.7.1- Aferição da dor em pacientes com câncer 

 

ELLIOTT & FOLLEY, em 1990, realizaram extensa revisão de literatura 

sobre síndromes dolorosas em pacientes com câncer. Destacam que as dores 

podem ser decorrentes de infiltração cerebral ou compressão de estruturas neurais 

por contigüidade, em tumores de tecidos moles ou mineralizados. Lembram que 

pode haver outras causas de neuropatias em CP que devem ser lembradas como as 

de origem metabólica, nutricionais, e síndromes paraneoplásicas como as 

associadas com o mieloma. Comentam as plexopatias cervicais como a lesão do 

nervo frênico, e outras situações de dano ao plexo cervical que podem provocar: a) 

dor em região de nervo grande auricular (pré-auricular), b) nervo occipital menor e 
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maior (pós-auricular), e c) dores em regiões anteriores do pescoço, inervadas pelo 

transverso cutâneo e ramos supraclaviculares. Todas podem ser causadas por 

NMCP e metástases de linfonodos cervicais. O envolvimento de gânglios cervicais 

superiores podem ainda desencadear a síndrome de Horner. 

 

BANNING et al, em 1991, realizaram estudo para determinar causas de 

dor em 186 pacientes encaminhados a uma clínica especializada de dor em câncer. 

Os pacientes foram classificados quanto à causa provável das dores em: 1) dor 

causada pelo crescimento tumoral: dor visceral, metástase óssea, invasão de 

tecidos moles, lesão de plexo nervoso, recorrência local, infiltração cutânea, lesão 

em tecido conjuntivo e metástase ao sistema nervoso central; 2) dor secundária ao 

câncer ou ao tratamento: miogênica, pós-cirúrgica, linfoedema, neuropatia periférica, 

envolvimento articular, herpes zoster, fibrose por irradiação, membro fantasma e 

outras; e 3) dor não relacionada ao câncer: dor lombar, osteoartrite, cefaléia e 

outras. Do total de pacientes avaliados, 158 pacientes apresentavam dor decorrente 

do crescimento tumoral, sendo a metástase óssea o evento mais freqüente (27 

pacientes), 116 pacientes portavam dor secundária ao câncer ou ao tratamento, e a 

dor miogênica, com 68 pacientes afetados foi o evento mais comum. Nos 33 

pacientes com dor não relacionada ao câncer, a dor lombar atingiu 20 pacientes. Em 

17 pacientes, ocorreram dores combinadas dos três tipos.  

 

VECHT et al, em 1992, pesquisaram os tipos e causas de dor em 25 

pacientes com câncer da cabeça e do pescoço encaminhados a uma clínica de dor. 

Estabeleceram diferentes métodos terapêuticos de acordo com os diagnósticos, de 

dor nociceptiva, dor neuropática, idiopática e dor referida. O alívio dos sintomas foi 
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aferido por uma escala de zero a 100. Havia 10 pacientes com tumores de cavidade 

oral e orofaringe e, do total da amostra, 80% apresentavam um escore de 

intensidade de dor maior ou igual a 70. Dor nociceptiva foi observada em 19 

pacientes, sendo que nove (47%) mostravam dor nociceptiva atual, oito (42%) dor 

neuropática nociceptiva e dois (11%) pacientes tinham dor referida. Dor não 

nociceptiva neuropática secundária a dissecção cervical foi vista nos seis pacientes 

restantes. A maioria apresentava dor contínua, porém em seis pacientes haviam 

ataques paroxísticos de dor. Após quatro consultas foi obtido um bom alívio 

sintomático em 72% dos pacientes. 

 

GROND et al, em 1993, realizaram estudo prospectivo, em uma clínica 

especializada, com 167 pacientes apresentando dor relacionada à NMCP para 

esclarecer as causas e mecanismos de dor, e avaliar a eficácia e efeitos colaterais 

dos manuais da organização mundial de saúde (OMS) para alívio de dor em NMCP. 

A maioria dos pacientes já havia se submetido a tratamento prévio. Utilizaram 

métodos de registros dos sintomas padronizados e classificaram as dores quanto à 

causa subjacente e quanto ao tipo, se nociceptiva ou neuropática. Acompanharam 

metodicamente a evolução das terapias durante o tempo médio de 31 dias. Da 

amostra estudada, 37% tinham dor a menos de um mês, 45% entre um e seis meses 

e 18% a mais de seis meses, 87% apresentavam dor severa à intensa e 94% 

ingeriam analgésicos. A dor causada pelo câncer foi observada em 83% e em 28% 

foi causada pelos efeitos da terapia oncológica, em 4% estava associada a doenças 

debilitantes e não relacionada ao câncer em 7%. Apresentavam dor nociceptiva, 

70% da amostra e 25% tinham dor neuropática. Após uma semana de tratamento a 

maioria dos pacientes apresentou significativa melhora dos sintomas e em 88% dos 
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dias manteve-se entre “nenhuma” e “moderada”. Concluíram que a classificação das 

dores e tratamento direcionado promoveu controle efetivo dos sintomas. 

 

CHAPLIN & MORTON, em 1999, observaram a presença e severidade de 

dor na cabeça, no pescoço, ombros e braços em 93 pacientes com diagnóstico 

recente de câncer na região da cabeça e do pescoço. Acompanharam 

prospectivamente por dois anos os pacientes, que se mantiveram sem doença. 

Correlacionaram a dor com parâmetros individuais e da doença e examinaram os 

fatores relacionados à probabilidade de ocorrência de dor crônica, e influência sobre 

distress e qualidade de vida. Os mesmos encontraram a taxa de 48% de pacientes 

com dor no início do tratamento e 26% com dor após 24 meses com 8% sendo 

classificados como “dor severa”. Encontraram médias de dor significativamente 

menores para tumores de laringe em comparação com tumores de faringe e 

cavidade oral. Relataram ainda correlação positiva entre presença de dor no 

intervalo de três a 12 meses e ocorrência de dor crônica após dois anos. 

Documentaram correlação entre presença de dor e efeitos adversos na qualidade de 

vida e distress, especialmente nos estágios iniciais do tratamento. Comentaram 

sobre a importância de se encontrar fatores relacionados com a presença e 

possibilidade de ocorrência de dor crônica, objetivando correto controle sintomático. 

Especulam sobre a possibilidade de haver correlação entre dor e severidade da 

doença, e, apesar de não terem realizado tal investigação sugerem-na para 

pesquisas futuras. 
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2.7.2 - Considerações sobre o sono 

 

A avaliação do sono é um importante fator na realização de pesquisas na 

área de dor por dois importantes motivos: o primeiro refere-se ao fato de pacientes 

com dores agudas e crônicas apresentarem características de aumento de fadiga 

(PICCIRILLO & FEINSTEIN, 1996; WALL, 2000). COUSINS & POWER em 2000 

comentam sobre a possibilidade de aparecimento de um círculo vicioso em que a 

dor e a privação do sono tendem a se retroalimentar.  Enfatizam ainda que: 

“... unidades de cuidado intensivo e enfermarias cirúrgicas 

podem introduzir um número de fatores que tendem a 

aumentar a susceptibilidade dos pacientes à dor aguda, e.g. 

privação do sono e padrões anormais de sono”. 

 

O outro motivo relaciona-se com a manifestação dolorosa preferencial de 

determinadas patologias durante o período do sono, por exemplo, a cefaléia hípnica, 

que caracteristicamente se manifesta durante o sono (OLESEN et al, 2004). Outras 

patologias têm preferência de manifestação ao acordar, como a dor 

músculoesquelética matinal da fibromialgia, do bruximo noturno e do trauma de 

posição inadequada sobre a articulação têmporomandibular (BENNETT, 2000; 

OKESON, 1996). 

 

Pacientes com fibromialgia invariavelmente queixam-se de sono alterado. 

Mesmo se eles relatam 8 a 10 horas de sono contínuo, acordam sentindo-se 

cansados. Isto é considerado sono não restaurador. Muitos exibem um padrão 

eletroencefalográfico α-δ, o que diminui os estágios restauradores 3 e 4 de sono não 

REM. A atividade α durante o sono nos pacientes com fibromialgia tem sido 
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associada com a presença de sono superficial e um aumento na tendência ao 

despertar em relação ao estímulo auditivo. Entretanto a intrusão do ritmo α no sono 

δ não é sempre presente na fibromialgia nem é específico para essa condição. A 

indução experimental de sono α-δ em indivíduos saudáveis tem sido relacionada a 

indução de dor músculo esquelética e ou rigidez assim como aumento da 

sensibilidade muscular (BENNETT, 2000). 

 

A classificação internacional de doenças define insônia como sendo a 

dificuldade na iniciação ou manutenção do sono ocorrendo pelo menos três noites 

por semana por pelo menos um mês. A classificação internacional de desordens do 

sono define insônia como uma queixa repetitiva de insuficiência de sono ou não se 

sentir restaurado após o seu término (OHAYON & SHAPIRO, 2002). Em recentes 

estudos epidemiológicos têm sido demonstrada incidência de 15% a 20% de 

indivíduos com insônia (OHAYON & SHAPIRO, 2002). 

 

2.8 - Dores em cabeça e pescoço 

 

O atendimento aos pacientes com dor orofacial, da cabeça e do pescoço 

pode trazer dificuldades diagnósticas no que se refere à identificação das regiões 

anatômicas primariamente envolvidas. Todas as estruturas da cabeça e do pescoço 

que possuam aferentes sensoriais somáticos podem se tornar algogênicas ou serem 

secundariamente levadas a apresentarem sítios de dor, como nos casos das 

hiperalgesias secundárias (VECHT et al, 1992). A região de CP possui 

características específicas que a tornam especialmente sujeita a manifestações 

dolorosas. A seguir, algumas das síndromes dolorosas somáticas e neuropáticas 

importantes que acometem esta região: 
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Cefaléias: 1) primárias: migrânia, cefaléia tipo tensional, em salvas e 

outras cefaléias trigeminais autonômicas; 2) secundárias: cefaléias: atribuídas a 

trauma, desordens vasculares, desordens intracranianas, relacionadas a drogas, 

infecções, alterações da homeostase, cefaléias ou dores faciais relacionadas a 

lesões em crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios paranasais, dentes, boca e 

cefaléias de origem psiquiátrica (OLESEN et al, 2004). 

 

Neuralgias: geralmente acometendo ramos do V, IX, intermédio, laríngeo 

superior, nasociliar e supraorbital (DYKMAN et al, 1981). Neuralgia do nervo 

occipital, síndrome pescoço-língua, cefaléia de compressão externa, por estímulo 

frio, dores constantes por injúria a nervos cranianos ou raízes cervicais superiores, 

neurite óptica, neuropatia ocular diabética, neuralgia relacionada ao herpes zoster, 

síndrome Tolosa-Hunt, migrânias oftalmoplégicas e dores faciais de causa central 

(OLESEN et al, 2004; DUBUISSON, 2000). 

 

Desordens neurológicas: decorrentes de metástase para base do 

crânio, metástase ou infiltração para o clivo e seios esfenoidais, assim como fraturas 

do processo odontóide podem causar dores faciais, no pescoço, cefaléias, sintomas 

no trato aerodigestivo, retroorbitais, e também devem ser levadas em conta no 

diagnóstico diferencial (ELLIOTT & FOLEY, 1990; BHAYA & HAR-EL, 1998). 

 

Dores de origem odonto-estomatológicas: dores de origem pulpar, 

periapical ou periodontal. Dores decorrentes de lesões ósseas de maxila e 

mandíbula, de origem infecciosa e imunológica (NEVILLE et al, 1998). Originadas de 
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tumores de tecidos moles, de distúrbios das glândulas salivares, de doenças 

dermatomucosas, por reação a drogas, manifestações orais de doenças sistêmicas 

e de cistos e tumores odontogênicos (LOURENÇO et al, 2003). Disfunções da 

articulação têmporomandibular, e, mesmo que seja um achado raro, a região 

orofacial ainda pode ser sítio de dor referida de patologias da região torácica como 

câncer pulmonar e de origem cardíaca (NESTOR, 1991; OKESON, 1996; SARLANI 

et al, 2003; DURSO et al, 2003). 

 

Cervicalgias: por afecções ocupacionais, osteoartrite, disfunções 

musculares, espondilose, síndrome do desfiladeiro torácico, tumores espinhais, 

artrite reumatóide, infecções, fraturas e compressão em raízes cervicais superiores e 

inferiores por deslocamentos discais (DUBUISSON, 2000; TEIXEIRA, 2001). Dores 

originárias de inflamações em glândulas tireóide e paratireóide, em vias aéreas 

superiores, no trato digestivo superior, em epiderme, linfonodos e outros tecidos 

moles e cartilaginosos do pescoço. 

 

DYKMAN et al, em 1981, relataram um caso clínico de neuralgia 

glossofaríngea com severa hipotensão e bradiarritmia em paciente portador de 

carcinoma laríngeo. A dor ocorria em lado esquerdo do pescoço e região temporal, 

irradiando para ouvido esquerdo. Houve também episódios de dor queimante em 

fossa tonsilar. A dor e as alterações vasomotoras só cederam após neurocirurgia. 

 

KEEFE et al, em 1985, detectaram a ocorrência de dor provocando 

alterações comportamentais em pacientes com câncer nas regiões da cabeça e do 

pescoço. Justificam a pesquisa com base nas dificuldades que pacientes com NMCP 
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apresentam para relatar seus sintomas, e.g. dificuldade de fonação e 

comprometimento de estruturas faciais. Utilizando um índice de disfunção 

comportamental, avaliaram 30 pacientes no início, ao término da primeira fase e no 

fim do tratamento. Notaram que houve aumento no número de atividades diárias que 

causavam dor. Os pacientes apresentavam nítida dificuldade em movimentar a 

cabeça e o pescoço, mastigar e deglutir alimentos e observaram correlação entre 

dificuldades funcionais e severidade da dor. Apesar do aumento na ingestão de 

analgésicos e narcóticos houve persistência no comportamento de dor. Sugerem a 

utilização da expressão facial como um dos métodos de aferição de dor em 

pacientes com NMCP. 

 

KEEFE et al, em 1986, pesquisaram a incidência, severidade e 

localização da dor em 30 pacientes com CCE de CP durante o curso do tratamento, 

registrando as alterações ocorridas. Correlacionaram ainda, estádio, sítio e 

tratamento com a dor presente. Finalmente, determinaram o grau pelo qual as 

medições da dor aferidas no início do tratamento são indicativas do status da dor 

durante e ao término do tratamento. Citam que, no início do tratamento, a dor era 

restrita ao local onde se desenvolvia o tumor, com uma incidência de 40%, para isso 

argüiram os pacientes sobre a presença de dor na última semana. Utilizaram a EAV 

para registrar a intensidade dolorosa. Os pacientes só registraram dor nas áreas de 

face e pescoço, que foram divididas em seis setores. A dor foi mais freqüente em 

mandíbula, boca, pescoço e ombros. A intensidade de dor média obtida pela EAV 

variou de três a cinco, correspondendo a uma dor moderada. Tumores de estádios 

III e IV, no início do tratamento, apresentavam-se significativamente mais dolorosos 

que os de estádios II, além disso, também tinham mais sítios dolorosos. Apesar de 
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terem encontrado incidência de dor um tanto maior em tumores da cavidade oral e 

hipofaringe comparado com os da laringe, esta diferença não foi estatisticamente 

significante. Quanto aos fatores indicativos para a permanência da dor, encontraram 

alto coeficiente de previsibilidade para indivíduos mais velhos, sítio tumoral, estádio 

da doença, e, principalmente intensidade da dor no início do tratamento. 

 

ARIJI et al, em 1994, descreveram cinco casos de CCE central de 

mandíbula quanto à presença de IPN, DPN e sintomas clínicos. Nos cinco casos 

houve extensão para o canal mandibular e quatro casos mostraram associação de 

dor severa do tipo neuralgiforme e IPN microscópica. Outros sintomas foram: 

parestesia do lábio inferior e trismo. Comentam o achado radiográfico típico de 

“comido por traças” dessa condição tumoral. 

 

SOARES et al, em 1998, investigaram alguns fatores clínicos e 

histopatológicos pré-operatórios, inclusive dor e IPN, quanto à ocorrência de 

metástase cervical em 54 pacientes, tratados cirurgicamente, com CCE T2N0 de 

língua oral e assoalho de boca. Em um grupo foi realizado esvaziamento cervical e 

no outro não. As informações clínicas foram obtidas do prontuário clínico e o material 

para análise histopatológica foi obtido de lâminas de apenas 35 biópsias pré-

operatórias. Foram consideradas metástases cervicais os casos com comprovação 

histopatológica e os casos de conversão clínica N0 para N+. Vinte e seis pacientes 

apresentavam dor e quatro tiveram a dor como primeiro sintoma. Cinco pacientes 

apresentavam IPN. Não obtiveram nenhuma variável com significativo papel em 

predizer a ocorrência de metástase cervical (p< 0,05). 
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MIYAMOTO et al, em 2000, relataram dois casos de tumor em parótida 

(um sarcoma e um carcinoma indiferenciado) provocando sintomas semelhantes à 

disfunção têmporomandibular. Justificaram os sintomas de disfunção 

têmporomandibular pelo estreito contato do lobo profundo da glândula com 

estruturas mediais da articulação têmporomandibular, como a cápsula articular e 

nervo aurículotemporal. Em ambos casos houve infiltração da cápsula articular. Não 

foi relatada IPN nos casos citados. Fizeram um alerta aos clínicos de disfunção 

têmporomandibular para os riscos de subavaliação na realização de exames de 

imagens direcionados apenas para as articulações têmporomandibulares. 

 

PIMENTEL et al, em 2004 estudaram 53 pacientes, quanto à presença de 

dor, localização do tumor primário, duração, freqüência, intensidade e tipos de dor 

em pacientes com tumores da cabeça e do pescoço. Do total da amostra, 32 

(60,3%) pacientes apresentaram dor. Nos tumores de hipofaringe (oito casos) o sítio 

de dor mais comumente relatado foi o pescoço, nos tumores da mucosa oral (11 

casos) as áreas de referência de dor mais comuns foram a própria mucosa, pescoço 

e ouvido. A duração dos sintomas variou de oito dias a três anos. As dores tipo 

pontada, tipo dolorimento e tipo fisgada foram as mais comuns. 

 

2.9 - Epidemiologia em câncer da cabeça e do pescoço 

 

ROBERTSON & HORNIBROOK, em 1982, estudaram a presença de dor 

em 522 pacientes com câncer na cavidade oral encontrando um percentual de 20% 

com dor. O baixo percentual, segundo o autor, pode ser devido à obtenção dos 

dados a partir de registros retrospectivos. 
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GROND et al, em 1996, enfatizaram a importância de amplo estudo das 

dores antes do planejamento terapêutico. Relataram os sintomas de 2266 pacientes 

com câncer encaminhados à clínica de dor no período de 10 anos. Um total de 377 

(17%) pacientes tinham dor em CP. Do total da amostra, 77% tinham dor severa. No 

grupo de pacientes com dor em CP, 75% apresentavam tumores estádios III e IV, 

78% tinham dor na cabeça, face e boca e 45% dor cervical. A síndrome dolorosa 

principal foi analisada utilizando-se a classificação de dor crônica da Associação 

Internacional para o Estudo da Dor (IASP), no grupo com dor em CP, a maioria das 

síndromes dolorosas foram causadas pelo câncer (82%), sendo que a maioria 

apresentava dor somática seguida da dor neuropática, 69% tinham dor contínua, 

11% recorrente, apenas 16% tinham dor há mais de seis meses e 66% relatavam 

dor severa. 

 

KURTULMAZ et al, em 1997, analisaram 1293 casos de CCE de CP 

classificados pelo sistema TNM. Encontraram 71,1% de tumores de laringe, 10,1% 

em nasofaringe, 8,8% em boca, 2,3% em orofaringe, 2,4% em hipofaringe, 1,9% em 

cavidade nasal e seios paranasais, 1,2% em canal auditivo externo e 1,9% em 

outras localizações. A quinta década foi o período de pico na incidência das 

neoplasias. A relação de sexo foi de 10,5 homens para uma mulher afetada, na boca 

a relação foi de 3,3:1 e em laringe, 29,6:1. No momento do diagnóstico 43,1% 

tinham estádios I e II, os estádios III e IV foram encontrados em 56,9%. Detectaram 

34,4% de nodos positivos, correlacionados com aumento do parâmetro T. Nos 

tumores de laringe 59,5% eram supraglóticos com 41% de nodos positivos (N+) e 

74,4% nos estádios III e IV. Os tumores glóticos foram observados em 39,7% com 
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14% de N+ e 74% nos estádios I e II. Os tumores subglóticos só foram identificados 

em 0,8%. Na boca a incidência foi de 47,8% em lábio, 36,3% em 2/3 anterior de 

língua, 5,3% em palato duro, 4,4% em assoalho, 4,4% em mucosa jugal e 1,8% em 

gengiva. Houve N+ em 41,6%. Na orofaringe 54,6% localizavam-se em base de 

língua, 36,3% em palato mole e 57,6% eram N+. Em hipofaringe, 64,5% estavam em 

seio piriforme, 25,8% em pós-cricóide, 9,7% em parede faríngea posterior e 32,3% 

eram N+. No seio maxilar estavam presentes 64% dos tumores nasais ou 

paranasais, 32% em cavidade nasal, 4% em seio etmoidal e 20% N+. A incidência 

de 12,5% foi relatada em canal auditivo externo. Comentaram que os tumores 

glóticos são mais comuns que supraglóticos nos EUA, Austrália e Japão, mas que 

na Europa a média se aproxima mais da apresentada neste artigo. Os elevados 

estádios T3 e T4 encontrados em 71,8% dos CCE em base de língua e 67,7% dos 

tumores em hipofaringe foram conseqüência da ausência de sintomas clínicos 

observáveis nos estádios iniciais, ao contrário dos dois terços anteriores da língua 

onde 78,5% eram T1 ou T2 no momento do diagnóstico. 
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3 OBJETIVOS 

 

GERAL 

Obter um padrão estatístico para caracterização das dores provenientes 

de carcinomas da cabeça e do pescoço, correlacionando sítios de origem, achados 

anatomopatológicos, IPN, e sinais e sintomas clínicos. 

 

ESPECÍFICOS 

- Classificar IPN quanto ao critério de invasão intra ou perineural ou ausência de 

IPN. 

- Determinar a incidência, localização e tempo de início das dores nos pacientes 

com carcinomas da cabeça e do pescoço. 

- Averiguar fatores desencadeantes, freqüência e duração da dor nos pacientes 

com carcinomas da cabeça e do pescoço. 

- Estabelecer o tipo, intensidade e horário do surgimento das dores nos pacientes 

com carcinomas da cabeça e do pescoço. 

- Descrever comprometimento do sono, uso de analgésicos e fatores atenuantes 

das dores nos pacientes com carcinomas da cabeça e do pescoço. 
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- Descrever sinais clínicos do envolvimento tumoral como estadiamento TNM, 

estádio prognóstico, infecção e envolvimento ósseo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo, teve caráter prospectivo, quantitativo, descritivo, 

observacional, de campo e laboratorial. Apresenta variáveis qualitativas e 

quantitativas, utilizando fonte de dados em sua maioria primária e também 

secundária, visando investigação de variáveis dependentes em relação à presença 

de dor nos pacientes portadores de carcinomas da cabeça e do pescoço. O grupo 

controle positivo foi o de pacientes com IPN e o negativo os pacientes sem IPN. 

 

O projeto para realização do presente trabalho foi apresentado à 

Comissão de Ética Médica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, CEP CMM/HUAP no 08/03 sendo 

considerado aprovado. 

 

4.1 - Variável independente 

 

Foram estudados, através de amostra aleatória, 50 pacientes 

consecutivos que se apresentaram para tratamento no Serviço de Cirurgia de 
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Cabeça e Pescoço do Instituto Nacional do Câncer, de junho a setembro de 2003, 

com diagnóstico histopatológico comprovado, através de biópsia, de carcinoma na 

região de CP, e cujo tratamento envolveu a tentativa, através de cirurgia, de 

ressecção tumoral completa. 

 

4.2 - Variáveis dependentes 

 

No estudo foi realizada entrevista utilizando-se uma ficha clínica 

padronizada elaborada especialmente para o trabalho visando a obtenção do tempo 

de duração, intensidade, freqüência, localização e qualidade da dor (ANEXO 1). 

Nesta ficha constaram: 

 

 Campo para identificação do paciente; 

 Desenhos das áreas da cabeça e do pescoço, cavidade oral e corpo 

inteiro para registro das áreas dolorosas; 

 Identificação do tipo e qualidade da dor baseados no MPQ para obtenção 

dos índices: NWC e PRI em suas quatro dimensões (MELZACK & 

TORGERSON, 1971; PIMENTA & TEIXEIRA, 1996); 

 Registro de PPI; 

 Espaço para registro dos dados de intensidade de dor obtidos após a 

apresentação da EAV; 

 Variáveis específicas sobre a dor na área a ser estudada: 

1. Localização; 

2. Tempo de início; 

3. Fatores desencadeantes / agravantes; 
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4. Fatores atenuantes; 

5. Freqüência; 

6. Duração da dor; 

7. Horário de surgimento da dor; 

8. Qualidade de sono; 

 

As informações da entrevista foram colhidas após assinatura de um termo 

de consentimento livre e esclarecido que foi apresentado e devidamente explicado 

ao paciente (ANEXO 2). A entrevista foi realizada na enfermaria do serviço de CP do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) no dia anterior ao do procedimento cirúrgico 

programado. 

 

As informações sobre queixa principal, primeiro sintoma, localização do 

tumor, estadiamento, tamanho, comprometimento de linfonodos, metástases 

distantes, envolvimento ósseo e diagnóstico histopatológico definitivo foram colhidas 

do prontuário do Instituto Nacional do Câncer, dos laudos de imagem do Serviço de 

Radiodiagnóstico e dos laudos histopatológicos da Divisão de Citopatologia e 

Anatomia Patológica do Instituto Nacional do Câncer (DIPAT). 

 

4.3 - Critérios de exclusão 

 

Não foram incluídos no estudo os pacientes nas seguintes situações: 

 Incapazes de expressar-se verbalmente; 

 Pacientes com alterações psiquiátricas; 
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 Pacientes para os quais o planejamento cirúrgico não envolvia a remoção 

total da lesão; 

 Pacientes que já tinham sido previamente submetidos a tratamento de 

tumores malignos; 

 Pacientes que somente eram portadores de carcinoma basocelular ou 

carcinoma in situ; 

 

4.4 - Análise histopatológica 

 

Após a ressecção cirúrgica, o material foi fixado em formol tamponado a 

10% e enviado à DIPAT onde, conforme a rotina do serviço, foram incluídos em 

parafina e obtidos cortes histológicos seriados com 4m de espessura para estudo 

histopatológico pela HE. As lâminas foram revisadas, após a elaboração do laudo 

pelos anatomopatologistas da rotina da DIPAT, com o objetivo de identificar e 

classificar os casos quanto à presença de invasão neural (perineural ou intraneural) 

ou ausência de IPN. Esta revisão foi feita pela análise da HE e pela técnica imuno-

histoquímica utilizando o anticorpo antiproteína S-100. Foram analisados, no 

mínimo, dois cortes histológicos de cada caso. A anatomopatologista responsável 

por esta classificação (Dra. Ivanir Martins de Oliveira) não teve prévio conhecimento 

da avaliação clínica realizada. 
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4.5  - Análise imuno-histoquímica 

 

Os fragmentos foram colocados em lâminas previamente tratadas com 3-

aminopropiltrietoxisilenio (Sigma, código A 3648) e submetidos à técnica de imuno-

histoquímica segundo o roteiro do laboratório da DIPAT (ANEXO 3). 

 

O anticorpo primário utilizado foi para a proteína S-100 (DAKO – Rabbit 

Anti-Cow S-100; code N0. Z 311; Lot 129), na diluição de 1:10.000. Os controles 

positivos foram as fibras de nervos periféricos sadios existentes no tecido analisado. 

A imunorreatividade ao S-100 é expressa nas células de Schwann dos nervos 

periféricos (STEFANSSON et al, 1982). As lesões consideradas como apresentando 

IPN foram aquelas em que as células escamosas malignas permearam as células de 

Schwann ou penetravam na estrutura neural. 

 

4.6 - Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada no Serviço de Bioestatística da 

Faculdade de Matemática da UFF. Foram obtidas freqüências e/ou percentuais das 

variáveis: sexo, idade, cor, nível de instrução, estado civil, nacionalidade, primeiro 

sintoma, queixa principal, presença de dor, tempo de duração, fatores agravantes, 

atenuantes, freqüência, tempo de permanência, intensidade, horário, 

comprometimento do sono, tipo da dor, estadiamento e tipo histológico tumoral. 

Foram descritos a EAV, PRI, sítio de dor, sítios tumorais, estadiamento, T, N, 

envolvimento ósseo e IPN de todos os casos.  
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Foram verificadas as associações entre presença de dor e IPN entre si, e, 

também, com as demais variáveis: sexo, cor, idade, EAV, PRI, tipo histológico, 

localização do tumor, envolvimento ósseo patológico e radiográfico, estadiamento e 

TN patológicos. Foram usados os teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher, 

quando necessário. O nível de significância considerado foi de 5%. Foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman para verificar a existência de associação 

entre certas variáveis semiquantitativas. Foram considerados significativos e 

relevantes aqueles coeficientes com valor absoluto acima de 0,60 e com p-valor 

menor ou igual a 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

Não houve nenhum caso de invasão intraneural, apesar de dois casos 

apresentarem suspeita ao HE, porém sem comprovação ao S-100.  Em 17 casos 

houve IPN ao HE (Figuras 1a, 1b, 2a e 2b), entretanto em um dos casos o S-100 foi 

negativo. Inversamente, quatro casos negativos de IPN ao HE foram positivos ao S-

100. No total houve positividade confirmada pelo S-100 em 20 casos (40%) 

estudados (Figuras 3a, 3b, 4a e 4b). 

 

Quando interrogados sobre a presença de dor, 27 pacientes (54%) 

responderam positivamente. Nos pacientes sem dor 34,8% tinham IPN, e nos 

pacientes com dor este percentual era de 44,4% (Gráfico 1). Não foi encontrada 

diferença significativa entre pacientes com e sem dor quanto à proporção de casos 

onde existia IPN, ao nível de significância de 5% (p = 0,569). 
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Figura 1a. Invasão perineural microscópica (setas) (Aumento original 100x) (HE). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1b. Invasão perineural microscópica (Aumento original 200x) (HE). 
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Figura 2a. Invasão perineural microscópica com intenso infiltrado 

inflamatório ao redor (seta) (Aumento original 100x) (HE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2b. Invasão perineural microscópica (Aumento original 200x) (HE). 
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Figura 3a. Filete neural com IPN (seta) mostrando imunorreatividade à proteína S-

100 (Aumento original 100x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3b. Filete neural mostrando imunorreatividade à proteína S-100 (Aumento 

original 200x). 
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Figura 4a. Filete neural, com IPN ao redor, mostrando imunorreatividade à 

proteína S-100 (Aumento original 100x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4b. Filete neural mostrando imunorreatividade à proteína S-100 (Aumento 

original 200x). 
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A localização de dor mais citada foi a mucosa oral (associando-se língua 

e gengivas) com 20 citações (32,3%). A região periauricular (associando-se orelha e 

ouvido) veio logo após com 12 citações (19,4%). O pescoço (associando-se 

referência de dor cervical e nuca) foi citado nove vezes (14,4%). A garganta seis 

vezes (9,7%), a cabeça e a face tiveram cinco citações (8,1% cada), o lábio inferior 

duas (3,2%) e o nariz, o olho e o quadril direitos foram citados uma única vez (1,6% 

cada). Convém acrescentar que os pacientes geralmente apresentavam a dor em 

mais de um local. No total foram citadas 62 localizações de dor. 
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Gráfico 1. Correlação entre presença de dor e IPN. 

 

O local de referência da dor em relação aos sítios tumorais variou de 

manifestação de dor locorregional em 15 casos, e associada a dor referida em 12 

casos. Quanto aos sítios tumorais relacionados com presença de dor referida, dois 
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casos ocorreram em tumor de pele, seis em boca, dois em faringe e dois em laringe. 

A dor referida para o ouvido foi a ocorrência mais comum nos tumores localizados 

em faringe e boca. Nos dois casos em laringe, um teve dor referida para a cabeça, e 

o outro também para o ouvido. Nos casos de dor locorregional cinco (33,3%) foram 

positivos para IPN e nos casos de dor referida, sete (58,3%) foram positivos para 

IPN. Não foi realizada correlação estatística entre estas duas últimas variáveis. 

 

O tempo de permanência dos sintomas variou de alguns dias a mais de 

um ano de manifestação (Gráfico 2). Em 34% dos casos a dor havia começado em 

três a seis meses, em 33% de sete meses a um ano. Em 22% dos casos a dor 

estava presente em no mínimo um, e no máximo 60 dias. A dor permanecia por mais 

de um ano em 7% dos casos e 4% dos pacientes não souberam responder sobre o 

tempo de permanência da dor. 

Gráfico 2. Duração da dor. 

 

A mastigação e o contato com alimentos foram os fatores agravantes 

mais citados, mas em 26,1% dos pacientes a dor era espontânea. Em 11,1% dos 
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pacientes nada aliviava a dor. Fatores emocionais colaboraram para a presença de 

dor em 7,2% dos casos. Movimentos relacionados com engasgo, atividades da 

língua, deglutição, abertura de boca, fala, movimentos da cabeça e do pescoço 

foram responsáveis pelo agravamento da dor em 34,6% dos casos. Fatores 

algogênicos físicos como calor e frio foram importantes em 5,7% dos casos. 

 

A análise da freqüência da dor mostrou predomínio da dor diária em 

74,1% (20 pacientes) da amostra com dor. Dor episódica (presente em menos de 15 

dias por mês) foi observada em 14,8% dos casos (quatro pacientes) e dor quase 

diária (mais de 15 dias por mês) foi vista em 11,1% (três pacientes). Não foi 

observado nenhum caso de dor recorrente. 

 

Quanto à duração da dor, foi constatada dor contínua em 44,4% dos 

casos, ou 12 pacientes. Em 22,2% dos casos (seis pacientes) a dor durava por 

horas, em 18,5% (cinco pacientes) por minutos, em 7,4% (dois pacientes) por alguns 

dias e também em 7,4% a dor durava apenas segundos. 

 

A utilização do MPQ permitiu a aferição dos tipos de dor citados pelos 

pacientes e obtenção do NWC e do PRI. Os tipos mais citados foram: fisgada, com 

18 citações; pontada e queimação que tiveram 11 citações cada; agulhada e dor 

incômoda com 10 citações cada; dolorida e enjoada com oito cada; latejante com 

sete e; coceira e formigamento com cinco cada. Ocorreram ainda mais 81 citações 

de tipos de dor. No NWC, a maioria dos pacientes (51,9% ou 14 pacientes) 

descreveu entre um a quatro tipos diferentes de dores, 29,6%, ou oito pacientes com 
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dor optaram por cinco até nove descritores e 18,5% ou cinco pacientes escolheram 

mais de nove descritores de dor. O valor médio do NWC foi 5,52 

 

A média do PRI foi de 10,74. Os valores do PRI variaram em 20% dos 

casos entre 1 e 5, também em 20% entre 6 e 11, e em 14% acima de 11 (Gráfico 3). 

Correlacionando o PRI com a IPN, foi encontrado, no grupo entre 1 e 5, quatro casos 

(40%) com IPN, entre 6 e 11, seis casos (60%) com IPN e no grupo com PRI acima 

de 11, dois casos (28,6%) com IPN. 
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Gráfico 3. Valores agrupados quanto ao PRI. 

 

A avaliação dos quatro grupos do MPQ mostrou, no NWC, um predomínio 

do componente sensorial-discriminativo com 64,43%, logo após vieram o 

componente afetivo-emocional com 14,77%, o grupo miscelânea com 11,41% e no 
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componente cognitivo-avaliativo 9,4%. No PRI o componente sensorial-

discriminativo teve 62,41%, o componente miscelânea teve 13,79%, o grupo afetivo-

emocional foi de 12,07% e o componente cognitivo-avaliativo teve 11,72%. 

 

A avaliação da intensidade de dor pelo método PPI mostrou predomínio 

de dor incômoda em 37% dos casos com dor. Dor leve ocorreu em 22,2%, 

desconforto em 18,5% e em 22,2% a dor era horrível ou excruciante. O gráfico 4 

mostra o agrupamento dos casos quanto aos valores da EAV. Os valores entre 4 e 6 

foram escolhidos por 32% dos pacientes, entre 7 e 10 por 14% e entre 1 e 3 por 8% 

dos indivíduos com dor. Comparando-se a EAV com a presença de IPN observou-se 

que nenhum dos pacientes com EAV entre 1 e 3 tinham IPN. Oito pacientes (50%) 

com EAV entre 4 e 6 tinham IPN e 4 pacientes (57,1%) com EAV entre 7 e 10 tinham 

IPN. Foi estudada ainda a correlação entre as variáveis semiquantitativas EAV e PRI 

(Gráfico 5). Pelos coeficientes de correlação de Spearman, poderíamos afirmar que 

houve relação entre EAV e PRI (r = 0,934; p < 0,001) (Gráfico 6). 

 

Sobre o horário de manifestação da dor, houve predomínio da dor 

ocorrendo em qualquer horário em 23 pacientes (85,2% dos casos com dor). Em 

quatro casos (14,8%) a dor ocorria preferencialmente em algum período do dia, i.e. 

manhã, tarde ou noite. Em nenhum caso a dor se iniciava apenas durante o sono. 
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Gráfico 4. Agrupamento dos casos quanto aos valores da EAV. 
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Gráfico 5. Correlação entre EAV e PRI. 
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Gráfico 6. Diagrama de dispersão entre PRI e EAV. 

 

A análise do sono não mostrou alterações significativas nos pacientes 

com dor.  Mais da metade dos pacientes (51,9%) não sentiram dor durante o sono. 

Um total de 48,1% dos entrevistados sentiram dor durante o sono. Quanto à 

qualidade do sono dos pacientes com dor, 33,3% apresentaram insônia ou sono 

insuficiente, 37% tinham sono normal e 29,6% dos pacientes tinham um sono 

entrecortado (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Qualidade e presença de dor durante o sono nos pacientes com dor. 

DOR NO SONO % QUALIDADE DO SONO % 
NUNCA 51,9 NORMAL 37,0 

SEMPRE 22,2 ENTRECORTADO 29,6 

FREQUENTEMENTE 14,8 INSÔNIA 29,6 

RARAMENTE 11,1 INSUFICIENTE 3,7 

Total 100  99,9 
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Tabela 2. Fatores agravantes e atenuantes. 

AGRAVANTES % ATENUANTES % 
ESPONTÂNEA 26,1 MEDICAÇÃO (ANALGÉSICO + COLUTÓRIO) 22,2 

MASTIGAÇÃO 13,0 MEDICAÇÃO (ANALGÉSICO) 18,5 

CONTATO COM ALIMENTO 10,1 MEDICAÇÃO (ANALGÉSICO OPIÓIDE+ANTIINFLAMATÓRIO) 14,8 

ALTERAÇOES EMOCIONAIS 7,2 RELAXAMENTO 11,1 

ENGASGO 7,2 NADA ALIVIA 11,1 

MOVIMENTO DA LÍNGUA 7,2 MEDICAÇÃO (ANALGÉSICO+ANTIINFLAMATÓRIO) 7,4 

DEGLUTIÇÃO 5,8 MEDICAÇÃO (ANALGÉSICO OPIÓIDE + COLUTÓRIO) 3,7 

ABERTURA DE BOCA 4,3 MASSAGEM 3,7 

FALA 4,3 MELHORAVA SOZINHA 3,7 

SOL / CALOR / LUZ 4,3 SORO FISIOLÓGICO SOBRE A FERIDA 3,7 

MOVIMENTO DA CABEÇA 2,9   

POSIÇÕES DO PESCOÇO 2,9   

FRIO 1,4   

USO DE PRÓTESE 1,4   

TOSSE 1,4   

TOTAL 99,5  99,9 

 

Em relação aos fatores atenuantes, a maioria (66,6%) beneficiou-se do 

uso de medicação analgésica comum, isoladamente, ou associada com colutórios, 

antiinflamatórios e opióides (Tabela 2). Medidas de relaxamento aliviavam os 

sintomas em 11,1% dos pacientes com dor. 

 

Os tumores foram classificados quanto ao tamanho pelos critérios 

anátomo-patológicos em T1, observado em 17 casos ou 34% do total. Foram 

classificados como T2, 13 casos correspondendo a 26%. Em três casos, ou 6%, a 

classificação do tamanho foi T3. No restante da amostra, 17 casos ou 34%, o tumor 

era T4. A correlação entre a dor e o tamanho dos tumores mostrou que nos casos 

T1, 35,3% dos pacientes tinham dor e 64,7% não a apresentavam. Nos casos T2, 

84,6% tiveram dor e 15,4% não. Nos casos T3, 33,3% apresentaram dor e o 

restante, 66,7% não. Nos casos T4, 52,9% apresentavam dor e 47,1% não. Entre 

presença de dor e pT, só ocorreu significativa diferença ao se comparar T1 e T2, em 

nível de significância de 5% (p = 0,010) (Gráfico 7). Avaliando-se a IPN em relação 
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ao pT observou-se que nos casos T1, 23,5% tiveram IPN, nos casos T2, 61,5%, nos 

casos T3, 33,3% e nos casos T4, 41,2% apresentavam IPN (gráfico 8). Foi 

observado leve aumento, não significativo estatisticamente, na incidência de IPN 

conforme houve incremento de T (p = 0,212). 
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Gráfico 7. Correlação entre presença de dor e pT. 

 

A freqüência do comprometimento anatomopatológico dos linfonodos (pN) 

mostrou 10 casos com pN positivo e 40 pN negativos. A pN também foi 

correlacionado com a presença de dor e IPN.  Nos casos com comprometimento 

foram observados oito pacientes (80%) com dor e nos casos sem comprometimento, 

19 indivíduos (47,5%) com dor. Nos casos pN positivos 6 pacientes (60%) tiveram 

IPN positivo, e nos casos pN negativos, 14 pacientes (35%) foram IPN positivos. 

 

Até o momento da entrevista, em nenhum dos casos havia relato de 

presença de metástase distante. 
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Gráfico 8. Observa-se leve aumento na incidência de IPN conforme houve 

incremento de T. 

 

A investigação anatomopatológica do estadiamento tumoral mostrou 

maior freqüência dos carcinomas de estádio I em 36% dos casos (Gráfico 9). Em 

34% dos casos o estádio tumoral IV foi encontrado, em 18% dos casos o 

estadiamento II foi observado e em 12% estádio III. A presença de dor quanto ao 

estadiamento tumoral dos tipos I, II, III e IV foi respectivamente de 38,9%, 66,7%, 

66,7% e 58,8%. Em relação à IPN, foram encontrados 22,2% no estádio I, 55,6% em 

estádio II, 33,3% em estádio III e 52,9% em estádio IV. 

 

A presença de abscesso foi descrita em laudo anatomopatológico em 

apenas um caso, o de número 12. 
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Gráfico 9. Estadiamento patológico. 

 

A descrição obtida de 24 laudos do serviço de radiodiagnóstico permitiu a 

identificação de nove casos com invasão óssea (Tabela 3). Nos outros 26 casos não 

foram liberados laudos radiográficos. No caso 17 houve invasão central do corpo da 

mandíbula, descrita em laudo anátomo-patológico. No total foram considerados 10 

(20%) casos de comprometimento ósseo. Nos casos com envolvimento ósseo, cinco 

pacientes apresentavam dor (50%), e nos casos sem envolvimento ósseo, 22 

pacientes (55%) tinham dor. Correlacionando o envolvimento ósseo com a IPN, seis 

pacientes (60%) foram positivos onde havia comprometimento ósseo, e, nos casos 

sem este envolvimento, 14 pacientes (35%) tiveram IPN. 

 

 

IV 
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Tabela 3. Invasão óssea ao exame de imagem. 
 

CASO MÉTODO INVASÃO ÓSSEA 
 

CASO MÉTODO INVASÃO ÓSSEA 

3 TC SIM 
 

25 TC  

5 TC SIM 
 

26 TC SIM 

7 RX  
 

27 TC SIM 

9 TC  
 

31 TC SIM 

11 TC SIM 
 

32 TC SIM 

12 TC  
 

33 TC  

13 TC  
 

34 TC  

14 TC  
 

39 RX  

15 TC  
 

41 TC  

17 TC SIM 
 

45 TC  

22 TC SIM 
 

49 TC  

23 TC  
 

50 TC  

 

Os locais da manifestação dolorosa, a EAV, o PRI, os sítios tumorais dos 

pacientes com e sem dor, o TN patológico, o envolvimento ósseo patológico, o 

estadiamento, a confirmação imuno-histoquímica de IPN e a relação dor-IPN estão 

descritos seqüencialmente na tabela 4. 

 

Quanto ao estado civil, 40% dos pacientes eram casados e 48% não 

tinham laços conjugais. Nos 12% restantes, não constava o estado civil no 

prontuário. Um paciente era italiano e todos os outros eram de nacionalidade 

brasileira. O nível de instrução era, em 80% dos indivíduos, até o 1o grau. Tinham o 

2o grau completo 12% dos pacientes, e 6% do total havia alcançado o nível superior. 

 

Dos 50 pacientes analisados 36 (72%) eram do sexo masculino e 14 

(28%) do sexo feminino. Foi observado que seis (42,9%) pacientes do sexo feminino 

apresentavam dor e oito (57,1%) não. No sexo masculino 21 (58,3%) pacientes 

tinham dor e 15 (41,7%) pacientes não. Nos pacientes do sexo feminino, 21,4% 

tinham IPN, e nos do sexo masculino, o percentual foi de 47,2%. 
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Os leucodermas foram predominantes (70%) seguidos pelos indivíduos de 

cor parda (18%) e preta (10%); um paciente não teve a cor determinada pelo 

prontuário da instituição. Nos pacientes de cor branca, 60% dos casos 

apresentavam dor, nos de cor parda 22,2%, e nos de cor negra 60%. Nos de cor 

branca 42,9% tinham IPN, nos de cor parda 55,6% e nos de cor preta nenhum dos 

casos teve IPN. 

 

A idade média foi de 54,7 anos, com uma variação de 18 a 89 anos, 

estando 50% dos pacientes na faixa etária entre 41 e 70 anos. Estavam com mais 

de 70 anos 12% dos indivíduos estudados, 16% situavam-se entre 18 e 40 anos e 

22% entre 51 e 60 anos de idade. Nos pacientes com idade entre 18 e 40 anos, 

37,5% tiveram dor, entre 41 e 50 anos, 61,5%, entre 51 e 60 anos, 45,5%, entre 61 e 

70 anos 66,7% e acima de 70 anos 50% dos casos tinham dor. Nos pacientes com 

idade entre 18 e 40 anos, 25% tiveram IPN, entre 41 e 50 anos, 53,8%, entre 51 e 

60 anos, 36,4%, entre 61 e 70 anos 33,3% e acima de 70 anos 50% dos casos 

tinham IPN. 

 

A presença de feridas (30%), disfonia (24%), dor (20%) e abaulamento 

superficial (14%) foram, em ordem decrescente, as queixas clínicas mais citadas 

como primeiro sintoma. Estes mesmos sintomas foram os mais citados como queixa 

principal, porém, a freqüência de citação de abaulamento (14%) foi igual à de dor 

(Tabela 5). 
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Tabela 4. Amostra geral com caracterização dos sintomas (local, escores da EAV e 

do PRI), localização tumoral, T e N patológicos, invasão microscópica óssea, 

estadiamento, IPN e relação entre dor e IPN. 

NC DOR LOCAL DOR 1 LOCAL DOR 2 LOCAL DOR 3 LOCAL DOR 4 EAV PRI LOCAL TUMOR T N ÓSSEO EP S-100 REL 

1 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 GLÓTICO T1 - NÃO I NÃO + 

2 SIM GARGANTA \\\ \\\ \\\ 2 1 SUPRAGLÓTICO T1 - NÃO I NÃO - 

3 SIM ORELHA DIREITA \\\ \\\ \\\ 5 10 PELE (ORELHA) T4 + NÃO III SIM + 

4 SIM PESCOÇO \\\ \\\ \\\ 5 3 TRANSGLÓTICO T4 - NÃO IVA SIM + 

5 SIM CABEÇA FRONTAL FACE MÉDIA NARIZ \\\ 10 13 PELE T4 - NÃO III SIM + 

6 SIM MUCOSA ORAL LÁBIO INFERIOR \\\ \\\ 1 1 LÁBIO INFERIOR T1 - NÃO I NÃO - 

7 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T2 - NÃO II SIM - 

8 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T1 - NÃO I NÃO + 

9 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 OLHO (CONJUNTIVA) T3 - NÃO II NÃO + 

10 SIM LÍNGUA ESQUERDA MUCOSA ORAL \\\ \\\ 5 5 BOCA T1 - NÃO I SIM + 

11 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 SEIO MAXILAR T1 - NÃO I NÃO + 

12* NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TRANSGLÓTICO T3 - NÃO III NÃO + 

13 SIM GARGANTA PESCOÇO OUVIDO \\\ 6 7 HIPOFARINGE T4 + NÃO IVA SIM + 

14 SIM PESCOÇO \\\ \\\ \\\ 5 6 GLÓTICO T2 - NÃO II NÃO - 

15 SIM GARGANTA OUVIDO DIREITO PESCOÇO \\\ 5 17 GLÓTICO T4 - NÃO IVA NÃO - 

16 SIM MUCOSA ORAL LÍNGUA OUVIDO ESQUERDO \\\ 6 5 BOCA T2 + NÃO IVA SIM + 

17 SIM OUVIDO NUCA GENGIVAS \\\ 10 7 BOCA T2 - NÃO II SIM + 

18 SIM LÍNGUA MUCOSA ORAL  \\\ 10 24 BOCA T2 - NÃO II NÃO - 

19 SIM FACE ESQUERDA GARGANTA LÍNGUA 
PERIAURICULAR 
ESQUERDA 10 7 BOCA T2 + NÃO IVA SIM + 

20 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T1 - NÃO I SIM - 

21 SIM PESCOÇO CABEÇA \\\ \\\ 5 4 TRANSGLÓTICO T4 - NÃO IVA NÃO - 

22 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T2 - NÃO II SIM - 

23 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TRANSGLÓTICO T1 - NÃO I NÃO + 

24 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 PARÓTIDA T1 - NÃO I NÃO + 

25 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TRANSGLÓTICO T4 + NÃO IVA NÃO + 

26 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TRANSGLÓTICO T4 - NÃO IVA SIM - 

27 SIM 
CABEÇA 
ESQUERDA OLHO ESQUERDO QUADRIL DIREITO \\\ 10 27 PELE T4 - SIM III NÃO - 

28 SIM MUCOSA ORAL \\\ \\\ \\\ 5 17 BOCA T1 - NÃO I NÃO - 

29 SIM CERVICAL PESCOÇO \\\ \\\ 5 5 TIREÓIDE T2 + NÃO I NÃO - 

30 SIM LÍNGUA \\\ \\\ \\\ 2 3 OROFARINGE T1 - NÃO I NÃO - 

31 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T4 - SIM IVA NÃO + 

32 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T4 - SIM IVA SIM - 

33 SIM FACE ESQUERDA 
PERIAURICULAR 
ESQUERDA \\\ \\\ 5 6 PELE T2 - NÃO II NÃO - 

34 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 GLÓTICO T1 - NÃO I NÃO + 

35 SIM LÍNGUA LÁBIO INFERIOR \\\ \\\ 5 6 LÁBIO INFERIOR T1 - NÃO I NÃO - 

36 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TRANSGLÓTICO T4 - NÃO IVA SIM - 

37 SIM LÍNGUA CERVICAL OUVIDO DIREITO \\\ 10 34 BOCA T2 + NÃO III NÃO - 

38 SIM CABEÇA \\\ \\\ \\\ 4 46 PELE T2 - NÃO II SIM + 

39 SIM MUCOSA ORAL LÍNGUA \\\ \\\ 10 8 BOCA T2 - NÃO II SIM + 

40 SIM MUCOSA ORAL \\\ \\\ \\\ 2 11 BOCA T4 - SIM IVA NÃO - 

41 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 OROFARINGE T1 - NÃO I NÃO + 

42 SIM FACE 
PERIAURICULAR 
ESQUERDA \\\ \\\ 5 10 BOCA T3 + NÃO IVA SIM + 

43 SIM 
OUVIDO 
ESQUERDO 

CABEÇA 
ESQUERDA GARGANTA 

PERIAURICULAR 
ESQUERDA 5 2 OROFARINGE T4 - NÃO IVA NÃO - 

44 SIM LÍNGUA DIREITA GARGANTA OUVIDO DIREITO \\\ 5 4 BOCA T2 + NÃO IVA SIM + 

45 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 BOCA T1 - NÃO I SIM - 

46 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 TIREÓIDE T4 + NÃO III NÃO + 

47 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 GLÓTICO T4 - NÃO IVA NÃO + 

48 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 OROFARINGE T1 - NÃO I SIM - 

49 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 SUPRAGLÓTICO T4 - NÃO IVA NÃO + 

50 NÃO \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ 0 GLÓTICO T1 - NÃO I NÃO + 

 
NC = número do caso; EP = estadiamento patológico; REL = correlação entre dor e IPN. 

(*) O paciente 12 apresentava abscesso visto no exame anátomo-patológico. 
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Tabela 5. Sintomas iniciais e queixa principal no primeiro exame. 

1o SINTOMA   QUEIXA PRINCIPAL  
FERIDA 30%  FERIDA 34% 

DISFONIA 24%  DISFONIA 28% 

DOR 20%  ABAULAMENTO / CAROÇO 14% 

CAROÇO / ABAULAMENTO 14%  DOR 14% 

OUTROS 12%  OUTROS 10% 

 

 

Quanto à localização dos tumores, houve predomínio de 

comprometimento em boca (20 casos) e laringe (15 casos) (Gráfico 10). Os casos 

ocorridos em lábio inferior foram somados com os casos de boca, conforme 

orientação da classificação TNM (SOBIN, 1998). Os outros casos observados 

localizavam-se em faringe e pele (cinco casos cada), tireóide (dois casos), e em 

olho, parótida e seio maxilar havia somente um caso. Em 65% dos casos de 

localização tumoral em boca houve presença de dor. Na laringe 33% apresentavam 

dor, e em faringe houve dor em 60% dos casos. Todos os casos localizados na pele 

mostravam dor. Um dos casos de tumor na tireóide (50%) tinha dor e nos casos 

localizados em olho, parótida e seio maxilar não havia dor. Houve diferença 

significativa entre os locais laringe e pele quanto à proporção de pacientes com dor 

ao nível de significância de 5% (p = 0,033). Nos tumores de pele, 100% dos 

pacientes apresentaram dor. Nos tumores de laringe, esse percentual caiu para 

33,3%.  

 

Em relação aos locais onde houve presença de IPN, a boca e a pele 

apresentaram 60% dos casos com IPN. A faringe foi positiva para IPN em 40% dos 

casos. A laringe foi positiva em apenas 20%. Os tumores localizados em tireóide, 

olho, seio maxilar e parótida não apresentaram IPN. A correlação entre IPN e 
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localização do tumor mostrou diferença significativa entre laringe e pele quanto à 

proporção de casos com IPN, ao nível de significância de 5% (p = 0,033) (Gráfico 

11). Apesar de existir mesma diferença percentual entre laringe e boca quanto à 

IPN, havia, nesta amostra, maior quantidade de casos em boca resultando em 

correlação negativa (p = 0,092). 

 

A análise anatomopatológica da amostra (Gráfico 12 e tabela 6) revelou 

maior incidência do CCE do tipo moderadamente diferenciado (CCEMD) com 56% 

do total, ou 28 casos. Em 24% dos casos localizou-se em laringe (quatro glóticos, 

dois supraglóticos e seis transglóticos), em 20% dos casos em boca, em 8% em 

faringe e 4% em pele. O CCE bem diferenciado (CCEBD) foi encontrado em 11 

casos (22%). Em 14% dos casos ocorreu em boca, em 6% em laringe e em 2% em 

pele. O carcinoma mucoepidermóide (CME) foi diagnosticado em três casos (6%) 

situado em seio maxilar, parótida e boca. O carcinoma papilífero (CAP) ocorreu nos 

dois casos localizados em tireóide (4%). Foi encontrado apenas um caso (2%) dos 

seguintes tumores: melanoma (MEL) em olho, carcinoma em adenoma pleomórfico 

(CADP) em faringe, CCE acantolítico (CCEAC) em pele, carcinoma de células 

basalóides (CCB) em boca, CAC em boca e adenocarcinoma (ADC) em pele. 

 

Quanto à presença de dor em relação ao tipo tumoral observou-se que 

57% dos CCEMD e 72,7% dos CCEBD apresentavam dor. Em nenhum dos casos 

de CME, MEL, CADP, CCB e CAC havia queixas de dor. Em um dos casos de CAP 

(50%) também havia dor. Os únicos casos de CCEAC e ADC apresentavam dor. 
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Gráfico 10. Localização tumoral. 

 

Gráfico 11. Correlação entre local do tumor e IPN. 
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Gráfico 12. Tipos histológicos (CCEMD = CCE moderadamente diferenciado; CCEBD = 

CCE bem diferenciado; CME = carcinoma mucoepidermóide baixo grau; CAP = carcinoma 
papilífero; MEL = melanoma nodular; CADP = carcinoma em adenoma pleomórfico; CCEAC 
= CCE acantolítico; CCB = carcinoma de células basalóides; CAC = carcinoma adenóide 
cístico; ADC = adenocarcinoma pouco diferenciado). 

 

Tabela 6. Identificação dos tipos histológicos quanto à localização, IPN e dor. 

NC LOCAL TUMOR TIPO HISTOL. IPN DOR 

 

NC LOCAL TUMOR TIPO HISTOL. IPN DOR 

7 BOCA CCEMD SIM NÃO 

 

24 PARÓTIDA CME NÃO NÃO 

8 BOCA CAC NÃO NÃO 

 

3 PELE CCEMD SIM SIM 

10 BOCA CCEMD SIM SIM 

 

5 PELE CCEAC SIM SIM 

16 BOCA CCEMD SIM SIM 

 

27 PELE ADC NÃO SIM 

17 BOCA CCEMD SIM SIM 

 

33 PELE CCEBD NÃO SIM 

18 BOCA CCEBD NÃO SIM 

 

38 PELE CCEMD SIM SIM 

19 BOCA CCEBD SIM SIM 

 

11 SEIO MAXILAR CME NÃO NÃO 

20 BOCA CCEMD SIM NÃO 

 

1 GLÓTICO CCEBD NÃO NÃO 

22 BOCA CCEMD SIM NÃO 

 

14 GLÓTICO CCEMD NÃO SIM 

28 BOCA CCEMD NÃO SIM 

 

15 GLÓTICO CCEMD NÃO SIM 

31 BOCA CCEMD NÃO NÃO 

 

34 GLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

32 BOCA CCB SIM NÃO 

 

47 GLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

37 BOCA CCEBD NÃO SIM 

 

50 GLÓTICO CCEBD NÃO NÃO 

39 BOCA CCEBD SIM SIM 

 

2 SUPRAGLÓTICO CCEMD NÃO SIM 

40 BOCA CCEBD NÃO SIM 

 

49 SUPRAGLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

42 BOCA CCEMD SIM SIM 

 

4 TRANSGLÓTICO CCEMD SIM SIM 

44 BOCA CCEBD SIM SIM 

 

12 TRANSGLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

45 BOCA CME SIM NÃO 

 

21 TRANSGLÓTICO CCEMD NÃO SIM 

6 LÁBIO INFERIOR CCEMD NÃO SIM 

 

23 TRANSGLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

35 LÁBIO INFERIOR CCEBD NÃO SIM 

 

25 TRANSGLÓTICO CCEMD NÃO NÃO 

30 OROFARINGE CCEMD NÃO SIM 

 

26 TRANSGLÓTICO CCEBD SIM NÃO 

41 OROFARINGE CADP NÃO NÃO 

 

36 TRANSGLÓTICO CCEMD SIM NÃO 

43 OROFARINGE CCEMD NÃO SIM 

 

29 TIREÓIDE CAP NÃO SIM 

48 OROFARINGE CCEMD SIM NÃO 

 

46 TIREÓIDE CAP NÃO NÃO 

13 HIPOFARINGE CCEMD SIM SIM 

 

9 OLHO MEL NÃO NÃO 



 93 

 

 

Em relação ao envolvimento perineural nos tipos tumorais, foi encontrado 

46,4% de IPN nos casos de CCEMD. Nos CCEBD houve 36,4% de IPN. Em 33,3% 

dos casos de CME houve IPN. Os casos unitários de CCEAC e CCB apresentaram 

100% de IPN, e os casos de CAP, MEL, CADP, CAC e ADC foram considerados 

negativos para IPN. 

 

Na presente amostra nenhum dos casos teve presença de margens 

cirúrgicas comprometidas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A realização deste trabalho segue-se ao trabalho publicado em 2004 por 

PIMENTEL Jr et al que descreveram a dor em pacientes no início da terapia 

oncológica. A justificativa para a realização daquele trabalho deveu-se a 

possibilidade de existência de padrões específicos de dor relacionada à presença de 

tumores em determinadas localizações anatômicas da cabeça e do pescoço. A 

finalidade era principalmente clínica, de auxílio no diagnóstico diferencial aos 

profissionais envolvidos com tratamento de dores na região da cabeça e do 

pescoço. Neste trabalho foi almejada a elucidação de um fator microscópico 

específico relacionado com a presença da dor nos pacientes portadores de NMCP. 

 

INVASÃO PERINEURAL 

 

Normalmente a IPN é classificada como presente, ausente, intra ou 

perineural, porém novos métodos de classificação têm sido propostos (ASBURY & 

JOHNSON, 1978; UENO et al, 2001; GODBOLT et al, 2001; MENDENHALL et al, 

2002). A presença de invasão intraneural é considerada rara (TAKUBO et al, 1985), 
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no entanto FAGAN et al (1998) relataram invasão intraneural em 4,2 % dos tumores. 

Em nossa pesquisa foram encontrados dois casos suspeitos de invasão intraneural 

ao exame de rotina utilizando HE, porém na reavaliação pela IHQ utilizando o 

anticorpo anti-proteína S-100, não foram observados sinais da invasão intraneural. A 

inexistência desta alteração morfológica foi condizente com os relatos prévios. 

 

Os dados sobre ocorrência de IPN variam, dependendo das localizações 

estudadas, dos tipos tumorais, do tamanho dos nervos examinados, do tamanho das 

lesões e das técnicas de estudo. Os relatos comentam sobre freqüência de IPN de 

2% até 88% dos casos nas NMCP (BYERS et al, 1978; CARTER et al, 1982; 

CARTER et al, 1983; GOEPFERT et al, 1984; WAL et al, 1990; SANTOS et al, 1993; 

GARDEN et al, 1995; BAGATIN et al, 1995; SOARES et al, 1998; FAGAN et al, 

1998; MCLAUGHLIN et al, 1999). CARTER et al (1982) encontraram IPN em 44% 

dos casos, e na série autopsiada houve 88% de IPN. Em outras localizações a 

freqüência variou de 14% a 75% em localizações como esôfago, próstata e reto 

(TAKUBO et al, 1985; TANAKA et al, 1998; MARU et al, 2001; UENO et al, 2001; 

MOREIRA et al, 1999). O presente trabalho detectou IPN em 40% da amostra total. 

Este valor foi semelhante aos obtidos por CARTER et al (1982, 1983) em ambas 

séries cirúrgicas. 

 

Quanto à avaliação da IPN, fizemos a opção de investigação microscópica 

da invasão endo e perineural por estar mais afim com as pesquisas realizadas no 

departamento de patologia. Entretanto, abordagens que avaliaram a DPN sob o 

ponto de vista de exames de imagem como TC e IRM, são complementares ao 

estudo histopatológico e úteis para a visualização de DPN em áreas de difícil acesso 
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(SU & LUI, 1996; SOUZA et al, 1998; SCHMALFUSS et al, 2002; SELESNICK & 

BURT, 2003). Alguns trabalhos mostram a possibilidade de haver, em alguns casos, 

DPN vista em exames de imagem sem correlação com IPN peritumoral (NEMZEK et 

al, 1998; WILLIAMS et al, 2001). A DPN dos carcinomas ocorre sem que haja 

metástase verdadeira, nesse caso pode haver uma expansão de muitos centímetros 

pelo nervo não ocorrendo uma separação do tumor (NEVILLE et al, 1998; 

SCHROEDER et al, 1998; MENDENHALL et al, 2002). Pode seguir uma direção 

centrípeta ou proximal ou, menos comumente, centrífuga ou distal (TROBE et al, 

1982; GOEPFERT et al, 1984; MENDENHALL et al, 1989; BOWYER et al, 2003). 

 

A investigação anatomopatológica em peças de patologia cirúrgica, como 

a executada neste trabalho, favorece a procura pela IPN no tumor e adjacências, 

removidos pelo ato cirúrgico (GARDEN et al, 1995).  Possibilita uma investigação 

mais ampla, abrangente e precisa que a feita pela biópsia e exames de imagem 

(WAL et al, 1990). Porém são, obviamente, menos precisas que as realizadas em 

necrópsias, pois a possível existência de margens comprometidas observadas na 

patologia cirúrgica, não permitiria a análise de toda extensão da IPN (BALLANTYNE 

et al, 1963; CARTER et al, 1982; CARTER et al, 1983). Na presente amostra 

nenhum dos casos teve presença de margens cirúrgicas comprometidas. 

 

SCHROEDER et al (1998) recomendam suspeita clínica de IPN por NMCP 

sempre que houver dor ou dormência em face. CLOUSTON et al (1990) sugerem a 

realização de biópsias de V e VII quando houver suspeita clínica de IPN sem 

confirmação de exame de imagem. BOWYER et al (2003) aconselham a realização 

de biópsia dos nervos acometidos por sintomas neurológicos de origem obscura. A 
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possibilidade de recorrência tumoral deve sempre ser suspeitada quando não se 

conhecem os dados anatomopatológicos de lesões malignas passadas, pois existe a 

possibilidade de IPN latente (NIAZI & LAMBERTY, 1993). 

 

Ao atingir o espaço intracraniano o tumor pode disseminar-se de modo 

centrífugo pelas meninges e pelas outras divisões do mesmo nervo (BALLANTYNE 

et al, 1963, BAGATIN et al, 1995; SU & LUI, 1996).  

“Quando um paciente com história de CCE de CP queixa-se de 

parestesias, disestesias ou outro sintoma neurológico na face, 

deve ser avaliada e suspeitada a possibilidade de IPN 

intracraniana”. 

DJALILIAN et al, 2002 

 

O crescimento tumoral concêntrico contínuo provoca alargamento do 

nervo, degeneração da fibra, áreas de pressão focal e erosão óssea, podendo 

resultar em dor severa de difícil remissão (NIAZI & LAMBERTY, 1993). Deve haver 

atenção em casos com sintomas neurológicos atípicos, lesões de pele recorrentes e 

CAC, realizando biópsias em áreas ou nervos suspeitos (TROBE et al, 1982). É 

importante atentar para a possibilidade de haver IPN mesmo que a lâmina ou campo 

não permita sua visualização imediata. Inflamação ou degeneração perineural 

podem servir de alerta ao patologista para novos recortes que permitam observação 

da IPN (MOHS & LATHROP, 1952). Assim, a experiência em identificar a IPN em 

técnicas de rotina ou o uso de imuno-histoquímica específica pode auxiliar na 

identificação de estruturas nervosas comprometidas (Figuras 1a, 1b, 2a e 2b - pg. 

69). Nessa amostra apenas 17 casos de IPN haviam sido observados através da 
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coloração pela HE, entretanto a IHQ pelo S-100 mostrou que um dos casos de IPN 

era negativo. 

 

A observação de IPN tem sido feita por diversas técnicas microscópicas. 

As mais simplificadas envolvem o uso de técnicas ópticas e coloração de rotina com 

HE (TAKUBO et al, 1985; FAGAN et al, em 1998; UENO et al, 2001; MARU et al, 

2001). Porém, os métodos que utilizam a IHQ têm sido recomendados por vários 

autores pelo seu auxílio na visualização da IPN e por ser mais sensível às alterações 

morfológicas (CARTER et al, 1983). A utilização de anticorpos específicos para as 

diferentes estruturas neurais tem sido proposta em diversos trabalhos: anticorpos 

monoclonais contra componentes da mielina e axônio (CARTER et al, 1983); TGF-

alfa neural (BOCKMAN et al, 1994); N-CAM (MCLAUGHLIN et al, 1999; MOREIRA 

et al, 1999); anticorpo anti-laminina (TANAKA et al, 1998); e proteína S-100 

(STEFANSSON et al, 1982).  

 

O anticorpo anti S-100, tem se mostrado útil nesse propósito e 

complementar ao estudo microscópico realizado pelo HE. Confirmando os achados 

de outros pesquisadores (ENG & TSCHEN, 2000; MORI et al, 2001), a pesquisa 

inicial pela coloração com HE desta amostra não revelou IPN em 4 casos, que no 

estudo pela IHQ com S-100 foram confirmados como IPN positivos (Figuras 3a, 3b, 

4a e 4b - pg. 71). 

 

Outros autores realizaram experimentos mais complexos com a 

microscopia eletrônica, mas seus objetivos envolviam a descrição de alterações 

estruturais e ultraestruturais das fibras nervosas invadidas (TAKUBO et al, 1985; 
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BOCKMAN et al, 1994). As alterações descritas nas fibras nervosas em técnicas de 

microscopia óptica comentam sobre degeneração mielínica e axonal, infarto 

segmentar, inflamação perineural ao longo do nervo, crescimento axial, 

envolvimento em sanduíche, laminação em casca de cebola e contato tangencial de 

fitas tumorais (TROBE et al, 1982; CARTER et al, 1983, FAGAN et al, 1998 e 

MCCORD et al, 1999). Neste trabalho não foi realizado estudo específico de 

tamanho ou tipo dos nervos invadidos. Também não foram relacionadas alterações 

morfológicas dos nervos com IPN, entretanto, as figuras 2a e 2b ilustram evidências 

microscópicas de inflamação perineural. 

 

PRESENÇA DE DOR 

 

Segundo estatísticas mundiais da IASP, nove milhões de pacientes com 

câncer tem dor (DAVAR & HONORE, 2002). GROND et al (1996) descreveram 17% 

de pacientes com câncer geral apresentando dor em CP. ROBERTSON & 

HORNIBROOK (1982), observaram 20% com dor. PIMENTEL et al (2004) 

encontraram 60,3% dos pacientes portadores de NMCP com dor. CHAPLIN & 

MORTON (1999) descreveram 48% de pacientes com dor no início do tratamento. 

KEEFE et al (1986) citam uma incidência de 40%. SOARES et al (1998), observaram 

48% de dor em sua amostra. Nesta amostra de pacientes, avaliados em enfermaria 

antes do procedimento cirúrgico, houve resposta positiva à presença de dor em 54% 

dos casos. O valor é alto se comparado com todos os trabalhos acima mencionados, 

exceto o de PIMENTEL et al (2004). 
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Os métodos de mensuração da dor no câncer podem variar quanto: 

 

1) Ao acompanhamento clínico-prospectivo dos pacientes:  

a) que necessitam cirurgias, tanto a nível pré-cirúrgico, quanto pós-

cirúrgico (GOEPFERT et al, 1984; KEEFE et al, 1986; 

MENDENHALL et al, 1989; BANNING et al, 1991; VECHT et al, 

1992);  

b) que não necessitam de abordagem cirúrgica; ou  

c) que apresentem metástases (KEEFE et al, 1986; BANNING et 

al, 1991; CHAPLIN & MORTON, 1999). 

 

2) À avaliação dos efeitos da terapia oncológica, como radio e 

quimioterapia que podem contribuir tanto para um alívio sintomático, quanto para 

originarem outros sintomas (GROND et al, 1993). 

 

3) À avaliação dos sintomas neurológicos sensoriais e motores de uma 

forma mais ampla, e não apenas da dor.  

 

Vários trabalhos clínicos enfatizam a presença de sintomas motores como 

paralisia, paresias, diplopia, ptose, oftalmoplegias, glossoplegias, trismo, disfagia e 

hipercinesias associados aos sintomas sensoriais como dor, parestesias, 

disestesias, anestesias, hiperestesias e hipoestesias (CARTER et al, 1982; MORRIS 

& JOFFE, em 1983; GOEPFERT et al, 1984; CLOUSTON et al, 1990; NIAZI & 

LAMBERTY, 1993; ARIJI et al, 1994; BAGATIN et al, 1995; SOUZA et al, 1998; 

WILLIAMS et al, 2001; MENDENHALL et al, 2002; SCHMALFUSS et al, 2002; 
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BOWYER et al, 2003; SELESNICK & BURT, 2003), porém neste trabalho optou-se 

por delimitar a pesquisa nos aspectos apenas relacionados com a dor. 

 

Outras abordagens também encontradas na literatura sobre dor em NMCP 

valorizam a questão da qualidade de vida, item mais abrangente do que a simples 

mensuração da dor (KEEFE et al, 1985; PICCIRILLO & FEINSTEIN, 1996; CHAPLIN 

& MORTON, 1999). 

 

A amostra de dor relatada neste trabalho só levou em conta a presença de 

dor descrita pelos pacientes, ou seja, não foi realizado exame físico com palpação e 

manipulação das estruturas da CP. É possível que o exame de manipulação 

pudesse desencadear estímulo doloroso, especialmente nas regiões peritumorais. 

 

A ausência de dor em 46% da amostra pode ser justificada por fatores 

inibidores agindo na periferia, ao redor da área lesada pelo tumor: 

 

1) A presença de receptores específicos para os mediadores 

químicos nociceptivos (e.g. bradicinina, serotonina, 

prostaglandinas) e para as substâncias neuroinibidoras 

(endorfinas) pode ser alterada pelo aumento (up regulation) 

ou diminuição (down regulation). Esta regulação da 

presenças dos receptores nas fibras nociceptivas A delta e C 

permite a compreensão de algumas das diferenças 

individuais observadas na presença ou ausência de dor. 
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2) A capacidade do meio lesado em neutralizar as substâncias 

nociceptivas pode contribuir para o impedimento ou 

atenuação do impulso algogênico. Por exemplo, meios 

ácidos aumentam a liberação de prótons H+, um importante 

fator neuroexcitatório. A alcalinização do meio pode prevenir 

a geração do potencial de ação nociceptivo. 

 

3)  Além disso, há a participação do SNC através de 

substâncias neuroinibidoras (vias ascendentes e 

descendentes) das vias nociceptivas (SESSLE, 1999) agindo 

em tronco cerebral e centros superiores. 

 

PRESENÇA DE DOR E INVASÃO PERINEURAL 

 

CARTER et al (1982) descreveram a correlação entre a presença ou a 

ausência de IPN e sintomas clínicos de origem neurológica. Em 33% foi negativa 

para ambos, e em 43% positiva também para ambos. Porém, 24% dos casos não 

apresentavam correlação entre sintomas e IPN. GOEPFERT et al (1984) 

encontraram 28% dos pacientes com IPN apresentando dor. As queixas 

neurológicas decorrentes de IPN podem envolver queimação, dores severas em 

pontada ou ferroada, parestesia, anestesia e adormecimento dos nervos envolvidos 

(BAGATIN et al, 1995; NIAZI & LAMBERTY, 1993; SCHROEDER et al, 1998). 

Porém, segundo certos autores, a maioria dos pacientes com IPN é assintomática 

(GOEPFERT et al, 1984). 
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Segundo certos autores, 60 a 70% dos pacientes com IPN não 

apresentam evidências de sintomas neurológicos. E em estádios tardios observam, 

dor facial, dormência, déficit motor, anestesia, parestesias, queimação e pontada 

(SOUZA et al, 1998. FEASEL et al, 2001). A dor aumentaria em intensidade, 

tornando-se contínua, com o aumento da pressão sobre o nervo envolvido. A IPN 

avançada do V pode provocar dor orbital e frontal, assim recomenda-se obtenção de 

história e exame físico adequados, além de biopsia para pesquisar lesões novas, 

recorrentes ou residuais (FEASEL et al, 2001). Contrariamente aos trabalhos de 

SOUZA et al (1998), GOEPFERT et al (1984) e FEASEL et al (2001) e mais 

condizentes com os obtidos por CARTER et al (1982), no presente trabalho 60% dos 

pacientes com IPN apresentavam dor. Entretanto, não houve correlação estatística 

entre estas duas variáveis (p = 0,569), provavelmente pelo alto percentual de 

pacientes sem IPN com dor (Gráfico 1 - pg. 73). 

 

LOCALIZAÇÃO DA DOR 

 

A presença de dor nos locais próximos às áreas acometidas pelas NMCP 

pode provocar uma hiperalgesia primária conhecida como dor locorregional. Outros 

autores também encontraram características de dores semelhantes (CARTER et al, 

1982; KEEFE et al, 1986). O quadro de dor é geralmente acompanhado por outros 

sinais típicos da inflamação, como calor, rubor, tumefação e perda de função. Esta 

dor tem uma característica protetora para as áreas traumatizadas. É também 

denominada como sendo dor somática ou nociceptiva (CHERNY & PORTENOY, 

2000). A tabela 4 (pg. 86) descreve detalhadamente os locais de dor referentes aos 
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sítios tumorais. Notou-se presença de dor relacionada ao local do tumor na maioria 

dos casos. 

 

Em outros casos pode haver a dor por mecanismos neuropáticos, pois, a 

fibra nervosa acometida dispara estímulos nociceptivos independentes do dano 

tecidual presente a sua volta (ASBURY & FIELDS, 1984). Nos casos onde há IPN, a 

presença de dor neuropática tem também outra origem devido à lesão tecidual 

vizinha ao nervo. Tal condição levou a criação do termo dor neuropática nociceptiva 

ou dor de tronco nervoso (ASBURY & FIELDS, 1984). No entanto, a diferenciação 

entre dor neuropática e dor neuropática nociceptiva é muito difícil em casos de IPN, 

pois, vários casos de dor do tipo neuropático são observados associados às NMCP 

(VECHT et al, 1992; BAGATIN et al, 1995). A dor é característica de dor de nervo, 

i.e. em picos de dor severa, tipo-relâmpago, em pontada, queimação e dores 

referidas, como as otalgias (CHAPLIN & MORTON, 1999; MORRIS & JOFFE, 1983). 

 

GROND et al (1996) encontraram em um grupo de pacientes com dor em 

CP, 78% com dor na cabeça, face e boca e 45% com dor cervical. KEEFE et al 

(1986) observaram dor mais freqüentemente em mandíbula, boca, pescoço e 

ombros. A maioria das dores foram causadas pelo câncer (82%), sendo que a maior 

parte dos pacientes apresentava dor somática seguida da dor neuropática. Dor 

neuropática nociceptiva pode ocorrer em CP por estímulo ao V, IX e seus ramos, 

fibras do plexo cervical ou raízes nervosas espinhais e cranianas (VECHT et al, 

1992). Neste trabalho a mucosa oral foi a região mais afetada pela dor com 32,3%, 

seguida da região periauricular com 19,4%, pescoço com 14,4%, garganta com 
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9,7%, cabeça e face com 8,1% cada. O lábio inferior, o nariz e o olho também foram 

citados, mas em menor freqüência. 

 

Existem situações em que as cefaléias também podem ocorrer como 

causa de tumores malignos. Elas podem ser manifestação de tumores 

intracranianos, metástases cerebrais, leptomeningeas e sistêmicas ou por lesão de 

nervos cervicais superiores (ELLIOTT & FOLLEY, 1990). DJALILIAN et al (2002) 

comentam que o acometimento do seio cavernoso por IPN pode provocar dores 

semelhantes à neuralgia do trigêmeo. BANNING et al (1991) relatam que a presença 

de dor não relacionada com o câncer de CP, como cefaléia e dor lombar pode ser 

encontrada. Tal fato decorre da alta incidência de tais condições na população. 

Pacientes apresentando dores comumente encontradas em CP, como cefaléias 

primárias, odontalgias ou cervicalgias de longa duração (DUBUISSON, 2000; 

OLESEN et al, 2004), não relacionadas ao tumor e casos cuja presença de dor 

relacionava-se apenas ao procedimento cirúrgico de biópsia recentemente realizada 

não foram incluídos na amostra dos pacientes com dor. 

 

A presença de um caso de dor em quadril (caso 27) na amostra deste 

trabalho deveu-se a insistência da paciente em considerar esta dor como decorrente 

do tumor cutâneo. Foi atribuído um componente psicossomático contribuindo para 

esta manifestação dolorosa em local atípico. 

 

CHAPLIN & MORTON (1999) encontraram, assim como no atual trabalho, 

médias de dor significativamente menores para tumores de laringe em comparação 

com tumores de faringe e cavidade oral. KEEFE et al, em 1986 descreveram uma 
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incidência de dor um tanto maior em tumores da cavidade oral e hipofaringe 

comparado com os da laringe, porém, esta diferença não foi estatisticamente 

significante. GROND et al (1993) observaram dor nociceptiva em 70% da amostra e 

25% tinham dor neuropática. VECHT et al (1992) descreveram dor nociceptiva, dor 

neuropática nociceptiva e dor referida em uma amostra de pacientes em câncer de 

CP. Outros relatos demonstram a possibilidade de ocorrência de dor referida, ou 

hiperalgesia secundária nas áreas da CP (CARTER et al, 1982). 

 

O local de referência da dor em relação aos sítios tumorais na presente 

amostra variou de manifestação de dor locorregional em 15 casos ou 55,5% dos 

casos com dor, e associada a dor referida em 12 casos ou 44,4%. 

 

Dos pacientes com otalgia apenas 50% apresentam lesões primárias no 

ouvido, sendo recomendada nasofaringoscopia para descartar NMCP, 

especialmente em pacientes com dor obscura e história de abuso de álcool e tabaco 

(MARSHALL & MAHANNA, 1997). Quanto aos sítios tumorais relacionados com 

presença de dor referida nesta dissertação, dois casos ocorreram em tumor de pele, 

seis em boca, dois em faringe e dois em laringe. 

 

Em relação à localização, é necessário determinar se a dor ocorre em um 

único local, em vários locais ou se é disseminada. Se a dor é focal ou referida e, 

para isso, é importante conhecer o padrão de hiperalgesia secundária nas regiões 

examinadas, como por exemplo, nos casos de otalgias, dores em face e fronte que 

podem ser sítios de dor de tumores originados na oro e hipofaringe ipsilaterais, 

laringe, traquéia ou esôfago (VECHT et al, 1992; MARSHALL & MAHANNA, 1997; 



 107 

SOUZA et al, 2003). Dores de origem muscular, influenciadas pelo SNC, podem 

também ser fonte de dor referida para CP ou segmento neural adjacente em direção 

cefálica (ROISTACHER & TANENBAUM, 1986). A referência de otalgia foi a 

ocorrência mais comum nos tumores localizados em faringe e boca. Nos dois casos 

em laringe, um teve dor referida para a cabeça, e o outro também para o ouvido. 

 

A presença de dor deve ser bem avaliada quanto à possibilidade de 

representar um sintoma precoce de uma possível NMCP (MARSHALL & MAHANNA, 

1997). Como há um entrelaçamento, ao nível do trato espinhal, das fibras do plexo 

cervical com fibras nervosas aferentes dos nervos V, VII, IX e X, pode haver intensa 

superposição de referências de dor nas regiões de CP, criando condição para 

existência de dores referidas e miofasciais, especialmente quando há quadros 

psicológicos desfavoráveis (ROISTACHER & TANENBAUM, 1986). BALLANTYNE 

et al (1963) observaram otalgia em quatro pacientes com tumores de hipofaringe 

sendo sugerido comprometimento do X. Nos casos de dor locorregional cinco 33,3% 

foram positivos para IPN e nos casos de dor referida, 58,3% foram positivos para 

IPN.  

 

ELLIOTT & FOLLEY (1990) comentam a relevância de lesões cervicais na 

origem de dores em CP e alterações simpáticas. SESSLE (1999) comentou a 

relevância da neuroplasticidade central no espalhamento da dor, e nas dores 

referidas. A inclusão de carcinomas originados em estruturas do pescoço como 

hipofaringe, laringe e tireóide na amostra teve o objetivo de permitir a investigação 

destes padrões de dores referidas. A tabela 4 (pg. 86) mostra casos de otalgias 
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provocadas por tumores em faringe (casos 13 e 43), glote (caso 15) e boca (casos 

16, 17, 19, 37, 42 e 44), confirmando os dados da literatura. 

 

A hipofaringe e a laringe, anatomicamente em uma posição mais caudal, 

são freqüentes fontes de dores referidas para a área de CP. A glândula tireóide, no 

entanto, não é fonte comum de dor referida para CP. 

 

CARACTERÍSTICAS DA DOR 

 

A localização, qualidade, intensidade, tempo de permanência e 

características temporais, como duração e freqüência da dor são importantes fatores 

a serem determinados (MELZACK & TORGERSON, 1971; PIMENTA & TEIXEIRA, 

1996; CHERNY & PORTENOY, 2000). GROND et al (1993) reportaram 37% de 

pacientes com dor à menos de um mês, 45% entre um e seis meses e 18% com 

mais de seis meses. Na amostra de GROND et al (1996) apenas 16% tinham dor há 

mais de seis meses. CHAPLIN & MORTON (1999) relataram correlação positiva 

entre presença de dor no intervalo de três a 12 meses e ocorrência de dor crônica 

após dois anos. PIMENTEL et al (2004) observaram que a duração dos sintomas 

variou de oito dias a três anos. SESSLE, em 1999 comenta sobre a geração de 

distúrbios sensoriais e sensibilização central, sendo esta última a principal causa da 

dor crônica observada em pacientes com quadros dolorosos de longa duração. O 

gráfico 2 (pg. 74) ilustra o elevado percentual de pacientes apresentando dor de 

longa permanência. Em 77% dos pacientes houve dor de três meses até um ano, 

sugerindo a possibilidade de aparecimento de dor crônica mantida mesmo após a 

realização da extirpação cirúrgica do tumor, mediada por excitação nociceptiva 
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central (SESSLE, 1999; CHAPLIN & MORTON, 1999). Porém isto é apenas 

especulação, pois neste trabalho não foi feito acompanhamento pós-operatório. 

 

KEEFE et al (1985) detectaram a ocorrência de dor provocando alterações 

comportamentais. Os pacientes apresentavam nítida dificuldade em movimentar a 

cabeça e o pescoço, mastigar e deglutir alimentos e observaram correlação entre 

dificuldades funcionais e severidade da dor. CHAPLIN & MORTON (1999) 

documentaram correlação entre presença de dor e efeitos adversos na qualidade de 

vida e distress, especialmente nos estágios iniciais do tratamento. Dores 

persistentes dificultam a alimentação, o raciocínio e a atenção para execução de 

tarefas, além disso, estão correlacionadas com o aumento de fadiga em pacientes 

com câncer (PICCIRILLO & FEINSTEIN, 1996). A avaliação dos fatores agravantes 

sugere o predomínio das dores de origem somática, pois, a dor foi, na maioria dos 

casos, provocada pelo contato direto ou estímulo sobre a região afetada (tabela 2, 

pg. 80). Porém, houve também presença de dor espontânea em 26,1% da amostra e 

associada à fatores emocionais em 7,2%. Estes fatores podem também estar 

envolvidos em outros mecanismos não nociceptivos como dor neuropática, crônica 

ou incidental. 

 

Sobre a freqüência da dor, é preciso definir se a dor é incidental, 

recorrente, diária ou episódica (LISBOA & TEIXEIRA, 2001a). VECHT et al (1992) 

descrevem que a maioria de sua amostra apresentava dor contínua, porém em seis 

pacientes havia ataques paroxísticos de dor. Na amostra de GROND et al (1996) 

69% tinham dor contínua e 11% dor recorrente. A característica somática das dores, 

nesta amostra, ficou bem definida pela análise da duração e freqüência da dor. 
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Houve predomínio do caráter contínuo e diário. Mas alguns casos apresentavam 

dores de menor duração como horas, minutos ou segundos. Outros mostravam dor 

episódica. 

 

GROND et al (1993) encontraram dores tipo pontada, tipo dolorimento e 

tipo fisgada como os tipos dolorosos mais comuns em NMCP. A obtenção das 

características das dores permite a identificação da síndrome dolorosa específica 

sendo valioso recurso para auxílio diagnóstico, além de ajudar na escolha 

terapêutica e permitir avaliação de sua efetividade (ELLIOTT & FOLLEY, 1990; 

MELZACK & KATZ, 2000). A qualidade da dor freqüentemente relaciona-se com a 

sua origem fisiopatológica, assim, dores somáticas são geralmente bem localizadas, 

podendo ser descritas como doloridas, bem definidas, pulsáteis ou em pressão. A 

qualidade pulsátil ou latejante indica participação de estruturas vasculares na 

geração do estímulo nóxio como nas inflamações, doenças vasculares ou 

neurovasculares. Dores viscerais são geralmente difusas e podem ser associadas a 

cólicas, dolorimento ou latejemento. Dores neuropáticas são geralmente queimantes, 

lancinantes, tipo choque ou em formigamento (CHERNY & PORTENOY, 2000). 

Dores musculares podem ser doloridas, queimantes, em aperto ou em pontada. 

MONGINI & ITALIANO (2001) demonstraram a capacidade de diferenciação de 

dores orofaciais musculares e articulares através do MPQ, e detectaram maior 

componente afetivo no grupo de dores musculares. Dores em fisgada, pontada e 

queimação foram as mais citadas nesta pesquisa. Apesar destas qualidades serem 

comuns a dores somáticas, neuropáticas e mesmo músculo-esqueléticas e viscerais, 

a presença do tumor indica maior probabilidade de dor de origem somática. A 
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realização da aferição da dor em uma única entrevista impediu a confirmação do tipo 

específico de dor. 

 

MENSURAÇÃO DA DOR 

 

Com o objetivo de facilitar a aferição multidimensional das dores 

MELZACK E TORGERSON, em 1971, desenvolveram o MPQ. Este questionário foi 

submetido à validação em vários experimentos e traduzido para diversos idiomas, 

inclusive o português (PIMENTA & TEIXEIRA, 1996; MELZACK & KATZ, 2000). 

Outros métodos de aferência da dor multidimensional são também utilizados 

(KEEFE et al, 1985; MELZACK & KATZ, 2000). 

 

A utilização do MPQ (pela primeira vez realizada pelo autor deste trabalho) 

permitiu aferir as dores sentidas pelos pacientes, porém, alguns itens relacionados à 

aplicação deste questionário devem ser considerados como importantes inferências 

da pesquisa: 1) deve ser explicado ao paciente que ele deve escolher a dor no 

subgrupo pelo nível de intensidade; 2) dar a idéia que cada subgrupo descreve um 

mesmo tipo de dor. Pois, não é claro para o paciente que dentro dos grupos há uma 

idéia de incremento de valores e.g. pode ser que o paciente queira escolher um 

termo de valor baixo dentro do subgrupo, mas a intensidade pretendida, na verdade, 

pode ser maior do que a escolhida. Para evitar este tipo de má interpretação, foi 

utilizada a técnica de deixar que os pacientes escolhessem livremente os descritores 

dentro do mesmo subgrupo. Para o valor do subgrupo foi utilizado o descritor de 

maior valor. Por exemplo: dentro do grupo sensorial, existem os descritores 

“latejante” (valor 4) e “como pancada” (valor 6). Se ambos os termos fossem 



 112 

descritos pelo mesmo paciente, só era levado em conta, para o NWC, um item 

descrito. E era utilizado o valor 6, correspondente ao maior valor, para o PRI.  

 

A existência de termos muito parecidos em subgrupos e grupos diferentes 

também trouxe dificuldade para a aplicação do MPQ traduzido para a língua 

portuguesa. Um exemplo é a diferença praticamente inexistente entre dor “doída“ e 

“dolorida” no subgrupo 9. Em vários casos era difícil explicar a diferença para o 

paciente. A dor tipo “aperto” está no subgrupo 5 (sensorial) e também no subgrupo 

18 (miscelânea). “Repuxa” (subgrupo 18 do grupo miscelânea) e “puxão” (subgrupo 

6 do grupo sensorial) são termos parecidos que deveriam ser diferenciados. Outra 

situação semelhante é o de dor “pavorosa” (grupo miscelânea) e “apavorante” 

(afetivo). 

 

Além dos termos utilizados no MPQ, foi adicionado um campo 

denominado “outros” para citar algum tipo de dor que os pacientes porventura 

viessem a abordar. O único termo citado não existente ao MPQ foi “arranhão”. 

Apesar de não ter sido considerado para obtenção dos índices NWC e PRI é 

sugerida sua inclusão pela freqüência de sua citação (3 casos). 

 

Os valores médio do “número de descritores escolhidos” (NWC) e do 

índice de dor (PRI) foram respectivamente 5,52 e 10,74. O agrupamento dos casos 

quanto ao PRI mostrou maior valor percentual nos casos com grau entre 1 a 5 e 6 a 

11 (gráfico 3, pg. 76). Não foi realizado estudo estatísco da relação entre o PRI e 

IPN, mas os dados mostraram maior freqüência de IPN no grupo com PRI entre 6 e 

11. 
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KEEFE et al (1985) relataram as dificuldades que pacientes com NMCP 

apresentam para descrever seus sintomas, e.g. dificuldade de fonação e 

comprometimento de estruturas faciais. Sugerem a utilização da expressão facial 

como um dos métodos de aferição de dor em pacientes com NMCP. MELZACK & 

KATZ (2000) sugerem métodos de aferência de dor baseado em escalas 

comportamentais. Tal dificuldade foi prevista no início deste trabalho, pois não foram 

cadastrados pacientes com dificuldade de fonação (ver itens de exclusão). Porém, 

em pacientes com carcinomas avançados, houve alguma dificuldade na obtenção da 

informação verbal. 

 

Os componentes do MPQ permitem uma avaliação multidimensional da 

dor. Houve um predomínio do componente sensorial nos índices NWC e PRI em 

torno de 60% da amostra. O componente afetivo oscilou entre 14,7% no NWC e 12% 

no PRI. Os grupos miscelânea e cognitivo.foram os menos abordados 

 

O preenchimento do MPQ exige atenção e colaboração do paciente por 

ser relativamente extenso e abrangente. Para tentar torná-lo mais prático foi 

elaborado o questionário McGill de dor resumido (SMPQ) (MELZACK & KATZ, 

2000), porém, seu uso em língua portuguesa (PIMENTA & TEIXEIRA, 1996), 

corroborando o que já havia sido mencionado por PIMENTEL Jr et al (2004), não 

privilegia os termos mais utilizados pelos pacientes brasileiros com NMCP, como 

“pontada” e “fisgada”, sendo, portanto, sugerida sua adequação. A dificuldade de 

aferição dos dados relativos ao MPQ fica mais evidente quando se analisa 
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indivíduos com baixo nível de escolaridade. Nesta pesquisa, 80% dos pacientes só 

tinha até o primeiro grau completo. 

 

BALLANTYNE et al (1963) relacionaram a dor em queimação, ferroada ou 

tiro à IPN, quando associada com parestesia. TROBE et al (1982) relacionaram IPN 

com dor em pontada e em choque de longa duração. BAGATIN et al (1995) 

relataram IPN com sintomas neurológicos que variaram entre dor tipo pontada em 

hemiface, hemicrânio e mandíbula associados à disfunções motoras. Não foi 

realizado, neste estudo, estatística entre presença de IPN e tipos de dor. 

 

Na amostra de GROND et al (1996) 77% tinham dor severa, na de VECHT 

et al (1992) 80% apresentavam um escore de intensidade de dor maior ou igual a 

70. GROND et al (1993) relataram 87% com dor severa à intensa. KEEFE et al 

(1986) observaram intensidade de dor média correspondendo a uma dor moderada. 

Encontraram ainda uma relação entre grande intensidade de dor no início do 

tratamento e previsibilidade de dor futura. ARIJI et al (1994) encontraram associação 

entre dor severa e do tipo neuralgiforme. SCHROEDER et al (1998) descreveram 

dor facial severa precedendo o aparecimento clínico de CCE de pele e IPN. 

 

A EAV e o PPI são instrumentos de avaliação da intensidade de dor 

(SCOTT & HUSKISSON, 1976; MELZACK & KATZ, 2000). O primeiro tem seu uso 

mais difundido e o segundo é o instrumento preconizado para o uso com o MPQ. 

Pela sua praticidade foram utilizados ambos os métodos, porém a EAV mostrou ser 

de grande aceitação pelos pacientes, permitindo ainda uma aferição mais precisa. O 

uso da EAV permite ainda uma classificação da dor quanto ao grupo de dores 
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citadas pelos pacientes, assim a citação de dor entre 1 e 3 corresponde a uma dor 

leve, entre 4 e 6 a dor moderada e entre 7 e 10 a uma dor intensa ou severa 

(KEEFE et al, 1986; VECHT et al, 1992; MELZACK & KATZ, 2000). O gráfico 4 (pg. 

78) mostra, na EAV, um predomínio de dor moderada (entre 4 e 6), seguida pela dor 

severa (entre 7 e 10). No PPI houve maior percentual de pacientes com dor leve e 

menor percentual de dor severa. Apesar de não ser o método de registro de 

intensidade de dor recomendado pelos criadores do MPQ, a correlação entre o 

agrupamento do EAV e o PRI mostrou boa relação estatística (r = 0,934; p < 0,001) 

(gráfico 6, pg. 79). Os valores mais altos da EAV tiveram presença de IPN, ao 

contrário do grupo com EAV entre 1 e 3 que não apresentou IPN. 

 

Quanto ao horário da dor, houve maior ocorrência de dor diária e a 

qualquer hora, refletindo uma correlação direta com a infiltração tumoral no tecido. 

Apenas em quatro casos a dor apresentava preferência por horário determinado. 

 

Vários autores citam a relação íntima entre a disfunção do sono e a 

presença de dor (PICCIRILLO & FEINSTEIN, 1996; COUSINS & POWER, 2000; 

BENNETT, 2000). Tanto a insônia quanto a superficialização do sono podem induzir 

quadros de descontrole em mecanismos de inibição de dor facilitando mialgias e 

círculos viciosos de dor e privação do sono, especialmente em pacientes internados. 

Além disso, certos quadros álgicos têm propensão a se manifestarem durante ou 

logo após o período do sono (OKESON, 1996; OLESEN et al, 2004). OHAYON & 

SHAPIRO (2002) relatam uma incidência de 15% a 20% de indivíduos com insônia. 

Nesta amostra, não houve relato de dor se iniciando durante o sono. A avaliação do 

sono observada na tabela 1 (pg. 79) mostrou que 37% dos pacientes com dor 
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sentiam problemas no sono por causa da dor e apenas 37% tinham o sono normal. 

Os dados sobre o sono dos pacientes sem dor não foram colhidos, impedindo a 

comparação entre os dois grupos. 

 

GROND et al (1993) reportam que 94% dos pacientes ingeriam 

analgésicos. Sobre os fatores atenuantes, apenas 11,1% não obtiveram sucesso 

terapêutico, e a grande maioria, 66,6% foi tratada de forma eficaz recebendo 

medicação baseada na escada analgésica da OMS. Técnicas de relaxamento 

individuais aliviavam os sintomas em 11,1% dos casos. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS NEOPLASIAS 

 

UENO et al (2001) e MOREIRA et al (1999) observaram em câncer retal 

correlação positiva entre IPN e aumento de pT. WAL et al (1990) descreveram 

provável significância entre tamanho tumoral e IPN de CAC em boca. CARTER et al 

(1983) relataram aumento de IPN com aumento do tumor. A IPN e a invasão 

vascular aumentam com o crescimento tumoral segundo MOREIRA et al (1999). 

Geralmente representa um processo de invasão lenta e insidiosa que pode levar 

vários meses e até alguns anos entre o início dos sintomas neurológicos e o 

descobrimento do câncer (NIAZI & LAMBERTY, 1993; BAGATIN et al, 1995). Apesar 

do discreto aumento da IPN com o aumento de T, a presente amostra não 

apresentou correlação estatística entre estas variáveis (p = 0,212) (gráfico 8, pg. 82). 

 

Relatos sobre a epidemiologia da presença de dor no câncer mostram que 

casos mais avançados são mais propensos a desenvolver dor (KEEFE et al, 1986). 
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PIMENTEL Jr et al (2004) em uma amostra de 53 pacientes na qual 60,3% tinham 

dor observaram que os tumores de maior tamanho (T4) apresentavam as maiores 

intensidades de dor medida pela EAV. Na análise estatística desta amostra foi 

constatada correlação entre dor e pT, apenas quando se compararam T1 e T2. O 

gráfico 7 (pg. 81) sugere a existência de dois picos de dor, um em T2 e o outro em 

T4. 

 

KURTULMAZ et al (1997) relataram prevalência de 34,4% de nodos 

positivos em CCE de CP. BALLANTYNE et al (1963) não observaram correlação 

entre IPN e metástases cervicais. TANAKA et al (1998) descreveram, em câncer de 

esôfago, correlação positiva entre IPN, invasão linfática e N+. UENO et al (2001) 

correlacionaram positivamente IPN e N+ em câncer colorretal. GOEPFERT et al 

(1984) detectaram maior ocorrência de metástases para linfonodos regionais no 

grupo com IPN. SCHROEDER et al (1998) não observaram relação entre IPN e N+ 

cervical em dois casos clínicos. SANTOS et al, (2001) reportaram associação entre 

IPN com N+ cervical por análise univariada, mas não por análise multivariada. 

ELLIOTT & FOLLEY, (1990) comentam a possibilidade de ocorrência de dor 

associada a comprometimento de linfonodos cervicais. O comprometimento dos 

linfonodos foi estudado em relação à dor e a IPN. Nos casos pN+ a maioria dos 

pacientes teve dor e nos casos negativos menos da metade teve dor, não havendo 

correlação estatística entre pN e dor. Também não houve correlação entre IPN e pN. 

 

KURTULMAZ et al (1997) relataram prevalência de 43,1% de tumores com 

estádio I e II. Os estádios III e IV foram encontrados em 56,9%. GROND et al (1996) 

encontraram no grupo de pacientes com dor em CP, 75% com tumores estádios III e 



 118 

IV. KEEFE et al, (1986) observaram tumores de estádios III e IV, no início do 

tratamento, apresentando mais dor que os de estádio II. UENO et al, (2001) 

relataram que a IPN aumentou conforme houve aumento do estádio tumoral. Nesta 

amostra, houve maior presença de dor nos estádios II e III. Em relação à IPN, houve 

maior freqüência nos estádios II e IV. Ambas não apresentaram correlação 

estatística. 

 

CAUSAS  DE DOR NO CÂNCER: 

 

 “O perineurium é crítico para a função neural normal...a perda 

da sua função protetora aos elementos nervosos pode, em 

alguns casos, levar a propagação de impulsos percebidos 

como dor no SNC...apesar disso não é obrigatório que haja dor 

em todos os casos de IPN, pois existem outras causas para o 

sintoma doloroso”. 

BOCKMAN et al, 1994 

 

Causas comuns de dor provocados por câncer são: compressão tumoral, 

invasão e metástases ósseas, ativação de nociceptores por mediadores derivados 

do tecido inflamado e do tumor, sensibilização neuropática periférica e central, 

invasão e oclusão de vasos, infiltração de órgãos viscerais, nervos, mucosas e 

tecidos de sustentação (CHAPLIN & MORTON, 1999; DAVAR & HONORE, 2002). 

Além de causas óbvias como ulceração, inflamação, edema, infecção e isquemia, há 

ainda possibilidade de aparecimento de dores relacionadas ao tratamento como 

seqüelas cirúrgicas, conseqüências de radioterapia, quimioterapia e recorrência 

tumoral (VECHT et al, 1992; ELLIOTT & FOLLEY, 1990; CHAPLIN & MORTON, 
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1999). Neste trabalho não haviam pacientes previamente tratados com radioterapia. 

Em um dos casos houve presença de abscesso (caso 12), descrito em laudo 

anatomopatológico, porém neste caso não houve presença de dor ou IPN. 

 

A produção de substâncias nociceptoras como endotelina-1, fator de 

necrose tumoral alfa, prostaglandinas, citocinas, fator de crescimento epitelial, fator 

de transformação tumoral, fator de crescimento derivado de plaquetas e fatores 

produzidos por macrófagos como fator de necrose tumoral e interleucina 1 são 

outras causas de dor encontradas em pacientes com câncer (DAVAR & HONORE, 

2002). Há também a participação de atividade osteoclástica e conseqüente 

destruição óssea originando dor em tumores ósseos (DAVAR & HONORE, 2002). 

 

Em estágios iniciais da IPN não há evidência imageográfica, 

principalmente se os nervos envolvidos passam por pequenas foraminas (TROBE et 

al, 1982). Com o envolvimento de V2, V3 e VII, as primeiras alterações começam a 

ser vistas: V2 – erosão de forame infraorbitário, fissura orbitária inferior e forame 

redondo; V3 – alargamento forame oval, mentoniano e forame e canal mandibulares 

(BAGATIN et al, 1995; SU & LUI, 1996). Em algumas situações pode ser vista 

esclerose óssea, ao invés de rarefações, ao redor dos forames envolvidos (TROBE 

et al, 1982; BAGATIN et al, 1995).  

 

A introdução da TC e IRM abriu novas perspectivas para o estudo 

imageográfico da DPN nos nervos cranianos (SU & LUI, 1996). NIAZI & LAMBERTI 

(1993) notaram alterações em estruturas ósseas em 44% dos casos. ARIJI et al 

(1994) descreveram alterações típicas da DPN de V3, visto em TC: 1) alteração do 
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forame mentoniano; 2) modificação do canal mandibular; 3) comprometimento da 

porção posterior do músculo pterigóideo lateral; e 4) alargamento do forame oval. 

SOUZA et al (1998) avaliaram a DPN em CAC de parótida utilizando a TC e a IRM e 

observaram superioridade da IRM em caracterizar DPN intraóssea do nervo facial. 

BOERMAN et al (1999) contra-indicaram a TC e recomendaram o uso do gadolínio 

como contraste para IRM, incidência no plano coronal e supressão gordurosa a fim 

de facilitar a visualização de DPN. WILLIAMS et al (2001) também preferiram a IRM 

para confirmação de DPN e acrescentam a obliteração de plano adiposo normal ao 

redor dos nervos e edema no tronco cerebral em área de emergência dos nervos 

como critério imageográfico de DPN. Além de modificação em estruturas 

mineralizadas, é possível detectar alargamento de nervos acometidos por DPN extra 

e intracranianas (SELESNICK & BURT, 2003; MENDENHALL et al, 2002; BOWYER 

et al, 2003). DJALILIAN et al (2002) recomendaram a IRM para identificação de 

troncos nervosos alargados e pequenas lesões de DPN. BOWYER et al (2003) 

recomendaram, para averiguar DPN, IRM multiplanar de alta resolução, com 

supressão de gordura e aumento de contraste, e TC para facilitar visualização de 

foraminas da base do crânio e forames oval e redondo. ELLIOTT & FOLLEY (1990) 

acrescentam ainda as dores decorrentes de infiltração cerebral ou compressão de 

estruturas neurais por contigüidade, em tumores de tecidos moles ou mineralizados. 

Alterações ósseas provocadas pela NMCP e por IPN podem ser identificadas em 

vários relatos (MENDENHALL et al, 1989; CLOUSTON et al, 1990; BAGATIN et al, 

1995; SU & LUI, 1996; SOUZA et al, 1998; NEMZEK et al, 1998; SELESNICK & 

BURT, 2003). A invasão óssea, nesta amostra foi aferida nos laudos 

anatomopatológicos e radiográficos do INCA, porém, não foi possível estabelecer 

uma rotina individualizada, na avaliação de imagens e na anátomopatologia 
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(macroscopia e recortes seriados de material ósseo). Além disso, só existiam 

exames e laudos de imagem em 24 casos (Tabela 3 - pg. 84), ficando a conclusão 

sobre a influência de infiltração óssea na dor e IPN prejudicadas. Nos casos com 

invasão óssea, a metade dos pacientes apresentou dor, porém nos casos sem 

invasão óssea 55% também apresentavam dor. Nos pacientes com envolvimento 

ósseo 60% tiveram IPN, e nos casos sem este envolvimento apenas 35%. Porém 

nenhuma das duas relações acima não foram submetidas à análise estatísca. 

 

A presença de dor relacionada ao sexo tem sido estudada em larga 

escala (atualmente existe um “Grupo de Interesse Especial” em dor relacionada ao 

sexo mantido pela IASP). A influência de fatores hormonais e psicológicos 

específicos no surgimento de dores pode ser exemplificado pela preferência de 

determinados tipos de cefaléias pelo sexo (OLESEN, 2004). A participação do 

estrogênio pode ser uma das causas desta maior incidência. Nesta amostra não 

houve influência estatística do sexo sobre a presença de dor ou IPN. Porém foi 

observada maior freqüência de IPN nos pacientes do sexo masculino. GOEPFERT 

et al (1984) encontraram, em uma amostra com IPN, 87,5% do sexo masculino, 

porém, não houve diferença significativa entre os sexos comparando-se com o grupo 

sem IPN. TANAKA et al (1998) notaram maior tendência de IPN em pacientes do 

sexo masculino. Nesta amostra, a maioria dos indivíduos, 72%, era do sexo 

masculino, relação de 2,6:1, seguindo tendência epidemiológica de maior incidência 

de tumores de CP em homens (KURTULMAZ et al, 1997). 

 

GOEPFERT et al (1984) reportou que todos pacientes de sua amostra 

com IPN eram de cor branca, porém apenas 1,3% do grupo sem IPN não eram 
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brancos. Nesta amostra foi constatada 42,9% de IPN em leucodermas. A análise 

estatística entre IPN, dor e a cor dos pacientes não mostrou influência entre estas 

variáveis. 

 

KURTULMAZ et al (1997) comentam que a quinta década foi o período de 

pico na incidência dos CCE de CP. KEEFE et al (1986) encontraram, quanto aos 

fatores indicativos para a permanência da dor, um alto coeficiente de previsibilidade 

para indivíduos mais velhos. GOEPFERT et al (1984) não encontraram significância 

estatística entre IPN e idade. Nesta amostra a média de idade dos indivíduos ficou 

acima dos 50 anos. A metade situou-se entre 41 e 70 anos. O pico de IPN ocorreu 

nos pacientes entre 41 e 50 anos. Os pacientes mais jovens tiveram menor 

freqüência de IPN. A presente amostra não apresentou correlação estatística entre a 

idade, IPN e dor. 

 

A presença de dor em CP de pacientes com câncer tem sido mostrada em 

diversos relatos variando de 17% a 60,3% (ROBERTSON & HORNIBROOK, 1982; 

KEEFE et al, 1986; GROND et al, 1996; SOARES et al, 1998; CHAPLIN & 

MORTON, 1999; PIMENTEL et al, 2004). A presença de NMCP deve, portanto, 

sempre ser cogitadas quando for relatada queixa dolorosa, principalmente quando 

não houver causa clínica evidente. Alguns autores destacam o alto grau de 

invasividade e conseqüente geração de distúrbios sensoriais e motores, mesmo em 

estádios iniciais (MONTENEGRO & FRANCO, 1992). Apesar disso, freqüentemente 

são consideradas assintomáticas, especialmente nos estágios iniciais (NEVILLE et 

al, 1998; CAWSON, 1998; INCa, 2003a). A tabela 5 (página 85) mostra freqüência 

de dor como primeiro sintoma em 20% dos pacientes sustentando a necessidade de 
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reconhecimento e classificação diagnóstica para precoce identificação de tumores 

em CP. Este percentual diminui para 14% no momento do exame inicial havendo 

então aumento dos sinais referentes a estágios mais avançados da doença, como 

disfonia e presença de feridas. 

 

A incidência de NMCP é de aproximadamente 10% dos tumores malignos 

(KEEFE et al, 1986; PORTUGAL & SALVADO, 1990). Dentre estas, os carcinomas, 

originados de células epiteliais de revestimento, são as mais comumente 

encontradas. São alterações que, se não diagnosticadas precocemente, podem 

constituir-se em grave ameaça para a vida do paciente (MARSHALL & MAHANNA, 

1997). KURTULMAZ et al (1997) encontraram 71,1% de tumores de laringe, 10,1% 

em nasofaringe, 8,8% em boca, 2,3% em orofaringe, 2,4% em hipofaringe, 1,9% em 

cavidade nasal e seios paranasais, 1,2% em canal auditivo externo e 1,9% em 

outras localizações. Nesta amostra a maioria dos casos tinha tumores em boca e 

laringe. 

 

GOEPFERT et al (1984) relataram localização preferencial dos tumores 

com IPN em terço médio da face seguido pela pele do lábio e tumores em região de 

V3. Tumores cutâneos malignos são o tipo mais comum de NMCP e, se 

diagnosticados e tratados precocemente têm índice de cura de mais de 95% (DIAS 

et al, 1997; INCa, 2003c). Apesar de existirem relatos sobre a baixa freqüência de 

IPN em câncer de pele (MENDENHALL et al, 2002), 60% dos casos de câncer de 

pele desta pesquisa apresentaram IPN. Tumores de pele em CP causam mais IPN 

do que em outras localizações, provavelmente devido à extensão e distribuição dos 

troncos nervosos em pele e tecido subcutâneo, especialmente no terço médio da 
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face e lábio superior (FEASEL et al, 2001; GODBOLT et al, 2001). Citações de 

câncer de pele, ou sua recorrência, acometendo a região orofacial e produzindo dor 

facial e parestesia como sintomas iniciais são freqüentes (GOEPFERT et al, 1984; 

MENDENHALL, 1989; SCHIFTER & BARRETT, 1993; SCHROEDER et al, 1998; 

DJALILIAN et al, 2002). Sintomas, como paralisia facial, precedem a evidência 

clínica de IPN em 30 a 40% dos pacientes e indica pior prognóstico. Podem começar 

como parestesias que evoluem para dor, dormência e déficit motor. (MENDENHALL 

et al, 2002). Nesta amostra todos os casos de câncer de pele apresentaram dor. 

 

Uma conseqüência grave dos tumores de pele recorrentes em lábio e 

região naso-orbital é a extensão para base anterior do crânio (MENDENHALL et al, 

2002; DIAS et al, 1997; BOWYER et al, 2003). 

 

Segundo estatísticas do INCa (2003a) o câncer bucal não é dos mais 

freqüentes, representando menos de 5% do total da incidência dos cânceres. 

Freqüentemente, tumores da boca apresentam IPN, seja por invasão microscópica, 

DPN pelo canal mandibular ou após destruição e infiltração pelo osso alveolar 

(CARTER et al, 1982; SCHIFTER & BARRET, 1993; ARIJI et al, 1994; FUJITA et al, 

1995). SOARES et al (1998) encontraram IPN na mucosa bucal em 9% dos casos 

T2. MCLAUGHLIN et al (1999) observaram IPN em 33% dos carcinomas de mucosa. 

SANTOS et al (1993) observaram IPN em 36,2% dos casos localizados em lábio 

inferior. GOEPFERT et al (1984) encontraram IPN em 14% dos tumores de pele 

estudados. BAGATIN et al (1995), descreveram 3,2% com IPN em uma amostra de 

126 pacientes com CCE do lábio inferior. CARTER et al (1983) encontraram no 

grupo cirúrgico 36% de IPN e na boca 50%. PIMENTEL et al (2004) observaram que 
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nos tumores da mucosa oral as áreas de referência de dor mais comuns foram a 

própria mucosa o pescoço e o ouvido. CARTER et al (1982) observaram IPN na 

cavidade oral em 51% dos casos e concordância clínico-histopatológica em 79%. 

Dos 20 casos de câncer de boca estudados, 12 (60%) tiveram IPN (tabela 6, pg. 90). 

Em 65% dos casos de localização tumoral em boca houve presença de dor. 

 

 

 

O câncer de lábio é a segunda NMCP mais freqüente, precedido apenas 

pelo câncer de pele (SANTOS et al, 1993). O lábio inferior é afetado em 90% dos 

casos e o CCE é encontrado em 95% das lesões (SANTOS et al, 1996). Carcinomas 

do lábio inferior são comumente diagnosticados em homens de idade avançada em 

ocupações que favorecem a exposição solar (INCa, 2003a). As lesões geralmente 

são pequenas, localizadas e com pouco potencial invasivo, mas podem disseminar-

se se deixadas sem tratamento. A IPN pode envolver o nervo mentoniano e penetrar 

no forame mentoniano, estendendo-se pela mandíbula (BAGATIN et al, 1995). 

BYERS et al (1978) acharam apenas 25 (2%) casos de IPN em 1308 pacientes com 

CCE em lábio inferior, porém SANTOS et al (1996) descreveram 36,2% de casos 

com IPN em 58 pacientes estudados. 

 

Como a IPN em CCE de lábio inferior piora o prognóstico, recomenda-se 

atitude preventiva ao se deparar com essa situação (BAGATIN et al, 1995). 

Remoção cirúrgica ampla, avaliação histopatológica de margens por 

anatomopatologista experiente, reavaliação sobre necessidade de ampliação de 

margens cirúrgicas comprometidas pela IPN, utilização de terapias adjuvantes como 
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radioterapia e acompanhamento clínico e radiográfico por cinco anos (BAGATIN et 

al, 1995). 

 

Nos dois casos com câncer em lábio inferior apresentados neste trabalho 

houve presença de dor, porém sem IPN (casos 6 e 35 – tabela 6, pg. 90). A 

freqüência de casos em boca nesta análise foi acrescida pelos casos localizados em 

lábio. 

 

O acometimento do nervo aurículotemporal ou tumores próximos à 

glândula parótida podem levar a presença de dor periauricular e/ou disfunção da 

articulação têmporomandibular (ROISTACHER & TANENBAUM, 1986; MIYAMOTO 

et al, 2000; SCHMALFUSS et al, em 2002). O primeiro por via neuropática e o 

segundo por via somática (hiperalgesia primária). Outros tumores malignos de 

glândula salivar apresentando IPN como o CME e o adenocarcinoma são 

observados, porém, em geral, apresentam tumefação, ao invés de dor, como 

sintoma inicial (AUCLAIR et al, 1992; SOUZA et al, 2000; TSANG et al, 1991; 

SANTOS et al, 2001). Houve apenas um caso de tumor de parótida nesta pesquisa 

(caso 24), porém, não foi encontrada IPN ou dor. O carcinoma mucoepidermóide foi 

diagnosticado em três casos (6%) situado em seio maxilar, parótida e boca. Neste 

último apenas havia IPN e nenhum deles apresentava dor. Houve ainda 1 caso de 

carcinoma em adenoma pleomórfico em orofaringe e outro de adenocarcinoma em 

pele. 

 

Em orofaringe, os carcinomas usualmente aparecem nas áreas tonsilar, 

de palato mole e na base da língua. Nestes casos os sintomas iniciais, normalmente, 
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são disfagia, dor localizada ou referida para o ouvido (MARSHALL & MAHANNA, 

1997; NEVILLE et al, 1998; SOUZA et al, 2003). FAGAN et al (1998) descreveram 

54% de IPN em tumores de boca e orofaringe. Os tumores nessa localização 

apresentam prognóstico desfavorável pelo risco de expansão linfática (SHAFER, 

1984; NEVILLE et al, 1998), porém nesta amostra, dos quatro casos localizados em 

orofaringe nenhum apresentou comprometimento linfático.  

 

PIMENTEL et al (2004) reportaram que nos tumores de hipofaringe o sítio 

de dor mais comum foi o pescoço. Tumores localizados em hipofaringe podem 

causar cefaléias, otalgia e disfagia, geralmente por acometimento de IX e X 

(ROISTACHER & TANENBAUM, 1986; DJALILIAN et al, 2002). FAGAN et al (1998) 

descreveram 46% de IPN em tumores de hipofaringe e laringe. Em um único caso 

de tumor de hipofaringe aqui relatado, houve comprometimento linfático, IPN e dor 

em garganta, pescoço ou irradiando para o ouvido. Em faringe houve dor em 60% 

dos casos, A faringe foi positiva para IPN em 40% dos casos. 

 

As neoplasias de laringe estão entre as mais comuns em região de CP, 

com 25% dos casos, e podem provocar odinofagia se ocorrerem em área 

supraglótica ou rouquidão no caso de tumores glóticos (INCa, 2003b). São, porém, 

menos correlacionadas com IPN (CARTER et al, 1983; BALLANTYNE et al, 1963; 

FAGAN et al 1998). BALLANTYNE et al (1963) observaram menos IPN e DPN em 

câncer de laringe. Dos 15 casos localizados em laringe, apenas três (transglóticos), 

ou 20%, apresentaram IPN, confirmando os achados da literatura. Além disso, 

apenas 33% dos casos tiveram dor, ocorrendo, em sua maioria, no pescoço e na 

garganta, conforme os dados de relatos prévios. 
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Houve diferença significativa somente entre os locais laringe e pele 

quanto à proporção de pacientes com dor ao nível de significância de 5% (p = 

0,033). A correlação entre IPN e localização do tumor mostrou diferença significativa 

apenas entre laringe e pele quanto à proporção de casos com IPN, ao nível de 

significância de 5% (p = 0,033). Apesar de existir mesma diferença percentual entre 

laringe e boca quanto à IPN, a correlação foi negativa (p = 0,092). 

 

Na revisão de literatura realizada para esta dissertação não houve 

menção a tumores de tireóide com IPN ou presença de dor. Apesar de existirem 

relatos de estruturas viscerais torácicas (NESTOR, 1991; OKESON, 1996; SARLANI 

et al, 2003; DURSO et al, 2003), laringe, traquéia e esôfago (VECHT et al, 1992; 

MARSHALL & MAHANNA, 1997) referindo dor para a área orofacial. Neste trabalho, 

em um dos casos houve dor locorregional por carcinoma papilífero de tireóide. Em 

nenhum dos dois casos ocorreu IPN. É sugerida a avaliação futura desta estrutura 

visceral como possível fonte de dor para CP. 

 

Os sintomas mais comuns do carcinoma do seio maxilar são obstrução e 

secreção nasal, porém, quando a dor é presente pode ocorrer na face e simular 

odontalgia (MARSHALL & MAHANNA, 1997; NEVILLE et al, 1998). Quanto aos 

tumores em nasofaringe, vêm-se mais comumente sintomas de massas metastáticas 

no pescoço, queixas sobre otalgias, hemorragia e obstrução nasal (NEVILLE et al, 

1998; SU & LUI, 1996). Mas há relatos de tumores de nasofaringe provocando 

sintomas semelhantes à disfunção têmporomandibular (OKESON, 1995b; 

ROISTACHER & TANENBAUM, 1986). A extensão intracraniana dos carcinomas de 
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nasofaringe pode comprometer ramos do V causando dor e parestesia na face (SU 

& LUI, 1996; DJALILIAN et al, 2002). Foi encontrado, nesta pesquisa, um único caso 

de carcinoma em seio maxilar, porém não foi encontrada IPN ou dor. 

 

 

 

Tumores de esôfago causam mais dificuldades de digestão do que dor, 

porém são encontrados relatos de dor e IPN, especialmente em regiões esofagianas 

inferiores (TANAKA et al em 1998; TAKUBO et al, 1985). No presente estudo, não 

foi incluído nenhum caso de tumor nessa localização. 

 

Baseado nos relatos epidemiológicos (KURTULMAZ et al, 1997), a 

amostra mostrou-se representativa para o estudo de pacientes portadores de 

carcinomas na cabeça e no pescoço. 

 

A delimitação da atual pesquisa ao estudo dos carcinomas se justifica pelo 

seu alto índice de prevalência em CP, apesar da propriedade algogênica de outras 

neoplasias como os sarcomas (MIYAMOTO et al, em 2000). O carcinoma 

epidermóide é a neoplasia maligna mais encontrada, com 95% dos casos, com 

menor freqüência, os tumores de glândulas salivares (2 a 3%), e melanomas (1 a 

2%), também são observados (ROBBINS et al, 2000). A análise anatomopatológica 

da amostra (gráfico 12 e tabela 6, pg. 90) revelou maior incidência do CCE do tipo 

moderadamente diferenciado (CCEMD) com 56% do total, ou 28 casos. A freqüência 

do CCE em boca, nesta amostra, foi de 85%. 
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A IPN pode ser encontrado em CCE, CAC, carcinoma de células basais, 

adenocarcinomas, linfomas, CME, melanomas, carcinomas de células de Merckel, 

ceratoacantomas, carcinoma basocelular e sarcomas de alto grau (CHAVES et al, 

1985; NIAZI & LAMBERTI, 1993; SOUZA et al, 1998; DUDHAT et al, 2000; 

GODBOLT et al, 2001; FEASEL et al, 2001; MENDENHALL et al, 2002; SELESNICK 

& BURT, 2003). GOEPFERT et al (1984) encontraram no grupo de CCE de pele com 

IPN uma maior incidência de variantes fusiforme e adenoescamosa. GODBOLT et al 

(2001) encontraram preferência pela localização em CP de ceratoacantomas com 

IPN. UENO et al (2001) notaram correlação positiva entre IPN e diferenciação 

tumoral em carcinomas colorretais. 

 

O CAC é bem conhecido por sua capacidade de invadir os tecidos 

perineurais, pela propriedade algogênica precoce e por causarem distúrbios motores 

no nervo facial quando acomete a glândula parótida (BATSAKIS, 1979; CARTER et 

al, 1982; WAL et al, 1990; GARDEN et al, 1995; SHINTANI et al, 1997; SOUZA et al, 

1998). A extensão intracraniana e para base do crânio por IPN é uma característica 

marcante desse tumor, usualmente acompanhado de dor e parestesia (SOUZA et al, 

1998; GARDEN et al, 1995; BOERMAN et al, 1999). As células tumorais do CAC 

possuem tendência para se infiltrar por tecidos ricos em membranas basais como 

nervos periféricos, vasos e músculos esqueléticos (SHINTANI et al, 1997). Vários 

fatores prognósticos sobre o CAC têm sido estudados, mas o mais importante 

parece ser o grau de celularidade. A IPN e os casos com metástases linfáticas 

também têm pior prognóstico (SOUZA et al, 1998). Uma vez que o tumor tenha se 

infiltrado por IPN para o espaço intracraniano torna-se intratável e o prognóstico 

piora (SCHROEDER, 1998). Todavia, não foi possível, em nossa pesquisa, 
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obtermos uma análise mais detalhada sobre as particularidades deste tumor, pois só 

tivemos um caso localizado em boca, sem dor ou IPN. No presente trabalho não 

houve correlação estatística entre o tipo histológico tumoral e a presença de dor ou 

IPN. 

 

6.1- Considerações finais 

 

Foram descritos neste trabalho aspectos clinico-histopatológicos sobre 

dores em pacientes com câncer, que podem e devem ser acrescidos por novas 

publicações. É sugerida a realização de pesquisas que esclareçam a etiopatogenia, 

fisiopatologia e epidemiologia específicas das dores localizadas em cabeça e 

pescoço a fim de melhorar técnicas de investigação diagnóstica, elaboração de 

critérios semiológicos e recursos terapêuticos. 

 

Métodos microscópicos podem ser utilizados para evidenciação de 

presença de mediadores químicos nociceptivos nos tecidos peritumorais e nas 

terminações nervosas nociceptivas. A membrana celular das fibras nociceptivas 

também podem apresentar especificidade de receptores, favorecendo ou diminuindo 

a propagação do estímulo nociceptivo. Estes estudos podem ajudar na 

compreensão das diferenças entre os indivíduos na sensação da dor.  

 

No interior das fibras nervosas também podem ser estudadas substâncias 

neuroexcitatórias para estímulos algogênicos ou neuroinibitórias que participem do 

sistema modulador periférico da dor. 
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Os fatores psicológicos e relacionados ao sono, que foram tratados 

apenas superficialmente nesta dissertação também são freqüentemente 

relacionados à presenças da dor, seja pela iniciação, manutenção ou pela 

perpetuação dos sintomas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho não houve nenhum caso comprovado de invasão 

intraneural. No total houve IPN confirmada pelo S-100 em 40% dos casos estudados 

e em 60% destes não houve IPN. 

 

Dos pacientes avaliados nesta amostra, 54% responderam positivamente 

à presença de dor relacionada ao tumor. Nos pacientes sem dor 34,8% tinham IPN, 

e nos pacientes com dor este percentual era de 44,4%. Não foi encontrada diferença 

significativa entre pacientes com e sem dor quanto à proporção de casos onde 

existia IPN, ao nível de significância de 5% (p = 0,569). 

 

A localização de dor mais citada foi: a mucosa oral em 32,3% do total de 

citações. A região periauricular veio logo após com 19,4% de citações. O pescoço foi 

citado em 14,4% do total, a garganta em 9,7%, a cabeça e a face 8,1% cada uma, o 

lábio inferior em 3,2% e o nariz, o olho e o quadril foram citados em 1,6% cada um. 
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Foi observada dor locorregional em 15 casos, e associada com dor 

referida em 12 casos. A dor referida para o ouvido foi mais comum nos tumores 

localizados em faringe e boca. Nos casos em laringe, um apresentou dor referida 

para a cabeça, e o outro também para o ouvido. 

 

O tempo de início da dor variou de alguns dias a mais de um ano de 

manifestação. Em 34% dos casos a dor estava presente de três a seis meses, em 

33% de sete meses a um ano. Em 22% dos casos a dor estava presente em no 

mínimo um, e no máximo 60 dias. A dor era presente por mais de um ano em 7% 

dos casos e 4% dos pacientes não souberam responder sobre o tempo de início da 

dor. 

 

A mastigação e o contato com alimentos foram os fatores agravantes 

mais citados, mas em 26,1% dos pacientes a dor era espontânea. Fatores 

emocionais colaboraram para a presença de dor em 7,2% dos casos. Movimentos 

relacionados com disfagia, atividades da língua, deglutição, abertura de boca, fala, 

movimentos da cabeça e do pescoço foram responsáveis pelo agravamento da dor 

em 34,6% dos casos. O calor e o frio foram importantes em 5,7% dos casos. 

 

A análise da freqüência da dor mostrou predomínio da dor diária em 

74,1% da amostra com dor. Dor episódica foi observada em 14,8% dos casos e dor 

quase diária foi vista em 11,1% dos pacientes. Não foi observado nenhum caso de 

dor recorrente. 
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Quanto à duração da dor, foi constatada dor contínua em 44,4% dos 

casos. Em 22,2% dos indivíduos a dor durava horas, em 18,5% dos pacientes 

durava minutos, em 7,4% alguns dias e também em 7,4% a dor durava apenas 

segundos. 

 

Os tipos de dor mais citados no MPQ foram: fisgada, com 18 citações; 

pontada e queimação que tiveram 11 citações cada; agulhada e dor incômoda com 

10 citações cada; dolorida e enjoada com oito cada; latejante com sete e; coceira e 

formigamento com cinco cada. Ocorreram ainda mais 81 citações de tipos de dor. O 

NWC variou de 1 a 4 em 51,9% dos pacientes, de 5 até 9 em 29,6% e mais de nove 

em 18,5% dos pacientes. O PRI variou em 20% dos casos entre 1 e 5, 20% entre 6 e 

11 e 14% acima de 11. O grupo de PRI entre 6 e 11 apresentou o maior percentual 

de IPN com 60% dos casos. 

 

A freqüência do componente sensorial-discriminativo no NWC foi de 

64,43%, o afetivo-emocional foi 14,77%, o miscelânea foi 11,41% e o cognitivo-

avaliativo foi de 9,4%. No PRI o componente sensorial-discriminativo teve 62,41%, 

depois o componente miscelânea com 13,79%, seguido do grupo afetivo-emocional 

com 12,07% e por último o componente cognitivo-avaliativo com 11,72%. 

 

Quanto à intensidade de dor medida pela EAV, os valores entre 4 e 6 

foram escolhidos por 32% dos pacientes, entre 7 e 10 por 14% e entre 1 e 3 por 8% 

dos indivíduos com dor. Pelos coeficientes de correlação de Spearman, poderíamos 

afirmar que houve relação entre EAV e PRI (r = 0,934; p < 0,001). 
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Sobre o horário de manifestação da dor, houve predomínio da dor 

ocorrendo em qualquer horário em 85,2% dos pacientes. Em 14,8% dos casos a dor 

ocorria preferencialmente em manhã, tarde ou noite. Em nenhum caso a dor se 

iniciava apenas durante o sono. 

 

Em relação ao sono, 51,9% dos pacientes não sentiram dor durante o 

sono. Um total de 48,1% dos entrevistados sentiu dor durante o sono. Quanto à 

qualidade do sono dos pacientes com dor, 33,3% apresentaram insônia ou sono 

insuficiente, 37% tinham sono normal e 29,6% entrecortado. 

 

Em relação aos fatores atenuantes, 66,6% beneficiaram-se do uso de 

medicação analgésica comum, isoladamente, ou associada com colutórios, 

antiinflamatórios e opióides. Medidas de relaxamento aliviaram os sintomas em 

11,1% dos pacientes. 

 

Foram classificados como T1, 34% do total, como T2, 26%, como T3 6% 

dos casos e como T4, 34%. A correlação entre a dor e o tamanho dos tumores 

mostrou que entre presença de dor e pT, só houve correlação estatística ao se 

comparar T1 e T2, em nível de significância de 5% (p = 0,010). Avaliando-se a IPN 

em relação ao pT observou-se que houve leve aumento, não significativo 

estatisticamente, na incidência de IPN conforme houve incremento de T (p = 0,212). 

 

A freqüência do comprometimento anatomopatológico dos linfonodos (pN) 

mostrou 10 casos pN (+) e 40 casos pN (-). 
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Em nenhum dos casos havia relato de presença de metástase distante. 

 

Houve maior freqüência dos carcinomas de estádio I com 36% dos casos. 

Em 34% dos casos o estádio tumoral IV foi encontrado, em 18% dos casos o 

estadiamento II foi observado e em 12% estádio III. 

 

A presença de abscesso foi descrita em apenas um caso e foram 

constatados 20% de casos de comprometimento ósseo. 

 

7.1 Inferências 

 

A utilização do MPQ demonstrou a presença de termos repetidos entre 

diferentes grupos e subgrupos. A dificuldade de dissociação na intensidade dos 

termos dentro de um mesmo grupo trouxe um problema para a pontuação dos 

descritores e quantificação do PRI. 

 

O uso do SMPQ pode simplificar a mensuração da dor. Porém, por não 

incluir termos de uso freqüente pelos pacientes sofredores de dor que falam a língua 

portuguesa, merece uma reavaliação quanto aos descritores traduzidos diretamente 

do inglês. 

 

As variáveis idade, sexo e cor não apresentaram correlação estatística 

com presença de dor ou IPN. 
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A presença de feridas (30%), disfonia (24%), dor (20%) e abaulamento 

superficial (14%) foram, em ordem decrescente, as queixas clínicas mais citadas 

como primeiro sintoma. Estes mesmos sintomas foram os mais citados como queixa 

principal, porém, a freqüência de citação de abaulamento (14%) foi igual à de dor. 

 

Quanto à localização dos tumores, houve predomínio de 

comprometimento em boca (20 casos) e laringe (15 casos). Os outros casos 

observados localizavam-se em faringe e pele (cinco casos cada), tireóide (dois 

casos), e em olho, parótida e seio maxilar havia somente um caso. Houve diferença 

significativa entre os locais laringe e pele quanto à proporção de pacientes com dor 

ao nível de significância de 5% (p = 0,033). A correlação entre IPN e localização do 

tumor mostrou diferença significativa entre laringe e pele quanto à proporção de 

casos com IPN, ao nível de significância de 5% (p = 0,033). 

 

A análise anatomopatológica da amostra revelou maior incidência do CCE 

do tipo moderadamente diferenciado com 56% do total. O CCE bem diferenciado foi 

encontrado em 22% dos casos. O CME foi diagnosticado em 6% dos casos. O 

carcinoma papilífero ocorreu nos dois casos localizados em tireóide (4%). Foi 

encontrado apenas um caso (2%) dos seguintes tumores: melanoma, carcinoma em 

adenoma pleomórfico, CCE acantolítico, carcinoma de células basalóides, CAC e 

adenocarcinoma. 
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9 GLOSSÁRIO 

 

 

Termos relacionados com a histopatologia: 

 

Disseminação perineural: disseminação perineural de uma malignidade 

descreve o processo pelo qual o tumor sai de seu sítio primário e atinge localizações 

distantes viajando ao longo da bainha nervosa, por nervos grandes ou “com nome”, 

afastando-se do corpo principal do tumor (GARDEN et al, 1995; NEMZEK et al, 

1998). Pode ser observada no exame radiográfico ou macroscópico.  

Endoneurium: todas as estruturas de tecido conjuntivo dentro de um 

fascículo nervoso. São fibras colágenas formando uma bainha ao redor das fibras 

nervosas. É responsável pela barreira hemato-neural (BATSAKIS, 1985; FEASEL et 

al, 2001). 

Epineurium: tecido extrafascicular constituído de tecido conjuntivo frouxo, 

pequenos vasos sanguíneos e espaços linfáticos (BATSAKIS, 1985). 

Fascículo nervoso: estrutura formada pela união das fibras nervosas 

(BATSAKIS, 1985). 

Invasão perineural: presença de células tumorais no interior dos espaços 

perineurais, infiltrando-se ao longo deles e envolvendo os filetes nervosos na região 

limítrofe entre neoplasia e tecido normal (WAL et al, 1990; TANAKA et al, 1998). É 

importante se fazer a distinção entre invasão perineural e disseminação perineural. 

Invasão perineural é um termo anatomopatológico que descreve tumor ocupando 

espaços endo ou perineural. Invasão perineural é freqüentemente confinada a 
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massa tumoral principal e é impossível de ser detectada na macroscopia ou exame 

radiográfico (NEMZEK et al, 1998). Os termos infiltração, permeação ou extensão 

perineural podem também ser utilizados com o mesmo significado (CHAVES et al, 

1985; LARSON et al, 1966). 

Nervi nervorum: é a fibra ou tronco nervoso. Sua lesão pode originar dor, 

como no caso da compressão de raiz espinhal (SCADDING, 2000a; DEVOR & 

SELTZER, 2000; ASBURY & FIELDS, 1984). 

Neuroma: após lesão de nervo periférico pode haver germinação de 

segmentos proximais e distais criando um aglomerado de estruturas neurais que, ao 

gerarem potenciais de ação, causando dor (VECHT et al, 1992). 

Neurotropismo: tendência de certos tipos de neoplasias de disseminarem 

ao longo dos nervos (MCLAUGHLIN et al, 1999). 

Perineurium: camada celular que envolve o fascículo (BATSAKIS, 1985; 

NEMZEK et al, 1998). 

Tecido perineural: tecido conjuntivo que envolve todos os outros citados, 

e que contém os elementos vasculares de um feixe nervoso (BATSAKIS, 1985). 

 

Termos relacionados com a dor: 

 

Alodinia: dor devido a estímulo que normalmente não a provocaria. 

Exemplo: toque, pressão leve, frio e calor moderado provocando dor em pele 

clinicamente normal (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Analgesia: ausência de dor em resposta a um estímulo que normalmente 

seria doloroso (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Anestesia: perda da sensibilidade exteroceptiva. Se houver perda parcial 

chama-se hipoestesia (POSNER, 1990). 

Desaferentação: é a perda total ou parcial da atividade neural aferente em 

uma região do corpo pela interrupção da via nervosa (OKESON, 1995a). 

Disestesia: é uma sensação anormal desagradável, espontânea ou 

provocada dos estímulos aferentes, e.g. queimação (MERSKEY & BOGDUK, 1994; 

POSNER, 1990; GROND, 1993). 

Distress: estado emocional onde há um aumento de intensidade no stress 

não fisiológico. 
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Dor aguda: Dor de início súbito relacionado a afecções traumáticas, 

infecciosas ou inflamatórias. Espera-se que desapareça após intervenção na causa 

e cura da lesão, imobilização ou em resposta a medicamentos. Respondem 

rapidamente às intervenções na causa e não costumam ser recorrentes. Associadas 

a respostas neurovegetativas como taquicardia, hipertensão, sudorese, expressões 

de dor e alterações posturais (LISBOA & TEIXEIRA, 2001a). 

Dor crônica: dor de longa duração, acima de três meses, que se estende 

além do tempo normal de cura (OKESON, 1995a; OLESEN et al, 2004) ou 

associada com processo patológico crônico. Porém, não pode apenas ser definida 

como o prolongamento da dor aguda, tem padrão mais recorrente e é comumente 

associada a alterações no sono e emocionais como ansiedade e depressão. 

Também associada a alterações na condução do estímulo nóxio no SNC e sistema 

nervoso periférico (CHERNY & PORTENOY, 2000; LISBOA & TEIXEIRA, 2001a). 

Dor focal: dor sentida no local da lesão subjacente (CHERNY & 

PORTENOY, 2000). 

Dor incidental: episódios esporádicos de dor, de início súbito, 

espontâneos ou relacionados com a movimentação, seguindo-se a um período de 

dor leve ou ausente (CHERNY & PORTENOY, 2000; LISBOA & TEIXEIRA, 2001a). 

Pode ocorrer em dor crônica ou aguda (CHERNY & PORTENOY, 2000). 

Dor mantida pelo simpático: componente da dor sentida pelo paciente que 

é mantida por atividade simpática noradrenérgica eferente e por catecolaminas 

circulantes. Pode estar presente associada a várias condições dolorosas como 

neuralgias, síndrome de dor complexa regional (CRPS), dor fantasma, neuropatias 

metabólicas e neuralgia herpética (SCADDING, 2000b). 

Dor neuropática: tipo de dor não nociceptiva iniciada ou causada por uma 

lesão primária ou disfunção no sistema nervoso (VECHT et al, 1992). Nota: Dor 

neuropática periférica ocorre se houver lesão ou disfunção do SNP, e dor central se 

houver dor ou disfunção afetando o SNC (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Geralmente de caráter queimante, paroxístico, em pontada ou choque (GROND, 

1993). 

Dor neuropática nociceptiva ou dor de tronco nervoso: é a estimulação de 

terminações nervosas existentes no tronco nervoso por agentes externos, e.g. 

distorção, distenção ou mediadores químicos (ASBURY & FIELDS, 1984). 
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Dor normal ou nociceptiva: dor sentida quando impulsos nóxios alcançam 

o SNC, através da estimulação de fibras nervosas saudáveis, mielinizadas - A delta 

e desmielinizadas - C. Por exemplo, alfinetada, polegar decepado e processos 

patológicos como inflamação ou tumores (VECHT et al, 1992; DEVOR & SELTZER, 

2000). Podem ser classificadas em somáticas ou viscerais (CHERNY & 

PORTENOY, 2000). 

Dor referida: dor sentida em uma área diferente daquela onde surge a 

nocicepção (OLESEN et al, 2004). 

Dor somática: originada de injúria sobre tecidos mucocutâneos, músculo-

esqueléticos ou qualquer outro que não seja pertencente ao sistema nervoso 

periférico ou SNC (CHERNY & PORTENOY, 2000; OKESON, 1995a). 

Dor visceral: originada de estruturas viscerais como glândulas, polpa 

dental, vasos, intestinos e outras (OKESON, 1995a). Caracteriza-se por dores de 

difícil localização, profunda e dor referida (GROND et al, 1996). 

Estímulo nóxio ou nociceptivo: ocorre quando há lesão aos tecidos 

normais (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Hiperalgesia: é o aumento da resposta dolorosa a um estímulo 

normalmente doloroso (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Hiperalgesia primária: é o aumento da sensação dolorosa ao redor de 

áreas geradoras de dor nociceptiva. Seguem a via de dor normal e ocorre por 

sensibilização periférica (DEVOR & SELTZER, 2000). 

Hiperalgesia secundária: dor referida provocada por estímulo no local de 

origem da dor (OKESON, 1995a). É freqüentemente utilizada como sinônimo de dor 

referida. 

Hiperestesia: é o aumento da sensibilidade a um determinado estímulo, 

excluindo os sentidos especiais (MERSKEY & BOGDUK, 1994). 

Hiperpatia: síndrome onde há reação anormalmente dolorosa a um 

estímulo, especialmente a estímulos repetidos. A dor possui um caráter explosivo e 

pode acompanhar alodinia, hiperestesia, hiperalgesia ou disestesia (MERSKEY & 

BOGDUK, 1994). 

Parestesia: é uma sensação anormal não desagradável, espontânea ou 

provocada, por exemplo, sensações leves de alfinetadas (MERSKEY & BOGDUK, 

1994; POSNER, 1990). 
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Sensibilização central: amplificação dos estímulos sensitivos que ocorre 

dentro do SNC. Relacionada a presença de impulso nociceptivo intenso. 

Normalmente é temporária, mas pode durar indefinidamente se o estímulo persistir 

ou mesmo após a retirada deste. Pode ser geradora de alodinia ou hiperalgesia 

secundária (DEVOR & SELTZER, 2000). 

Síndrome de dor complexa regional (CRPS): dor não nociceptiva que 

pode, ou não, ocorrer após trauma levando ao surgimento de alodinia e hiperalgesia 

severas, associada com disfunção autonômica, por exemplo: alterações no fluxo 

sanguíneo dérmico, atividades sudomotoras anormais, alterações de temperatura, 

edema e rubor.  É o termo mais atual dos termos antigamente designados como 

distrofia simpática reflexa (CRPS TIPO I) e causalgia (CRPS TIPO II) (SCADDING, 

2000b). 
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ANEXO 1 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME: 

IDADE:                 ANOS;   RG:                                 

MATR. INCA: 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

TITULO DO PROJETO: 

CORRELAÇÃO CLÍNICO-

HISTOPATOLÓGICA ENTRE 

SINTOMATOLOGIA DOLOROSA E 

INVASÃO NEURAL NOS 

CARCINOMAS DA CABEÇA E DO 

PESCOÇO 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: 

PAULO AFFONSO PIMENTEL 

JUNIOR 

MESTRANDO DEPARTAMENTO DE 

PATOLOGIA – UFF 

ESTAGIÁRIO SERVIÇO DE 

CIRURGIA DE CABEÇA E 

PESCOÇO - INCA 

EU, 

…………………………………………

…………………………………………

…………, ABAIXO ASSINADO, 

RESPONSÁVEL PELO MEU 

PARENTE PRÓXIMO, 

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

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

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

DECLARO TER PLENO 

CONHECIMENTO DO QUE SE 

SEGUE: 
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 ESTOU SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR DE UMA PESQUISA QUE ESTÁ 

ESTUDANDO OS TIPOS DE DORES COMPARADAS COM A INVASÃO DO NERVO 

PELO TUMOR; 

 SEI QUE RESPONDEREI A UMA ENTREVISTA PARA PREENCHIMENTO DE UM 

QUESTIONÁRIO COM PERGUNTAS RELACIONADAS ÀS DORES QUE ESTEJAM ME 

INCOMODANDO; 

 PARTICIPANDO DESTA PESQUISA ESTAREI AJUDANDO A EQUIPE A 

RECONHECER AS DORES QUE ESTEJAM RELACIONADOS À PRESENÇA DE 

CÂNCER DA CABEÇA E DO PESCOÇO COM INVASÃO DO NERVO; 

 SEI QUE SE MANTERÁ O CARATER CONFIDENCIAL DAS INFORMAÇÕES, MESMO 

COM A PUBLICAÇÃO EM TRABALHOS E REVISTAS CIENTÍFICAS. 

 

RIO DE JANEIRO      ___/___/____                 ... 
.................................................................        
         Local                        Data                    Assinatura Paciente ou 

Responsável 

 
... ...............................................   ... ............................................... 
testemunha 1               Assinatura Pesquisador 

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

testemunha 2 

 

 

* paciente e responsável analfabetos – o documento deve ser lido em voz alta para ambos e assinado por duas 

testemunhas. 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DA TÉCNICA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA (LABORATÓRIO 

DE TÉCNICA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA DA DIPAT - INCA) 

 

1- Desparafinização 

 

 Colocar em estufa a 60
0
C por 20 minutos 

 Quatro banhos de xilol por 5 minutos cada 

 Hidratação em 3 banhos de etanol 

 Lavar em água corrente 

 

2- Recuperação antigênica 

 

 Imersão por 30 minutos em tampão citrato pré-aquecido por 40 minutos no steam 

 Esfriar por 10 minutos 

 Lavar em água corrente por 10 minutos 

 Lavar em TBS por 5 minutos 

 

3- Aplicação de anticorpo primário 

 Deixar over night em cubas úmidas a 4
0
C 

 Lavar em TBS por 5 minutos 
 

 

4- Bloqueio da peroxidase endógena 

 Imersão em solução de peridrol (peróxido de hidrogênio) a 3% por 20 minutos 

 Lavar em TBS por 5 minutos 

 

 

5- Aplicação do anticorpo secundário (biotinilado) 

 Incubar em temperatura ambiente por 20 minutos 

 Lavar em TBS por 5 minutos 

 

6- Aplicação do anticorpo terciário (streptoavidina-biotina) 

 Incubar em temperatura ambiente por 20 minutos 

 Lavar em TBS por 5 minutos 

 

 

7- Aplicação do substrato cromógeno (DAB) 

 Na diluição de 10mg/10ml de TBS + 100 microlitros de peróxido de hidrogênio 

 Incubar por 5 minutos 
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 Lavar em água corrente por 5 minutos 

 Corar com hematoxilina de Harris 

 

SOLUÇÕES: 

Tampão citrato: 

 2,1g de ácido cítrico 

 1 litro de água destilada 

 ajustar o pH para 6,0 com NaOH 
Tampão TBS (estoque): 

 60,6g de Tris em 1 litro de água destilada 
Para uso: 

 100ml de Tris estoque 

 8,1 g de NaCl 

 qsp 1 litro de água destilada 

 ajustar o pH para 7,6 com HCl 
 

 

Produtos utilizados: 

 Streptoavidina-biotina – KIT LSAB + (pré-diluído) da Dako 

 Diamino benzidina (DAB) - Dako 
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