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1. INTRODUÇÃO: 

Em 1979, a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, na sigla inglês) propôs uma definição de 

dor que foi bem aceita pela comunidade científica e que vigora até o presente momento. Essa definição conceitua 

a dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com dano tecidual real ou potencial, 

ou descrita em termos de tais lesões” (1). Aqui vale ressaltar que atualizações e críticas têm sido propostas (2), 

um processo natural do desenvolvimento científico. Entretanto, independente das modificações que possam vir 

a ocorrer, o contexto biopsicossocial estará sempre na base de nossa compreensão sobre a dor.  

Levando em consideração as vias neuronais e os centros integradores, a percepção da dor pode ser 

modulada por diversos fatores (3). Nesse sentido, além da influência de processos endógenos, os aspectos 

culturais, demográficos, clínicos e psicossociais são exemplos de fatores capazes de influenciar a forma com que 

a experiência da dor é percebida e interpretada (4). Assim, ansiedade, depressão, estresse e qualidade do sono 

podem, portanto, fazer parte desse contexto, uma vez que a abordagem psicossocial contempla relações entre o 

que está na ordem da sociedade e o que faz parte do psíquico, considerando o indivíduo em suas múltiplas 

dimensões. Nessa direção, pesquisas clínicas demonstram convincentemente que os aspectos psicossociais 

estão correlacionados com a percepção da dor na região orofacial (5).  

Apesar da literatura já evidenciar a associação dos aspectos psicossociais com a percepção dolorosa, há 

uma clara escassez de estudos que avaliem de forma integrada se os aspectos psicossociais possam apresentar 

uma maior propensão de amplificação e facilitação dos estímulos dolorosos. Essa avaliação integrada significa 

antes de tudo uma maneira padronizada de se julgar a severidade dos aspectos psicossociais de forma conjunta, 

principalmente, tendo em vista que um certo nível de comprometimento psicossocial é esperado mesmo em 

indivíduos que não apresentem um diagnóstico evidente de distúrbios de natureza psicossocial. Por isso, 

estratégias de fenotipagem desses aspectos que considerem valores normativos populacionais podem contribuir 

para um entendimento de maior relevância clínica da relação entre aspectos psicossociais e dor.  

Desse modo, o objetivo principal desse estudo é avaliar a influência dos aspectos psicossociais na 

sensibilidade pericraniana e na magnitude da modulação condicionada da dor em indivíduos saudáveis e 

pacientes com cefaleia do tipo tensional (CTT) episódica frequente ou crônica. A hipótese é que indivíduos 

saudáveis e sem condições dolorosas, mas com sinais e sintomas de ansiedade e depressão, má qualidade do 
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sono e/ou alto grau de catastrofização e estresse possam apresentar um gradiente de maior propensão à 

amplificação e facilitação de estímulos dolorosos semelhante aos pacientes com CTT. Assim, espera-se que 

indivíduos com um fenótipo que indique maior severidade de comprometimento psicossocial reportem uma maior 

sensibilidade pericraniana e uma menor magnitude de modulação da dor em comparação com indivíduos com 

um fenótipo que indique baixo comprometimento psicossocial. Ainda, que pacientes com CTT e com um fenótipo 

que indique maior severidade de comprometimento psicossocial apresentem uma sensibilidade pericraniana 

ainda mais exacerbada e uma modulação de dor ineficiente em comparação com pacientes sem esse fenótipo. 

2. METODOLOGIA: 

2.1 Amostra  

A amostra deste estudo observacional é composta por 80 participantes, sendo 50 indivíduos saudáveis (25 

homens e 25 mulheres) com idade entre 18 e 50 anos e 30 pacientes com CTT episódica frequente, recrutados 

a partir da comunidade da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas 

(FOP/UNICAMP) e também da região metropolitana de Piracicaba – SP. Para o grupo dos indivíduos saudáveis, 

os critérios de inclusão são: bom estado de saúde geral, ausência de qualquer tipo de dor crônica e de algum 

episódio de dor orofacial ou cefaleia nos últimos 30 dias. Já para o grupo de pacientes com CTT episódica 

frequente, os critérios de inclusão são baseados na Classificação Internacional de Cefaleias, 3ª edição (ICHD-3, 

na sigla em inglês) (6).  

2.2 Variáveis de desfecho 

As variáveis de desfecho primário são: a) as medidas de sensibilidade mecânica da musculatura pericraniana, 

através do método de palpação controlada por dispositivo mecânico e limiar de dor à pressão e b) os questionários 

escala hospitalar de ansiedade e depressão, questionário do sono de Pittsburgh, catastrofização da dor e escala 

de estresse percebido (7-10). Já a variável secundária inclui as medidas da modulação condicionada da dor, 

avaliada por meio de dois “estímulos teste”: palpação controlada por dispositivo mecânico e limiar de dor à 

pressão. 

2.3 Desenho do estudo 

Todos os participantes estão sendo avaliados em uma única sessão e por um único examinador. Os 

questionários psicossociais estão sendo aplicados juntamente com o preenchimento da ficha clínica e antes do 

início da avaliação da sensibilidade pericraniana e modulação condicionada da dor. Ainda, o questionário de 

catastrofização da dor situacional também está sendo aplicado logo após o término da avaliação da modulação 

da dor. Para evitar efeitos de transferência, as avaliações de sensibilidade ocorreram respeitando-se um intervalo 

de 5 minutos entre cada método e de 2 minutos para cada carga quando for o caso. Após um intervalo de 10 min, 

e ainda na mesma sessão, está sendo feito o teste da modulação condicionada da dor.  

2.4 Análise estatística 

 Os valores de sensibilidade mecânica pericraniana e magnitude da CPM foram calculados como média, 

desvio padrão (DP) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) da média. A distribuição das variáveis contínuas 

foi avaliada pelo teste de Kolgomorov-Smirnov e uma transformação logarítmica na base 10 foi realizada 

previamente às análises inferenciais quando os resultados foram significativos, considerando um nível de 

significância de 5% (p = 0,050).  

O cálculo amostral considerou os seguintes parâmetros para uma análise de variância (ANOVA) com dois 

fatores intersujeitos com 2 níveis em cada fator: um tamanho de efeito f de 0,4, um nível de significância de 0,050 

e um poder do teste de 0,80. Assim, o tamanho da amostra de 80 participantes foi suficiente. 
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Para a fenotipagem psicossocial, os valores de todos os questionários foram convertidos em um escore T 

(T-score). Esse escore T é uma medida padronizada que indica a relação de um escore individual (de um dos 

questionários psicossociais, por exemplo) e a média desses escores em um grupo de referência e mostra de uma 

maneira visualmente mais acessível a variabilidade ao redor da média. Assim, primeiramente converte-se os 

valores dos questionários em um escore Z, onde Z = (Valor individual – Média referência) / Desvio-Padrão referência. Esses 

valores de referência para a média e desvio-padrão representam os escores desses questionários psicossociais 

aplicados em uma amostra representativa da população alvo. Para esse estudo específico, os valores de 

referência foram compostos por um banco de dados oriundo de estudos anteriores de autoria do orientador, em 

que dados de 150 participantes saudáveis foram utilizados. Após, os escores Z foram transformados pela seguinte 

fórmula: T escore = [(escore Z) x10] + 50. Assim, os escores T variam de 0 a 100, sendo que um valor de 50 

indica um escore psicossocial igual a média do grupo de referência e resultados entre 40 e 60 representam 

escores psicossociais dentro de um intervalo que contém cerca de 90% dos valores de referência. Dessa maneira, 

esses pontos de corte podem ser considerados para determinar indivíduos que possuem aspectos psicossociais 

comprometidos caso esse valor esteja fora desse intervalo normativo. Por fim, os escores T permitem que todos 

os aspectos psicossociais possam ser interpretados em conjunto e comparados entre si, pois os escore T 

independem da forma original como os escores dos questionários são calculados (4). Para esse estudo foi 

considerado comprometimento psicossocial o indivíduo que possuía um escore T acima de 50 para pelo menos 

três dos cinco aspectos avaliados.  

Assim, uma análise de variância (ANOVA) tendo em vista a fenotipagem psicossocial baseada nos escores 

T e o sexo dos participantes foi computada para avaliar as diferenças na sensibilidade muscular pericraniana e 

modulação condicionada da dor dos participantes saudáveis. Além disso, uma ANOVA, tendo em vista a 

fenotipagem psicossocial e a presença ou ausência de CTT para avaliar as diferenças nas mesmas variáveis 

consideradas previamente. O nível de significância adotado foi de 5% (p = 0,050).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O presente estudo corresponde a segunda etapa de um projeto PIBIC vigente no período entre 2020-2021. O 

projeto anterior compreendia o atendimento de indivíduos saudáveis e para o presente estudo foram incluídos 

pacientes com CTT episódica frequente. Os atendimentos dos indivíduos com CTT se iniciou no mês de agosto de 

2021, juntamente com a finalização dos atendimentos em aberto do projeto referente ao ano anterior. A coleta de 

dados dos participantes saudáveis (n=50) foi finalizada como previsto. Em relação aos pacientes com CTT, até o 

presente momento foram coletados os dados de cerca de metade da amostra prevista (n=14). A seguir, estão 

apresentados os resultados obtidos.  

A figura 1 apresenta os valores de média e desvio-padrão dos escores T para cada questionário psicossocial 

dos participantes saudáveis e dos pacientes com CTT. No que se refere a fenotipagem psicossocial, as médias 

dos escores T obtidos dos 50 participantes saudáveis foram muito próximos aos valores de referência, indicando 

assim uma ausência de comprometimento psicossocial (Figura 1A). Por outro lado, apesar da coleta de dados não 

ter sido finalizada no grupo de voluntários com CTT (n=14), é possível observar uma tendência de 

comprometimento psicossocial, visto que muitas da médias encontradas estão mais próximas ao limite superior da 

faixa de normalidade (Figura 1B). Ainda, o fenótipo da qualidade do sono apresentou a média do escore T acima 

de 60, indicando o comprometimento desse aspecto em pacientes com CTT.  
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Figura 1. Perfis psicossociais (ansiedade, depressão, sono, estresse e catastrofização) de (A) indivíduos saudáveis (n=50) e (B) pacientes com 

cefaleia do tipo tensional episódica frequente (n=14). O escore T médio do perfil psicossocial é indicado pela linha preta contínua. Um escore 

T de 50 corresponde a média baseada em um grupo de indivíduos saudáveis proveniente de um banco de dados de referência (n=150), e um 

escore T entre 40 e 60 (linha preta tracejada) indica uma faixa dentro da normalidade. Um escore T acima de 60 indica a possibilidade de 

comprometimento psicossocial.  

A tabela 1 apresenta os resultados detalhados do modelo de ANOVA de dois fatores para a sensibilidade da 

musculatura pericraniana e modulação condicionada da dor considerando o sexo dos participantes e os diferentes 

fenótipos psicossociais baseados nos escores T. Houve efeito de gênero (p<0,05) para o Palpeter  de 4,0 Kg 

tanto na sensibilidade pericraniana como na modulação de dor, este último, quando aplicado no músculo tenar. As 

mulheres saudáveis apresentaram maior sensibilidade da musculatura pericraniana quando comparado aos 

homens, respectivamente, 591,25 (121,72) e 512,59 (131,01) considerando a soma dos scores de todos os 

músculos avaliados em ambos os lados quando o Palpeter  de 4,0 Kg foi aplicado. Já na modulação condicionada 

da dor, as mulheres apresentaram menor capacidade modulatória da dor, i.e., menor eficiência na ativação do 

sistema inibitório descendente da dor, quando comparado aos homens, respectivamente 4,13 (10,69) e 14,06 

(16,26). 

Tabela 1. ANOVA de dois fatores para a sensibilidade da musculatura pericraniana e modulação condicionada da dor considerando o sexo dos 

participantes e os diferentes fenótipos psicossociais baseados nos escores T. 

Sensibilidade da musculatura pericraniana 

Modulação condicionada da dor 

Temporal Tenar 

 PPT Palpeter  0,5 Kg Palpeter  1,0 Kg Palpeter  2,0 Kg Palpeter  4,0 Kg PPT Palpeter  0,5 Kg Palpeter  4,0 Kg PPT Palpeter  0,5 Kg Palpeter  4,0 Kg 

Efeito principal            

Sexo (2) F=3,6; p=0,061 F=1,7; p=0,195 F=2,0; p=0,155 F=2,6; p=0,113 F=4,7; p=0,035 F=1,7; p=0,190 F=0,5; p=0,458 F=0,5; p=0,452 F=3,7; p=0,059 F=1,5; p=0,222 F=5,7; p=0,021 

Fenotipagem (2) F=0,4; p=0,505 F=0,3; p=0,586 F=0,8; p=0,349 F=2,0; p=0,155 F=2,0; p=0,163 F=2,4; p=0,121 F=0,0; p=0,999 F=0,7; p=0,383 F=0,5; p=0,482 F=0,2; p=0,639 F=1,13; p=0,292 

Interação            

1x2 F=0,1; p=0,666 F=2,0; p=0,158 F=0,3; p=0,541 F=0,0; p=0,890 F=0,1; p=0,709 F=1,0; p=0,317 F=3,2; p=0,080 F=0,0; p=0,927 F=0,6; p=0,409 F=0,2; p=0,630 F=1,1; p=0,298 

A tabela 2 apresenta os resultados detalhados do modelo de ANOVA de um fator para a sensibilidade da 

musculatura pericraniana e modulação condicionada da dor considerando os diferentes fenótipos psicossociais 

baseados nos escores T, i.e., indivíduos saudáveis com fenótipo comprometido, indivíduos saudáveis sem fenótipo 

comprometido e pacientes com CTT. Não houve efeito da fenotipagem psicossocial na modulação condicionada 

da dor (p>0,005). Por outro lado, indivíduos com fenótipos comprometidos apresentaram maior sensibilidade 

pericraniana com o Palpeter  de 2,0 Kg (371 (114,81)) e 4,0 Kg (606,63 (107,78)) quando comparados com 

indivíduos não comprometidos (Palpeter  de 2,0 Kg - 296,39 (108,26); Palpeter  de 4,0 Kg 520,01 (140,47)). 

Ainda, não houve diferença na sensibilidade pericraniana entre os indivíduos saudáveis com comprometimento 

psicossocial e os pacientes com CTT. Assim, um maior comprometimento de aspectos como ansiedade, 
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depressão, qualidade do sono, estresse e catastrofização parecem estar associados com uma maior 

propensão/facilitação de percepção de estímulos potencialmente dolorosos em indivíduos saudáveis 

comprometidos de uma maneira semelhante à pacientes com CTT episódica frequente.  

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) baseada na fenotipagem psicossocial para os valores da 

sensibilidade muscular pericraniana e modulação condicionada da dor. 

Sensibilidade da musculatura pericraniana Modulação condicionada da dor 

   

PPT F=3,136; p=0,082  PPT F=1,914; p=0,172 

  
Temporal 

Palpeter  0,5 Kg F=0,151; p=0,699 

Palpeter  0,5 Kg F=1,419; p=0,238 Palpeter  4,0 Kg F=0,383; p=0,538 

Palpeter  1,0 Kg F=2,848; p=0,097  PPT F=0,010, F=0,920 

Palpeter  2,0 Kg F=7,051; p=0,010 
Tenar 

Palpeter  0,5 Kg F=4,404; p=0,452 

Palpeter  4,0 Kg F=7,787; p=0,007 Palpeter  4,0 Kg F=0,591; p=0,445 

4. CONCLUSÕES: 

Diante dos dados obtidos até o presente momento é possível observar que indivíduos saudáveis e sem 

condições dolorosas, mas com sinais e sintomas de comprometimento psicossocial, reportaram uma maior 

sensibilidade pericraniana semelhante aos pacientes com CTT, i.e., apresentaram uma maior amplificação e 

facilitação de estímulos dolorosos. Esses achados sugerem que fenótipos que indicam maior severidade de 

comprometimento psicossocial parecem estar relacionados à uma sensibilidade dolorosa exacerbada que 

independe da presença de uma condição clínica de dor.  
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