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RESUMO 
 
Influência do polimorfismo do gene SCN9A no perfil somatossensorial 
mecânico e na modulação da dor. 

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência do polimorfismo rs6746030 

do gene SCN9A na sensibilidade mecânica dolorosa e na modulação 

condicionada de dor entre mulheres com disfunção temporomandibular (DTM) e 

grupo controles. As seguintes variáveis foram mensuradas: 1) perfil psicológico, 

baseado nos critérios dos questionários escala hospitalar de ansiedade e 

depressão (HADS, sigla em inglês), questionário do sono de Pittsburgh (PSQI, 

sigla em inglês), escala de catastrofização da dor (PCS, sigla em inglês); 2) 

análise do polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A, realizada por meio da técnica 

de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real, do inglês Polymerase 

Chain Reaction (PCR, sigla em inglês); 3) perfil somatossensorial mecânico, 

mensurado através de testes quantitativos sensoriais (QST, sigla em inglês), 

sendo eles o limar de dor mecânica (MPT, sigla em inglês), razão da somação 

temporal (WUR, sigla em inglês), limiar de dor à pressão (PPT, sigla em inglês); 

4) análise da do nível de modulação da dor, mensurada por meio do teste 

modulação condicionada da dor (CPM, sigla em inglês). O teste do qui-quadrado 

foi realizado para análise do desvio de Hardy-Weinberg em relação à distribuição 

dos genótipos do polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A. As comparações entre 

os grupos DTM e controle, sem considerar as subdivisões de acordo com a 

presença do polimorfismo SCN9A, foram realizadas por meio do teste U de Mann- 

Whitney. Já para as comparações das variáveis somatossensoriais e a modulação 

condicionada da dor entre os grupos DTM e controle, considerando as subdivisões 

de acordo com a presença do polimorfismo SCN9A, foram realizadas por meio da 

análise de variância (ANOVA) mista com fator grupo (DTM ou controle) e fator 

polimorfismo SCN9A (presença ou ausência). Cento e noventa e cinco mulheres 

com idade entre 20 e 69 anos foram agrupados de acordo com a presença ou 

ausência de DTM e os diagnósticos mais comuns foram dor miofascial com 

referência (29,25%) e mialgia local (26,38%). Foram verificados dois achados 

principais: 1) a presença de polimorfismo do gene SNC9A não influenciou a 

sensibilidade mecânica dolorosa e na modulação condicionada de dor; 2) 

mulheres  com   DTM   apresentaram   maiores  níveis  de   estresse, ansiedade, 



 

depressão, catastrofização e sensibilização central e pior qualidade do sono. 

Conclui-se que o polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A sozinho não foi capaz 

de modificar os limiares de dor mecânica, a somação temporal e o nível de 

modulação de dor em mulheres com DTM, sendo a maioria dessas variáveis 

apenas influenciada pela presença da condição dolorosa (DTM). Além disso, o 

presente estudo reforçou a importância e a influência das variáveis psicossociais 

em pacientes com DTM. 

Palavras-chave: DTM. SCN9A. Polimorfismo genético. Psicossocial. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Influence of the SCN9A gene polymorphism on the mechanical 
somatosensory profile and pain modulation. 

 
The aim of the present study was to verify the influence of the rs6746030 

polymorphism of the SCN9A gene on painful mechanical sensitivity and 

conditioned pain modulation among women with asymptomatic 

temporomandibular disorders (TMD) and control. The following variables were 

measured: 1) psychological profile, based on the criteria of the hospital anxiety and 

depression scale questionnaires (HADS), Pittsburgh sleep questionnaire (PSQI), 

pain catastrophizing scale (PCS , acronym in English); 2) analysis of the 

rs6746030 polymorphism of the SCN9A gene, performed using the Real Time 

Polymerase Chain Reaction technique, from the English Polymerase Chain 

Reaction (PCR); 3) mechanical somatosensory profile, measured through 

quantitative sensory tests (QST, acronym in English), being the mechanical pain 

file (MPT), reason of the temporal summation (WUR), pain threshold pressure 

(PPT); 4) analysis of the level of pain modulation, measured using the conditioned 

pain modulation test (CPM). The chi-square test was performed to analyze the 

Hardy-Weinberg deviation in relation to the distribution of the RS6746030 

polymorphism genotypes of the SCN9A gene. The comparisons between the TMD 

and control groups, without considering the subdivisions according to the presence 

of the SCN9A polymorphism, were performed using the Mann-Whitney U test. As 

for the comparisons of the somatosensory variables and the conditioned 

modulation of pain between the TMD and control groups, considering the 

subdivisions according to the presence of the SCN9A polymorphism, they were 

carried out through the analysis of variance (ANOVA) mixed with group factor 

(TMD or control) and SCN9A polymorphism factor (presence or absence). One 

hundred and ninety-five women aged between 20 and 69 years were grouped 

according to the presence or absence of TMD and the most common diagnoses 

were myofascial pain with reference (29.25%) and myalgia (26.38%). Two main 

findings were verified: 1) the presence of polymorphism of the SNC9A gene did 

not influence the painful mechanical sensitivity and conditioned pain modulation; 



 

2) women with TMD had higher levels of stress, anxiety, depression, 

catastrophization and central sensitization and worse sleep quality. It was 

concluded that the rs6746030 polymorphism of the SCN9A rs6746030 gene alone 

was not able to modify the mechanical pain thresholds, the temporal summation 

and the level of pain modulation in women with TMD, most of these variables being 

only influenced by the presence of the painful condition (TMD). In addition, the 

present study reinforced the importance and influence of psychosocial variables in 

patients with TMD. 

Keywords: TMD. SCN9A. Genetic polymorphism. Psychosocial. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

As disfunções temporomandibulares (DTM) são condições comuns de dor 

musculoesquelética associadas ao sistema mastigatório. A dor é o sintoma mais 

comum, geralmente concentrado nos músculos mastigatórios e / ou articulações 

temporomandibulares (ATM), mas exacerbado pelo movimento mandibular (DE 

LEEUW; KLASSER, 2018). Estimativas epidemiológicas indicam que o 

diagnóstico de DTM dolorosa afeta entre 7-8% da população e a taxa de incidência 

anual é estimada em 2% (SLADE et al., 2016; DE LEEUW; KLASSER, 2018). A 

etiologia desses distúrbios ainda não é bem compreendida, entretanto estudos 

robustos apontam que ela seja multifatorial, ou seja, não resulta apenas de uma 

causa (SUVINEN et al., 2005; DE LEEUW; KLASSER, 2018). Esses estudos 

colocam mais ênfase em fatores psicológicos, sociais, hábitos orais, 

características sensoriais, indicadores gerais de saúde e perfil genético que 

definem o ''modelo biopsicossocial'' para o desenvolvimento de DTM (SUVINEN 

et al., 2005; DE LEEUW; KLASSER, 2018). 

Resumidamente, esse modelo envolve um contexto de soma da condição 

biológica (ou seja, a ativação das vias da dor, com ou sem uma condição 

patológica demonstrável), questões psicológicas e suas consequências 

comportamentais (adaptativas ou, por exemplo, de ganho secundário) e, 

finalmente, fatores sociais (isto é, culturais, familiares, socioeconômicos, médicos) 

em que indivíduo é inserido (MELOTO; SERRANO; RIBEIRO; RIZZATTI; 2011). 

Esses novos conceitos geraram a necessidade de uma investigação mais 

aprofundada das vias biológicas. Nesse contexto, estudos indicaram uma 

influência importante de polimorfismo genéticos na DTM (SLADE et al., 2007; 

MELOTO; SERRANO; RIBEIRO; RIZZATT, 2011; SMITH et al., 2012; MELIS; 

GIOSIA, 2016), e na percepção da dor, como ocorre com condições clínicas que 

compartilham características comuns à DTM, como é o caso da fibromialgia local 

(COHEN; NEUMANN; GLAZER; EBSTEIN; BUSKILA, 2009; MATSUDA et al., 

2010). 

Um estudo de coorte prospectivo analisou mais de 2700 indivíduos em sete 

anos, com o objetivo de identificar polimorfismo de um único nucleotídeo (SNPs) 

e alguns dos fatores de risco para DTM (SLADE et al., 2011; SLADE et al., 2013; 
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SLADE et al., 2016). Este estudo, denominado Orofacial Pain Prospective 

Evaluation Risk and Assessment (OPPERA, sigla em inglês), mostrou uma 

influência genética significativa de vias biológicas essenciais no processamento 

de estímulos nocivos e na percepção da dor (SLADE et al., 2016). Achados deste 

estudo mostraram a importância de genes como COMT, que é responsável pela 

produção da molécula catecol-O-metiltransferase (COMT), que modula a dor 

inflamatória e nociceptiva. Além desse, outro gene que parece estar envolvido 

nesse perfil genético é o SCN9A, cujas mutações podem resultar em síndromes 

de dor excessiva ou insensibilidade à dor (RAYMOND et al., 2004; ESTACION et 

al., 2009; REIMANN et al., 2010; DUAN et al., 2015). 

O gene SCN9A codifica a subunidade IV-α do canal de sódio dependente de 

voltagem (Nav1.7), que é expressa em alta densidade nos neurônios aferentes 

nociceptivos. Mutações raras no SCN9A, alterando severamente a função 

NaV1.7, foram identificadas como um fator causal para diferentes distúrbios 

genéticos da dor humana. O aleno polimórfico do rs6746030, que ocorre com uma 

frequência de 10%, mostrou, em alguns estudos, que o Nav1.7 também é um dos 

principais contribuintes para a sinalização da dor (REIMANN et al.; 2010). Uma 

teoria, formulada inicialmente por Estacion et al. (2009), diz que um polimorfismo 

missense comum no gene SCN9A (rs6746030: G> A, R1150W), localizado no 

exon 18 desse gene, afeta o aminoácido na posição 1150 do canal (Nav1. .7), o 

que causaria a troca de uma arginina (NaV1.7-1150R) por um triptofano (NaV1.7- 

1150W) e, supostamente, poderia aumentar a atividade do canal, levando a uma 

diminuição no limiar da dor de indivíduos com o alelo A menor (RAYMOND et al., 

2004; DUAN et al., 2015). Este resíduo encontra-se no circuito intracelular entre 

os domínios transmembranares II e III de Nav1.7, uma região do canal com função 

desconhecida (REIMANN et al.; 2010). 

Uma revisão de literatura prévia mostrou que houve influências no grau de dor 

experimentada em três estudos (dor no ciático, dor de membro fantasma e dor na 

raiz lombar pós-discectomia). Ao combinar os resultados desses trabalhos, foi 

confirmada a contribuição significativa do alelo rs6746030 do gene SCN9A para a 

experiência da dor humana (REIMANN et al.; 2010). Até o momento, não existe 

uma relação clara entre a dor em pacientes com DTM e variantes genéticas, no 

que diz respeito as funções do canal de sódio (Nav 1.7). Portanto, o presente 
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estudo investigou, em pacientes com e sem disfunção temporomandibular, a 

influência do polimorfismo do gene SCN9A (rs6746030) na sensibilidade 

mecânica dolorosa e na modulação condicionada de dor. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Revisão de 
Literatura 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Durante muitos anos foi adotado um modelo biomédico para a interpretação 

das condições em saúde, a partir disso, conceituava-se corpo e mente como 

entidades independentes. De fato, essa separação dificultava o entendimento de 

como os fatores psicossociais, como estresse emocional, poderiam afetar a saúde 

do indivíduo, assim como as disfunções médicas ou resposta aos tratamentos. 

Em contraposição a esse modelo dualístico foi desenvolvido o modelo 

biopsicossocial, esse ganhou força na virada do século XIX para o XX, somando 

ao conhecimento da saúde áreas como a da Psicologia Médica, Psicossomática, 

Psicanálise, Medicina Comportamental, entre outras (GATCHEL et al., 2007). 

O modelo biopsicossocial foi especialmente influente na área de dor, trazendo 

um contexto que engloba questões biológicas, como a ativação das vias da dor, 

com ou sem uma condição patológica demonstrável; questões psicológicas e suas 

consequências comportamentais; além de questões sociais, isto é, culturais, 

familiares, socioeconômicos, médicos, que esse indivíduo está inserido (LUND; 

LAVIGNE; DUBNER; SESSLE, 2001). Os fatores psicossociais, que envolvem 

emoção e cognição. A emoção é a reação mais imediata à nocicepção e a 

cognição atribui significado à experiência emocional, podendo, assim, 

desencadear outras reações emocionais adicionais e amplificar a experiência da 

dor, perpetuando um ciclo vicioso de nocicepção, dor, angústia e incapacidade. 

Sendo assim, a dor é entendida como uma percepção subjetiva que resulta da 

transdução, transmissão, modulação e a interpretação da informação sensorial. A 

entrada da dor no sistema sensorial pode ser filtrada através da composição 

genética de um indivíduo, histórico de aprendizado anterior, status psicológico 

atual e influências socioculturais (GATCHEL et al., 2007). Podemos dizer, então, 

que a percepção da dor é um processo fisioanatômico que envolve múltiplos 

componentes, o sensitivo-discriminativo, o afetivo-motivacional e o autonômico 

(SUVINEN et al., 2005). Qualquer modelo que se concentre em apenas uma 

dessas dimensões será incompleto e inadequado. 

A partir desses novos conceitos introduzidos pelo século XX foi possível uma 

melhor compreensão da neurobiologia das vias de dor. Em achados mais recentes 

foi evidenciado a importância da genética nesse contexto, sendo essa 
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responsável pela variabilidade na percepção da dor, ou seja, o porquê alguns 

pacientes são hipersensíveis, enquanto outros hipossensíveis e com isso, a 

contribuição para diferentes respostas a tratamentos clínicos e suscetibilidade ao 

desenvolvimento de dor crônica (DUAN et al., 2015). A compreensão do efeito da 

variação genética na percepção de dor humana pode ser o elemento chave para 

tratamentos mais individualizados e eficazes (YOUNG; LARIVIERE; BELFER, 

2012). 

Evidências prévias têm mostrado associações significativas entre 

polimorfismos genéticos específicos que resultam em perfis fenotípicos 

intermediários relacionados a sensibilidade somática e modulação da dor em 

pacientes com dores crônicas (OAKLEY; VIEIRA, 2008; LINDSTEDT et al., 2011; 

DIATCHENKO; FILLINGIM et al., 2013; SMITH; MAIXNER, 2013; KURZAWSKI et 

al., 2018). A dor pode ser provada a partir de vários estímulos, por exemplo, 

pressão ou aquecimento em condições normais, ou mesmo em patologias 

clínicas. Sabe-se que um conjunto de aspectos, incluindo expectativa, 

personalidade e estado emocional, pode modular a percepção da dor e esses 

aspectos também são mediados geneticamente (WILLIAMS et al., 2012). 

Em meio a essa evidência, um programa de estudos chamado “Orofacial Pain 

Prospective Evaluation and Risk Assesment” (OPPERA) realizado nos Estados 

Unidos recrutou cerca de 3.263 pessoas para investigar diversos fatores 

relacionados a DTM, o projeto compreende uma coorte prospectiva do início da 

DTM, um estudo caso-controle de DTM crônica, um estudo de incidência e um 

estudo prospectivo de coorte do curso da DTM (CUI; YU; ZHANG, 2014). Foram 

selecionados voluntários entre 18 e 44 anos, 3.263 pessoas sem DTM foram 

inscritas no estudo de coorte prospectivo; 1.633 deles foram selecionados como 

controles para o estudo de caso-controle (FILLINGIM et al., 2011; SMITH et al., 

2011; BAIR, E. et al., 2013; SANDERS et al., 2013; CUI; YU; ZHANG, 2014). Os 

casos, ou seja, voluntários com DTM, foram 185, sendo esses classificados por 

examinador com a calibração consistente com os critérios diagnósticos do 

“Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders” (RDC/ TMD). A 

probabilidade em desenvolver DTM foi associada a maior idade; voluntárias 

mulheres tiveram três vezes mais chances do que os homens; e em comparação 
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aos brancos não-hispânicos, outros grupos raciais tiveram um quinto das chances 

de desenvolver DTM (CUI; YU; ZHANG, 2014). 

Uma das investigações do estudo OPPERA foi direcionada ao perfil genético 

dos participantes (FILLINGIM et al., 2013; CUI; YU; ZHANG, 2014; BAIR et al., 

2016). O trabalho coordenado por Smith e colaboradores, foi o primeiro que 

avaliou a associação genética da DTM e um extenso painel de genes 

responsáveis por processos biológicos que ocorrem na dor crônica. Polimorfismo 

que regulam enzimas, neurotransmissores, receptores e proteínas estruturais 

foram encontrados como etiologias responsáveis por esse processo. 

Amostras de DNA extraídas do sangue foram genotipadas para 3.295 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs), representando 358 genes envolvidos 

em sistemas biológicos relevantes para percepção de dor. Dado o número 

modesto de casos de DTM disponíveis na coorte OPPERA, este estudo de 

associação genética complementou a amostra OPPERA com 182 casos 

adicionais de DTM de outro projeto da Universidade da Carolina do Norte (coorte 

UNC). Um painel genético do tamanho que esse trabalho apresenta cria 

limitações, principalmente devido ao ajuste de Bonferroni dos limiares de valor-p, 

que é o método convencional usado para ajustar vários testes. No entanto, os 

pesquisadores acreditam que a evidência de associação dos principais SNPs é 

forte o suficiente para garantir mais estudos e replicação desses genes em outras 

coortes (SMITH et al., 2011). Além disso vários estudos demonstraram a 

participação desses SNPs na manutenção dos estados de dor (LEVINE et al., 

1986; DIATCHENKO et al., 2005; SLADE et al., 2011; CUI; YU; LINDSTEDT et 

al., 2012; ZHANG, 2014). 

Foi observada associação com vários genes previamente influentes no risco 

do desenvolvimento de DTM em outros trabalhos. A associação mais forte foi para 

rs9316233 do gene do receptor de serotonina HTR2A, onde o alelo G menor 

mostrou um efeito protetor ao risco a DTM (SMITH et al., 2011). Outras 

associações também foram encontradas, o locus COMT, rs174697; outro estudo 

já havia achado três haplótipos comuns de COMT que predizem baixa (LPS), 

média (APS) ou alta (HPS) sensibilidade à dor em mulheres brancas (SLADE et 

al., 2011). O efeito de rs174697 é independente desses haplótipos, o que sugere 

que a diversidade haplotípica desse gene é mais complexa do que o relatado 
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anteriormente. As evidências desse estudo continuam a apoiar um papel das vias 

de monoamina na suscetibilidade à DTM. Em outras pesquisas já haviam 

encontrado associações sugestivas entre DTM e receptores adrenérgicos 

ADRA2A e ADRA1D, bem como COMT (LEVINE et al., 1986; MOGIL et al., 1997; 

TORPY et al., 2000; KORSZUN et al., 2002; KIM et al., 2004; DIATCHENKO et 

al.,2005; DIATCHENKO et al., 2006; SLADE et al., 2011; SLADE et al., 2011; 

HADDLEY et al., 2012; LINDSTEDT et al., 2012; ZORINA; MELOTO; KHOURY; 

DIATCHENKO, 2016). 

Além disso, os dados do trabalho de Smith e colaboradores sugerem que 

variações genéticas nos genes OPRD1 e GRIN2A desempenham um papel no 

desenvolvimento da DTM, alterando vias de regulação, subjacentes a um estado 

de amplificação da dor, o que pode gerar desenvolvimento de DTM (KIM et al., 

2004; MOGIL et al., 1997). Da mesma forma, alterações na atividade anti- 

inflamatória da IL10 podem levar as pessoas a responder diferentemente ao 

trauma ou estresse (DIATCHENKO et al., 2006). Este mesmo estudo encontrou 

uma série de genes que, apesar de estarem envolvidos em vias nociceptivas, não 

demonstraram anteriormente estar envolvidos na suscetibilidade a uma condição 

de dor crônica. Faz-se necessário uma investigação mais profunda a respeito 

desses genes, sendo eles possíveis alvos de intervenções terapêuticas. São 

exemplo desses, o gene NR3C1 que codifica um receptor de glicocorticoide, 

envolvido em sintomas somáticos da fisiopatologia da DTM (KORSZUN et al., 

2002). O gene CHRM2, que codifica o receptor colinérgico muscarínico 2 que se 

liga à acetilcolina e controla as respostas celulares, como inibição da adenilato 

ciclase, degeneração dos fosfoinositídeos e mediação do canal de potássio no 

sistema nervoso central e periférico e CAMK4, IFRD1 e GRK5, que são genes que 

codificam proteínas (TRAN; JORGENSEN; CLARK, 2007; WANG et al., 2008; 

BRKANAC et al., 2009). 

Soares et al. (2020) realizaram uma revisão sistemática da literatura, para 

descrever os efeitos dos polimorfismos genéticos na sensibilidade da dor orofacial 

em indivíduos saudáveis e pacientes com dores orofaciais crônicas. Os principais 

achados, desse estudo, indicaram que os genes associados à pressão e à 

sensibilidade à dor térmica estão relacionados principalmente às vias opióides 

(gene OPRM1), catecolaminérgicas (gene COMT), inflamatórias (gene TNFA) e 
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dopaminérgicas (gene DRD2). Um fato importante e surpreendente desta revisão 

foi que a via serotoninérgica (genes HTR3A e HTR3B) não mostrou associação 

com dor mecânica, em particular sensibilidade à dor em tecidos profundos. Isso 

leva a crer que a sensibilidade dolorosa da região orofacial está mais associada 

aos genes envolvidos nas vias neuromodulatórias, especialmente aquelas 

envolvidas na sinalização ascendente e descendente, o que mostra a importância 

dessas vias para a percepção e cronificação da dor (SOARES et al., 2020). 

Outro gene que parece estar envolvido nessas vias de sinalização 

(ascendente) é o SCN9A, cujas mutações podem resultar em síndromes de dor 

excessiva ou insensibilidade à dor (RAYMOND et al., 2004; ESTACION et al., 

2009; REIMANN et al., 2010; DUAN et al., 2015). Resumindo as propriedades 

biofísicas do canal de sódio (Na+) controlado por voltagem, temos que ele 

apresenta uma só subunidade α, associada às subunidades β1 e β2. A 

subunidade α tem quatro sequências repetidas de seis hélices transmembrana 

que circundam o canal iônico central ou poro. As paredes do canal são, 

parcialmente, formadas pelas hélices de número 6 de cada sequência. As 

comportas, desse canal, são formadas por grupos de aminoácidos com carga, e 

a dependência da voltagem dos canais de Na+ e K+ é responsável pelas 

alterações complexas que ocorrem durante o potencial de ação (KURZAWSKI et 

al., 2018). O gene SCN9A codifica a subunidade IV-α do canal de sódio 

dependente de voltagem (Nav1.7), que é expressa em alta densidade nos 

neurônios aferentes nociceptivos. Mutações raras no SCN9A, alterando 

severamente a função NaV1.7, foram identificadas como um fator causal para 

diferentes distúrbios genéticos da dor humana (RAYMOND et al., 2004). 

O aleno polimorfico do rs6746030, que ocorre com uma frequência de 10%, 

mostrou, em alguns estudos, que o Nav1.7 também é um dos principais 

contribuintes para a sinalização da dor (KURZAWSKI et al., 2018). Uma teoria, 

formulada inicialmente por Estacion et al (2009), diz que um polimorfismo 

missense comum no gene SCN9A (rs6746030: G> A, R1150W), localizado no 

exon 18 desse gene, afeta o aminoácido na posição 1150 do canal (Nav1. .7). O 

que causaria a troca de uma arginina (NaV1.7-1150R) por um triptofano (NaV1.7- 

1150W) e, supostamente, poderia aumentar a atividade do canal, levando a uma 
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diminuição no limiar da dor de indivíduos com o alelo A menor (ESTACION et al., 

2009; REIMANN et al., 2010; DUAN, G. et al, 2015). 

Na revisão de literatura de Reimann et al. (2010), o aleno polimorfico do 

rs6746030 do gene SCN9A, influenciou o grau de dor experimentada em três 

estudos (dor no ciático, dor de membro fantasma e dor na raiz lombar pós- 

discectomia). Ao combinar os resultados desses trabalhos, foi confirmada a 

contribuição significativa do alelo rs6746030 para a experiência da dor humana 

(REIMANN et al., 2010). Outro estudo investigou a associação do polimorfismo do 

gene SCN9A e a sensibilidade de dor em indivíduos com história de dor nas 

pernas e nas costas, com diagnóstico de hérnia de disco e submetidos à 

discectomia lombar, indicando que a intensidade da dor em pacientes que sofrem 

de hérnia de disco sintomática pode estar relacionada ao polimorfirmso rs6746030 

do gene SCN9A (KURZAWSKI et al., 2018). 

Em uma revisão de Drenth; Waxman (2007) podemos observar que é crucial 

para a compreensão da fisiopatologia da dor e para o desenvolvimento de 

tratamento apropriado para a dor a investigação aprofundada da função do canal 

de sódio NaV1.7. Além disso, esse trabalho confirmou que distúrbios de 

percepção da dor são raros, no entanto, os resultados sugerem que há uma 

grande possibilidade de que as diferenças alélicas no gene SCN9A que afetam a 

percepção da dor na população em geral (DRENTH; WAXMAN, 2007). 
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3. PROPOSIÇÃO 
 
 

• O objetivo principal do estudo foi avaliar a influência do polimorfismo 
rs6746030 do gene SCN9A na sensibilidade mecânica dolorosa e na 

modulação condicionada de dor entre mulheres com DTM e grupo controle. 

Nossa hipótese, a priori, é que haveria uma interferência desse 
polimorfismo nessas variáveis somatossensoriais e de modulação da dor. 

• Secundariamente, o nosso estudo comparou variáveis psicológicas, 
qualidade do sono e o grau de sensibilização central entre indivíduos com 
DTM e controles. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (CAAE: 

82201818.3.0000.5417 – Anexo 1). Todos os indivíduos que aceitaram participar 

do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
4.2 AMOSTRA 

Nesse estudo do tipo caso-controle, a seleção do grupo de casos foi feita 

com uma amostra de conveniência de indivíduos com DTM dolorosa que 

procuraram tratamento na Faculdade de Odontologia de Bauru e no Instituto de 

Ensino Odontológico de Bauru, São Paulo. Todas as voluntárias diagnosticadas 

com DTM dolorosa, de acordo com os Critérios Diagnósticos para Disfunção 

Temporomandibular (DC/TMD) (SCHIFFMAN et al., 2014), foram convidadas a 

participar do estudo. Assim, os critérios de inclusão no grupo de casos foram: a) 

idade maior que 18 anos e b) diagnóstico de DTM dolorosa, i.e., mialgia local 

mastigatória, artralgia da articulação temporomandibular (ATM) e cefaleia 

atribuída à DTM. Já os critérios de exclusão foram: a) presença de distúrbios 

sistêmicos não controlados, e.g., diabetes, hipertensão ou distúrbios endócrinos; 

b) presença de alterações congênitas ou de desenvolvimento, e.g., aplasia, 

hiperplasia, displasia ou neoplasias; b) presença de neuropatias. Ressalta-se que 

o uso contínuo de medicamentos e a presença de outras condições comórbidas 

comumente relacionadas com a DTM, e.g., cefaleia, dor cervical, fibromialgia local 

e distúrbios de ansiedade e depressão não foram motivos de exclusão. A eventual 

presença desses fatores de confundimento foram controladas no momento da 

análise estatística dos dados, sendo que a opção pela não exclusão visou 

aumentar a validade externa do estudo. 

A população da qual se originou a amostra de mulheres saudáveis foi 

encontrada por meio de canais de divulgação impressos e digitais. Os critérios de 

inclusão para o grupo controle foram: a) idade maior que 18 anos; b) bom estado 

de saúde geral, sem queixa de qualquer tipo de dor orofacial, dor muscular ou 

dentária e dor de cabeça, nos últimos 30 dias. Já os critérios de exclusão para o 



34 
Materiais e Métodos 

 

 

grupo controle foram: a) presença de distúrbios sistêmicos não controlados, e.g., 

diabetes, hipertensão ou distúrbios endócrinos; b) presença de alterações 

congênitas ou de desenvolvimento, e.g., aplasia, hiperplasia, displasia ou 

neoplasias; c) neuropatias orofaciais, dor dentária, sinusite ou otite, cefaleia 

primária crônica (pelo menos 3 meses), dor cervical ou fibromialgia local; d) 

distúrbios neurológicos, hormonais, reumáticos ou psiquiátricos; e) doses não 

estáveis por no mínimo 6 meses em caso de uso de medicamentos de ação 

central. 

A avaliação das voluntárias para determinação da sua elegibilidade foi feita 

por um dentista especialista em dor orofacial. A tomada da história médica 

detalhada foi a principal fonte de informação para determinação dos critérios de 

exclusão enquanto um exame clínico abrangente foi adotado para determinar os 

critérios de inclusão. 

Após a inclusão das mulheres com DTM e controles assintomáticas, as 

mesmas foram avaliadas quanto às características psicossociais, à presença do 

polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A e quanto ao perfil somatossensorial 

mecânico doloroso e a modulação condicionada da dor, como será descrito 

abaixo. 

 
4.3 CARACTERIZAÇÃO PSICOSSOCIAL 

Foram obtidas informações a respeito das características psicossociais de 

todas as participantes (nível de estresse, ansiedade e depressão, qualidade do 

sono, grau de catastrofização relacionada à dor e nível de sensibilização central) 

mensuradas pelos seguintes questionários: escala de estresse percebido (PSS, 

na sigla em inglês), escala hospitalar de ansiedade e depressão (HADS, sigla em 

inglês), questionário do sono de Pittsburgh (PSQI, sigla em inglês), escala de 

catastrofização da dor (PCS, sigla em inglês) e inventário de sensibilização central 

(CSI, sigla em inglês). 



35 
Materiais e Métodos 

 

 

PSS (Anexo 2) 
 

Esse questionário mensura o grau de percepção de estresse no último mês 

considerando o contexto global do indivíduo. Esse questionário é composto por 

14 itens que procuram medir o quanto imprevisível, incontrolável e 

sobrecarregada os respondentes avaliam suas vidas. Em cada item o participante 

assinala o quão frequentemente ele tem se sentido de uma determinada maneira 

considerando a seguinte escala: 0 = nunca, 1 = quase nunca, 2 = às vezes, 3 = 

quase sempre e 4 = sempre. O total da escala é a soma das pontuações desses 

14 itens e os escores podem variar de 0 a 56. A versão validada para o português 

brasileiro foi utilizada no presente estudo (LUFT et al., 2007). 

 
HADS (Anexo 3) 

Esse questionário é um instrumento de autopreenchimento, contendo 14 

questões do tipo múltipla escolha, composta de duas subescalas intercaladas, 

uma para ansiedade (7 questões), outra para depressão (7 questões). A HADS foi 

criada para ser aplicada em pacientes de serviços não psiquiátricos de hospital 

geral ou da atenção primária, já tendo sido validada uma versão em português 

brasileiro desta escala (CASTRO et al., 2006). Mas também tem sido aplicada na 

população geral, fora do hospital (BONJARDIM et al., 2005). Os escores variam 

de 0 a 21 pontos, sendo que os indivíduos com valores entre 0-7 serão 

considerados com ausência de ansiedade e/ou depressão, entre 8 e 10 ansiedade 

e/ou depressão leve, entre 11 e 14 ansiedade e/ou depressão moderada e entre 

15 e 21 ansiedade e/ou depressão severa. 

 
PSQI (Anexo 4) 

Esse questionário foi criado para distinguir indivíduos que dormem “bem” 

ou “mal” e também e para informar clinicamente diversos distúrbios do sono que 

podem influenciar na qualidade do sono. É um instrumento confiável, válido e 

padronizado para avaliar a qualidade do sono, e de fácil manuseio pelos 

indivíduos e pelos pesquisadores. Consiste em 19 questões de autorrelato e 5 

questões de relato de terceiros. As questões de relato de terceiros são apenas 

informativas, porém não são tabuladas no escore final. As 19 questões de 
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autorrelato avaliam vários fatores relacionados com a qualidade do sono, incluindo 

estimativas de duração e latência do sono e frequência e severidade de problemas 

específicos de sono. Os 19 itens são divididos em 7 grupos e tabulados 

separadamente, cada um em uma escala de 0 a 3. Os 7 escores são depois 

somados e resultam no escore global do PSQI, que varia de 0 a 21. Sendo que 

escores de 0 a 5 indicam qualidade de sono boa e escores de 6 a 21 indicam 

qualidade ruim. A versão validada para o português brasileiro será utilizada 

(BERTOLAZI et al., 2011). 

 
PCS (Anexo 5) 

Este questionário mensura pensamentos catastróficos relacionados à dor 

e indica a frequência com que tem pensamentos catastróficos quando sua dor 

está forte. Este questionário é composto de 13 afirmações no total e a marcação 

deve ser feita considerando uma escala de frequência que varia de 0-5 (0= quase 

nunca e 5= quase sempre, e a pontuação total foi calculada pela soma de todos 

os itens, que varia de 0 a 52 pontos e quanto maior o valor, maior o grau de 

catastrofização. O questionário foi preenchido pela própria voluntária da pesquisa. 

A versão validada para o português brasileiro será utilizada (SEHN et al., 2012). 

 
CSI (Anexo 6) 

Foi utilizada a versão validada e adaptada para a população brasileira do 

inventário de sensibilização central (CSI, Sigla em inglês) (CAUMO et al., 2017), 

no intuito de avaliar a presença de sensibilização central, sendo composto por 

duas partes. A parte A contém 25 questões relacionadas a sintomas somáticos e 

emocionais. Cada item aponta à presença diária ou na maioria dos dias dos 

últimos três meses de determinado sintoma, sendo possíveis as seguintes 

respostas conforme sua frequência: 0=nunca, 1=raramente, 2=às vezes, 

3=frequentemente e 4=sempre. O escore final varia de 0 a 100 pontos. 

A parte B, que não é pontuada, questiona o indivíduo quanto a diagnósticos 

prévios de sete tipos de condições que têm a sensibilização central como possível 

mecanismo fisiopatológico. O diagnóstico prévio deve ter sido dado por um 

profissional de saúde e o ano no qual o paciente foi diagnosticado tem que ser 

relatado. 
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4.4 AVALIÇAO DE POLIMORFISMO GENÉTICO 

A análise do polimorfismo genético foi feita através de DNA de células 

epiteliais descamadas presentes na saliva. Dessa forma, uma amostra de 5 mL 

saliva total não estimulada foi coletada em um tubo Falcon de 50 mL, em gelo. O 

indivíduo foi instruído a permanecer 30 minutos sem alimentação, ingestão de 

líquidos, fumar ou mascar chiclete antes de cada coleta. Finalizada a coleta, a 

saliva foi aliquotada e armazenada a -20ºC. 

 
4.5 ESTUDO MOLECULAR 

 
 
4.5.1 Extração de DNA a partir da saliva 

O DNA da amostra de saliva foi extraído utilizando-se o kit QIAmp DNA Mini 

(Qiagen, Hilden Germany) de acordo com o protocolo do fabricante. 

 
4.5.2 Quantificação e qualificação do DNA extraído da saliva 

A quantificação do DNA obtido de todas as amostras será realizada por 

meio de leitura em espectrofotômetro NanoDrop TM 1000 (Thermo Fisher 

Scientific Wilmington, DE, Estados Unidos) em comprimentos de onda de 260 e 

280 nm. Os valores considerados ideais para a qualidade do DNA deveriam estar 

entre 1,7 a 2,0. 

 
4.5.3 Seleção do gene candidato e de SNP 

Foi selecionado para avaliação genética um polimorfismo de um único 

nucleotídeo, do inglês Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), no gene SCN9A 

(rs6746030). 

 
4.5.4 Genotipagem 

A análise dos genótipos do polimorfismo selecionado foi realizada por meio 

da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real, do inglês 

Polymerase Chain Reaction (PCR). As reações foram feitas no termociclador Viia 

7 (Applied Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos), através do método 

TaqMan utilizando ensaios TaqMan SNP genotyping assays (Aplied Biosystems, 
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Foster City, CA, Estados Unidos) pré-padronizados e validados 

experimentalmente, seguindo as instruções do fabricante. Essa técnica permite a 

análise dos alelos variantes dos SNPs, utilizando primers específicos para esse 

segmento do DNA a ser analisado e dois tipos de sondas específicas marcadas 

com fluoróforos distintos (VIC e FAM) para cada um dos alelos possíveis, alelo 

ancestral ou alelo polimórfico, possibilitando a distinção alélica. 

O resultado das reações foi analisado no software Viia 7 (versão 1.1, 

Applied Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos) que forneceu os relatórios 

dos genótipos avaliados. 

 
4.6 TESTES QUANTITATIVOS SENSORIAIS 

Três parâmetros dos testes quantitativos sensoriais mecânicos dolorosos, 

foram mensurados no músculo masseter do lado dominante das mulheres do 

grupo controle e no ponto mais doloroso do músculo masseter nas mulheres com 

do grupo com DTM dolorosa (determinado durante o exame clínico): a) limar de 

dor mecânica (MPT, sigla em inglês), b) razão da somação temporal (WUR, sigla 

em inglês) e c) limiar de dor à pressão (PPT, sigla em inglês), (ROLKE et al., 2006; 

KOTHARI; BAAD-HANSEN; OONO; SVENSSON, 2015). 

 
Limiar de Dor Mecânica (MPT, sigla em inglês) 

Esse teste visa avaliar o limiar de dor à estímulos mecânicos superficiais. 

Para tal objetivo foi utilizado um kit contendo 20 monofilamentos Von Frey de nylon 

de diferentes diâmetros calibrados para exercer forças específicas que aumentam 

conforme também se aumenta o calibre do monofilamento. A força aplicada pelo 

monofilamento pode variar de 0,008 g/mm2 até 300 g/mm2. Cada monofilamento 

foi aplicado perpendicularmente no músculo masseter e uma leve pressão foi feita 

até o filamento se curvar. O participante foi instruído a relatar verbalmente quando 

sentisse uma sensação de “agulhada, alfinetada ou picada levemente dolorosa” 

na área de contato dos monofilamentos. Os testes iniciaram com o filamento 

menos calibroso (0,008 g/mm2) e foram aplicados sequencialmente filamentos 

cada vez mais calibrosos até que o voluntário reportasse verbalmente sentir uma 

picada/agulhada levemente dolorosa, como instruído no início teste. Isso foi 

considerado como um estímulo positivo (+). Após esse relato positivo, se inverteu 
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a ordem e seguiu-se para o próximo filamento com valor mais baixo, até que o 

voluntário não sentisse mais a aplicação do estímulo mecânico doloroso. Isso foi 

considerado como um estímulo negativo (-). Essa medição foi feita até se obter 5 

estímulos negativos (descendente) e 5 estímulos positivos (ascendentes) e a 

média geométrica dessas repetições foi calculada. 

 
Razão da Somação Temporal (WUR, sigla em inglês) 

Esse teste visa avaliar a somação temporal que é entendida como um 

aumento da excitabilidade neuronal que depende da frequência do estímulo 

aplicado. Para tal objetivo foi utilizado o menor filamento de Von Frey que 

provocasse uma sensação de dor. O filamento escolhido foi posicionado sobre a 

região do músculo masseter e uma pressão foi feita até o filamento se curvar. Este 

teste foi realizado em uma sequência contínua onde a intensidade de um único 

estímulo de picada com o filamento foi comparada com o de uma série de 10 

estímulos consecutivos com o mesmo filamento e com a mesma intensidade de 

força (1 por segundo aplicados dentro de uma área de 1 cm2). Essa sequência foi 

repetida três vezes e os valores de intensidade de dor de 0 a 10 foram 

quantificados por meio de uma escala de gradação numérica (NRS, sigla em 

inglês) em dois momentos: 1) após o estímulo único e 2) ao final da série de 10 

estímulos consecutivos. A razão da somação temporal de dor foi calculada pela 

divisão da média da intensidade de dor reportada na série de 10 estímulos 

consecutivos pela média da intensidade de dor reportada durante os estímulos 

únicos (ROLKE et al., 2006). 

 
c) Limiar de Dor à Pressão (PPT, sigla em inglês) 

Esse teste visa avaliar o limiar de dor à estímulos mecânicos profundos. 

Para tal objetivo, as mensurações do PPT foram realizadas com a utilização de 

um dinamômetro digital, de ponta circular plana de 1 cm², por meio do qual se 

aplicou uma pressão constante e crescente de aproximadamente 0,5 kg/cm²/seg. 

Anteriormente ao exame, os indivíduos foram treinados a apertar o botão que 

registra a força aplicada quando a sensação de pressão se transformasse em 

estímulo doloroso. A média aritmética de três medições em sequência foi 

considerada como o limiar (ROLKE et al., 2006). 
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4.7 MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR 

 
 

A capacidade de modulação da dor e analgesia endógena das participantes 

foi avaliada pelo seguinte protocolo. A avaliação do limiar de dor à pressão (PPT) 

no músculo masseter foi considerada o estímulo teste (ET) e foi realizada em dois 

momentos: antes e após a participante do estudo imergir a mão oposta ao 

estímulo teste em um recipiente contendo água com gelo, por dois minutos, o que 

foi considerado um estímulo condicionante (EC). O protocolo de avaliação foi do 

tipo sequencial, i.e., o ET foi repetido imediatamente após a aplicação do EC. 

Dessa forma, o CPM foi calculado como a diferença absoluta da variação entre o 

“ET antes do EC” e o “ET após o EC” (YARNITSKY et al., 2010; YARNITSKY et 

al., 2015). 

 
4.8 ANÁLISE ESTATÍTICA 

O teste do qui-quadrado foi realizado para análise do desvio de Hardy- 

Weinberg em relação à distribuição dos genótipos do polimorfismo rs6746030 do 

gene SCN9A. 

O teste de Kolgomorov Smirnov foi aplicado para avaliação de distribuição 

normal (p<0,050) e, considerando que os resultados foram significativos 

(p<0,050), ou foi aplicado um teste não paramétrico ou foi realizada uma 

transformação logarítmica na base 10. 

As comparações entre os grupos DTM e controle, sem considerar as 

subdivisões de acordo com a presença do polimorfismo SCN9A, foram realizadas 

por meio do teste U de Mann-Whitney. Assim, as variáveis idade, perfil 

psicológico, qualidade do sono, sensibilização central, bem como as variáveis 

somatossensoriais (PPT, MPT e WUR) e a modulação condicionada da dor (CPM) 

foram descritas pela mediana e intervalo interquartil. Para resolver o problema de 

comparações múltiplas, foi aplicada a correção de Bonferroni e o nível de 

significância foi reduzido para p<0,0045. 

Já para as comparações das variáveis somatossensoriais e a modulação 

condicionada da dor entre os grupos DTM e controle, considerando as subdivisões 

de acordo com a presença do polimorfismo SCN9A, foram realizadas por meio da 
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análise de variância (ANOVA) mista com fator grupo (DTM ou controle) e fator 

polimorfismo SCN9A (presença ou ausência). O pós-teste de Tukey foi aplicado 

quando os efeitos principais ou interações se mostraram significativas, sendo que 

um nível de significância de 5% foi adotado (p=0,050). Uma análise descritiva dos 

valores de PPT, MPT, WUR e do CPM absoluto foi feita por meio da média e do 

desvio padrão (DP). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultados 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 Caracterização Geral da Amostra 

A tabela 1 descreve as principais características da amostra, independente 

da presença do polimorfismo SCN9A. Assim, a amostra foi composta por 100 

voluntárias saudáveis (grupo controle) e 95 voluntárias com DTM dolorosa (grupo 

DTM), cujos diagnósticos mais comuns foram dor miofascial com referência 

(29,25%) e mialgia local (26,38%). Não houve casos com diagnósticos de uma 

única condição, ou seja, todas as voluntárias apresentaram uma sobreposição 

desses diagnósticos. 

Em relação perfil psicológico, as mulheres do grupo DTM apresentaram 

valores significativamente maiores aos do grupo controle para os parâmetros 

estresse (PSS), ansiedade (HADS), depressão (HADS), e castatrofização (PCS) 

(Mann-Whitney: p<0,001), demonstrando que estas variáveis psicológicas estão 

mais comprometidas nas pacientes com DTM dolorosa (Tabela 01). 

Da mesma forma, os valores de qualidade do sono (PSQI) e de 

sensibilização central (CSI) foram significativamente maiores nas mulheres com 

DTM (Mann-Whitney: p<0,001), o que indica uma pior qualidade do sono e um 

maior grau de sensibilização central nesse grupo (Tabela 01). 

Por fim, a tabela 1 descreve a mediana e a amplitude interquartil das 

variáveis somatossensoriais. Após a realização da correção de Bonferroni (p= 

0,0045), apenas os limiares de dor à pressão (PPT, sigla em inglês) e de dor 

mecânica (MPT, sigla em inglês) diferiram de maneira significativa entre o grupo 

DTM e o grupo controle, ou seja, as mulheres do grupo DTM apresentaram valores 

significativamente menores de PPT (Mann-Whitney: p=0,002) e de MPT (Mann- 

Whitney: p<0,0001) (Tabela 01). Para as variáveis WUR e CPM, nenhuma 

diferença foi verificada entre os grupos (p>0,0045). 
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Tabela 1: Caracterização geral da amostra para os grupos DTM e Controle. 

 DTM 
(n = 95) 

Controle 
(n = 100) P 

Idade (anos)    
Mediana (Amplitude Interquartil) 38 (20) 29 (11) <0,001* 

Diagnósticos de DTM Ɨ n (%) 
  

Dor Miofascial com Referência 48 (29,45) -  
Dor Miofascial com Espalhamento 14 (8,59) -  

Mialgia local 45 (27,61) -  
Artralgia 43 (26,38) -  

Cefaléia atribuída a DTM 13 (7,97) -  

Perfil Psicológico 
   

Estresse (PSS)    
Mediana (Amplitude Interquartil) 32 (18) 25 (11) <0,001* 

Ansiedade (HADS) 
   

Mediana (Amplitude Interquartil) 10 (7) 7 (6) <0,001* 

Depressão (HADS) 
   

Mediana (Amplitude Interquartil) 8 (7) 3 (4) <0,001* 

Sono (PSQI) 
   

Mediana (Amplitude Interquartil) 15 (11) 6 (4) <0,001* 

Catastrofização (PCS) 
   

Mediana (Amplitude Interquartil) 28 (16) 15 (16) <0,001* 

Sensibilização Central (CSI) 
   

Mediana (Amplitude Interquartil) 49 (21) 27 (17) <0,001* 

 

Perfil Somatossensorial 
Mediana 

(Intervalo 
Interquartil) 

Mediana 
(Intervalo 

Interquartil) 

 

 
Limiar de dor à pressão (PPT) 1,40 (1,01) 1,75 (1,35) 0,002* 

Limiar de dor mecânica (MPT) 4,21 (18,47) 52,85 
(111,02) <0,001* 

Razão da somação temporal 
(WUR) 1,62 (1,09) 1,80 (1,29) 0,77 

Modulação Condicionada da Dor 
(CPM) 0,14 (1,00) 0,00 (0,60) 0,023 

Teste de Mann-Whitney; *Estatisticamente significativo: p<0,0045 após correção de 
Bonferroni. 
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5.2 Caracterização Geral da Amostra de acordo com a presença do 
Polimorfismo SCN9A. 

Os dados das frequências genotípicas do rs6746030 estão listados na 

tabela 2. A população do estudo estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg em 

relação ao polimorfismo SCN9A. Foi possível observar que o genótipo mais 

prevalente foi o GG, homozigoto ancestral (79,2% no grupo DTM e 81% no 

controle), seguido do GA, heterozigoto (20,8% no grupo DTM e 14% no controle). 

Embora o genótipo AA, homozigoto mutado, tenha sido o menos encontrado na 

nossa amostra, sua prevalência foi significativamente maior no grupo controle em 

relação ao grupo DTM (Qui-quadrado: p=0,046). Para as análises posteriores, as 

mulheres com genótipo GA e AA fizeram parte do mesmo grupo, ou seja, foram 

consideradas com polimorfismo SCN9A e aquelas com genótipo GG constituíram 

os grupos sem polimorfismo SCN9A. 

 
Tabela 2: Frequência genotípica do SNP rs6746030 do gene. 

 
Frequência Genotípica n (%) 

Genótipos DTM Controles P 

GG 75 (79,2) 81 (81) >0,05 

GA 20 (20,8) 14 (14) >0,05 

AA 0 (0) 5 (5) 0,046* 

Total 95 100  

Teste de Qui-quadrado; *Estatisticamente significativo 
 
 
5.3 Influências do Polimorfismo SCN9A nas variáveis somatossensoriais 
(PPT, MPT e WUR) e na modulação condicionada da dor (CPM). 

O efeito do polimorfismo genético nos grupos DTM e controle é descrito nas 

Tabela 3 e 4. A tabela 3 descreve os valores (absolutos e após transformação 

logarítmica na base 10) das variáveis somatossensoriais (PPT, MPT e WUR) e da 

modulação condicionada da dor (CPM) entre os grupos. Já a tabela 4 apresenta 

os resultados da comparação das variáveis supracitadas entre os grupos, 

avaliando-se também o efeito principal e uma possível interação entre grupo (DTM 

e controle) e polimorfismo SCN9A (Presença e Ausência). 
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Foi observado um efeito principal do grupo, mas não do polimorfismo 

genético, para os parâmetros PPT, MPT e CPM, o que indica que a presença de 

DTM modificou os limiares de dor à pressão, de dor mecânica e também a 

modulação condicionada da dor de maneira significativa (Tabela 04). 

Entretanto, para o PPT, nas análises de comparações múltiplas, os limiares 

de dor à pressão foram significativamente menores no grupo com DTM em relação 

àqueles do grupo controle, na presença do polimorfismo SCN9A (Com DTM-Com 

SNP x Controle-Com SNP, Tukey: p= 0,016). Já na ausência do polimorfismo 

genético, nenhuma diferença significativa foi verificada entre os grupos DTM e 

Controle (Com DTM-Sem SNP x Controle-Sem SNP Tukey: p= 0,056). 

Para a variável sensorial MPT, nas análises de comparações múltiplas, os 

grupos com DTM, independente da presença do polimorfismo SCN9A, 

apresentaram limiares de dor mecânica significativamente menores daqueles 

apresentados pelas mulheres do grupo controle (DTM-Sem SNP x Controle-Sem 

SNP, Tukey: p<0,001; Com DTM-Com SNP x Controle-Com SNP, Tukey: p< 

0,001). 

Para o CPM, também foi encontrado um efeito principal para o grupo (tabela 

04). Entretanto, nas análises de comparações múltiplas, apenas houve uma 

diferença significativa entre os grupos com DTM sem polimorfismo e controle com 

polimorfismo, ou seja, esse último grupo apresentou valores de modulação 

condicionada da dor significativamente maiores (Tukey: p= 0,032). 

Ainda, para a razão de somação temporal (WUR, sigla em inglês), embora 

o modelo tenha mostrado uma interação significativa (tabela 04), as análises de 

comparações múltiplas não foram significativas nos principais pontos de 

comparação (p>0,050). 
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Tabela 3: Média, desvio-padrão (DP) dos valores dos limiares de dor à pressão (PPT, 
sigla em inglês), de dor mecânica (MPT, sigla em inglês), da razão da somação temporal 
(WUR, sigla em inglês) e da modulação condicionada da dor (CPM, sigla em inglês) nos 
grupos DTM e controle, subdivididos em com (GA+AA) e sem (GG) polimorfismo SCN9A. 

 
DTM Controle 

Perfil Sensorial Sem SNP 
(GG) 

Com SNP 
(GA + AA) 

Sem SNP 
(GG) 

Com SNP 
(GA + AA) 

 Média ± Média ± Média ± Média ± 
PPT * 1,58 ± 0,74 1,51 ± 0,91 1,92 ± 0,89 2,29 ± 1,13 
PPT Log10 & 0,15 ± 0,21 0,09 ± 0,30 0,24 ± 0,20 0,30± 0,23 
MPT * 24,32 ± 55,40 36,40 ± 90,34 92,54 ± 115,68 148,55 ± 160,36 
MPT Log10 & 0,65 ± 0,83 0,78 ± 0,87 1,61 ± 0,59 1,93 ± 0,48 
WUR * 1,94 ± 1,07 2,18 ± 1,40 2,24 ± 1,62 1,41 ± 0,91 
WUR Log10 & 0,24 ± 0,19 0,29 ± 0,22 0,28 ±0,22 0,16 ± 0,19 
CPM * 0,30 ± 0,73 0,39 ± 1,04 0,03 ± 0,59 -0,22 ± 0,98 

*Valores absolutos; &Valores após transformação logarítmica na base 10. 
 
 
 
Tabela 4: Análise de variância (ANOVA) com o fator grupo (com DTM ou Controle) e o 
fator polimorfismo do gene SCN9A (Com e Sem polimorfismo) para comparação dos 
valores do limar de dor à pressão (PPT, sigla em inglês), limiar de dor mecânica (MPT, 
sigla em inglês), razão da somação temporal (WUR, sigla em inglês) e dos valores 
absolutos da modulação condicionada da dor (CPM, sigla em inglês). 
 PPT MPT WUR CPM – 

Absoluto 
Efeitos 

principais 
    

Grupo (1) F= 14,22 
p= 0,0002* 

F= 67,6504 
p<0,001* 

F= 1,47 
p= 0,22 

F= 10,92 
p=0,001 

Polimorfismo 
(2) 

F= 0,011 
p= 0,91 

F= 2,904 
p=0,09 

F= 1,1338 
p= 0,29 

F= 0,38 
p=0,54 

Tamanho do 
efeito 

0,07 0,26 NA 0,05 

Interações     
1x2 F= 2,29 

p= 0,13 
F= 0,55 
p= 0,46 

F= 5,90 
p= 0,016* 

F= 1,56 
p=0,21 

Tamanho do 
efeito 

NA NA 0,03 NA 

*células em negrito mostram diferenças significativas (p<0,050). NA = não aplicável 
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6. DISCUSSÃO 
 
 

O objetivo principal do nosso estudo foi verificar, em pacientes com 

disfunção temporomandibular e controles assintomáticos, a influência do 

polimorfismo SCN9A (rs6746030) na sensibilidade mecânica dolorosa e na 

modulação condicionada de dor. O principal achado desta pesquisa foi que a 

presença de DTM e não do polimorfismo SCN9A modificou os limiares de dor à 

pressão, de dor mecânica e também a modulação condicionada da dor. Porém, 

um achado interessante para a variável somatossensorial PPT, ocorreu nas 

análises de comparação múltipla onde os limiares de dor à pressão foram 

significativamente menores no grupo com DTM em relação àqueles do grupo 

controle, apenas na presença do polimorfismo SCN9A. 

Uma mutação do gene SCN9A parece estar envolvida em síndromes de 

dor excessiva ou insensibilidade a dor (RAYMOND et al., 2004; ESTACION et al., 

2009; REIMANN et al., 2010; DUAN et al., 2015). O aleno polimórfico do 

rs6746030, estudado neste trabalho, foi encontrado como um fator significativo 

para alterações da função do canal de sódio NaV 1.7 e, por consequência, parece 

gerar um aumento da sinalização dolorosa perante algumas condições dolorosas 

(DRENTH; WAXMAN, 2007; ESTACION et al., 2009; REIMANN et al., 2010; 

DUAN et al., 2015; KURZAWSKI et al., 2018). 

Entretanto, o presente estudo não verificou uma influência do polimorfismo 

rs6746030 do gene SCN9A na sensibilidade mecânica dolorosa e na modulação 

condicionada de dor, o que corrobora estudos anteriores que também não 

encontraram associação entre o polimorfismo do gene SCN9A e a severidade da 

dor em pacientes com neuralgia trigeminal (COSTA et al., 2019) e a presença de 

dor crônica generalizada (HOLLIDAY et al., 2012). Assim, é possível que outros 

polimorfismos genéticos, bem como fatores epigenéticos ou a regulação da 

transcrição, possam estar envolvidos na expressão do canal NaV 1.7 na 

membrana celular, sendo assim, no presente estudo, apenas a presença 

polimorfismo do gene SCN9A (rs6746030) não foi capaz de modificar fenótipos 

intermediários relacionados ao limiar de dor, à somação temporal e à modulação 

da dor. 
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Além disso, é fundamental destacarmos que a disfunção 

temporomandibular possui uma fisiopatologia complexa, com uma multiplicidade 

de fatores interagindo em nível individual, ou seja, cada fator desempenhando um 

papel específico, que se somam e influenciam a condição dolorosa (MANFREDINI 

et al., 2013). Essa multifatoriedade já foi bem documentada pela literatura e, até 

hoje, nenhum fator foi indicado como causa universal e inequívoca para o 

desenvolvimento da disfunção temporomandibular (SMITH et al., 2011; SLADE et 

al., 2013; SLADE et al 2016). 

A respeito dessa multifatoriedade, uma pesquisa publicada em 2016 pelo 

estudo OPPERA revelou que os preditores mais influentes para DTM foram a 

presença de condições comorbidas e a presença de sintomas orofaciais não 

dolorosos. A DTM mostrou-se desenvolver em uma taxa desproporcionalmente 

alta em pessoas com saúde relativamente ruim, com outras condições de dor e 

comorbidades, com má qualidade do sono ou ainda associada ao tabagismo 

(SLADE et al., 2016). 

Esse mesmo trabalho revelou caminhos distintos na fisiopatologia e na 

etiologia da DTM, mostrando que parece haver interação de mecanismos 

nociceptivos centrais e periféricos que contribuem para algumas manifestações 

da DTM e nesse sentido, as interações gene-ambiente também pode ter um papel 

importante (SLADE et al., 2016). 

Embora não tenha sido verificada uma influência do polimorfismo 

rs6746030 do gene SCN9A, deve ser destacado que em indivíduos com DTM o 

limiar de dor à pressão reduziu em relação aos controles assintomáticos, apenas 

na presença do polimorfismo. Embora seja um resultado isolado e apenas 

encontrado nas comparações múltiplas, não se pode descartar a contribuição 

deste polimorfismo na redução do PPT, o que já foi demonstrado em outros 

estudos (DUAN et al., 2015). 

Ao mesmo tempo, o presente estudo evidencia mais uma vez que algumas 

variáveis somatossensoriais, especialmente aquelas que utilizam estímulos 

mecânicos dolorosos, são capazes de diferenciar indivíduos com DTM de 

controles assintomáticos. Nessa direção, foi verificado que limiares de dor à 

estímulos mecânicos superficiais (MPT) e profundos (PPT) foram 

significativamente reduzidos em pacientes com DTM, o que corrobora estudos 
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prévios (KOTHARI et al., 2015; FERREIRA et al., 2018; COSTA et al., 2020; 

PINTO et al., 2020). 

As avaliações somatossensoriais foram apenas realizadas na região 

orofacial, mais precisamente no músculo masseter, indicando um ganho sensorial 

frente a estímulos mecânicos dolorosos. Assim, fica difícil inferir a presença de 

um quadro de sensibilidade mais difusa e generalizada nos nossos pacientes 

com DTM. Entretanto, a ausência de diferenças para os testes sensoriais 

dinâmicos (WUR e CPM) sugerem uma sensibilização mais localizada. 

Nessa direção, essa maior sensibilidade a estímulos mecânicos dolorosos 

(MPT e PPT) em pacientes com DTM crônica pode refletir um estado de 

hiperalgesia, o que já foi previamente descrito (PFAU et al., 2009). Além disso, 

um estudo anterior encontrou que 85,3% dos pacientes com DTM exibiram uma 

ou mais algumas anormalidades somatossensoriais sendo que a mais frequente 

em termos de ganho de função, foi a hiperalgesia provocada por estímulos 

dolorosos mecânicos (KOTHARI et al., 2015), corroborando nossos achados. 

Secundariamente, foi verificado que todas as variáveis psicológicas, a 

qualidade do sono e o grau de sensibilização central diferiu de maneira 

significativa entre sujeitos com DTM e grupo controles, ou seja, na presença de 

DTM os indivíduos apresentaram maiores níveis de estresse, ansiedade, 

depressão, catastrofização e sensibilização central e pior qualidade do sono. 

Assim, fica claro que pacientes com DTM crônica podem apresentar além 

de um reduzido limiar à estímulos mecânicos, um comprometimento psicológico, 

reforçando a influência das variáveis psicológicas nesse fenômeno complexo e 

abrangente que é a experiência dolorosa (RAJA et al., 2020). 

A relação entre piores níveis de estresse, de ansiedade e de depressão 

com a DTM é amplamente descrita na literatura (FILLINGIM et al., 2013; SIPILA 

et al., 2013; NATU et al., 2018; FILLINGIM et al., 2020). Porquanto, o 

comprometimento psicológico pode antecipar os sintomas da disfunção dolorosa 

ou ainda os sintomas psicológicos podem se desenvolver a partir do sofrimento 

psicológico causado pela disfunção dolorosa crônica (GARCIA-CAMPAYO et al, 

2009; FILLINGIM et al., 2013; FILLINGIM et al., 2020). 

Além dessas variáveis psicológicas, o presente estudo mostrou que 

pacientes com DTM são também mais catastróficos, o que corrobora estudos 
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prévios (QUARTANA et al., 2009; REITER et al., 2018; WILLASSEN et al., 2020). 

Parece haver uma relação significativa entre a catastrofização e o 

desenvolvimento da DTM e esses indivíduos, parecem experimentar uma maior 

persistência da dor (LITT et al., 2013; WILLASSEN et al., 2020). Nessa direção, 

foi verificado que a catastrofização parece ser um melhor preditor para DTM do 

que outras variáveis psicológicas (ansiedade e depressão) (WILLASSEN et al., 

2020). 

Outro ponto verificado por nosso estudos foi que os pacientes com DTM 

apresentaram um maior escore de sensibilização central, avaliado por meio do 

Inventário de Sensibilização Central (CSI, sigla em inglês), no entanto não 

diferiram em relação aos testes sensoriais dinâmicos WUR e CPM, que tem sido 

considerado como bons marcadores para a mensuração de sensibilização central 

(ARENDT et al., 2018). 

Um estudo recente, sugere que o CSI é melhor para identificar os fatores 

psicossociais relacionados com sensibilização central em doenças crônicas 

associadas à lesão de chicote ou whiplash do que às adaptações do sistema 

nervoso central (HENDRIKS et al., 2020). Da mesma forma, este inventário 

parece estar mais fortemente associado a fatores psicológicos do que aos 

resultados de testes psicofísicos (GERVAIS-HUPÉ et al., 2018). 

Dessa forma, os resultados do presente estudo, apoiados por achados 

anteriores (GERVAIS-HUPÉ et al., 2018; HENDRIKS et al., 2020), permitem 

sugerir que talvez o CSI seja uma ferramenta mais confiável para avaliar aspectos 

psicossociais relacionados à dor do que realmente mensurar uma possível 

sensibilização central. 

Por fim nosso estudo verificou que indivíduos com DTM apresentam uma 

pior qualidade do sono, o que é apoiado pela literatura (SMITH et al., 2009; LEI et 

al., 2015; RAPHAEL et al., 2015; SOMMER; LAVIGNE; ETTLIN, 2015; BURR et 

al., 2020). A pobre qualidade de sono, também, foi associada com a severidade 

da dor experimentada (QUARTANA et al., 2010). Tem sido sugerido que esta 

relação é bidirecional, onde a má qualidade de sono piora a dor, enquanto a dor 

piora a qualidade do sono (CHEATLE et al., 2016). Assim, a perturbação do sono 

talvez seja um fator que pode contribuir diretamente para a sensibilização central 

e amplificação da dor (SMITH et al., 2009). Além disso, a dor de modo geral, pode 



55 
Discussão 

 

 

influenciar na qualidade do sono, aumentar frequência e gravidade da insônia e 

gerar dificuldade para iniciar o sono (CHEATLE et al., 2016). 

Uma revisão sistemática e meta-análise identificou que a disfunção do sono 

é um diagnóstico importante e é um fator preditivo para o início da DTM dolorosa. 

Esse estudo reforça a indicação de que os profissionais de saúde devam 

rotineiramente implementar a avaliação da qualidade do sono, usando uma 

pontuação de corte de 5/21 no PSQI para rastrear a presença de disfunção do 

sono em pacientes com DTM dolorosa (BURR et al., 2020). Os resultados do 

nosso estudo verificaram uma mediana de 8 para o PSQI, o que corrobora os 

achados desta revisão sistemática. 

O presente estudo possui algumas limitações: não foram incluídos homens, 

porém isso pode ser justificado pela maior prevalência da DTM em Mulheres. 

Apenas um polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A foi incluído, o que gera a 

possibilidade de outros polimorfismos do mesmo gene estarem presentes 

modificando os resultados da pesquisa. 

Assim, os resultados do presente estudo reforçam a importância de uma 

avaliação mais abrangente do paciente com DTM dolorosa crônica, incluindo 

variáveis biológicas e psicossociais que possam contribuir para a experiência de 

dor dos pacientes. 
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7. CONCLUSÃO 
 
 

A presença do polimorfismo rs6746030 do gene SCN9A não foi capaz de 

modificar as variáveis sensoriais mecânicas dolorosas e a modulação 

condicionada da dor. Entretanto, pacientes com DTM apresentaram limiares de 

dor à estímulos mecânicos dolorosos reduzidos e, portanto, mais sensíveis do que 

controles assintomáticos. Ainda, é reforçada a importâncias das variáveis 

psicossociais e da qualidade do sono para diferenciar pacientes com DTM de 

controles assintomáticos. 
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