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RESUMO 

 



 

 

Puerta MYT. Dor facial crônica e sua associação com morbidades 

odontológicas e sistêmicas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

INTRODUÇÃO: Dor facial crônica abrange várias condições que podem se 
apresentar isoladas ou concomitantes, cujas evidências têm apontado para o 
impacto local e na saúde como um todo. Morbidades odontológicas e 
sistêmicas podem estar presentes nesses indivíduos e afetar a sensibilidade 
álgica. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar doentes com dor facial 
crônica quanto à prevalência e perfil de morbidades odontológicas e 
sistêmicas, em comparação com indivíduos sem dor facial. MÉTODOS: 
Cento e sessenta e quatro pacientes do ambulatório de Dor Neuropática 
Orofacial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, com idade média de 57,7±15,75 anos, e 133 
indivíduos-controles sem queixas de dor, com idade média de 49,83±22,55 
anos, foram selecionados. Foram avaliadas as características clínicas e 
funcionais orofaciais e o histórico médico prévio, sendo utilizado um 
protocolo de avaliação sensitiva superficial que incluiu as seguintes 
modalidades: percepção mecânica (táctil e vibratória), percepção térmica 
(frio e calor), percepção álgica (superficial e profunda), percepção à 
estimulação elétrica, sensibilidade gustativa (doce, azedo, amargo e 
salgado) e limiar olfativo. Para a tabulação, os doentes foram divididos em 
dois subgrupos (dor facial neuropática e dor facial complexa). Os dados 
foram analisados estatisticamente considerando-se um nível de significância 
de 5%. RESULTADOS: Houve maior prevalência de doenças 
gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas no grupo de dor facial 
complexa quando comparado aos outros dois grupos estudados (dor facial 
neuropática e controle) (p<0,033, p<0,014 e p<0,001, respectivamente). A 
prevalência de ausências dentárias foi maior nos indivíduos com dor 
neuropática (49,2%) quando comparados ao grupo de dor complexa (37,9%) 
e aos controles (30,1%). Estes últimos apresentaram mais cáries do que os 
doentes com dor, enquanto que alterações mandibulares foram mais 
comuns nos grupos de doentes (p<0,050). Os doentes com dor neuropática 
apresentaram mais bruxismo (p=0,005), e os diversos tratamentos 
odontológicos, fisioterápicos e cirúrgicos se associaram a alterações nos 
limiares sensitivos. Quanto às morbidades sistêmicas, houve maior 
prevalência de doenças cardiovasculares na maioria dos grupos de doentes, 
sendo que tanto estas quanto os fármacos utilizados para seu tratamento 
também estavam relacionados principalmente a anormalidades sensitivas 
somestésicas e olfativas. CONCLUSÕES: A maior prevalência de 
morbidades em doentes com dor facial complexa parece relacionar-se com 
um caráter sindrômico e funcional dessas condições, sendo que a presença 
de morbidades se associou com a dor e com alterações sensitivas. O grupo 
de dor facial neuropática apresentou maior comprometimento funcional 
mandibular e perdas dentárias, sendo que estas se associaram a 
morbidades sistêmicas. 

Descritores: dor facial, dor crônica; comorbidade, percepção olfativa; 

percepção gustatória; percepção da dor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SUMMARY 



 

 

Puerta MYT. Chronic facial pain and its association with dental and systemic 

comorbidities [thesis]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2017. 

INTRODUCTION: Chronic facial pain is a term that includes several 

conditions that might be present isolated or concomitant. The evidences have 

suggested an impact in general health and dental or systemic comorbidities 

can be found in these patients affecting their sensory pain perception. Thus, 

the objective of this study was to investigate patients with chronic facial pain 

about the prevalence and profile of general and local oral conditions in 

comparison to subjects with no facial pain complaint. METHODS: Hundred-

sixty-four patients from the Neuropathic Facial Pain Clinic of Hospital das 

Clínicas of the Medical School of the University of São Paulo, with mean age 

of 57.7±15.75 years old, and 133 control subjects with no pain complaints, 

with mean age of 49.83±22.55 years old, were selected. The evaluation 

protocol included: clinical and functional orofacial characteristics, previous 

medical history and sensory evaluation of the following modalities: 

mechanical (tactile and vibratory), thermal (cold and warm), pain (superficial 

and deep), electric stimulation, gustative (sweet, sour, bitter and salty) and 

olfactory thresholds. The patients were divided into two subgroups 

(neuropathic facial pain and complex facial pain). Data were statistically 

analyzed considering a significance level of 5%. RESULTS: The prevalence 

of gastrointestinal, respiratory and psychiatric diseases was higher in the 

group of patients with complex facial pain compared to the other groups 

(p<0.033, p<0.014 e p<0.001, respectively). The frequency of dental 

absences was higher in patients with neuropathic pain (49,2%) when 

compared to complex facial pain (37,9%) and controls (30,1%). The controls 

had more decays that the patients, while mandibular masticatory 

abnormalities were more frequent among the patients (p<0.50). Neuropathic 

facial patients had more bruxism (p=0.005) and the common dental, 

physiotherapic and surgical treatments were associated with abnormalities in 

sensory thresholds. Cardiovascular disease was the most common morbidity, 

and systemic conditions as well as the medication to treat them were 

associated with abnormalities in somatosensory and olfactory thresholds, 

mainly. CONCLUSIONS: The high prevalence of morbidities in patients with 

complex facial pain seems to be associated with a syndromic and functional 

aspect of these conditions; the frequency of systemic morbidities and pain 

were associated with sensory abnormalities. Patients with neuropathic facial 

pain had more mandibular function complications and teeth losses, which 

were associated with systemic morbidities. 

Descriptors: chronic pain, pain perception, comorbidity, taste perception, 

olfactory perception, pain perception 
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1.INTRODUÇÃO 
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A investigação científica das últimas décadas tem apontado para a 

importância da avaliação sensitiva de doentes que apresentam dor crônica, em 

particular aqueles com dor de origem neuropática, uma vez que seus critérios 

diagnósticos incluem alterações de sensibilidade. Por outro lado, dor facial 

complexa engloba condições idiopáticas cujos critérios são controversos e as 

morbidades, frequentes. A experiência no diagnóstico e tratamento da dor 

facial crônica indica que variados aspectos fisiopatológicos e diferentes 

condições locais ou sistêmicas, secundárias ou não à dor, podem influenciar a 

percepção álgica. Dor facial é, sem dúvida, uma das mais complexas tanto em 

termos de diagnóstico e fisiopatologia quanto em termos de apresentação 

clínica e intrincado relacionamento com morbidades associadas. 

Embora existam evidências sobre o impacto de doenças associadas à 

dor crônica, a sua apresentação clínica e curso natural apresenta-se obscuro. 

A avaliação cuidadosa de sintomas e sinais presentes nos doentes e sua 

relação com a sensibilidade e com a existência de condições concomitantes 

diretamente relacionadas ou não às algias foi o propósito deste estudo. Dor é o 

resultado final de diversas interações patológicas diante de mecanismos 

próprios, que se apresenta de forma singular em um sistema complexo. Assim, 

as interações mórbidas afetam o diagnóstico e o tratamento, sendo seu estudo 

de grande relevância no estado científico atual desta área do conhecimento. 
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2. OBJETIVO 
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O presente estudo teve como objetivo investigar doentes com dor facial 

crônica quanto à prevalência e perfil de morbidades odontológicas e 

sistêmicas, em comparação com indivíduos sem dor facial. 

  



5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 



6 
 

 

  

3.1 Dor facial crônica 

 

A dor é definida pela International Association for the Study of Pain 

(IASP) como uma “experiência sensitivo-emocional desagradável associada a 

dano tecidual real ou potencial, ou descrita em tais termos”. Historicamente, ela 

é classificada como “aguda” ou “crônica”. A dor aguda é um sintoma, 

considerada um sinal de alerta para algo errado no organismo. Normalmente, 

ela está associada a processos patológicos ou traumatismos e sua resolução 

ocorre juntamente com o processo de cicatrização dos tecidos. A dor crônica, 

com uma prevalência que varia de 7% a 40% (Andersen, 1987), é aquela que 

persiste após o tempo normal de cicatrização, não possui valor biológico ao 

organismo e é considerada como tal após três meses de evolução (Merskey e 

Bogduk, 1994). 

As dores crônicas faciais, que representam 12% das dores crônicas em 

geral (Von Korff, Dworkin et al., 1988), podem ser classificadas de acordo com 

a sua origem, podendo ser neuropáticas, neurovasculares, 

musculoesqueléticas, dentoalveolares, psiquiátricas ou referidas de outros 

segmentos do corpo (Leeuw, 2010).  

A dor neuropática, “consequência direta de uma lesão ou doença que 

afeta o sistema somato-sensitivo” (Treede, Jensen et al., 2008), representa um 

grande desafio ao profissional, correspondendo a 90% dos encaminhamentos 

externos para a Equipe de Dor Orofacial da Divisão de Odontologia do Hospital 

das Clínicas – FMUSP (Puerta, 2012). Pode ser classificada em paroxística ou 

não paroxística, sendo a primeira de forte intensidade e curta duração, 
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enquanto que a segunda se apresenta de forma mais contínua e menos 

intermitente. Os descritores mais associados são: queimação, ardência, 

formigamento, coceira, choque ou pontada, e o sintoma decorre de alteração 

periférica e/ou central. Pode haver: alodínia, hiperexcitabilidade neuronal de 

aferentes primários ou ainda mecanossensibilidade de neuromas (Rasmussen, 

1980), alterações na expressão de receptor de potenciais transitórios V1 

(TRPV1) (Ma, Zhang et al., 2005) provocando limiar ao calor reduzido e 

disparos ectópicos (Biggs, Yates et al., 2008), alterações em canais de sódio 

voltagem dependentes (Nav) (ex. Nav1.7) (Dib-Hajj, Black et al., 2009; 

Siqueira, Alves et al., 2009) e sensibilização de aferentes nociceptivos 

periféricos não traumatizados (Wu, Ringkamp et al., 2002).  

Dentre as dores faciais neuropáticas crônicas, destaca-se pelo caráter 

paroxístico a neuralgia idiopática do trigêmeo, podendo haver também 

paroxismos ou dor contínua na neuralgia pós-herpética trigeminal e na dor 

neuropática pós-traumática trigeminal. A síndrome da ardência bucal é 

considerada uma dor neuropática não paroxística e contínua (Merskey e 

Bogduk, 1994; Siqueira e Teixeira, 2012). Por outro lado, há condições faciais 

crônicas complexas de critérios controversos, como a dor facial idiopática 

persistente (odontalgia atípica e/ou dor facial atípica) e a síndrome complexa 

de dor regional, podendo apresentar mecanismos variados e alterações 

sensitivas ao menos em parte dos doentes (De Seta, Mancini et al., 2014; 

Goenka, Aziz et al., 2014). 

 A neuralgia idiopática do trigêmeo é definida como uma dor paroxística, 

normalmente unilateral, descrita como choque ou pontada, e recorrente 

(Merskey e Bogduk, 1994). Estima-se que ela afeta 4,3 pessoas a cada 

100.000 por ano nos EUA (Katusic, Beard et al., 1990). Sua fisiopatologia ainda 
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não foi totalmente esclarecida, mas a teoria amplamente aceita a relaciona à 

compressão arterial da raiz trigeminal, que altera a bainha de mielina e, 

consequentemente, altera a função membranar neuronal (Jannetta, 1967). 

Neste processo, há evidências de envolvimento dos canais de sódio voltagem 

dependentes (Siqueira, Alves et al., 2009). Para o tratamento da neuralgia 

idiopática do trigêmeo, o medicamento de primeira escolha é a carbamazepina, 

cujo mecanismo envolve canais de sódio, suprimindo a atividade espontânea 

de fibras finas (A-delta e C) e a atividade ectópica periférica (Jensen, Gottrup et 

al., 2001). Seu tratamento é multidisciplinar, podendo a neurocirurgia ser 

necessária em boa parte dos casos (Teixeira, Siqueira et al., 2006).  

A neuralgia pós-herpética trigeminal é definida como um quadro de dor 

crônica com alterações na pele, e com distribuição de um ou mais ramos do 

nervo trigêmeo subsequente a um quadro de Herpes zoster (Merskey e 

Bogduk, 1994). A dor é espontânea e contínua – descrita como queimação e 

coceira –, sendo que o doente pode apresentar quadro de alodínia ou 

hiperestesia localizada na região do dermátomo correspondente (Dworkin e 

Portenoy, 1996). Estima-se que 25% das pessoas tem chance de apresentar 

infecção por herpes zoster ao longo da vida e 3,4:1000 pacientes/ano 

desenvolvem a neuralgia pós-herpética (6,5% de risco) (Haanpaa, Laippala et 

al., 2000; Opstelten, Mauritz et al., 2002). O nervo trigêmeo é o segundo lugar 

mais afetado (10% a 15% dos casos), sendo o ramo oftálmico o mais 

acometido. O reflexo córneo-palpebral mais lento nesses doentes associa-se à 

intensidade dos paroxismos e desmielinização de fibras Aβ, enquanto que a 

dor contínua parece estar relacionada à perda de aferentes nociceptivos 

(Truini, Galeotti et al., 2008), inclusive amielínicos (Siviero, Teixeira et al., 2010; 
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Truini, Haanpaa et al., 2015). O tratamento farmacológico inclui 

anticonvulsivantes, antidepressivos e neurolépticos (Siqueira e Teixeira, 2012).  

A síndrome da ardência bucal é caracterizada por sensação de 

queimação ou disestesia intraoral, recorrente, diária, em crises que duram mais 

de duas horas ou dor contínua, crônica, sem evidência clínica de lesão ou 

doença causal(26). Estima-se que a prevalência na população em geral varie 

entre 0,7% a 15%, sendo o sexo feminino o mais afetado (Zakrewska e 

Hamlyn, 1999). Sua etiologia ainda é obscura e a fisiopatologia parece envolver 

de forma primária ou secundária o nervo corda do tímpano (Grushka, Epstein 

et al., 2003; Siviero, Teixeira et al., 2011), caracterizando-se ainda como 

sensação fantasma de origem central (Siviero, Teixeira et al., 2011). Além do 

mecanismo central claramente envolvido (Siviero, Teixeira et al., 2011), 

alterações periféricas que indicam redução da densidade de terminações 

nervosas demonstram a complexidade fisiopatológica neuropática dessa 

condição (Puhakka, Forssell et al., 2016; Yilmaz, Egbuniwe et al., 2016). Seu 

tratamento é baseado em medicamentos tópicos ou sistêmicos, sendo a droga 

de escolha o clonazepam. Como parte do tratamento, também é necessário 

remover hábitos prejudiciais e hidratar a mucosa (Grushka 1987; Siqueira e 

Teixeira, 2012).  

A dor facial idiopática persistente, também conhecida como dor facial 

atípica e/ou odontalgia atípica, é definida como dor facial crônica que não 

preenche critérios diagnósticos para outras condições álgicas do segmento 

cefálico e que se apresenta geralmente de forma contínua, unilateral, profunda 

e pobremente localizada. Trata-se de uma dor complexa baseada em 

diagnóstico de exclusão; sua fisiopatologia permanece obscura (Merskey e 

Bogduk, 1994; Siqueira e Teixeira, 2012). A incidência é de 4,4:100.000 
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indivíduos, e a prevalência é de 0,03% (Mueller, Obermann et al., 2011), 

fatores psicológicos e sintomas psiquiátricos são muito frequentes (Taiminen, 

Kuusalo et al., 2011). O tratamento farmacológico inclui antidepressivos 

tricíclicos e neurolépticos, sendo que técnicas como a estimulação magnética 

transcraniana podem apresentar efeitos positivos ao menos em parte dos 

doentes (Siqueira, Marcolin et al., 2010; Galhardoni, 2014; Galhardoni, Correia 

et al., 2015) e procedimentos neurocirúrgicos como nucleotratotomia podem 

ser indicados nos casos refratários (Siqueira e Teixeira, 2012). 

A neuralgia pós-traumática trigeminal é caracterizada por dor devido a 

traumatismo neural na região orofacial, a exemplo de cirurgia para remoção de 

terceiros molares e implantes dentários. Estima-se que 5% dos pacientes 

desenvolvam dor neuropática após cirurgias (Jaaskelainen, Teerijoki-Oksa et 

al., 2004). Trata-se de dor por desaferentação e inclui a formação de neuromas 

e microneuromas (Siqueira e Teixeira, 2001). Os sintomas podem ser: 

dormência, formigamento, queimação, choque e disestesia, bem como 

alterações tróficas decorrentes de mordidas frequentes de lábio, língua ou 

bochechas devido à perda sensitiva, dificuldade mastigatória ou ainda perda de 

paladar (Spencer e Gremillion, 2007; Siqueira, 2011; de Siqueira, Teixeira et 

al., 2014). Essa neuralgia é tratada de forma similar a outras algias 

neuropáticas orofaciais e eventuais procedimentos odontológicos podem ser 

necessários (Siqueira e Teixeira, 2012). 

A síndrome complexa de dor regional, antes conhecida como distrofia 

simpático-reflexa ou causalgia, decorre de um traumatismo e normalmente é 

uma reação desproporcional a ele. É caracterizada por dor em queimação, 

alodínia e hiperpatia. Essa síndrome não respeita o dermátomo, e podem haver 

manifestações vasomotoras como edema, eritema, sudorese anormal e 
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alterações tróficas na pele (Merskey e Bogduk, 1994). É duas a três vezes mais 

frequente no sexo feminino (Sakata, Gozzani et al., 1990) e incide em 

5,46:100.000 pessoas/ano (Sandroni, Benrud-Larson et al., 2003). Na face, há 

poucos casos relatados e, mesmo estes, condizem com a descrição da 

síndrome em outros membros (Sakamoto, Shiiba et al., 2010; Heir, Nasri-Heir 

et al., 2012; Parkitny, Wand et al., 2016). O tratamento baseia-se no alívio da 

dor e de outras manifestações que o doente apresenta, incluindo reabilitação, 

psicoterapia, uso de analgésicos comuns a adjuvantes, ou associados a outras 

categorias como anti-inflamatórios, vitamina C, bloqueios anestésicos e 

neurocirurgias (Goh, Chidambaram et al., 2017). 

Disfunção temporomandibular é um termo coletivo que engloba vários 

problemas que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação 

temporomandibular e estruturas associadas (Leeuw, 2010). Ela deve ser 

avaliada, classificada e tratada de acordo com a etiologia multifatorial e 

aspectos anatômicos e fisiopatológicos (Siqueira e Teixeira, 2012). A incidência 

anual é de 1,9% a 3,9% (Heikinheimo, Salmi et al., 1989; Kitai, Takada et al., 

1997) e pode haver associação com outras algias craniofaciais. Os tratamentos 

incluem fisioterapia, placa de mordida, estimulação elétrica transcutânea, laser 

de baixa intensidade, fármacos e outros (Siqueira e Teixeira, 2012). 

 

 

3.1.1 Alterações sensitivas e dor facial crônica 

 

Alterações sensitivas podem implicar em mecanismos neuropáticos e/ou 

inflamatórios da dor crônica facial, além de poderem se associar a condições 
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sistêmicas. Nos estudos deste grupo de pesquisa há claras evidências dessa 

implicação, como a hipoalgesia facial relacionada à hemoglobina glicada em 

diabéticos (Arap, Siqueira et al., 2010), ou a hipoestesia táctil e hiperalgesia 

dentária ao estímulo elétrico de pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) comparados a controles (Silva, 2013). Portanto, foram incluídos testes 

sensitivos quantitativos (TSQ) como instrumento complementar de avaliação da 

associação da dor facial a morbidades. 

O próprio diagnóstico da dor necessita da inclusão da avaliação 

sensitiva, uma vez que esses achados auxiliam no direcionamento do 

diagnóstico e do tratamento. Mesmo em condições como a neuralgia idiopática 

do trigêmeo, em que as anormalidades sensitivas são mais discretas, há 

alterações térmicas sutis inclusive em ramos trigeminais adjacentes (Sinay, 

Bonamico et al., 2003), além de discrepâncias mecânicas e no reflexo córneo-

palpebral (Ichida, Alvarenga da Silva et al., 2015). Alterações olfatórias e 

gustativas podem ser observadas (Siviero, Teixeira et al., 2010; de Siqueira, 

Teixeira et al., 2013), reforçando a teoria da interação sensitiva que inclui 

modalidades especiais no caso da região orofacial. O mecanismo pode 

envolver atividade do receptor TRPV-1 em fibras C trigeminais que captam a 

presença de radicais hidrogênio (Willis, 2009).  

Na neuralgia pós-herpética trigeminal, existem alterações de limiares 

sensitivos nas seguintes modalidades: tátil, frio, calor, dor superficial e dor 

profunda (Alvarez, 2008; Siviero, Teixeira et al., 2010), enquanto que doentes 

com síndrome da ardência bucal apresentam alterações nos limiares de 

detecção mecânica, de calor, gustativos e olfativos (Siviero, Teixeira et al., 

2010), hiperalgesia ao frio e maior sensibilidade à capsaicina (Mo, Zhang et al., 

2015). Também foram evidenciadas anormalidades sensitivas em parte dos 
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doentes com dor facial idiopática persistente, o que indica que pode haver um 

subgrupo que possui comprometimento neuropático (Forssell, Tenovuo et al., 

2007). Esses achados relacionam-se com a disfunção de fibras finas e 

associam-se à hipoestesia térmica e alodínia ao calor (Forssell, Tenovuo et al., 

2007). Essas alterações são sutis quando comparadas àquelas encontradas 

em doentes com neuralgia pós-herpética trigeminal (Siqueira, Siviero et al., 

2013). 

Na síndrome complexa de dor regional foram observadas alterações 

sensitivas na hemiface afetada pela dor (Sakamoto, Shiiba et al., 2010; Heir, 

Nasri-Heir et al., 2012), incluindo hiperalgesia, disestesia (Sakamoto, Shiiba et 

al., 2010) e alodínia mecânica e ao frio (Sakamoto, Shiiba et al., 2010; Parkitny, 

Wand et al., 2016). Na disfunção temporomandibular, alterações sensitivas são 

mais discretas e podem variar. Nesses doentes, foram observados: 

hiperalgesia superficial e profunda, hipoalgesia, diminuição nos limiares de 

percepção ao frio e calor (Yang, Baad-Hansen et al., 2016), e hiperalgesia ao 

frio e calor (Carvalho, Chaves et al., 2016). 

Para que os mecanismos das dores faciais crônicas se tornem 

clarificados, bem como a implicação dos achados sensitivos descritos, optou-se 

por detalhar aspectos de neuroanatomia trigeminal e fisiopatologia da dor facial 

crônica. 
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3.1.2 Neuroanatomia trigeminal e fisiopatologia da dor facial crônica 

 

Há doze pares de nervos cranianos: olfatório (I), óptico (II), óculo-motor 

(III), troclear (IV), trigêmeo (V), abducente (VI), facial (VII), vestibulococlear 

(VIII), glossofaríngeo (IX), vago (X), acessório (XI) e hipoglosso (XII). Eles 

possuem funções aferentes e eferentes, e relacionam-se não só à somestesia 

craniofacial, mas também aos sentidos especiais (Madeira, 2013). A 

sensibilidade somática abrange o tato, frio, calor, vibração, pressão, 

propriocepção e dor, enquanto que a sensibilidade especial inclui o olfato, 

visão, paladar, audição e sensação vestibular (Reznik, 1996).  

 A principal inervação sensitiva craniana se dá pelo complexo trigeminal. 

O nervo trigêmeo é subdividido em três ramos: oftálmico (V1), maxilar (V2) e 

mandibular (V3). O ramo oftálmico inerva parte do couro cabeludo, fronte, 

pálpebra superior, conjuntiva ocular, base do nariz, meninges e glândulas 

lacrimais. O ramo maxilar inerva a pálpebra inferior, região zigomática, asa do 

nariz, mucosa nasal e seio maxilar, palato, etmoide, seio esfenoide, dentes e 

gengiva superiores, e o ramo mandibular inerva o lábio inferior, dentes e 

gengiva inferiores, mento, mandíbula, parte da orelha externa e parte das 

meninges (Machado, 2006).  

Quando ocorre um estímulo doloroso, este é processado pelos aferentes 

sensitivos primários (neurônios de primeira ordem) que convergem para os 

núcleos do tronco encefálico (no subnúcleo caudal do núcleo do trato espinal 

do nervo trigêmeo), de onde sai um segundo neurônio em direção ao tálamo. 

Depois, o terceiro neurônio leva a informação do tálamo ao córtex, e a partir 

dessa região, o estímulo passa a ser percebido (Sessle, 2005).  
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O neurônio de primeira ordem recebe o estímulo através do receptor 

primário. Os receptores sensitivos podem ser classificados em proprioceptores 

e exteroceptores. Os proprioceptores são responsáveis pela informação 

sensitiva das estruturas musculoesqueléticas relacionadas à presença, posição 

e movimentação do corpo (p. ex., feixes musculares, órgãos tendinosos de 

Golgi e mecanoceptores periodontais). Já os exteroceptores fornecem 

informações da pele e mucosa e se subdividem em mecanoceptores (p. ex., 

corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Merkel e corpúsculo de Pacini, dentre 

outros), receptores térmicos e nociceptores (terminações nervosas livres) 

(Okeson, 2006; Siqueira e Teixeira, 2012).  

A velocidade com que o impulso chega aos centros mais rostrais varia 

de acordo com o tipo axônico, que pode ser Aα (mielinizado, sensibilidade táctil 

e propriocepção), Aβ e Aγ (mielinizado, tato, calor e frio), tipo Aδ (mielinizado, 

dor lenta) e tipo C (amielinizado, dor rápida) (Doretto, 2005; Okeson, 2006). A 

sensação álgica é transduzida em potenciais de ação de fibras do tipo Aδ e C 

de aferentes primários, que fazem sinapse no subnúcleo caudado do núcleo do 

trato espinal do trigêmeo, nas camadas I e V de Rexed. Há ampla 

convergência de aferências sensitivas nesta região, o que torna o fenômeno 

dor referida muito comum na região craniofacial (Sessle, 2000; Teixeira MJ, 

Braun-F JL et al., 2003). No caso da dor neuropática, há lesão central ou 

periférica do sistema nervoso que caracteriza sua fisiopatologia. 

A segunda sinapse ocorre no núcleo do trato espinal do trigêmeo, que é 

um núcleo somato-sensitivo juntamente ao núcleo sensitivo principal. Este 

núcleo está envolvido com o recebimento e modulação de estímulos referentes 

à discriminação espaço-temporal de estímulos tácteis discretos. Já o trato 

espinal do trigêmeo é dividido em três subnúcleos: oralis, interpolaris e 
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caudalis. O subnúcleo oralis está localizado na região caudal da ponte, o 

subnúcleo interpolaris está localizado na medula oblonga e o subnúcleo 

caudalis é o mais pronunciado, indo da medula oblonga ao segundo 

seguimento cervical medular. Ele está intimamente relacionado com a 

transmissão de estímulos térmicos e nociceptivos da região oral e facial 

(Munhoz, Teixeira et al., 2008). 

O principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. A substância P 

promove estimulação lenta de fibras pós-sinápticas, prolongando o potencial de 

ação gerado pelo glutamato. Diversos mediadores inflamatórios também atuam 

nas terminações nervosas livres, como citocinas, quimiocinas e prostaglandina. 

IL1β, TNF, bradicinina e fator de crescimento neural provocam descarga do 

potencial de ação por aumento das correntes de sódio e cálcio nas terminações 

periféricas dos nociceptores (Costigan, Scholz et al., 2009), o que reduz o 

limiar doloroso e ativa fibras silenciosas. Perifericamente, ocorre hiperalgesia 

primária, que é seguida de fenômenos centrais secundários e sensibilização 

periférica e central (Handwerker, 2006). As alterações neurais envolvem 

mecanismos de neuroplasticidade e alteram a rede sináptica na persistência do 

sintoma. 

A inflamação pode ter ação química nos nociceptores (Zelenka, Schafers et al., 

2005) ou ação mecânica devido ao edema (Benoliel, Wilensky, et al. 2002). 

Além disso, há liberação de neuropeptídios que promovem inflamação 

neurogênica, como a substância P, o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP), o peptídeo vasoativo, o neuropeptídeo Y, o óxido nítrico, 

entre outros (Lundy and Linden 2004). A persistência desses mecanismos pode 

ampliar o dano neural (Benoliel, Kahn et al., 2012). 
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Por outro lado, lesão do nervo gera também atividade imunológica 

periférica e central, além de ativação de células da glia (micróglia e astrócitos), 

contribuindo para a dor neuropática. Clinicamente, observa-se alteração 

sensitiva persistente mesmo quando a causa original cessou. Dentre os 

mecanismos envolvidos na manutenção da dor, destacam-se: o equilíbrio entre 

as reações compensatórias e não compensatórias do sistema nervoso ao dano 

neural, e predisposição genética que pode facilitar ou inibir o desenvolvimento 

da dor neuropática. Pode haver resposta adaptativa (como remoção de restos 

celulares e mielina após a lesão, mudanças em receptores contrabalanceando 

a perda de aferência, redução do fluxo de íons e estresse metabólico, 

estratégia celular antiapoptótica, indução de crescimento axonal e brotamento, 

remodelação sináptica e remielinização) ou mal adaptativas (alterações 

anormais de limiares sensitivos, geração de impulsos ectópicos, diminuição ou 

bloqueio da condução, crescimento abortivo, perda neuronal e cicatrizes gliais) 

(Costigan, Scholz et al., 2009). 

A sensibilidade orofacial engloba, além da somestesia, o olfato e a 

gustação, que compõem a sensação de paladar (Bartoshuk, 1988). A 

percepção sensitiva olfatória depende do reconhecimento da estrutura 

molecular do agente odorífero e varia de acordo com a sua concentração. A 

maioria dos odores são bimodais, ou seja, estimulam tanto o nervo olfatório (via 

receptores no epitélio olfatório) quanto o nervo trigêmeo (via terminações 

nervosas livres nos epitélios olfatório e respiratório) (Brand, 2006; Rawson, 

2006). A sinalização começa através de cerca de seis milhões de neurônios 

sensitivos bipolares especializados, que atuam como aferentes primários (Doty, 

2009). Cada neurônio olfatório envia informação para um glomérulo (unidade 

sináptica do bulbo olfatório), que envia potenciais de ação através do trato 
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olfatório lateral ao córtex e, subsequentemente, ao tálamo (Vassar, Chao et al., 

1994). 

Já a sensibilidade gustativa ocorre através de células agrupadas em 

botões gustativos capazes de detectar quatro tipos básicos de estímulos: 

amargo, doce, salgado e azedo (Bartoshuk e Beauchamp, 1994). Essas células 

gustativas são inervadas por neurônios sensitivos primários e excitáveis 

através de substâncias iônicas ou moleculares, gerando assim potenciais de 

ação (Buck, 2003; Bartoshuk, Snyder et al., 2005). As células gustativas 

distintas podem responder a estímulos diferentes e agir em isolado ou 

combinadas. Sua atividade elétrica é percebida por ramificações de um único 

aferente primário, que leva a informação através dos gânglios geniculados, 

petroso e/ou nodoso até o núcleo do trato solidário no bulbo (tronco encefálico) 

(Bradley e Grabauskas, 1998). No núcleo do trato solitário, as células que 

analisam o sabor são agrupadas separadamente e integram-se a outras 

modalidades somestésicas da língua. Através da região parvocelular do núcleo 

ventroposteromedial do tálamo, a informação segue a uma porção do córtex 

que é rostral ao córtex somatossensitivo da língua (Buck, 2003).  

No caso da percepção oral, há integração somestésica, gustativa e 

olfativa (Sherrington, 1947), o que pode ser evidenciado clinicamente como 

alterações gustativas e olfativas após traumatismo trigeminal (Ichida, de 

Almeida et al., 2015). Essas anormalidades sensitivas também são observadas 

em doentes com síndrome da ardência bucal e neuralgia pós-herpética 

trigeminal (Siviero, Teixeira et al., 2010; Siviero, Teixeira et al., 2011). 
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3.2 Morbidades odontológicas e a dor facial crônica 

 

Dor crônica frequentemente se relaciona à presença de morbidades, e a 

região craniofacial não é exceção. A exemplo, cefaleia e dor generalizada são 

queixas comuns nesses doentes (de Siqueira, Teixeira et al., 2013), bem como 

queixas de xerostomia, dor dental, dor miofascial mastigatória secundária e 

outras anormalidades relacionadas à procedimentos dentários aos quais foram 

submetidos (Siqueira, Nóbrega et al., 2004; de Siqueira, da Nobrega et al., 

2006; de Siqueira, da Nobrega et al., 2007; Ichida, Alvarenga da Silva et al., 

2015). Muitas delas contam com mecanismos neuropáticos e/ou inflamatórios. 

No entanto, as alterações sensitivas que podem estar presentes ainda não 

foram estudadas ou bem compreendidas. 

Doentes com neuralgia idiopática do trigêmeo apresentam mais queixas 

mastigatórias, maior período de uso de prótese, maior perda da dimensão 

vertical e sensação de má condição bucal quando comparados a indivíduos 

saudáveis (Ichida, Alvarenga da Silva et al., 2015). A dor miofascial secundária 

decorre de sensibilização central causada pela dor crônica e da postura 

antálgica (de Siqueira, da Nobrega et al., 2007). Pode haver maior prevalência 

de secura bucal, língua fissurada e bruxismo nos doentes com dor neuropática 

orofacial (de Siqueira, Teixeira et al., 2013), além de comprometimento da 

higiene oral devido à dor, o que facilita o aparecimento de infecções orais como 

doença periodontal e cáries (Nóbrega, Siqueira et al., 2007). Essas doenças 

promovem inflamação local, sensibilização periférica, hiperalgesia, aumento de 

citocinas circulantes, alodínia, e perda de dentes, o que compromete a nutrição 

e a mastigação (Fabri, Siqueira et al., 2009; de Souza Rolim, Fabri et al., 2014). 
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É importante ressaltar que a saúde bucal é considerada um fator fundamental 

da saúde geral (Kandelman, Petersen et al., 2008).  

A prevalência de dor dentária e periodontal é alta; 35,6% dos 

adolescentes brasileiros queixaram-se desse sintoma (Borges, Cascaes et al., 

2008), e infecção periodontal afeta 90% da população adulta (Ministério da 

Saúde, 2003). 

A cárie é a principal causa de dor dentária. É uma doença infecciosa 

crônica que causa desmineralização dos tecidos dentários, cavitação, e 

inflamação pulpar (Haffajee e Socransky, 2005). É fator álgico determinante em 

pacientes com dor neuropática pois contribui para a sensibilização periférica e 

central, especialmente quando associada a outras síndromes dolorosas 

orofaciais crônicas (Fabri, Siqueira et al., 2009; Siqueira e Teixeira, 2012). A 

dor é comumente referida e provoca intensa inflamação neurogênica. 

A doença periodontal é uma condição infecto-inflamatória que afeta a 

gengiva e os tecidos ao redor dos dentes, também de alta prevalência (90%). É 

causa frequente de perdas dentárias e comprometimento subsequente da 

mastigação e nutrição (Wiebe e Putnins, 2000). Há evidências de sua relação 

com várias condições como a endocardite bacteriana, artrite reumatoide, 

doença coronariana, acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus, parto 

prematuro, pneumonia bacteriana aguda e demências (Pussinen, Jousilahti et 

al., 2003; Beck e Offenbacher, 2005; Gatz, Mortimer et al., 2006; Lalla, Kaplan 

et al., 2007; Kamer, Craig et al., 2008; Watts, Crimmins et al., 2008; 

Chambrone, Pannuti et al., 2011; Savioli, Ribeiro et al., 2012; de Souza Rolim, 

Fabri et al., 2014; Fabri, Savioli et al., 2014; Baddour, Wilson et al., 2015; 

Cestari, Fabri et al., 2016). Há profunda relação entre a doença periodontal e a 
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inflamação sistêmica crônica desencadeada por ela, o que gera um estado pró-

inflamatório e imunológico que pode contribuir para outras condições que o 

paciente apresenta, inclusive a dor crônica (Fabri, Siqueira et al., 2009). Trata-

se de preocupação secular devido à presença do foco infeccioso periodontal 

que se caracteriza por bactérias anaeróbias e Gram negativas, além do 

aumento sérico de citocinas circulantes (Rolim, 2010; Cestari, 2013). 

Outras infecções bucais também podem estar associadas à dor orofacial 

e ao processo inflamatório neurogênico e crônico (Siqueira e Teixeira, 2012). 

No geral, há ainda carência de estudos que tenham investigado as principais 

morbidades odontológicas associadas à dor, bem como sua prevalência e 

característica. Alterações sensitivas características da dor neuropática podem 

predispor anormalidades tróficas desse segmento, que merecem avaliação e 

inclusão na abordagem do doente complexo. 

 

 

3.3 Morbidades sistêmicas e dor facial crônica 

 

Com o aumento da expectativa de vida, a presença de morbidades 

associadas é cada vez mais comum na população de forma geral e, 

consequentemente, nos doentes com dor orofacial. Em estudo realizado por 

Barros et al em 2003, observou-se que 29,9% dos entrevistados apresentavam 

ao menos uma doença crônica (Barros, César; et al., 2006). No Brasil, em 

2007, 72% das mortes foram atribuídas a doenças crônicas como as que 

afetam o sistema cardiovascular, respiratório, diabetes e câncer, dentre outras, 

enquanto que apenas 10% estiveram relacionadas a doenças infecciosas e 
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parasitárias (Silva-Junior, 2009). Fica claro que é cada vez mais importante 

estudar a implicação dessas condições nos doentes com dor crônica, uma vez 

que, ao menos em parte, essas doenças compartilham mecanismos e, 

portanto, podem apresentar algum impacto no diagnóstico, tratamento e 

abordagem do doente. 

Das doenças cardiovasculares, a HAS é a mais prevalente. Ela afeta 

24% das mulheres e 17,3% dos homens acima de 20 anos, e cerca de 50% 

dos indivíduos com mais de 60 anos de idade. Seu tratamento se baseia no 

uso de medicamentos anti-hipertensivos e mudanças nos hábitos de vida. 

Trata-se da doença sistêmica mais comumente observada em doentes com 

neuralgia idiopática do trigêmeo (Jainkittivong, Aneksuk et al.; Siqueira, 

Teixeira et al., 2009). O tratamento farmacológico inclui medicamentos 

diuréticos (Craig e Stitzel, 2004), vasodilatadores (antagonistas de canais de 

cálcio voltagem-dependentes e agonistas de canais de potássio), bloqueadores 

adrenérgicos (α-bloqueadores e β-bloqueadores), entre outros (Craig e Stitzel, 

2004). Além disso, destaca-se a doença cerebrovascular e a aterosclerose, que 

apresentam fundo inflamatório e aumento de citocinas circulantes (IL-1 e TNF-

α), aumento da expressão de moléculas de adesão leucocitária, aumento de 

substâncias quimiotáticas (MCP-1 e M-CSF) que promovem a cascata 

inflamatória, entre outros (Gomes, Telo et al., 2010). Há uma relação direta 

com o nível de colesterol no sangue, sendo que, na população americana, 20% 

dos indivíduos adultos necessitam de tratamento (Collins, Peto et al., 2002). As 

estatinas são potentes inibidores competitivos da enzima HMG CoA redutase, 

enzima que limita a velocidade de biossíntese do colesterol (Craig e Stitzel, 

2004). 
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Outro grupo de doenças frequentes e que podem relacionar-se tanto 

com morbidades psiquiátricas e o estresse, bem como apresentar-se como dor 

são as doenças gastrointestinais. É importante ressaltar que a boca é parte 

desse sistema, e que a inervação da parte alta digestiva se dá através de 

nervos cranianos. Dores da região torácica podem se referir à mandíbula, e 

mecanismos de sensibilização central podem estar envolvidos na associação 

dessas condições. As doenças gastrointestinais apresentam alta prevalência e 

estão associadas à hábitos de vida diária alimentares ou comportamentais. 

Doenças inflamatórias do intestino afetam 37-246/100.000 nos Estados Unidos 

(Loftus, 2004) e são responsáveis por 35:100.000 visitas médicas (Everhart e 

Ruhl, 2009). No Brasil, a prevalência de refluxo gastroesofágico (RGE) é de 

48,2%, o que torna essa doença relevante (Nader, Costa et al., 2003). O RGE 

decorre do fluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou 

órgãos adjacentes, acarretando sintomas álgicos devido à lesão tecidual 

(Moraes-Filho, Cecconello et al., 2002). O tratamento inclui antiácidos, 

antagonistas de receptores de histamina e inibidores da bomba de próton 

(Craig e Stitzel, 2004). 

Na região orofacial, as doenças infecciosas e inflamatórias mais comuns 

relacionam-se à boca e à região otorrinolaringológica. Doenças respiratórias 

agudas e crônicas são muito comuns, e ocupam o segundo lugar dentre as 

principais causas de internações pelo Sistema Único de Saúde (Toyoshina, Ito 

et al., 2005). O processo imunoinflamatório presente na rinite, sinusite e asma 

envolve mastócitos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, monócitos, linfócitos T e 

B, neutrófilos, plaquetas, fibroblastos, células endoteliais e epiteliais, bem como 

mediadores do tipo: citocinas, leucotrienos, prostaglandinas, óxido nítrico, 

quimiocinas, moléculas de adesão, fator nuclear kapa B, entre outros. A 
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exposição aos alérgenos está associada a reações imediatas e tardias, e ao 

aumento da reatividade brônquica não específica à metacolina e à histamina. A 

resposta tardia inclui a liberação das citocinas pró-inflamatórias e a ativação 

das células endoteliais (Kaliner e Lemanske, 1992). O permanente 

remodelamento das vias aéreas pela ativação imunológica do tecido conjuntivo 

pode induzir um grau variável de obstrução brônquica irreversível. Na mucosa 

nasal, detecta-se um espessamento histopatológico progressivo associado ao 

aumento da resistência ao fluxo aéreo nasal (Togias, Naclerio et al., 1988). A 

mucosa nasal é inervada pelo complexo trigeminal, e é evidente que a infecção 

e a inflamação crônica dessas áreas causam hiperalgesia e sensibilização 

periférica e central (Lee, Naclerio et al., 1994; Baraniuk, 1997) .  

Alteração nos limiares olfativos e gustativos é observada em doentes 

com rinossinusite crônica (Raviv e Kern, 2006) e rinite alérgica (Rydzewski, 

Pruszewicz et al., 2000). O tratamento inclui anti-inflamatórios hormonais e não 

hormonais, além de fármacos anti-histamínicos e vasoconstritores (Craig e 

Stitzel, 2004). 

A Diabetes mellitus é uma doença endócrina que compromete o tecido 

nervoso, causando neuropatia periférica. Ela afeta 5,3% dos brasileiros com 

mais de 20 anos (Viacava, 2010), sendo que a mortalidade nesses indivíduos é 

57% mais alta do que na população em geral. Ao lado da artrite, essa é uma 

das doenças sistêmicas mais comuns em doentes com neuralgia pós-herpética 

trigeminal (Opstelten, Mauritz et al., 2002; Johnston, Udall et al., 2014). Seu 

tratamento é baseado na associação entre mudanças de hábitos alimentares e 

comportamentais, e hipoglicemiantes orais, ou insulina, nos casos mais graves 

(Montal e Paulo, 2015).  
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Outra doença endócrina que pode associar-se à dor crônica é o 

hipotireoidismo, afetando de 0,5% a 1% da população. A tireoide é de grande 

importância para a regulação metabólica, e sua disfunção pode afetar a lipólise. 

O hormônio tireoestimulante insuficiente leva ao aumenta sérico de PLA2-IIA 

que, por sua vez, metaboliza fosfolipídios. Em seguida, ocorre catalisação da 

hidrólise fosfolipídea, resultando em ácidos graxos (como o ácido 

araquidônico). Os eicosanoides derivados do ácido araquidônico incluem as 

prostaglandinas e têm papel no estresse oxidativo e na função 

imunoinflamatória (Zhang, Zhang et al., 2016). O tratamento do hipotireoidismo 

baseia-se na reposição hormonal (Craig e Stitzel, 2004). 

As doenças psiquiátricas são importantes comorbidades em dor crônica, 

claramente documentadas em diversos estudos, destacando-se sua relação 

com fibromialgia (Bateman, Sarzi-Puttini et al., 2016), cefaleias primárias 

(Louter, Wilbrink et al., 2016), síndrome dolorosa miofascial (Simons, Travell et 

al., 2005), disfunção temporomandibular (Velly, Look et al., 2011) e DFIP 

(Takenoshita, Sato et al., 2010). Dentre elas, a depressão e a ansiedade são 

as mais comuns (Cassem, 1990). A prevalência de depressão foi de 18,8% no 

Brasil em 2003 (WHO, 2010), sendo que apresenta-se em 5%-10% dos adultos 

em geral (Andrade, Walters et al., 2002).  

A fisiopatologia da depressão envolve alteração nos neurotransmissores 

serotonina e noradrenalina (Bair, Robinson et al., 2003; Han and Pae, 2015), 

acetilcolina e dopamina. Há anormalidades em várias regiões cerebrais, com 

destaque para o sistema límbico, amigdala, insula e substância cinzenta 

periaquedutal (Fields, 2000; Bair, Robinson et al., 2003). Essas alterações 

também são observadas em doentes com dor crônica em geral. Doentes com 

neuralgia idiopática do trigêmeo e disfunção temporomandibular apresentam 
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escores mais altos de ansiedade e depressão quando comparados a doentes 

com outras enfermidades não dolorosas (Castro, Siqueira et al., 2008), sendo 

que há maior prevalência de dor por estímulo isquêmico nesses indivíduos 

(Thompson, Correll et al., 2016). Diversos medicamentos utilizados no 

tratamento dos transtornos do humor são também utilizados em dor crônica, 

como anticonvulsivantes e antidepressivos, entre outros (Craig e Stitzel, 2004). 

 A presença de morbidades locais e sistêmicas influencia na 

sensibilização trigeminal periférica e/ou central, o que altera limiares sensitivos 

e tem implicações diagnósticas e de tratamento no doente com dor neuropática 

orofacial (Koutris, Visscher et al., 2013). O tratamento medicamentoso para a 

dor parece ser influenciado negativamente quando há morbidades associadas, 

o que as torna relevantes. Indivíduos com cefaleia ou dor facial apresentaram 

mais morbidades do que pessoas sem dor em um estudo do nosso grupo (de 

Siqueira, Vilela et al., 2015). 

Diversos estudos identificaram alterações sensitivas associadas a 

doenças sistêmicas, embora a implicação dessas alterações quando há 

comorbidade dolorosa associada não é conhecida. Pacientes com HAS 

apresentam hipoestesia e hipoalgesia (Guasti, Zanotta et al., 1999; Viggiano, 

Zagaria et al., 2009). No caso dos diabéticos, esses podem apresentar 

alterações sensitivas térmicas ou álgicas (Chao, Hsieh et al., 2007; Arap, 

Siqueira et al., 2010), enquanto que o hipotireoidismo pode contribuir para 

neuropatia de fibras finas e grossas (Nebuchennykh, Loseth et al., 2010).   
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS  
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4.1 Casuística 

 

 Neste estudo transversal caso-controle, foram incluídos 164 doentes 

com dor facial crônica acompanhados no Ambulatório de Dor Neuropática 

Orofacial da Equipe de Dor Orofacial do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, juntamente com 133 pacientes-

controles. Todos foram avaliados entre 2002 e 2012 através de um protocolo 

sistematizado e completo. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo sob o número 0751/10 (ANEXO 1). Todos os sujeitos da 

pesquisa concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. A média de idade dos doentes foi de 57,7±15,75 (18-88) 

anos, sendo que 138 (84,1%) eram mulheres. A média de idade dos controles 

foi de 49,8±22,5 (18-89) anos, sendo que 70 (52,6%) eram mulheres. As 

características demográficas dos sujeitos avaliados foram comparadas 

utilizando-se o teste Qui-quadrado de Pearson e o teste T de Student, sendo 

que houve diferença estatística (p<0,001 e p<0,001 respectivamente) (SPSS 

20.0; SPSS Inc., Illinois, EUA). 

  

 Critérios de inclusão dos doentes 

 Os doentes deveriam apresentar dor na face por período maior do que 

seis meses anterior à avaliação e ter idade maior ou igual a 18 anos. O 

diagnóstico das condições álgicas faciais (neuralgia idiopática do trigêmeo, 

neuralgia pós-herpética trigeminal, neuropatia pós-traumática trigeminal, 

síndrome da ardência bucal, dor facial idiopática persistente, síndrome 
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complexa de dor regional facial e disfunção temporomandibular) foi realizado 

segundo critérios da IASP (Merskey e Bogduk, 1994) e da International 

Headache Society (IHS) (Olesen e Steiner, 2004). 

 Critérios de inclusão dos controles 

 Os controles não deveriam apresentar qualquer queixa de dor facial ou 

generalizada nos últimos seis meses e ter idade maior ou igual a 18 anos. 

 Critérios de exclusão dos doentes e controles 

 Tanto doentes quanto controles não deveriam apresentar qualquer 

queixa de dor generalizada a esclarecer, tampouco deveriam estar em 

investigação médica sem diagnóstico determinado. Também foram excluídos 

indivíduos que não estivessem em acompanhamento médico periódico 

preventivo ou de controle. 

 A Tabela 1 apresenta a distribuição dos doentes segundo o diagnóstico. 

Os doentes foram alocados em dois subgrupos de acordo com o padrão da dor 

(neuropático puro ou síndrome complexa): 

1. Grupo de dor facial neuropática (N=61): foram incluídos neste 

subgrupo doentes diagnosticados com neuralgia idiopática do 

trigêmeo (N=42), neuralgia pós-herpética trigeminal (N=7), neuropatia 

pós-traumática trigeminal (N=12). A média de idade foi de 59.0±16,0 

anos, sendo que 46 (75,4%) eram mulheres. 

2. Grupo de dor facial complexa (N=103): foram incluídos neste grupo 

doentes diagnosticados com síndrome da ardência bucal (N=62), dor 

facial idiopática persistente (N=23), disfunção temporomandibular 

(N=13) e síndrome complexa de dor regional facial (N=5). A média de 

idade foi de 57,0±15,6 anos, sendo que 92 (89,3%) eram mulheres. 
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 Entre esses dois subgrupos estudados, não houve diferença estatística 

quanto à idade (p=0,443), embora tenha havido quanto ao sexo (p<0,001). 

 
Tabela 1. Diagnósticos, idades e sexo dos doentes de acordo com o 
diagnóstico de dor orofacial (N=164) 

 Idade (anos) 
média±DP 

(mínimo-máximo) 

Sexo 
N (%) 

Ramo 
afetado  
N (%) 

Síndrome da ardência bucal (N=62) 62,3±13,2 (37-88)*** 58 (93,5) mulheres - 
Neuralgia idiopática do trigêmeo 
(N=42) 

61,5±12,5 (29-87) 30 (71,4) mulheres 1 (2,4) V1 
10 (23,8) V2 
16 (38,1) V3 
1 (2,4) V1-2 
12 (28,6) V2-3 
2 (4,8) V1-2-3 

Dor facial idiopática persistente 
(N=23) 

50,5±13,1 (28-73) 16 (69,5) mulheres 6 (26,1) V2 
3 (13,0) V3 
3 (13,0) V2-3 
11 (47,9) outro# 

Neuralgia pós-traumática trigeminal 
(N=12) 

42,4±17,9 (15-70) 12 (100) mulheres 1 (8,3) V2 
5 (41,7) V3 
2 (16,7) V2-3 
4 (33,3) outro 

Síndrome complexa de dor regional 
(N=5) 

39,00±19,4 (14-61) 5 (100) mulheres 5 (100) outro 

Disfunção temporomandibular 
(N=13) 

49,6±18,2 (24-83) 13 (100) mulheres - 

Neuralgia pós-herpética trigeminal 
(N=7) 

72,1 ±9,8 (56-84) 4 (57,1) mulheres 4 (57,1) V1 
2 (28,6) V1-2 
1 (14,3) outro 

P* <0,001** <0,001****  

*Dados em média, desvio padrão (DP), frequências e porcentagens 
** ANOVA um fator 
***Testes T (idade) / diferenças: neuralgia pós-herpética e idiopática (p=0,040); neuralgia pós-herpética e 
pós-traumática (p<0,001); neuralgia pós-herpética e síndromes (p=0,003); neuralgia pós-herpética e dor 
facial idiopática (p<0,001); neuralgia pós-herpética e disfunção (p=0,008); neuralgia idiopática e pós-
traumática (p<0,001); neuralgia idiopática e síndrome complexa (p<0,001); neuralgia idiopática e dor facial 
idiopática (p<0,001); neuralgia idiopática e disfunção (p=0,010); ardência e neuralgia pós-traumática 
(p<0,001); ardência e síndrome complexa (p<0,001); ardência e dor facial idiopática (p<0,001); ardência e 
disfunção (p=0,004);  
****Teste Qui-quadrado de Pearson  
#outro: não respondeu ou não corresponde ao território de inervação trigeminal 
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4.2 Protocolo de avaliação 

 

Os doentes e controles foram avaliados por um mesmo protocolo, que 

incluiu: 

1. Ficha clínica EDOF-HC (Equipe de Dor Orofacial do Hospital das 

Clínicas da FMUSP), para o diagnóstico de dor orofacial, que inclui: 

queixa principal, características principais de dor (localização, qualidade, 

duração, fatores de alívio, fatores de piora, intensidade pela escala 

visual analógica), cefaleia, dor generalizada, morbidades e história 

médica (Siqueira e Teixeira, 2001; Siqueira, Nóbrega et al., 2004) 

(Anexo 2); 

2. Protocolo de avaliação sensitiva superficial (dor, tato, frio, calor), 

aplicado bilateralmente em pontos distintos da face (correspondentes 

aos três ramos trigeminais: 2 cm acima da pálpebra superior, 2 cm 

acima da comissura labial, 1 cm abaixo da comissura labial), músculos 

masseter e temporal (algiometria de profundidade) e dentes 

(sensibilidade elétrica) (Siqueira, Okada et al., 2006; Alvarez, de 

Siqueira et al., 2007). Os sujeitos foram avaliados na posição sentada, 

com a cabeça repousando em uma superfície lisa, em uma sala 

silenciosa com proteção acústica nas paredes e a porta fechada. 

Apenas o sujeito e o pesquisador estiveram na sala. Os indivíduos foram 

orientados a permanecer concentrados, com os olhos fechados durante 

todo o exame, devendo informar quando percebiam o estímulo e qual o 

estímulo aplicado. Apenas o pesquisador tinha conhecimento da ordem 

dos estímulos. 
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 (1) Limiares gustativos (Siqueira et al., 2006a; Siviero et al., 

2010):  as seguintes quatro substâncias, correspondentes aos 

quatro  sabores básicos, foram testadas. Para cada teste, uma 

gota da  substância foi aplicada à língua, iniciando-se pela menor 

 concentração, intercalada com uma gota de água destilada; as 

 concentrações foram aumentadas até que o sujeito identificasse o 

 estímulo. 

  - Doce: glicose: 0,01M; 0,032M; 0,1M; 0,32M; 1,0M; 

  - Salgado: cloreto de sódio: 0,01M; 0,032M; 0,1M; 0,32M;  

  1,0M; 

  - Azedo: ácido cítrico: 0,00032M; 0,001M; 0,0032M; 0,01M; 

  0,032M; 

  - Amargo: ureia: 0,1M; 0,32M; 1,0M; 3,2M; 10,0M; 

 (2) Limiares olfativos (Siqueira et al., 2006a; Siviero et al., 2010): 

 os sujeitos foram avaliados através de solução de isopropanol em 

 garrafas de polietileno intercaladas com garrafas de água 

destilada,  iniciando-se pela menor concentração até o indivíduo 

detectar o  estímulo: 0,09%, 13,0%, 23,0%, 35,0%, 53,0%, 70,0%; 

(3) Percepção térmica (frio e calor): testes térmicos foram 

 realizados utilizando-se o equipamento MSA (Somedic, Suécia). A 

 temperatura de base foi 32oC e a área de contato do térmodo era 

 de 9 X 9 mm. Os limiares de detecção de frio e calor foram 

obtidos  através da variação de temperatura em uma 

velocidade de 1oC/s.  Foram realizadas três medidas para 

cada limiar e as médias e    desvios padrões foram considerados 

na análise; 
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 (4) Percepção mecânica táctil: limiares tácteis foram obtidos 

 através de um conjunto padronizado de filamentos de vonFrey 

com  pontas arredondadas de 0,5 mm de diâmetro aplicados através de 

 um equipamento eletrônico (IITC, WoodlandHills, EUA). As 

 medidas foram realizadas em g/mm2; 

 (5) Percepção mecânica vibratória: limiares vibratórios foram 

 testados através do equipamento eletrônico Vibrometer (Somedic, 

 Suécia) com um vibrador pesando 650g e uma área redonda de 

 contato de 1 cm2 utilizada perpendicularmente aos pontos 

 avaliados, com uma variação de estímulo de 1Hz/s. O método de 

 cálculo consiste na média entre os limiares de aparecimento e 

 desaparecimento detectados pelo sujeito; 

(6) Percepção dolorosa (algiometria de superfície): limiares de dor 

 de superfície foram testados com agulhas descartáveis de 30 mm 

 de comprimento por 0,7 mm de diâmetro aplicadas através de um 

 equipamento eletrônico (IITC, WoodlandHills, EUA), sendo as 

medidas coletadas em g/mm2; 

(7) Percepção dolorosa (algiometria de profundidade): limiares de 

 dor de profundidade foram testados através do algiômetro 

 eletrônico Somedic (Suécia), aplicado perpendicularmente à área 

 avaliada (músculos masseteres e temporais). As medidas foram 

obtidas em kPa; 

(8) Percepção mecânica elétrica dolorosa (dentes): limiares 

dolorosos ao estímulo elétrico foram obtidos através do sistema 

Pulpotest (Sybronendo, EUA) que apresenta uma área de contato 

de 1cm2 para o estímulo e uma superfície metálica posicionada a 
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2 cm de distância para o fechamento do circuito elétrico. O 

estímulo iniciava em 0A e era aumentado em uma velocidade de 

1A/s até a percepção mecânica elétrica pelo sujeito.  

 4.3 Análise estatística 

 

Os dados foram descritos através de médias, desvios padrão, medianas, 

variações, frequências e porcentagens; as variáveis quantitativas foram 

testadas quanto à distribuição normal através dos testes Kolmogorov-Smirnoff 

e gráficos Q-Q. Para a análise dos resultados do TSQ, os valores outliers foram 

insurizados.1 Foram calculadas as médias de cada modalidade sensitiva e 

realizadas comparações entre as regiões faciais. Para doentes com 

diagnósticos bilaterais, o lado doente foi considerado na análise no lugar dos 

lados direito e esquerdo. Inicialmente, foram utilizados os testes ANOVA um 

fator (paramétrico) e Mann-Whitney (não paramétrico). O teste Qui-quadrado 

foi utilizado para as variáveis qualitativas nominais e ordinais. Para a análise de 

interação entre variáveis de morbidades, medicamentos, tratamentos prévios e 

sensibilidade, foi realizado teste de análise de variância múltipla (MANOVA). O 

nível de significância foi de 5%. Todas as análises foram realizadas com SPSS 

20.0 (SPSS inc., Chicago IL®).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Os valores outliers são substituídos pelo valor extremo ±3 desvios-padrões. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.RESULTADOS 
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5.1 Características gerais dos grupos de estudo e grupo controle 

 

O tempo médio de duração da dor no grupo de dor facial neuropática foi 

de 5,36±5,76 anos e a média de intensidade pela escala visual analógica foi de 

8,0±2,9. A dor era diária em 49 (80,3%), de duas a três vezes por semana em 

cinco (8,2%), de semanal a mensal em três (4,9%) e constante em apenas um 

(1,6%) doente. Por outro lado, no grupo de dor facial complexa, a média de 

duração da dor foi de 7,74±2,19 anos e a média de intensidade foi de 6,0±5,9. 

A dor foi descrita como diária por 82 (79,6%), de duas a três vezes por semana 

em oito (7,8%) e de semanal a mensal em um (1,0%) doente. Em dois (1,9%) 

casos, não houve regularidade de periodicidade. Nessa comparação, houve 

diferença estatística entre os grupos quanto à intensidade de dor (p=0,034), 

mas não com relação à duração (p=0,564) e periodicidade (p=0,208).   

No grupo de dor facial neuropática, a dor era espontânea em 42 (68,9%) 

doentes, provocada em 11 (18%), ambos padrões em cinco (8,2%) e sem 

padrão definido em um (1,6%), enquanto que no grupo de dor facial complexa, 

82 (79,6%) doentes descreveram a dor como espontânea, oito (7,8%) como 

provocada, quatro (3,9%) reportaram ambos os padrões e um (1,0%) não 

apresentava padrão definido. Quanto à periodicidade, não houve diferença 

entre os grupos (p=0,148). 

Os doentes do grupo de dor facial neuropática descreveram a dor 

principalmente como choque (65,5%) e latejante (26,2%), enquanto que no 

grupo de dor facial complexa as descrições mais comuns foram de dor latejante 

(28,1%) e em pontadas (17,4%) (p<0,001). Além dos descritores, a 

comparação entre os grupos de estudo quanto a fatores de melhora e piora e 

período de dor pode ser observada na Tabela 2.  
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Tabela 2. Descritores, fatores de melhora, fatores de piora e período de 
dor de acordo com o grupo (dor facial neuropática e dor facial complexa) 
(N=164) 

  Grupos de estudo P* 

    

Dor 
neuropática 

(N=61) 

Dor 
complexa 
(N=103) 

<0,001 

Descritores 

Choque 40 (65,5%) 8 (7,7%) 

Latejante 16 (26,2%) 29 (28,1%) 

Pontada 16 (26,2%) 18 (17,4%) 

Queimação 13 (21,3%) 14 (13,6%) 

Contínua 6 (9,8%) 11 (18%) 

Peso 3 (4,9%) 11(18%) 

Coceira 1 (1,6%) 1 (0,9%) 

Dormência 2 (3,2%) 0 

Outros 2 (3,2%) 0 

Fatores de 

melhora 

Medicação 23 (37,7%) 30 (29,1%) 

0,039 

Atividades de lazer, de 
descanso e espirituais 

  9 (14,7%) 6 (5,8%) 

Tratamentos bucais e 
movimentos mandibulares 

  0 12 (11,6%) 

Toque na face 3 (4,9%) 3 (2,9%) 

Temperatura  3 (4,9%) 3 (2,9%) 

Alimentos 0 6 (5,8%) 

Tratamentos fisioterápicos 1 (1,6%) 2 (1,9%) 

Nenhum 20 (32,7%) 36 (34,9%) 

Fatores de piora 

Estresse  12 (19,6%) 14 (13,6%) 

0,014 

Temperatura 17 (27,8%) 14 (13,6%) 

Movimentação orofacial ou 
fatores relacionados à boca 

11 (18%) 17 (16,5%) 

Sabor dos alimentos 3 (4,9%) 9 (8,7%) 

Toque na face 4 (6,5%) 4 (3,8%) 

Movimentação corporal 1(1,6%) 5 (4,8%) 

Qualquer atividade 6 (9,8%) 0 

Atividades cotidianas 0 4 (3,8%) 

Nenhum 10 (16,4%) 38 (36,8%) 

Período da dor Variável 31 (50,8%) 63 (61,1%) 0,329 
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Durante o sono 0 1 (0,9%) 

Noite 7 (11,4%) 12 (11,6%) 

Manhã 5 (8,2%) 7 (6,7%) 

Tarde 5 (8,2%) 4 (3,8%) 

Durante as refeições 1 (1,6%) 1 (0,9%) 

Nenhum 10 (16,4%) 7 (6,7%) 

*Dados em frequências e porcentagens 

**Teste Qui-quadrado 

 

 

As diferenças estatísticas na prevalência de doenças sistêmicas podem 

ser observadas na Tabela 3. Houve maior prevalência de doenças 

gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas no grupo de dor facial complexa 

quando comparado aos outros dois grupos estudados (dor facial neuropática e 

controle) (p<0,033; p<0,014 e p<0,001, respectivamente).  

 
Tabela 3. Prevalência de morbidades sistêmicas de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 

 

Morbidades Grupos P** 

 Dor Neuropática (N=61) Dor Complexa (N=103) Controle (N=133)  

Cardiovasculares 28 (45,9%) 38 (36,9%) 51 (38,3%) 0,496 

Respiratórias 7 (11,5%) 31 (30,1%) 22 (16,5%) 0,006 

Psiquiátricas 3 (4,9%) 29 (28,2%) 9 (6,7%) >0,001 

Gastrointestinais 6 (9,8%) 27 (26,2%) 20 (15,1%) 0,015 

Endocrinológicas 8 (13,1%) 15 (14,6%) 8 (6%) 0,077 

Outras** 11 (18%) 11 (10,7%) 8 (6%)  0,035 

 *Dados em frequências e porcentagens.  
**Teste Kruskal-Wallis 
***Diferença entre grupos verificados dois a dois pelo Teste Mann-Whitney: 
-Diferença entre controle e dor neuropática: outras (p=0,009); 
-Diferença entre controle e dor complexa: respiratórias (p=0,014), psiquiátricas 
(p<0,001), gastrointestinais (p=0,033); 
-Diferença entre neuropática e complexa: respiratórias (p=0,006), psiquiátricas 
(p<0,001), gastrointestinais (p=0,012). 
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Na Tabela 4, pode-se observar a comparação entre os grupos avaliados 

quanto aos limiares de sensibilidade somestésica. No lado afetado, o grupo de 

dor facial neuropática apresentou limiares maiores de algiometria profunda 

(p=0,035; Tabela 4 e Figura 1), sensibilidade térmica ao frio (p=0,013; Tabela 4 

e Figura 2) e sensibilidade vibratória (Tabela 4; Figura 3). O grupo de dor facial 

complexa apresentou maiores limiares sensitivos ao frio (p<0,015; Tabela 4 e 

Figura 2), à vibração mecânica (p<0,026; Tabela 4 e Figura 3), à dor superficial 

(p=0,037; Tabela 4 e Figura 4) e ao estímulo elétrico (p<0,007; Tabela 4 e 

Figura 5). Não houve diferenças na avaliação térmica ao calor e táctil (Tabela 4 

e Figuras 6 e 7). 

Tabela 4. Média de limiares somestésicos (algiometria profunda e 
superficial, sensibilidade térmica ao frio e calor, limiares mecânicos 
vibratórios e tácteis e estimulação elétrica) de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

  Grupo 

 Região Dor 
neuropática 

(n=61) 

Dor complexa 
(n=103) 

Controle 
(N=133) 

P** 

      
      
Algiometria profunda 
(kPa) 

Lado afetado 236,08±91,14 209,22±99,54 198,84±92,44 0,041* 
Lado controle 235,21±101,54 211,59±105,33 206,51±89,04 0,157 

Algiometria superficial 
(g/mm

2
) 

Lado afetado 11,13±8,81  11,33±8,10 8,83±6,42 0,024* 

Lado controle 11,36 9,16 10,65±8,04 9,24±6,69 0,156 

Frio (°C) Lado afetado 6,54±3,23 6,55±3,53 5,14±2,78 0,001* 

Lado controle 6,85±3,57 6,83±4,08 5,51±2,84 0,006* 

Calor (°C) Lado afetado 11,70±5,17 10,18±5,53 9,91±4,41 0,063 

 Lado controle 11,28±5,62 11,18±5,94 10,21±5,08 0,302 

Limiar vibratório (Hz) Lado afetado 35,71±37,73 35,65±34,10 21,57±21,12 <0,001* 

Lado controle 27,69±24,24 28,03±28,51 19,57±20,64 0,015* 

Limiar tátil (g/mm
2
) Lado afetado 1,16±1,75 1,14±2,78 0,613±0,387 0,047* 

Lado controle 0,96±0,93 1,24±3,66 0,633±0,452 0,111 

Elétrico (A) Lado afetado 80,49 31,07 97,28±24,50 81,06±28,78 <0,001* 

 Lado controle 74,51±31,03 89,95±28,24 80,91±28,83 0,006* 

*Dados em médias e desvio padrão. 
**ANOVA com um fator e correção por Teste de Bonferroni:  
-Diferenças entre dor neuropática e grupo controle: algiometria profunda (lado afetado p=0,035), frio (lado 
afetado p=0,013), limiar vibratório (lado afetado p=0,008); 
-Diferenças entre dor complexa e grupo controle: frio (lado afetado p=0,003 e lado controle p=0,015), 
vibratório (lado afetado p<0,001 e lado controle p=0,026), algiometria superficial (lado afetado p=0,037), 
elétrico (lado afetado p=0,002 e lado controle p=0,007); 
-Diferença entre dor neuropática e dor complexa: elétrico (lado afetado p=0,002 e lado controle p=0,007). 
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Figura 1. Média de limiares álgicos profundos de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 

 
 

 

Figura 2. Média de limiares térmicos ao frio de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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Figura 3. Média de limiares mecânicos vibratórios de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 
 
 
Figura 4. Média de limiares álgicos superficiais de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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Figura 5. Média de limiares à estimulação elétrica de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 
 
 

 

Figura 6. Média de limiares térmicos ao calor de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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Figura 7. Média de limiares mecânicos tácteis de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 

 A análise multifatorial (MANOVA) foi realizada para o efeito simultâneo 

do sexo e idade, sendo que houve associação entre sexo e idade nas 

avaliações. Na análise entre sexo, dor espontânea e dor provocada, houve 

diferença em relação aos limiares álgicos de profundidade (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p<0,001) e de superfície (lado afetado, p=0,008, e 

lado controle, p=0,010), vibratórios (ambos os lados, p=0,001), ao frio (lado 

afetado, p=0,002, e controle, p=0,005), ao calor (lado afetado, p=0,001, e lado 

controle, p=0,015) e ao estímulo elétrico (ambos os lados, p<0,001). 

Os limiares olfativos foram maiores nos grupos de dor facial quando 

comparados aos controles (Tabela 5 e Figura 8). Embora houve diferença 

quantitativa nos limiares sensitivos gustativos, não houve significância 

estatística (Tabela 5 e Figuras 9 a 12). 
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Tabela 5. Média de limiares olfativos e gustativos (doce, salgado, azedo e 
amargo) de acordo com o grupo (dor facial neuropática, dor facial 
complexa e controle) (N=297) 
 Grupo 

 Dor Neuropática (N=61) Dor Complexa (N=103) Controle (N=133) P** 

     

Olfato (%) 12,36±14,41 10,37±12,73 6,79±5,29 0,001* 

Doce (M) 0,43±0,35 2,71±14,00 0,67±1,68 0,115 

Salgado (M) 2,09±12,81 2,26±13,85 1,30±8,82 0,800 

Azedo (M) 1,90±12,83 2,49±13,95 1,67±9,13 0,866 

Amargo (M) 2,57±12,75 1,72±9,84 3,12±14,97 0,723 

 *Dados em médias e desvio padrão 
**Teste ANOVA com um fator e correção pelo teste de Bonferroni: diferença no limiar 
olfativo entre dor neuropática e controle, p=0,002 e entre dor complexa e controle, p=0,031 

 

 

 

 
Figura 8. Média de limiares olfativos de acordo com o grupo (dor facial 
neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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Figura 9. Média de limiares gustativos (doce) de acordo com o grupo (dor 
facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 
 

 

 

Figura 10. Média de limiares gustativos (salgado) de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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Figura 11. Média de limiares gustativos (azedo) de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

 
 
 

 

 

Figura 12. Média de limiares gustativos (amargo) de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
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5.2 Morbidades odontológicas e limiares sensitivos associados 

 

Pode-se observar na Tabela 6 que houve diferença entre os grupos (dor 

facial neuropática, dor complexa e controle) quanto aos aspectos dentários, 

ausências dentárias e anormalidades na língua. Perda de mais de vinte dentes 

foi observada em 49,2% dos doentes com dor neuropática, 37,9% dos doentes 

com dor complexa e 30,1% dos controles. Houve mais cáries entre os 

controles, sendo que o bruxismo foi mais prevalente no grupo de dor facial 

neuropática (p=0,005). 

Pacientes edêntulos apresentavam maior intensidade de dor nos dois 

grupos de estudo (Tabela 7). Embora não tenha sido observada significância 

estatística quanto à intensidade de dor e aspectos periodontais, dentre os 

pacientes com dentes, a intensidade de dor associou-se à doença periodontal 

grave no grupo de dor neuropática e à doença periodontal leve a moderada no 

grupo de dor complexa. 

 No grupo de dor neuropática, 24 (39,3%) doentes classificaram a 

mastigação como boa, 21 (34,4%) como ruim, 11 (18%) como péssima e três 

(4,9%) como dolorosa; no grupo de dor complexa, 43 (41,7%) referiram a 

mastigação como boa, 23 (22,3%) como ruim, 22 (21,4%) como péssima e três 

(2,9%) como dolorosa. 
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Tabela 6. Prevalência de morbidades odontológicas de acordo com o 
grupo (dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
  Grupo 

  Dor 
neuropática 

Dor 
complexa 

Controle  

  (N=61) (N=103) (N=133) P** 

Dentes Sem alterações 29 (47,5%) 65 (63,1%) 75 (56,4%) 0,005* 

 Implantação comprometida 0 0 1 (0,8) 

 Implantes 1 (1,6%) 0 25 (18,8%) 

 Cáries 4 (6,6%) 6 (5,8%) 25 (18,8%) 

 Fraturas 1 (1,6%) 1 (1%) 2 (1,5%) 

 Desdentados 0 22 (21,4%) 18 (13,5%) 

 Desgastes relacionados ao 
bruxismo 

8 (13,1%) 7 (6,8%) 10 (7,5%) 

 Aparelho ortodôntico 1 (1,6%) 0 1 (0,8%) 

 Sensibilidade 1 (1,6%) 0 0 

 Raízes residuais 0 1 (1%) 1 (0,8%) 

Alterações Oclusais
 

Nenhuma 24 (39,3%) 45 (43,7%) 80 (60,1%) 0,023* 

 Uma ou mais 37 (60,6%) 58 (56,3%)  53 (19,9%) 

Uso de prótese total
 

PT nas duas arcadas 21 (50,8%) 28 (27,2%) 31 (23,3%) 0,061 

 PT uma arcada 1 (1,6%) 1 (1%) 5 (3,8%) 

 Edêntulo em um arco sem PT 3 (4,9%) 3 (2,9%) 0 

 Edêntulo em dois arcos sem PT 3 (4,9%) 5 (4,9%) 2 (1,5%) 

 Não é edêntulo 33 (54,1%) 63 (61,2%) 95 (71,4%) 

Ausências dentárias
 

Nenhum 0 2 (1,9%) 24 (18%) <0,001* 

 Terceiros molares 7 (11,5%) 10 (9,7%) 10 (7,5%) 

 Até 6 dentes ausentes 11 (18%) 24 (23,3%) 25 (18,8%) 

 7 a 12 dentes ausentes 5 (8,2%) 17 (16,5%) 23 (17,3%) 

 13 a 20 dentes ausentes 8 (13,1%) 10 (9,7%) 11 (8,3%) 

 Mais de 20 dentes ausentes 30 (49,2%) 39 (37,9%) 40 (30,1%) 

Língua  Normal 36 (59%) 45 (43,7%) 75 (56,4%) 0,025* 

 Fissurada 6 (9,8%) 24 (23,3%) 32 (24,1%) 

 Saburra 9 (14,8%) 22 (21,4%) 15 (11,3%) 

 Eritematosa 1 (1,6%) 2 (1,9%) 0 

 Ressecada 2 (3,3%) 3 (2,9%) 0 

 Fissuras e Saburra 7 (11,5%) 4 (3,9%) 11 (8,3%) 

 Despapilada 0 1 (1%) 0 

Periodonto
 

Saudável 25(41%) 55 (53,4%) 88 (66,2%) 0,123 

 Edêntulo 16(26,2%) 21 (20,4%) 20 (15%) 

 Periodontite Leve 2(3,3%) 7 (6,8%) 5 (3,8%) 

 Periodontite Moderada 6(9,8%) 8 (7,8%) 9 (6,8%) 

 Periodontite Grave 5(8,2%) 5 (4,9%) 7 (5,3%) 

 Gengivite 7(11,5%) 6 (5,8%) 4 (3%) 

Mucosa bucal  Saudável 25 (41%) 90 (87,9%) 125 (94%) 0,157 

 Hiperplasia inflamatória 2 (3,2%) 0 1 (0,8%) 

 Líquen plano 0 2(2%) 0 

 Leucoplasia 0 1 (1%) 0 

 Boca seca 1 (1,6%) 1(1%) 0 

 Candidíase 2 (3,3%) 1 (1%) 1 (0,8%) 

 Úlcera 1 (1,6%) 3 (2,9%) 3 (2,25%) 

 Outras 3 (4,8%) 3(2,9%) 3 (2,25%) 

*Dados em frequências e porcentagens 
**Teste Qui-quadrado 
***PT: prótese total 
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Tabela 7. Prevalência de doença periodontal de acordo com o grupo de 
estudo (dor facial neuropática e dor facial complexa) (N=170) 
 Grupo  

 Dor neuropática (N=61) Dor complexa (N=103) P** 

Condição Periodontal Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 0,628 
Saudável 7,54 3,40 7,70 2,12 
Gengivite 7,85 2,26 8,83 1,94 
Periodontite leve 5,00 2,82 7,42 1,90 
Periodontite moderada 7,33 3,44 8,25 1,75 
Periodontite grave 9,00 1,41 6,25 2,21 
Edêntulo 9,06 2,61 8,00 2,38 

**ANOVA um fator 

 

Houve maior prevalência de limitação de abertura bucal, dor na abertura 

bucal e dor na articulação temporomandibular nos grupos de estudo quando 

comparados aos controles (p<0,050) (Tabela 8). Os doentes com dor facial 

neuropática apresentaram mais ausências dentárias quando comparados 

separadamente (de acordo com as doenças sistêmicas que eles 

apresentavam) (Tabela 9). 

Tabela 8. Características mastigatórias funcionais de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 

  Grupo  

  Dor Neuropática (N=61) Dor Complexa (N=103) Controle (N=133) P** 

      

Amplitude de 
movimentos 
mandibulares 

(mm) 

Abertura Bucal  44,49±8,5 44,7 ±8,31 48,86±8,50 0,050* 

Protrusão  12±6,28 14±6,78 6,31± 3,07 0,283 

Lateralidade E  19±7,61 29±8,10 8,42± 3,25 0,227 

Lateralidade D  18±7,89 28±7,88 8,38± 3,17 0,195 

Dor em abertura 
bucal máxima 

Sim 18 (29,5%) 28 (27,2%) 7 (5,2%) <0,001* 

Não 43(70,4%) 75 (72,8%) 126 (94,8%) 

Ruído na ATM  Nenhum 40 (65,6%) 55 (53,4%) 91 (68,4%) 0,027* 

 Crepitação D 2(3,27%) 2 (1,9%) 4 (3%) 

 Crepitação E 1(1,6%) 6 (5,8%) 2 (1,5%) 

 Crepitação Bilateral 1 (1,6%) 7(6,8%) 7 (5,3%) 

 Estalo D 5(8,2%) 4 (3,8%) 6 (4,5%) 

 Estalo E 9(14,7%) 8 (7,8%) 8 (6%) 

 Estalo Bilateral 3 (4,9%) 14 (13,5%) 14 (10,5%) 

 Estalo e crepitação 0 1 (0,9%) 0 
 

Outros 0 0 1(0,8%) 

Dor na ATM Nenhuma 48 (78,6%) 69 (67%) 129 (97%) <0,001* 

 ATM D 3 (2,9%) 8 (7,7%) 1 (0,8%) 

 ATM E 6(5,8%) 10 (9,7%) 2 (1,5%) 

 Bilateral 4 (6,55%) 14 (13,6%) 1 (0,8%) 

*Dados em médias, desvio padrão, frequências e porcentagens; ATM: articulação temporomandibular; D: 
direita; E: esquerda;   
**Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 9. Prevalência de ausências dentárias de acordo com as doenças 
sistêmicas e o grupo (dor facial neuropática, dor facial complexa e 
controle) (N=297) 

Doenças sistêmicas   Nenhum Terceiros 
Molares 

Até 6 
dentes 
ausente 

7 a 12 
dentes 

ausentes 

13 a 20 
dentes 

ausentes 

Mais de 20 
dentes 

ausentes 

P** 

Cardiovasculares 
(n=117) 

Neuropática (n=28) 0 0 5 (17,8%) 3 (10,7%) 3 (10,7%) 17 (60,7%) 0,033* 
Complexa (n=38) 1(2,6%) 4(10,5%) 5(13,1%) 7(18,4%) 1(2,6%) 20(52,6%) 
Controle (n=51) 0 0 6(11,7%) 12(23,5%) 5(9,8%) 28(55%) 

Gastrointestinais 
(n=53) 

Neuropática (n=6) 0 0 1(16,6%) 0 1(16,6%) 4(66,6%) 0,002* 
Complexa (n=27)  0 4(14,8%) 6(22,2%) 8(29,6%) 1(3,7%) 8(29,6%) 
Controle (n=20) 1(5%) 2(10%) 7(35%) 4(20%) 1(5%) 5(25%) 

Respiratórias (n=60) Neuropática (n=7) 0 2(28,5%) 1(14,3%) 0 1(14,3%) 3(42,8%) 0,001* 
Complexa (n=31)  1(3,22%) 4(12,9%) 9(29%) 6(19,3%) 3(9,6%) 8(25,8%) 
Controle (n=22) 3(12,6%) 2(9%) 7(31,8%) 4(18,2%) 0 6(27,3%) 

Endócrino 
metabólicas (n=31) 

Neuropática (n=8) 0 0 0 1(12,5%) 2(25%) 5(62,5%) 0,206 
Complexa (n=15) 1(6,6%) 1(6,6%) 4(26,6%) 1(6,6%) 2(13,3%) 6(40%) 

Controle (n=8) 0 0 1(12,5%) 0 1(12,5%) 6(75%) 
Psiquiátricas (n=41) Neuropática (n=3) 0 0 1(33,3%) 0 1(33,3%) 1(33,3%) <0,001* 

Complexa (n=29)  1(3,44%) 1(3,44%) 5(17,2%) 4(13,79%) 3(10,3%) 15(51,72%) 
Controle (n=9) 0 0 2(22,2%) 3(33,3%) 1(11,1%) 3(33,3%) 

Outras (n=30) Neuropática (n=11) 0 0 3(27,2%) 1(9%) 2(18,2%) 5(45,4%) 0,741 
Complexa (n=11)  0 0 2(18,2%) 3(27,2%) 3(27,2%) 3(27,2%) 
Controle (n=8) 0 0 1(12,5%) 1(12,5%) 2(25%) 4(50%) 

*Dados em frequências e porcentagens 
** Teste Qui-quadrado 

 

  

 Foi utilizada a análise multifatorial para verificar a associação dos 

tratamentos prévios odontológicos com as anormalidades sensitivas, sendo 

que diferenças foram encontradas na algiometria profunda (lado afetado, 

p=0,042), limiar vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,002), ao 

frio (lado afetado, p=0,003, e lado controle, p=0,010), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,009) e no limiar olfativo (p=0,005). A 

significância foi mantida após contraste de matriz em algiometria profunda (lado 

afetado, p=0,015, e lado controle, p=0,043), limiar vibratório (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,021), ao frio (lado afetado, p=0,027) e ao calor 

(lado afetado, p=0,029). Na análise de contraste entre os grupos de estudo e 

controle, observou-se as seguintes diferenças: limiar vibratório (lado afetado, 

p=0,001, e lado controle, p=0,023), ao frio (lado afetado, p=0,001, e lado 

controle, p=0,002), tátil (lado afetado, p=0,040, e lado controle, p=0,046), 

algiometria superficial (lado afetado, p=0,013) e estímulo elétrico (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,013). 

Quando foram avaliados somente procedimentos cirúrgicos 

odontológicos prévios, observou-se uma associação destes com limiares 
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vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p<0,001), ao frio (ambos os 

lados, p=0,001), estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,012), gustativo doce (p=0,034) e olfativo (p=0,001). Quando contrastados 

entre si, os grupos controle e de dor complexa apresentaram diferença entre si 

nos limiares vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,004), ao 

frio (ambos os lados, p<0,001), estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,017) e olfativo (p=0,005). Na comparação entre os grupos de 

estudo, havia diferença no limiar ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e 

lado controle, p=0,002) e gustativo doce (p=0,044). 

 Os procedimentos fisioterápicos prévios apresentaram associação com 

os seguintes limiares sensitivos: vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,025), ao frio (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,011), 

tátil (lado afetado, p=0,008, e lado controle, p=0,001), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,012) e olfativo (p=0,002). Quando 

contrastados entre si, os grupos de estudo só se mantiveram significativos ao 

estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,002), e entre o 

grupo de dor complexa e os controles somente o limiar olfativo permaneceu 

diferente (p=0,033). 

 Tratamentos cirúrgicos anteriores envolvendo a face se associaram com 

anormalidades nos seguintes limiares: algiometria profunda (lado controle, 

p=0,031), vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,025), ao frio 

(lado afetado, p=0,004, e lado controle, p=0,013), tátil (lado afetado, p=0,047), 

algiometria superficial (lado afetado, p=0,001), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,008) e olfativo (p=0,003). Quando 

contrastados entre si, os grupos de estudo mantiveram apenas a diferença em 

limiar elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,001), e o grupo de 
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dor complexa diferenciou-se do controle nos seguintes limiares: vibratório (lado 

afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,015), ao frio (ambos os lados, p=0,001), 

algiometria superficial (lado afetado, p=0,017), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,016) e olfativo (p=0,009). 

 A associação entre tratamento neurocirúrgico prévio e limiares sensitivos 

ocorreu ao frio (lado afetado, p=0,004, e lado controle, p=0,014), ao calor (lado 

afetado, p=0,039), no limiar vibratório (lado afetado, p<0,01, e lado controle, 

p=0,021), tátil (lado afetado, p=0,009), na algiometria superficial (lado afetado, 

p<0,001), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,010) 

e no limiar olfativo (p=0,004). O contraste entre os grupos de estudo resultou 

na diferença significativa ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,001) e o contraste entre o grupo de dor complexa e controles foi 

significante no limiar vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,014), ao frio (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,002), limiar tátil 

(lado afetado, p=0,040, e lado controle, p=0,044), algiometria superficial (lado 

afetado, p=0,012), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,015) e olfativo (p=0,010). 

 Uso anterior de fármacos para a dor associou-se aos limiares vibratório 

(lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,007), ao frio (ambos os lados, 

p<0,001), ao calor (lado afetado, p=0,022) e ao estímulo elétrico (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,005). O contraste entre os grupos revelou 

diferença apenas no limiar elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,001) e nos limiares ao frio (lado afetado, p=0,032), ao estímulo elétrico 

(lado afetado, p=0,001) e na algiometria superficial (lado afetado, p=0,046) 

entre o grupo de dor complexa e os controles.  
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5.3 Morbidades sistêmicas e limiares sensitivos associados 

 

Houve maior prevalência de doenças cardiovasculares exceto no grupo 

de dor complexa, embora este tenha apresentado mais morbidades do que os 

grupos dor neuropática e controle (Tabela 10). 

 
Tabela 10. Prevalência de morbidades sistêmicas de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 
 

 Cardiovasculares 

(N=117) 

Gastrointestinais 

(N=53) 

Respiratórias 

(N=60) 

Endócrino 

metabólicas (N=31) 

Psiquiátrica

s (N=41) 

Outras 

(N=30) 

Dor Complexa (N=61) 38 (32,5%) 27 (50,9%) 31(51,7%) 15(48,4%) 29(70,7%) 11(36,7%) 

Dor Neuropática (N=61) 28 (23,9%) 6(11,3%) 7(11,7%) 8(25,8%) 3(7,3%) 11(36,7%) 

Controles (N=133) 51 (43,6%) 20(37,7%) 22(36,7%) 8(25,8%) 9(22%) 8(26,7%) 

P 0,493 0,016* 0,006* 0,077* <0,001* 0,035* 

*Dados em frequências e porcentagens 
*Teste Qui-quadrado 

 

A análise multivariada apresentou associação entre doenças 

cardiovasculares e limiares vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,005), ao frio (ambos os lados, p<0,001), ao calor (lado afetado, p=0,018) e 

ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,007). Houve 

interação entre o grupo de dor facial complexa e os controles nos limiares 

vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,012), ao frio (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,001), tátil (lado afetado, p=0,043, e lado 

controle, p=0,049), em algiometria superficial (lado afetado, p=0,015) e ao 

estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,016). Entretanto, 

apenas o limiar elétrico permaneceu significante entre os grupos de dor 

estudados (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,002). 
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Houve associação entre as doenças respiratórias e a algiometria 

profunda (lado afetado, p=0,005, e lado controle, p=0,005), limiar vibratório 

(lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,020), ao frio (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,003), ao calor (lado afetado, p=0,003, e lado 

controle, p=0,002), algiometria superficial (lado afetado, p=0,039), ao estímulo 

elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,012) e limiar olfatório 

(p=0,011). Na interação entre o grupo de dor complexa e os controles houve 

associação no limiar vibratório (lado afetado, p=0,001, e lado controle, 

p=0,011), ao frio (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,001), ao calor 

(lado controle, p=0,029), no limiar tátil (lado afetado, p=0,031, e lado controle, 

p=0,033), na algiometria superficial (lado afetado, p=0,010), ao estímulo 

elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,017) e no limiar olfatório 

(p=0,036). Da mesma forma que nos resultados anteriores, somente o limiar 

elétrico permaneceu como diferença entre os grupos estudados (lado afetado, 

p=0,001, e controle, p=0,002). 

As doenças gastrointestinais se associaram aos seguintes limiares: 

algiometria profunda (lado afetado p=0,032), limiar vibratório (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,026), ao frio (lado afetado, p=0,003, e lado 

controle, p=0,011), tátil (lado afetado, p=0,013, e lado controle, p=0,076), na 

algiometria superficial (lado afetado, p=0,065), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,007) e no limiar olfatório (p=0,010). A 

diferença permaneceu na avaliação entre os grupos de dor facial complexa e 

controle nos limiares vibratório (lado afetado, p=0,001, e lado controle, 

p=0,015), ao frio (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,001), na 

algiometria superficial (lado controle, p=0,019), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,023), no limiar olfatório (p=0,022) e 
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gustativo doce (p=0,029). Apenas o limiar elétrico entre os grupos de estudo foi 

significativo (lado afetado, p=0,001, lado controle, p=0,003).  

Houve associação entre as doenças psiquiátricas e os limiares 

vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,025), ao frio (lado 

afetado, p=0,05, e lado controle, p=0,015), na algiometria superficial (lado 

afetado, p=0046), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,007) e no limiar olfatório (p=0,010). Entre os grupos de dor complexa e os 

controles, houve diferença nos limiares vibratórios (lado afetado, p=0,004, e 

lado controle, p=0,002), ao frio (lado afetado, p=0,002, e lado controle, 

p=0,004), tátil (lado afetado, p=0,036, e lado controle, p=0,029), algiometria 

superficial (lado afetado, p=0,009), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, 

e lado controle, p=0,019), no limiar olfatório (p=0,042) e gustativo doce 

(p=0,018). Apenas o limiar elétrico foi diferente entre os grupos de estudo (lado 

afetado, p=0,002, e lado controle, p=0,001) e o doce (p=0,044). 

Houve associação entre as doenças endocrinometabólicas e os limiares 

vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,015), ao frio (lado 

afetado, p=0,015, e lado controle, p=0,005), ao calor (lado afetado, p=0,015, e 

lado controle, p=0,037), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,009), no limiar olfatório (p=0,013). Na interação entre os grupos 

dor complexa e controle, houve diferenças nos limiares vibratórios (lado 

afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,010), ao frio (lado afetado, p=0,001, e 

lado controle, p=0,002), tátil (lado afetado, p=0,037, e lado controle, p=0,041), 

algiometria superficial (lado afetado p=0,020), ao estímulo elétrico (lado 

afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,022), no limiar olfatório (p=0,029) e 

gustativo doce (p=0,030). Entretanto, somente o limiar elétrico foi diferente 

entre os grupos de estudo (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,002).  
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Também houve diferenças no grupo de outras doenças em alguns 

limiares: vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,010), ao frio 

(lado afetado, p=0,005, e lado controle, p=0,014), algiometria superficial (lado 

afetado, p=0,014), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,006) e limiar olfatório (p=0,009). Houve diferença na interação entre os 

grupos de dor facial complexa e controles nos limiares vibratórios (lado afetado, 

p=0,001, e lado controle, p=0,010), ao frio (ambos os lados, p=0,001), tátil (lado 

afetado, p=0,039, e lado controle, p=0,043), algiometria superficial (lado 

afetado, p=0,021) e limiares elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,020), olfatório (p=0,032) e gustativo doce (p=0,036). Novamente, somente 

o limiar elétrico permaneceu diferente entre os grupos de estudo (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,001). 

Também foram observadas as quantidades de fármacos utilizadas pelos 

doentes de acordo com os grupos estudados (Tabela 11), bem como o tipo de 

fármaco em uso no grupo de estudo e sua relação com a morbidade sistêmica 

associada (Tabela 12).  

 

Tabela 11. Prevalência de morbidades sistêmicas de acordo com o grupo 
(dor facial neuropática, dor facial complexa e controle) (N=297) 

 Nenhum De 1 a 5 fármacos De 6 a 10 fármacos 11 ou mais fármacos 

Dor facial neuropática (n=61) 11 (18,03%) 47 (77%) 3 (4,9%) 0 

Dor facial complexa (n=103) 19 (18,5%) 70 (68%) 11 (10,6%) 3 (2,9%) 

Controle (n=133) 75 (56,4%) 50 (37,6%) 8 (6%) 1 (0,75%) 

P** <0,001 

*Dados em frequências e porcentagens 
**Teste Qui-quadrado 
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Tabela 12. Classificação dos fármacos utilizados de acordo com as 
doenças sistêmicas e o grupo (dor facial neuropática, dor facial complexa 
e controle) (N=297) 

 

A utilização conjunta de antidepressivos com benzodiazepínicos alterou 

os seguintes limiares: vibratório (lado afetado, p=0,002, e lado controle, 

p=0,016), ao frio (lado afetado, p=0,002, e lado controle, 0,003), ao calor (lado 

controle, p=0,020), tátil (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p<0,001), 

algiometria superficial (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,041), ao 

estímulo elétrico (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,047), limiar 

olfatório (p=0,001) e gustativo doce (p<0,001). Na comparação entre os grupos 

de dor facial complexa e controles houve diferença no limiar vibratório (lado 

Doenças 

sistêmicas  

 Antidepr. Neurolep. Anticonv. Benzod. Anti-

hipert. 

Tireoid. Relax. Anti-infl. Analgés. P** 

Cardiovasculares 
(n=117) 

Neuropática 
(n=28) 

4(6,5%) 1(1,6%) 14(23%) 2(3,2%) 19 0 1(1,6%) 2(3,2%) 0 

0,562 
Complexa 
(n=38) 

12(11,6%) 6(5,8%) 6(5,8%) 11(10,6%) 27(26,2%) 10(9,7%) 3(2,9%) 4(3,8%) 6(5,8%) 

Controle 

(n=51) 

1(0,75%) 1(0,75%) 3(2,2%) 0 39(19,3%) 8(6%) 0 3(2,2%) 4(3%) 

Gastrointestinais 
(n=53) 

Neuropática 
(n=6) 

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

 

0,001** 
0,001*** 

Complexa 
(n=27)  

12(11,6%) 7(6,7%) 3(2,9%) 7(6,7%) 7(6,7%) 8(7,7%) 2(1,9%) 3(2,9%) 3(2,9%) 

Controle 

(n=20) 

1(1,6%) 1(1,6%) 1(1,6%) 0 8(6%%) 2(3,2%) 1(1,6%) 1(1,6%) 1(1,6%) 

Respiratórias 
(n=60) 

Neuropática 
(n=7) 

2(3,2%) 0 3(4,9%) 0 7(11,4%) 0 0 0 0 

0,013** 
0,009*** 

Complexa 
(n=31)  

12(11,6%) 7(6,7%) 5(4,8%) 5(4,8%) 3(2,9%) 10(9,7%) 1(0,9%) 3(2,9%) 4(3,8%) 

Controle 

(n=22) 

1(0,75%) 0 0 0 10(7,5%) 2(3,2%) 0 1(0,75%) 1(0,75%) 

Endócrino 
metabólicas 

(n=31) 

Neuropática 
(n=8) 

0 0 4(6,5%) 1(0,97%) 5(8,2%) 0 1(1,6%) 0 0 

0,302 
Complexa 
(n=15) 

0 1(0,97%) 2(1,9%) 4(3,8%) 6(5,8%) 9(8,7%) 1(0,97%) 2(1,9%) 3 (5,7%) 

Controle 

(n=8) 

6(4,5%) 0 1(0,75%) 0 6(4,5%) 5(3,7%) 0 1(0,75%) 0 

Psiquiátricas 
(n=41) 

Neuropática 
(n=3) 

0 11(18%) 1(1,6%) 0 1(1,6%) 0 0 0 3(2,9%) 

0,022** 
0,055*** 

Complexa 
(n=29)  

15(14,5%) 0 7(6,7%) 8(7,7%) 12(11,6%) 4(3,8%) 2(1,9%) 2(1,9%) 4(3,8%) 

Controle 

(n=9) 

1(0,75%) 1(0,75%) 1(0,75%) 0 6(4,5%) 1(0,75%) 0 1(0,75%) 0 

Outras (n=30) Neuropática 
(n=11) 

6(9,8%) 2(3,2%) 5(8,2%) 1(1,6%) 1(1,6%) 0 0 0 0 

0,684 
Complexa 

(n=11)  

3(2,9%) 0 1(0,97%) 2(1,9%) 4(3,8%) 5(4,8%) 2(1,9%) 0 1 

(0,97%) 
Controle 
(n=8) 

1(0,75%) 1(0,75%) 1(0,75%) 0 5(3,75%) 2(1,5%) 0 1(0,75%) 0 

*Dados em frequências e porcentagens.  
**ANOVA de um fator 
***ANOVA: diferença entre os grupos de dor neuropática e dor complexa 
****Antidepr.: antidepressivos; Neurolep.: neurolépticos; Anticonv.: anticonvulsivantes; Benzod.: benzodiazepínicos; Anti-hiper.: 
anti-hipertensivos; Toreoi.: tireoidianos; Relax.: relaxantes musculares; Anti-infl: anti-inflamatórios; Analgés.: analgésicos comuns.  
 
Alguns doentes utilizavam mais de um fármaco. 



58 
 

 

afetado, p=0,005, e lado controle, p=0,017), ao frio (lado afetado, p=0,002, e 

lado controle, p=0,013), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,032) e limiar olfatório (p=0,010). Entretanto, somente o limiar 

elétrico foi significativo na comparação entre os grupos de estudo (lado 

afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,003). 

Na associação entre neurolépticos e anticonvulsivantes, houve alteração 

no limiar vibratório (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,022), ao frio 

(lado afetado, p=0,002, e lado controle, p=0,001), tátil (lado afetado, p=0,023, e 

lado controle, p=0,006), algiometria superficial (lado afetado, p=0,021), ao 

estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,003), limiar 

olfatório (p=0,003) e gustativo doce (p=0,001), salgado (p=0,014) e amargo 

(p=0,022). Na comparação por contraste entre os grupos de dor complexa e 

controle, houve diferença no limiar vibratório (lado afetado, p=0,002, e lado 

controle, p=0,043), ao frio (lado afetado, p=0,006, e lado controle, p=0,020), ao 

estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,026) e limiar 

olfatório (p=0,030), e entre os grupos de estudo, somente nos limiares elétrico 

e gustativo doce (p<0,011).  

Houve interação na análise multifatorial entre analgésicos comuns, anti-

inflamatórios e relaxantes musculares com os limiares de algiometria profunda 

(lado afetado, p=0,045), vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado controle, 

p=0,008), ao frio (ambos os lados, p<0,001), ao calor (lado afetado, p=0,015), 

tátil (ambos os lados, p<0,001), na algiometria superficial (lado afetado, 

p<0,001, e lado controle, p=0,011), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, 

e lado controle, p=0,008) e limiar  olfatório (p=0,001). Na interação entre os 

grupos de dor complexa e controle houve diferença no limiar vibratório (lado 

afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,028), ao frio (lado afetado, p=0,001, e 
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lado controle, p=0,005), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,036), limiar olfatório (p=0,024) e gustativo doce (p=0,045). 

Apenas o limiar elétrico foi diferente na comparação entre os grupos de estudo 

(lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,003). 

A associação entre anti-hipertensivos e tireoidianos relacionou-se com 

os limiares vibratórios (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,004), ao frio 

(lado afetado, p=0,003, e lado controle, p=0,008), ao calor (lado afetado, 

p=0,034), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado controle, p=0,017) 

e limiar olfatório (p=0,003). Na interação entre os grupos de dor complexa e 

controle houve diferença no limiar vibratório (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,008), ao frio (lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,002), 

tátil (lado afetado, p=0,038, e lado controle, p=0,039), algiometria superficial 

(lado afetado, p=0,014), ao estímulo elétrico (lado afetado, p<0,001, e lado 

controle, p=0,023), no limiar olfatório e gustativo doce (p<0,050). Apenas o 

limiar elétrico permaneceu diferente na comparação entre os grupos de estudo 

(lado afetado, p=0,001, e lado controle, p=0,003). 
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6.DISCUSSÃO 
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 A avaliação clínica cuidadosa do paciente com dor orofacial complexa 

demonstra que é necessária uma abordagem minuciosa para compreender o 

quadro clínico apresentado. Na prática, a presença de morbidades locais e 

sistêmicas, que levam a procedimentos e ao uso de medicamentos, interfere na 

apresentação dos sintomas relacionados à dor, e deve-se considerar os 

mecanismos inflamatórios e neurais dessas condições que se sobrepõem no 

mesmo paciente. Além disso, doenças odontológicas frequentemente levam a 

terapêuticas invasivas e não invasivas que podem gerar modificações 

neuroplásticas trigeminais, alterando a apresentação clínica. O tratamento da 

dor crônica orofacial mostra-se muitas vezes sem sucesso, sendo um desafio 

ao profissional devido ao entrelaçamento desses aspectos na realidade clínica. 

Assim, é emergente a necessidade de mais pesquisas que compreendam o 

paciente complexo, com todas as variáveis clínicas que o compõem e que 

podem auxiliar na elucidação das interações entre as condições primárias e 

secundárias.  

 Neste trabalho, as características demográficas e álgicas 

corresponderam aos estudos previamente publicados, inclusive artigos 

anteriores deste grupo de pesquisa. A dor foi mais frequente em mulheres 

(Locker e Miller, 1994; Macfarlane, Blinkhorn et al., 2002; Siqueira, Teixeira et 

al., 2009; Sanders e Slade, 2011), e os descritores, fatores de melhora, fatores 

de piora e períodos da dor correspondem ao previamente descrito na literatura 

nacional e internacional (Grushka, 1987; Bouhassira, Attal et al., 2004; Benoliel 

e Eliav, 2008; Siqueira, Teixeira et al., 2009; Leeuw, 2010; de Siqueira, Teixeira 

et al., 2013; de Siqueira, Teixeira et al., 2014). As diferenças etárias e de 

distribuição de acordo com o sexo são inerentes a fatores epidemiológicos de 

prevalência dos diagnósticos incluídos neste trabalho, o que impede um 
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pareamento adequado. Entretanto, a interação dessas variáveis foi 

contemplada pela análise multivariada. 

 Compreende-se cada vez melhor a dor neuropática através dos 

sintomas e sinais sensitivos que a acompanham, sendo clara a definição atual 

que engloba alterações sensitivas determinantes no seu diagnóstico; 

entretanto, há algumas entidades nosológicas, como a dor facial idiopática 

persistente, a disfunção temporomandibular, a síndrome complexa de dor 

regional e a síndrome da ardência bucal, que permanecem controversas. Por 

essa razão, optou-se em separar os doentes em dois grupos, comparando 

aqueles que possuem critérios de dor neuropática bem estabelecidos com os 

demais, cujos achados sensitivos variam na literatura e não são conclusivos. 

  Neste estudo, os doentes com dor facial neuropática apresentaram 

maior intensidade de dor, caracterizada por descritores típicos da dor 

neuropática, como choque, pontada e queimação (Bouhassira, Attal et al., 

2004). Através da análise da diferença entre os grupos quanto aos fatores de 

melhora e de piora, observou-se que medicamentos e atividades de lazer, 

descanso e espirituais promoveram mais alívio no grupo de dor neuropática, e 

este teve mais fatores de piora do que os doentes com dor facial complexa. 

Esses achados corroboram com a variabilidade das observações clínicas em 

doentes complexos, o que dificulta a determinação de critérios de diagnósticos 

específicos, levando à sobreposição de características e à necessidade de 

amplo treinamento profissional para que o diagnóstico seja realizado. Por 

essas razões, esses pacientes podem se tornar vítimas de iatrogenias e erros, 

bastante documentados na literatura (Taha, Tew et al., 1995; Bowsher, 2000; 

Prado, 2002; Siqueira, Nóbrega et al., 2004; Nóbrega, Siqueira et al., 2007; 

Benoliel e Eliav, 2008). 
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 Os pacientes com dor facial complexa também tiveram maior 

prevalência de morbidades sistêmicas gastrointestinais, respiratórias e 

psiquiátricas, além de maior uso de medicamentos simultâneos quando 

comparados aos doentes com dor neuropática. A dor complexa parece 

apresentar características sindrômicas e funcionais de forma semelhante à 

síndrome fibromiálgica, condição dolorosa sistêmica (Bazzichi, Giacomelli et 

al., 2016). Esta é frequentemente associada à depressão, ansiedade (Alves, 

Zakka et al., 2016; Klaus, Fischer et al., 2016) e condições como a síndrome do 

cólon irritável, uma doença gastrointestinal funcional (Hungin, Becher et al., 

2015). Na literatura, há muitas evidências que estão de acordo com o 

observado nesta amostra, como a alta prevalência de sintomas psiquiátricos 

associada à disfunção temporomandibular, síndrome da ardência bucal e dor 

facial idiopática persistente (Manfredini, Landi et al., 2003; Macfarlane, Kenealy 

et al., 2009; Wirz, Ellerkmann et al., 2010; Ciaramella, Paroli et al., 2013; Galli, 

Lodi et al., 2016). As doenças funcionais parecem ativar o sistema neuroimune 

(Boeckxstaens e Wouters, 2016), o que promove alterações inflamatórias 

sistêmicas e neurais, promovendo sensibilização periférica e/ou central. Isso é 

evidenciado nesta pesquisa através da associação de diversos limiares 

sensitivos com morbidades sistêmicas e dor facial. Esses dados inéditos 

reforçam a necessidade de uma abordagem diferenciada dos pacientes com 

dor facial complexa, de forma que as condições associadas sejam 

consideradas nos critérios diagnósticos, e para que sejam tratadas 

concomitantemente.  

 A avaliação sensitiva comparativa entre os grupos de doentes e 

controles demonstrou que os limiares álgicos, térmicos, mecânicos e olfativos 

foram maiores nos doentes com dor neuropática do que nos controles, o que 
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está de acordo com as pesquisas anteriores, inclusive quanto à influência de 

idade e sexo nesses parâmetros (Sinay, Bonamico et al., 2003; Alvarez, de 

Siqueira et al., 2007; Siviero, Teixeira et al., 2010; Ichida, Alvarenga da Silva et 

al., 2015; Mo, Zhang et al., 2015). Isso também está de acordo com os critérios 

diagnósticos para a dor neuropática (Merskey e Bogduk, 1994). Entretanto, os 

doentes com dor complexa também apresentaram diferenças nos limiares 

sensitivos quando comparados aos controles, especialmente o limiar à 

estimulação elétrica, que se apresentou alterado somente nesse grupo de 

doentes. Os mecanismos de sensibilização periférica e central oriundos da 

cronificação da dor e da interação sensitiva devem estar relacionados (Sessle, 

2005),  além da ativação neuroimune proveniente da presença de morbidades, 

já discutida anteriormente. 

Embora o grupo de dor facial complexo seja misto, foram incluídas 

condições álgicas crônicas com padrão semelhante de dor e sintomas 

associados. É comum observar ausência de sinais clínicos periféricos e dor 

miofascial primária ou secundária nesses doentes, levando ao estabelecimento 

de uma fisiopatologia mais central (Forssell, Tenovuo et al., 2007; Sakamoto, 

Shiiba et al., 2010; Siviero, Teixeira et al., 2011; Carvalho, Chaves et al., 2016; 

Parkitny, Wand et al., 2016; Yang, Baad-Hansen et al., 2016). A sugestão de 

classificação utilizada neste estudo abre caminho a futuras investigações 

quanto aos mecanismos de sensibilização envolvidos nas dores neuropáticas e 

não neuropáticas crônicas, bem como no delineamento de critérios 

diagnósticos precisos que incluam condições locais e/ou sistêmicas 

associadas, que também alteram a percepção sensitiva e promovem outros 

sinais e sintomas clínicos. A sensibilidade altera-se de acordo com a disfunção 

neural (Sessle, 2005; Siviero, Teixeira et al., 2011), mas também na presença 
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de diversos mediadores químicos inflamatórios (bradicinina, prostaglandina, 

citocinas), resultando em dor. A redução dos limiares somestésicos nos 

doentes deve estar relacionada com a sensibilização neural, tanto por 

mecanismos neuropáticos, mas, principalmente, por mecanismos inflamatórios 

(p. ex., hiperalgesia periférica) (Sessle, 2000). Deve-se destacar ainda que, 

quanto maior a intensidade da dor, menores esses limiares, reforçando essa 

hipótese e indicando que há mecanismos inflamatórios também na dor 

neuropática crônica.  

Quanto à avaliação de morbidades odontológicas, houve maior 

prevalência de perdas dentárias nos doentes com dor neuropática, seguidos 

daqueles com dor complexa e controles, enquanto que estes últimos tiveram 

maior prevalência de cáries (possivelmente por terem mais dentes presentes 

na dentição). É possível que a maior frequência de perdas dentárias no grupo 

de dor neuropática (49,2%) esteja relacionada a extrações comuns nesses 

pacientes devido a dificuldades no diagnóstico diferencial, especialmente entre 

aqueles que possuem neuralgia idiopática do trigêmeo (Siqueira, Nóbrega et 

al., 2004). Como a dor neuropática apesentou-se mais intensa, é provável que 

ela também conduza o doente à maior procura de tratamentos, levando-o a 

procedimentos invasivos e perda dentária precoce (de Siqueira, Nobrega et al., 

2004). Por fim, as ausências dentárias levam a alterações oclusais, mais 

comuns nos doentes com dor neuropática, comprometendo a mastigação, a 

deglutição e a nutrição, e podem também se referir à história anterior de 

doenças infecto-inflamatórias odontológicas graves, o que repercute local e 

sistemicamente. 

 Sabe-se que a presença de comorbidades álgicas inflamatórias, como a 

dor pulpar e a doença periodontal, podem participar como perpetuadores ou 
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agravantes da dor crônica craniofacial (Fabri, Siqueira et al., 2009; Siqueira, 

Teixeira et al., 2010). Neste estudo, observamos que os doentes com dor 

neuropática parecem ter maior intensidade de dor quando a condição 

periodontal está grave (além do edentulismo), o que deve estar relacionado à 

dificuldade de higiene bucal durante as crises; por outro lado, os doentes com 

dor complexa apresentaram maior intensidade de dor nos quadros periodontais 

mais leves, o que pode indicar sensibilização periférica e associação da 

morbidade local com a dor como um todo. Doenças odontológicas em geral 

levam à necessidade de tratamentos diversos, o que também se associou a 

alterações sensitivas trigeminais. A investigação de procedimentos invasivos e 

não invasivos prévios deve ser levada em conta para que os sinais e sintomas 

presentes sejam compreendidos devidamente, de acordo com o quadro clínico 

observado.  

 Dentre características mastigatórias funcionais, a amplitude de abertura 

bucal apresentou-se limitada em ambos grupos de estudos comparados aos 

controles; estes também apresentaram mais dor em articulação 

temporomandibular e na abertura bucal máxima. Por outro lado, os doentes 

com dor neuropática apresentaram maior frequência de bruxismo, cujos 

mecanismos de interação são obscuros, mas devem envolver circuitos 

trigeminais centrais. Este estudo está de acordo com trabalhos anteriores que 

mostram sensibilização musculoesquelética das estruturas faciais secundária à 

dor crônica presente (de Siqueira, da Nobrega et al., 2007).  

Pode-se observar que havia maior número de ausências dentárias nos 

indivíduos que apresentavam maior quantidade de morbidades sistêmicas. O 

comprometimento nutricional decorrente dos problemas dentários, somado à 

dificuldade de alimentação pela própria presença da dor, pode agravar doenças 
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que necessitam de controle de dieta, como doenças cardiovasculares, doenças 

gastrointestinais e a Diabetes mellitus (Montal e Paulo, 2015), tornando mais 

complexo o entrelaçamento entre a dor crônica orofacial e morbidades locais e 

sistêmicas. Havendo maior dificuldade de controle dessas doenças devido à 

inflamação crônica ou à dieta, maiores quantidades de fármacos podem se 

tornar necessárias, o que agrava as queixas relacionadas à boca, como é o 

caso da xerostomia. 

 Há intensa convergência sensitiva craniana proveniente dos diversos 

tecidos que compõem a face e parte do crânio, incluindo as mucosas nasal e 

bucal, seios paranasais, ossos e músculos da face, dentes, córnea, dura-máter 

(Sessle 2005) e até a parte alta do sistema digestivo (Machado, 2006). 

Doenças otorrinolaringológicas podem atuar – como as infecções e 

inflamações crônicas orais –, sensibilizando o sistema trigeminal e aumentando 

a frequência de dor orofacial (Kaliner e Lemanske, 1992), o que é corroborado 

com as alterações de limiares observadas nos doentes desta amostra. A 

correlação entre doenças endocrinometabólicas e a dor facial pode relacionar-

se aos papéis neurotrófico e inflamatório dos hormônios envolvidos (Craig e 

Stitzel, 2004; Zhang, Zhang et al., 2016). As alterações sensitivas nos doentes 

com morbidades cardiovasculares já foi descrita na literatura, estando 

relacionada à sensibilização de mecanoceptores e alteração na expressão de 

canais de sódio (Chapleau, Li et al., 2001; Viggiano, Zagaria et al., 2009; 

Schubert, Fischer et al., 2016).  

 É importante destacar que, para que houvesse a possibilidade de ampla 

análise de variáveis neste estudo, foi necessária a inclusão de doentes com 

diagnósticos distintos nos grupos estudados. Embora esta seja uma limitação 

do trabalho, o caráter inédito de avaliação dessa amostra complexa torna-a 
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válida e precursora de futuras pesquisas que investiguem os achados aqui 

reportados. Os resultados deste estudo mostram que tanto morbidades 

sistêmicas quanto odontológicas associaram-se às características de dor e aos 

sinais sensitivos avaliados. O perfil de morbidades avaliadas foi diferente de 

acordo com o tipo de dor crônica avaliada (neuropática ou complexa), o que 

precisa ser levado em conta no diagnóstico e no tratamento dessas condições 

faciais. 
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7.CONCLUSÕES 



70 
 

 

Através deste estudo, conclui-se que: 

1. Houve maior prevalência de ausências dentárias, limitação de 

abertura bucal e dor em articulação temporomandibular e em 

abertura bucal máxima nos doentes quando comparados aos 

controles; as ausências dentárias foram mais frequentes nos 

indivíduos com morbidades sistêmicas e os tratamentos dentários 

implicaram em alterações sensitivas;  

2. Houve maior prevalência de morbidades gastrointestinais, 

respiratórias e psiquiátricas nos doentes com dor facial complexa 

quando comparados aos doentes com dor facial neuropática e 

controles, sendo que as morbidades sistêmicas se associaram à 

presença de dor e alterações sensitivas somestésicas e olfativas. 
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