
Introdução 

Resultados

No ambiente universitário a cefaleia é uma afecção que
afeta mais as mulheres solteiras, seus sintomas
interferem na qualidade do sono e na qualidade de vida
das pessoas. Muito além da perspectiva da doença, o
presente trabalho, de forma inédita, demonstra uma
correlação da cefaleia com a participação social,
demonstrando que a avaliação multidimensional é
fundamental para compreender o desencadeamento da
cefaleia, suas influências e os fatores que contribuem
para suas complicações.

Conclusão

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa
(3162150/ 2019). A amostra foi composta por 51
indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e
51 anos, que estudavam ou trabalhavam na
universidade, que possuíam relato de dor de cabeça e
que preenchiam dos critérios definidos pela
Classificação Internacional de distúrbios da dor de
cabeça (ICDH--3β ). A intensidade da dor de cabeça,
foi avaliada pela Escala Analógica Visual (EVA), o
impacto da frequência da cefaleia sobre a qualidade de
vida foi avaliado pelo Teste de Impacto de Dor de
cabeça (HIT-6). O questionário McGill foi usado para
mensurar os aspectos qualitativos da dor. Foi também
avaliada a qualidade do sono pelo Índice de Qualidade
do Sono de Pittisburgh (PSQI) e a avaliação
biopsicossocial da saúde realizada pelo questionário
genérico Programa de Avaliação de Incapacidade da
Saúde Mundial (WHODAS, v2).
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Em uma análise biopsicossocial através da avaliação pelo
questionário WHODAS, observou-se uma correlação
moderada entre os seguintes domínios: Participação social
e sexo feminino, participação interpessoal e a frequência
dos sintomas, sintomas de fotofobia e realização de
atividades diárias, sintomas de fotofobia e mobilidade.

Objetivo 

A cefaleia ou dor de cabeça, é considerada uma
experiência sensorial desagradável, sendo uma
condição de saúde comum em consultórios médicos e
apresenta impacto negativo nas atividades sociais.
A presença de cefaleias em estudantes universitários
é cada vez mais comum. Nessa população, supõem-
se que exista uma associação da presença das
cefaleias a fatores como sobrecarga dos estudantes,
estresse, irritabilidade, insônia e depressão. Além
disso, as cefaleias podem influenciar as relações
familiares e provocar descontentamento com os
estudos.

Caracterizar as cefaleias e suas correlações com os
aspectos biopsicossociais da saúde de estudantes e
funcionários de uma universidade privada da cidade
de Vila Velha/ ES.

 Atividade  Cognitivo Mobilidade Autocuidado Relações Participação 

Idade 0,220 0,072 0,163 0,201 0,290* 0,0056 

Sexo 0,179 0,045 0,154 0,050 0,147 0,414* 

Freq. sintomas 0,254 0,117 0,179 0,250 0,204 0,397* 

Psicológico 0,195 0,265 0,176 0,306* 0,251 0,248 

Fotofobia 0,352* 0,178 0,386* 0,153 -0,050 0,237 

Fonofobia 0,336* 0,111 0,202 0,146 0,054 0,285 

MIDAS 0,536* 0,392* 0,552* 0,210 0,289* 0,571* 

HIT-6 0,497* 0,295* 0,490* 0,195 0,383* 0,649* 

Pittsburgh -0,271 0,135 0,088 0,084 0,007 0,030 

McGill 0,198 0,139 0,187 0,150 0,098 0,230 

 

Tabela 5 – Correlação entre as variáveis demográficas, a incapacidade, o
impacto da cefaleia, a qualidade do sono e a dor com os domínios de
funcionalidade global avaliados pelo Whodas 2.0. n: 51.

Observou-se que a maior parte dos indivíduos eram do
sexo feminino (41), solteiros (38) e não possuíam filhos
(40), relataram uma dor média de 6,6 ± 1,8 observada
nos últimos 3 meses. Apresentaram um índice de dor
moderado (42±23,3) e a maioria relatou que a
qualidade de vida era gravemente afetada pela dor de
cabeça (52,9%), afetando também a qualidade do sono
(30%).

O impacto da dor de cabeça no funcionamento social, foi
classificado como severo para a maioria dos indivíduos.
Fatores individuais, como alterações da personalidade,
estilo de vida, estresse físico e psicológico de forma
constante, situações econômicas e conjugais, além do
grau de escolaridade podem colaborar para este
resultado.
A qualidade da dor e do sono são aspectos subjetivos e
individuais, marcados por condições psicológicas que
podem variar com a história do indivíduo. Desta maneira,
em uma amostra os resultados podem ser bastante
variáveis, impedindo uma correlação estatística.


