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Resumo 

BENATTO, Mariana Tedeschi. Razão da força muscular e eletromiográfica dos músculos 

extensores e flexores cervicais em indivíduos com migrânea – um estudo transversal 

[dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, 2018. 59p. 

Objetivo: verificar a razão extensores/flexores dos músculos cervicais no âmbito de força 

muscular e atividade eletromiográfica durante a mensuração da força na contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM) e teste de flexão craniocervical (TFCC) em pacientes com migrânea 

e em indivíduos sem cefaleia. Além de verificar o desempenho muscular, avaliado pelo TFCC, 

em ambos os grupos. Materiais e métodos: foram incluídas 52 mulheres com diagnóstico de 

migrânea segundo a Classificação Internacional de Cefaleias e 52 mulheres sem histórico de 

cefaleia ou dor cervical com idade entre 18 e 55 anos. No grupo migrânea os questionários Neck 

Disability Index, Migraine Disability Assessment e 12-item Allodynia Symptom Checklist foram 

aplicados. Em ambos os grupos a força dos músculos flexores e extensores cervicais foi 

avaliada utilizando-se um dinamômetro manual (Lafayette Instrument Company®, Lafayette, 

IN, USA). A CIVM foi mantida por 3 segundos e foram realizadas 3 repetições. Além do teste 

de força, o TFCC também foi realizado para os dois grupos utilizando-se o dispositivo de 

pressão Stabilizer Pressure Biofeedback® (Chatanooga, Hixson, TN, USA). O dispositivo, 

incialmente, foi inflado a 20 mmHg e a participante deveria aumentar 2 mmHg a cada estágio, 

totalizando cinco estágios (30 mmHg), e manter a pressão por 10 segundos. Em ambos os testes, 

para os dois grupos, a atividade eletromiográfica dos músculos cervicais foi avaliada por meio 

de sensores de superfície sem fio (TrignoTM Wireless System, Delsys Inc. Boston, MA). 

Resultados: observamos que o grupo migrânea apresenta uma redução na força dos músculos 

flexores em comparação ao grupo controle e consequentemente, uma maior razão de força dos 

músculos extensores/flexores além de uma reduzida razão eletromiográfica dos músculos 

extensores/flexores durante a CIVM em flexão. Nossos resultados demonstraram ainda uma 

pior performance no TFCC no grupo migrânea e consequente aumento da razão 

eletromiográfica dos músculos extensores/flexores cervicais no último estágio do teste. 

Conclusão: de acordo com os nossos resultados podemos concluir que mulheres com migrânea 

apresentam um notável desequilíbrio dos músculos flexores e extensores cervicais em 

comparação a controles não apenas na produção de força, mas também na atividade muscular. 

Palavras-chave: Transtornos de enxaqueca. Eletromiografia. Cervicalgia.  



 

 

Abstract 

BENATTO, Mariana Tedeschi. Extensor/flexor ratio of neck muscle strength and 

electromyographic activity of individuals with migraine - a cross-sectional study [dissertation]. 

Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical Scholl, 2018. 59p. 

Objective: To verify the extensor/flexor ratio of neck muscle strength and electromyographic 

activity at maximal voluntary isometric contraction (MVIC) and at the craniocervical flexion 

test (CCFT) of patients with migraine and of individuals with no history of headache. In 

addition, we aimed to assess the performance of both groups at the CCFT. Materials and 

methods: Fifty-two women with a diagnosis of migraine according to the International 

Classification of Headache Disorders and 52 women without history of migraine or cervical 

pain with ages between 18 and 55 years were included. The Neck Disability Index, Migraine 

Disability Assessment and 12-item Allodynia Symptom Checklist questionnaires were applied 

to the migraine group. In both groups, cervical muscle strength was assessed during a MVIC 

using a hand-held dynamometer (Lafayette Instrument Company®, Lafayette, IN, USA). The 

MVCI was maintained for 3 seconds and 3 repetitions were performed. The CCFT was also 

performed by the two groups using the Stabilizer Pressure Biofeedback® (Chatanooga, Hixson, 

TN, USA). The device was initially inflated to 20 mmHg and the participant had to increase 2 

mmHg at each stage, achieving five stages (30 mmHg), and maintaining the pressure for 10 

seconds. In both tests, the electromyographic activity of the cervical muscles was evaluated 

using wireless surface sensors (TrignoTM Wireless System, Delsys Inc. Boston, MA). Results: 

migraine group has a reduction in flexor muscle strength compared to the control group and 

consequently a greater muscle strength ratio of extensor/flexor and a reduced 

electromyographic ratio of the extensor/flexor muscles during MVIC in flexion. Our results 

also demonstrated a worse performance in the CCFT in the migraine group and consequent 

increase in the electromyographic ratio of the extensor/flexor neck muscles in the last stage of 

the test. Conclusion: women with migraine present a remarkable imbalance of the flexor and 

extensors cervical muscles compared to controls not only in the production of strength but also 

in muscle activity. 

Keywords: Migraine Disorders. Electromyography. Neck Pain. 
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1. Introdução 

A migrânea é entendida como uma doença neurobiológica1 e crônica2 que afeta 

aproximadamente 12% da população mundial adulta3 e apresenta uma prevalência anual 

de 17% em mulheres e 6% em homens.4 É uma das doenças mais incapacitantes em todo 

o mundo,5 classificada como a segunda entre as condições neurológicas,6 e suas crises 

são caracterizadas por perturbações recorrentes com duração de 4 a 72 horas.7 Os 

sintomas comuns são: localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada ou 

severa, agravamento por atividade física de rotina e associada à náuseas e/ou fotofobia e 

fonofobia.7 

A dor no pescoço é o principal sintoma da disfunção da coluna cervical, que por 

sua vez é definida como um conjunto de desordens das estruturas musculoesqueléticas da 

região cervical,8 e assim como a migrânea, gera impacto na qualidade de vida dos 

indivíduos e está associada a questões socioeconômicas.7,9,10 Sabe-se que a dor cervical 

reflete mudanças musculoesqueléticas em indivíduos com migrânea11 e que a mesma é 

mais frequente do que náusea e vômito,7 não sendo simplesmente um sintoma das crises 

de migrânea.11 Além disso, a dor cervical é mais reportada por indivíduos com 

migranosos em comparação àqueles sem migrânea e pode ser um fator de risco para a 

cronificação da doença.12,13 

Uma possível explicação para a relação entre migrânea e dor no pescoço é o 

complexo trigeminocervical, região anatômica na qual ocorre a convergência aferente do 

nervo trigêmeo e das raízes nervosas da cervical alta (C1-C3).14-16 Por meio desta 

aferência, é possível o relato de dor simultaneamente em áreas inervadas pelas raízes 

cervicais altas, como região occipital e auricular, e pelo nervo trigêmeo, como frontal, 

parietal e orbicular,17 possibilitando assim, a percepção de dor na cabeça ou face com 

origem cervical ou ainda, dor cervical com origem na cabeça. 

Está estabelecido que indivíduos com dor no pescoço apresentam redução da força 

e da resistência dos músculos flexores18-20 e dificuldade para relaxar os músculos 

extensores da coluna cervical, gerando um consequente aumento da coativação desses 

músculos antagonistas,21-24 além de aumento da fadiga dos músculos cervicais observada 

por meio de análises eletromiográficas.25-28 Confirmando tais achados, Rezasoltani et al29 

encontraram uma redução significativa da força isométrica de flexores e extensores da 
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cervical e na razão flexores/extensores em indivíduos com dor crônica não específica no 

pescoço em comparação aos controles.29 

O comportamento dos músculos cervicais em indivíduos com diferentes cefaleias, 

durante atividades de força máxima e submáxima, também já foi verificado em alguns 

estudos.30-33 Sabe-se que indivíduos com cefaleia do tipo tensional e mulheres com 

migrânea crônica apresentam uma redução significativa da força dos músculos extensores 

cervicais.30,33 Por sua vez, em indivíduos com cefaleia cervicogênica, nota-se uma 

redução da força tanto dos músculos extensores quanto dos flexores cervicais.31 

Ao avaliar-se a atividade eletromiográfica dos músculos cervicais em indivíduos 

com cefaleia, a literatura demonstra que indivíduos com cefaleia cervicogênica e cefaleia 

do tipo tensional apresentam um aumento da amplitude do sinal eletromiográfico do 

músculo esternocleidomastóideo durante o teste de flexão craniocervical (TFCC).31,32 

Todavia, apenas em indivíduos com cefaleia cervicogênica a maior atividade elétrica do 

músculo esternocleidomastóideo foi significativa.31  Em indivíduos com migrânea, 

especificamente, observa-se um aumento na coativação dos músculos extensores 

cervicais durante uma tarefa máxima.33 

A razão de força dos músculos cervicais foi verificada apenas em indivíduos com 

cefaleia do tipo tensional. Madsen et al30 calcularam a razão de força dos músculos 

extensores/flexores cervicais em indivíduos com cefaleia do tipo tensional e observaram 

uma redução dessa razão em comparação ao grupo controle. Para os autores, a menor 

razão de força dos músculos extensores/flexores cervicais pode ser um fator em potencial 

para a cronificação da doença.30 

Sabe-se que a existência de um desequilíbrio muscular entre a força de extensão 

e flexão da coluna cervical pode apresentar um efeito negativo importante na 

estabilização da mesma34 demostrando a importância da clareza dessa condição em 

pacientes com migrânea que sabidamente já apresentam alterações na produção de força 

dos músculos cervicais.33  

A importância de verificar-se a razão, seja ela de força, atividade muscular ou de 

testes, foi demonstrada para os músculos da coluna lombar. Ao realizar-se a razão dos 

músculos flexores/extensores lombares e extensores/flexores de quadril no âmbito de 

testes de resistência obteve-se resultados capazes de discriminar significativamente 

indivíduos com dor lombar crônica daqueles sem dor.35  Mesmo sabendo-se que a razão 
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é mais informativa do que os dados isolados de força muscular e que a mesma pode ser 

utilizada para avaliar e tratar os pacientes de forma mais efetiva, a razão é 

negligenciada.36,37 

Dessa forma, sabendo-se das diversas alterações musculoesqueléticas 

apresentadas por indivíduos com migrânea e diante da riqueza de informações que 

poderão ser obtidas pelo cálculo das razões de força e atividade muscular evidencia-se a 

importância de realizar-se esse estudo. Hipotetizamos que indivíduos com migrânea 

apresentarão um pior desempenho muscular, demonstrado por meio de tarefas máximas 

e submáximas e, consequentemente, razões de força e eletromiográfica diferentes em 

comparação ao grupo controle. Acreditamos que nossos resultados irão contribuir para 

melhorias na avaliação e tratamento de indivíduos com migrânea. 
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2. Objetivo 

Nosso objetivo foi comparar a razão extensores/flexores dos músculos cervicais 

em indivíduos com migrânea em relação a controles no âmbito de força muscular e 

atividade eletromiográfica durante a mensuração da força muscular na contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM) e TFCC. Além disso, verificar o desempenho 

muscular dos flexores profundos, de ambos os grupos, por meio do TFCC. 



 

 

20 

 

3. Materiais e métodos 

3.1 Cálculo Amostral  

Foi realizado um cálculo amostral utilizando-se o programa G Power 3.1.9.2 

baseado em dados de um estudo piloto. Os parâmetros adotados foram a média e o desvio 

padrão da razão do pico da força muscular dos extensores sobre o pico da força muscular 

dos flexores cervicais. O estudo piloto foi composto de 10 mulheres, 5 mulheres com 

migrânea e 5 controles, com média de 2,37 (DP=0,47) e 2,60 (DP=0,34), respectivamente, 

gerando um effect size de 0,55. Foi adotado um nível de significância de 0,05 e um poder 

de 80%. O tamanho amostral mínimo necessário foi de 52 participantes em cada grupo. 

3.2  Participantes  

Das 102 pacientes com potencial elegibilidade que passaram pelo Ambulatório de 

Cefaleia e Algias Craniofaciais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (ACEF – HCFMRP/USP), foram incluídas 

no grupo migrânea 52 voluntárias do sexo feminino com idade entre 18 e 55 anos e 

diagnóstico de migrânea de acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias (CIC-

III).7 Foram excluídas da amostra aquelas participantes que apresentaram diagnóstico de 

outras cefaleias, associadas ou não à migrânea, abuso de analgésico, histórico de trauma 

na região da cervical ou da face, gravidez, diagnóstico de hérnia ou degeneração discal 

na cervical, doenças sistêmicas ou bloqueio anestésico nos últimos 3 meses. Além disso, 

foram excluídas aquelas que apresentaram três ou menos dias de dor por mês (Figura 1). 

Para o grupo controle, das 70 possíveis voluntárias, foram avaliadas 52 mulheres com 

idade entre 18 e 55 anos e sem histórico de migrânea ou outro tipo de cefaleia e sem relato 

de cervicalgia. Os critérios de exclusão para este grupo seguiram os do grupo migrânea 

(Figura 2). 
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Figura 1. Fluxograma de pacientes do grupo migrânea. 

102 pacientes com 

potencial elegibilidade 

49,0% (N=50) excluídas 

38% (N=19) outras 

cefaleias associadas 

32% (N=16) bloqueio 

anestésico no último mês 

51,0% (N=52) incluídas 

16% (N=8) trauma prévio 

no pescoço/cabeça 

14% (N=7) sem 

disponibilidade 
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70 possíveis voluntárias do 

grupo controle 

25,7% (N=18) excluídas 

33,3% (N=6) relato de dor 

cervical 

22,2% (N=4) trauma 

prévio no pescoço/cabeça 

74,3% (N=52) incluídas 

44,5% (N=8) sem 

disponibilidade 

Figura 2. Fluxograma de voluntárias do grupo controle. 
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3.3 Procedimentos 

Após a consulta com um neurologista experiente e confirmação do diagnóstico de 

migrânea, as participantes foram triadas por um fisioterapeuta treinado, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. Nessa fase, foram registrados dados como idade, peso, 

altura, escolaridade e características da migrânea (Apêndice 1). Em seguida, aquelas que 

aceitaram participar do estudo passaram por uma avaliação fisioterapêutica, na qual foram 

aplicados três questionários: Neck Disability Index, Migraine Disability Assessment e 12-

item Allodynia Symptom Checklist. Além disso, foram realizados testes de força e 

desempenho muscular da região cervical, sendo o último por meio do TFCC, ambos com 

registro eletromiográfico. A amostra que constituiu o grupo controle foi triada na 

população, na própria universidade ou ainda, mulheres acompanhantes no ACEF – 

HCFMRP/USP que preenchiam os critérios de inclusão. Para esse grupo, dados como 

idade, peso, altura e escolaridade também foram coletados, e assim como no grupo 

migrânea, o grupo controle passou pelos testes de mensuração da força muscular e 

realizou o TFCC, ambos com registro eletromiográfico. 

3.3.1 Questionários  

• Neck Disability Index: 

Consiste de 10 questões relacionadas a tarefas diárias, como por exemplo, 

cuidados pessoais, sono e leitura.38 A pontuação varia de 0 a 50 pontos, classificando o 

indivíduo em: sem incapacidade (0-4 pontos), incapacidade leve (5-14 pontos), 

incapacidade moderada (15-24 pontos), incapacidade severa (25-35 pontos) e 

incapacidade total (36 ou mais pontos).38,39 É um instrumento válido e com bom poder de 

resposta,40 sendo o instrumento de avaliação mais recomendado para avaliar a 

incapacidade funcional associada à dor cervical41 (Anexo 1). 

• Migraine Disability Assessment:  

Questionário autoaplicável que conta com cinco questões sobre a limitação na 

participação em atividades no trabalho, na escola e no ambiente domiciliar devido à 

migrânea.42 Sua confiabilidade e validade foram comprovadas por meio de métodos 

padrões em diversos países.43,44 Os indivíduos podem ser classificados em: sem 

incapacidade ou incapacidade leve (0-5 pontos), incapacidade suave (6-10 pontos), 
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incapacidade moderada (11-20 pontos) e incapacidade severa (21 ou mais pontos)42 

(Anexo 2). 

• 12-item Allodynia Symptom Checklist: 

Classifica o indivíduo quanto à severidade da alodinia cutânea,45 sua pontuação 

varia entre 0 e 24 pontos e permite classificar o sujeito em: sem alodinia (0-2 pontos), 

alodinia leve (3-5 pontos), alodinia moderada (6-8 pontos) e alodinia severa (9 ou mais 

pontos).46 A versão brasileira foi traduzida e validada por Florencio et al45 que 

demonstrou tratar-se de um instrumento rápido, prático e confiável para a avaliação da 

alodinia cutânea na prática clínica45 (Anexo 3). 

3.3.2 Exame físico 

• Eletromiografia: 

Para verificarmos a ativação dos músculos cervicais superficiais durante a 

mensuração da força na CIVM e TFCC a eletromiografia foi utilizada. Os dados 

eletromiográficos foram analisados durante ambos os testes e a razão entre os músculos 

extensores/flexores cervicais foi calculada. O posicionamento do paciente e os comandos 

verbais utilizados estão descritos abaixo nos subitens “Mensuração da força muscular na 

contração isométrica voluntária máxima” e “Teste de flexão craniocervical”. Para a 

coleta de dados eletromiográficos, sensores de superfície sem fio (TrignoTM Wireless 

System, Delsys Inc. Boston, MA) foram firmemente fixados, bilateralmente, por fitas 

adesivas dupla-face33 sobre os músculos: 

✓ Porção distal do ventre muscular do esternocleidomastóideo47 

✓ Ventre muscular do músculo esplênio da cabeça, localizado a nível de C2-C3 entre 

o esternocleidomastóideo e o trapézio superior48 

✓ Ventre muscular do escaleno anterior, paralelo a porção clavicular do músculo 

esternocleidomastóideo47 

✓ Ponto médio do trapézio superior.49 

Cada um dos oito sensores utilizados continha quatro barras paralelas de 99,9% 

de Ag com uma área de contato de 50 mm² (5 x 1 mm e distância intereletrodo de 10 

mm), sendo dois eletrodos ativos e dois estabilizadores, sistema este que dispensa o 

eletrodo de referência. Os sinais eletromiográficos foram adquiridos pelo programa EMG 

Works® versão 4.1.5 (Delsys Inc.), sendo os mesmos ampliados (ganho = 300) e 
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amostrados a 4000 Hz por canal. Para ambos os testes, os sinais eletromiográficos brutos 

foram processados por uma rotina customizada do MATLAB® responsável por filtrá-los a 

uma faixa de frequência de 20-500 Hz, utilizando-se de um filtro de 4ª ordem 

(Butterworth). Previamente a colocação dos sensores, a pele recebeu limpeza adequada 

com a utilização de álcool e os pelos foram removidos para a redução da impedância. 

• Mensuração da força muscular na contração isométrica voluntária máxima:  

A mensuração da força na CIVM dos músculos flexores e extensores cervicais foi 

realizada de acordo com o protocolo de Florencio et al,33 o qual apresentou 

reprodutibilidade excelente para flexores (0,78) e extensores (0,81) cervicais. Assim 

como no protocolo original, a mensuração da força na CIVM foi realizada por um 

fisioterapeuta treinado, utilizando-se um dinamômetro isométrico manual (Lafayette 

Instrument Company®, modelo 2201163, Lafayette, IN, USA) que permaneceu fixado a 

um cinto não elástico, evitando-se possíveis interferências de forças externas.  

Antes do início da coleta foi realizada uma familiarização com a tarefa e foi 

solicitada uma contração submáxima de flexão e extensão. Em seguida, a CIVM foi 

solicitada e foram coletadas três repetições de três segundos cada para ambos os grupos 

musculares. Foi permitido um intervalo de 20 segundos entre cada repetição e de três 

minutos entre cada movimento.  

Os posicionamentos adotados durante o teste foram:  

✓ Força de Flexão: paciente em decúbito dorsal com joelhos e quadris estendidos. 

Cintos Velcro® (VELCRO B.V., Manchester, NH, USA) foram colocados 

firmemente, um cruzando a pelve, e outro o tronco, afim de reduzir movimentos 

e compensações musculares durante a tarefa. O dinamômetro isométrico manual 

foi posicionado em uma linha média imaginária sobre o osso frontal (Figura 3). 

✓ Força de Extensão: paciente em decúbito ventral também com cintos Velcro® 

(VELCRO B.V., Manchester, NH, USA) colocados firmemente cruzando-se a 

pelve e o tronco. Por sua vez, o dinamômetro isométrico manual foi posicionado 

em uma linha média imaginária sobre o osso occipital (Figura 4). 

O pico de força foi registrado em quilograma-força (kgf), e posteriormente 

convertido para newton (N) e normalizado pelo peso corporal do indivíduo. A fórmula 
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utilizada para essa conversão foi: valor obtido pelo dinamômetro isométrico manual (kgf) 

* 9.81 / peso corporal (kg).  

Após a conversão dos resultados para N e normalização pelo peso corporal, foi 

realizada a média das três repetições para cada indivíduo, tanto para o movimento de 

flexão quanto de extensão. Com base nessas médias normalizadas, foi então feita a razão 

dos músculos extensores/flexores cervicais para cada indivíduo e em seguida, os 

resultados foram analisados estatisticamente. 

O registro do sinal eletromiográfico dos músculos flexores e extensores cervicais 

ocorreu durante a mensuração da força muscular na CIVM, para ambos os movimentos. 

A aquisição dos dados eletromiográficos foi iniciada e em seguida, foi solicitada a CIVM, 

a qual a participante manteve por três segundos, sendo encorajada pelo terapeuta por meio 

dos comandos verbais de “força, força, mais força”. Para o processamento, o RMS foi 

calculado com base em uma janela de dois segundos para cada repetição da CIVM, sendo 

selecionados individualmente e manualmente os dois segundos com melhor qualidade do 

sinal eletromiográfico. Para a análise individual dos músculos flexores e extensores 

cervicais, incialmente realizou-se a normalização dos dados eletromiográficos, onde o 

RMS médio de cada músculo foi dividido pelo RMS pico daquele próprio músculo 

durante sua tarefa agonista e em seguida, foi calculada a média entre as repetições e entre 

os lados, direito e esquerdo. Ainda, afim de melhor visualizar a magnitude da ativação 

muscular em ambos os grupos, os dados eletromiográficos brutos foram listados 

(Apêndice 2). Para a razão eletromiográfica, a média para as repetições e lados de cada 

músculo foi calculada. Em seguida, foi feita a soma do RMS dos flexores, 

esternocleidomastóideo e escaleno anterior e extensores, trapézio superior e esplênio da 

cabeça. E por fim, a soma dos músculos extensores foi dividida pela soma dos flexores. 
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Figura 3. Posicionamento da paciente durante a mensuração da força dos 

músculos flexores cervicais. 

Figura 4. Posicionamento da paciente durante a mensuração da força dos 

músculos extensores cervicais. 
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• Teste de flexão craniocervical: 

O desempenho muscular dos flexores profundos da cervical foi avaliado por meio 

do TFCC, sendo o mesmo um teste de controle neuromotor que nos permite avaliar a 

ativação e a resistência isométrica desses músculos.50 O teste foi realizado com a 

participante em decúbito dorsal, a qual permaneceu com os membros inferiores relaxados 

e o pescoço na posição neutra.50 O dispositivo de pressão Stabilizer Pressure 

Biofeedback® (Chatanooga, Hixson, TN, USA) foi posicionado na região posterior do 

pescoço da participante e inicialmente, inflado a 20 mmHg. A tarefa da participante era 

aumentar 2 mmHg a cada estágio, totalizando cinco estágios (30 mmHg), e manter a 

pressão por 10 segundos sem realizar compensações, sendo essas: retração ou elevação 

da cabeça e uso excessivo dos flexores superficiais.50 Para nos assegurarmos de que a 

participante estava enxergando a marcação para a qual deveria manter a pressão foi 

desenvolvido um suporte, no qual o dispositivo de pressão ficava ajustado de acordo com 

a altura de cada voluntária (Figura 5). 

A princípio, foi realizada a familiarização e caso a participante realizasse algum 

tipo de compensação, era desencorajada. Em seguida, iniciou-se o teste, no qual foi 

realizada uma repetição para cada estágio e a voluntária foi orientada a realizar um 

movimento de flexão de cabeça, semelhante ao movimento de “assentir” e mantê-lo por 

10 segundos, conforme dito anteriormente. Um período de descanso de 30 segundos entre 

um estágio e outro foi permitido. Todas as voluntárias realizaram os cinco estágios do 

teste para que os dados eletromiográficos fossem coletados. Entretanto, para verificarmos 

o desempenho dos músculos flexores profundos no TFCC, o último estágio em que não 

houve compensação foi anotado e tabulado como resultado para o teste. Posteriormente, 

foi verificada a percentagem e distribuição das voluntárias nos cinco estágios do teste. 

A aquisição do sinal eletromiográfico dos músculos selecionados iniciou-se no 

momento que a voluntária atingiu o estágio solicitado e teve duração de 10 segundos. O 

último estágio em que a voluntária não realizou compensações foi anotado. Para o 

processamento dos sinais eletromiográficos dos estágios do TFCC, o RMS foi calculado 

a partir de uma janela central de cinco segundos. Utilizando-se desses valores, a média 

entre os lados foi calculada e em seguida, foi feita a soma do RMS dos flexores, 

esternocleidomastóideo e escaleno anterior e extensores, trapézio superior e esplênio da 
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cabeça. Assim como na mensuração da força muscular, a razão foi calculada por meio da 

divisão da soma dos extensores pela soma dos flexores.  

Além da razão eletromiográfica durante os cinco estágios do TFCC, verificou-se 

os valores médios de sinal eletromiográfico de cada músculo durante o teste. Para isso, o 

RMS médio de cada músculo foi normalizado pelo RMS médio obtido durante a CIVM 

de flexão ou extensão, de acordo com a função muscular. Após a normalização dos dados, 

realizou-se a média entre os lados e a comparação entre os grupos foi realizada.  

  

Figura 5. Posicionamento da paciente durante o TFCC e dispositivo de suporte 

para a visualização da pressão. 
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3.4 Aspectos éticos 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP) com nº 

6861/2016 (Anexo 4). Após aprovação do mesmo, as coletas foram iniciadas e as 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com 

informações e esclarecimento de possíveis dúvidas em relação à pesquisa (Anexo 5). 

3.5 Análises estatísticas 

Foi realizada uma análise descritiva de todas as variáveis, sendo os dados 

apresentados na forma de média, desvio padrão e frequência de observações. Para a 

comparação entre os grupos, inicialmente verificou-se a normalidade dos dados por meio 

do teste de Shapiro-Wilk e gráficos de dispersão. Foi utilizado o teste U Mann Whitney 

para se comparar a idade entre os grupos. Diante da diferença, o teste ANCOVA foi 

realizado utilizando-se a idade como covariável para comparar os grupos, migrânea e 

controle, quanto as variáveis de força muscular, dados eletromiográficos e razão, tanto de 

força muscular quanto eletromiográfica. Para a análise da distribuição dos grupos nos 

cinco estágios no TFCC foi realizado um teste qui quadrado (X²) e em seguida foi 

realizado um post hoc de proporção. Os cálculos foram realizados por meio do software 

SPSS versão 20.0 e um nível de significância de 0,05 foi adotado. 
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4. Resultados 

 Foram incluídas no estudo 52 mulheres no grupo migrânea e 52 no grupo controle. 

A média de idade, em anos, no grupo migrânea foi de 33,8 (DP=10,6) e para o grupo 

controle 28,9 (DP=8,3) (p=0,02). As características da migrânea encontram-se descritas 

na Tabela 1. Observou-se que 86,3% das pacientes com migrânea apresentavam algum 

nível de incapacidade devido à doença e 92,3% tinham alodinia cutânea, sendo leve, 

moderada ou severa. 

Tabela 1. Descrição das características da migrânea. 

 
Grupo migrânea (N = 52) 

Características Média (DP) 

Tempo de doença (anos) 17,4 (10,7) 

Frequência (dias/mês) 11,9 (8,8) 

Intensidade (END) 7,8 (1,9) 

Relato de cervicalgia (n[%])  

Sim 43 (82,7%) 

Não 9 (17,3%) 

Questionários (n[%])  

NDI  

Sem incapacidade 11 (21,2%) 

Incapacidade leve 23 (44,2%) 

Incapacidade modera 15 (28,8%) 

Incapacidade severa 3 (5,8%) 

MIDAS  

Sem incapacidade 7 (13,7%) 

Incapacidade leve 5 (9,9%) 

Incapacidade modera 11 (21,5%) 

Incapacidade severa 28 (54,9%) 

ASC-12/Brasil  

Sem alodinia cutânea 4 (7,7%) 

Alodinia cutânea leve 10 (19,2%) 

Alodinia cutânea moderada 9 (17,3%) 

Alodinia cutânea severa 29 (55,8%) 
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END: escala numérica de dor; NDI: Neck Disability Index; MIDAS: Migraine Disability 

Assessment; ASC-12/Brasil: 12-item Allodynia Symptom Checklist/Brazil. 

• Mensuração da força muscular na contração isométrica voluntária máxima 

1. Dados clínicos: 

A comparação entre os grupos em relação a mensuração da força muscular 

demonstrou que o grupo migrânea apresenta uma diminuição da força dos músculos 

flexores cervicais (F=11,47; p=0,00) e consequentemente, uma maior razão da força entre 

os músculos extensores e flexores (F=4,16; p=0,04) em comparação ao grupo controle 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Dados da força dos músculos cervicais no grupo migrânea e controle e a razão da força 

dos músculos extensores/flexores. 

  

Grupo 

migrânea 

(N=52) 

Grupo 

controle 

(N=52) 

  

  Média (DP) Média (DP) Valor F Valor p 

Flexores 

cervicais 

Força n (N/kg) 

Força (N) 

0,55 (0,22) 

35,3 (14,0) 

0,73 (0,29) 

48,4 (21,2) 

11,47 

NA 

0,00 

NA 

Extensores 

cervicais 

Força n (N/kg) 

Força (N) 

1,34 (0,53) 

85,7 (31,7) 

1,40 (0,45) 

91,9 (32,2) 

0,37 

NA 

0,54  

NA 

EX/FL 
Razão 

Razão Log 

2,5 (1,0) 

0,4 (0,2) 

2,2 (1,1) 

0,3 (0,2) 

NA 

4,16 

NA 

0,04 

Força n=força normalizada pelo peso corporal do indivíduo; NA=não se aplica; EX/FL=razão de 

força dos músculos extensores pelos músculos flexores; Log=valores com base em transformação 

logarítmica dos dados. 
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2. Dados eletromiográficos: 

Foram avaliados os dados eletromiográficos dos músculos flexores e extensores 

cervicais durante a CIVM e não se observou diferença estatística entre os grupos na 

amplitude do RMS normalizado durante as tarefas para ambos os músculos (Tabela 3). 

Tabela 3. Amplitude do RMS normalizado dos músculos flexores e extensores cervicais durante 

a CIVM. 

  

Grupo 

migrânea 

(N=52) 

Grupo 

controle 

(N=52) 

  

  Média (DP) Média (DP) Valor F Valor p 

Flexores 

ECOM Log -0,07 -0,08 0,27 0,60 

EA Log -0,10 -0,09 0,04 0,84 

Extensores 

EC Log -0,09 -0,09 0,96 0,32 

TS 0,82 0,82 1,51 0,22 

ECOM=esternocleidomastóideo; EA=escaleno anterior; EC=esplênio da cabeça; TS=trapézio 

superior; Log=valores com base em transformação logarítmica dos dados. 

Ao avaliarmos a razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores durante 

a mensuração da força muscular para extensão não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os grupos, sendo o valor médio de 3,0 (DP=2,5) para o grupo controle e 

2,8 (DP=1,0) para o grupo migrânea (F=0,32; p=0,57). Entretanto, na razão 

eletromiográfica extensores/flexores durante a mensuração da força muscular para flexão, 

pudemos observar um aumento da mesma no grupo controle (F=6,45; p=0,01), o qual 

apresentou um valor médio de 0,4 (DP=0,2), enquanto que para o grupo migrânea o valor 

foi de 0,3 (DP=0,2) (Tabela 4).  
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Tabela 4. Razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores na CIVM. 

 
Grupo migrânea 

(N=52) 

Grupo controle 

(N=52) 
  

 Média (DP) Média (DP) Valor F Valor p (F) 

CIVM em 

flexão 
0,3 (0,2) 0,4 (0,2) 6,45 0,01 

CIVM em 

extensão 
2,8 (1,0) 3,0 (2,5) 0,32 0,57 

CIVM=contração isométrica voluntária máxima.  
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• Teste de flexão craniocervical 

1. Dados clínicos: 

Ao verificar-se a distribuição dos grupos nos estágios do TFCC observou-se que 

o grupo controle apresenta um melhor desempenho muscular em relação ao grupo 

migrânea (p<0,00) (Figura 6). O teste post hoc de proporções demonstrou que a diferença 

entre os grupos se encontra na pressão de 30 mmHg, ou quinto estágio (p<0,00). 

 

Figura 6. Distribuição dos grupos migrânea e controle durante o TFCC. 

2. Dados eletromiográficos: 

Não há diferença na amplitude do RMS normalizado entre os grupos, migrânea e 

controle, quanto aos grupos musculares, flexor e extensor, durante os cinco estágios do 

TFCC (Figuras 7 e 8). 
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Figura 7. Distribuição dos valores médios do RMS normalizado e logaritmizado durante os cinco 

estágios do TFCC para os músculos flexores nos grupos migrânea e controle. 
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Figura 8. Distribuição dos valores médios do RMS normalizado e logaritmizado durante os cinco 

estágios do TFCC para os músculos extensores em ambos os grupos, migrânea e controle. 

  

-1,30

-1,20

-1,10

-1,00

-0,90

-0,80

-0,70

-0,60

22 mmHg 24 mmHg 26 mmHg 28 mmHg 30 mmHg

Esplênio da cabeça

Grupo Migrânea Grupo Controle

-1,30

-1,20

-1,10

-1,00

-0,90

-0,80

-0,70

-0,60

22 mmHg 24 mmHg 26 mmHg 28 mmHg 30 mmHg

Trapézio Superior

Grupo Migrânea Grupo Controle



 

 

38 

 

Comparou-se a razão eletromiográfica no TFCC entre os grupos e observou-se 

que apenas na pressão de 30 mmHg o grupo controle apresenta uma menor razão em 

relação ao grupo migrânea (F=4,05; p=0,047) (Tabela 5).  

Tabela 5. Razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores cervicais nos cinco estágios 

do TFCC nos grupos migrânea e controle. 

 
Grupo migrânea 

(N=52) 

Grupo controle 

(N=52) 
  

Pressão Média Log (DP) Média Log (DP) Valor F Valor p (F) 

22 mmHg -0,35 (0,23) -0,40 (0,26) 0,78 0,37 

24 mmHg -0,37 (0,23) -0,45 (0,30) 1,74 0,19 

26 mmHg -0,47 (0,24) -0,37 (0,33) 2,42 0,12 

28 mmHg -0,40 (0,27) -0,49 (0,32) 1,85 0,17 

30 mmHg -0,37 (0,27) -0,51 (0,33) 4,04 0,047 

Log=valores com base em transformação logarítmica dos dados. 
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5.  Discussão 

Nossos resultados revelaram um pior desempenho dos músculos cervicais em 

mulheres com migrânea ao compará-las a controles saudáveis devido a reduzida força dos 

músculos flexores cervicais, maior razão dos músculos extensores/flexores da força 

durante a tarefa de CIVM, menor razão entre os músculos extensores/flexores na 

atividade eletromiográfica durante a mesma tarefa e pior performance no TFCC com 

consequente aumento da razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores 

cervicais no último estágio do teste. 

 Até o momento, a literatura não encontrou diferenças na força dos músculos 

cervicais entre indivíduos com migrânea episódica e controles,31,33,51 por outro lado, uma 

redução significativa da força dos músculos extensores cervicais foi observada apenas 

para mulheres com migrânea crônica, ou seja, aquelas com maior frequência de crises.33 

Contrariando estes resultados, nossos dados revelaram uma redução significativa da força 

dos músculos flexores cervicais em mulheres com migrânea em comparação a controles 

corroborando com os dados de indivíduos com dor e alterações posturais na região 

cervical.29,36 

A grande novidade deste estudo encontra-se nos dados da razão extensor/flexor 

da força dos músculos cervicais, pois até o momento, tal variável ainda não havia sido 

explorada em indivíduos com migrânea. A fraqueza dos músculos flexores cervicais que 

observamos em indivíduos com migrânea é reforçada pelos dados da razão de força dos 

músculos extensores/flexores que também foi diferente entre os grupos. A razão de força 

é um parâmetro que permite um melhor conhecimento entre função e patologia37 e revela 

disfunções e desequilíbrios musculares que não seriam percebidos ao avaliar-se a força 

isométrica isolada.36 Ou seja, mulheres com migrânea apresentam um desequilíbrio no 

plano sagital da musculatura cervical quando comparadas a controles já que observamos 

uma maior razão da força dos músculos extensores/flexores no grupo migrânea somada a 

uma redução na produção de força isométrica dos músculos flexores.  

A eletromiografia de superfície dos músculos cervicais em si já havia sido 

avaliada em indivíduos com cefaleias,31-33,51-53 porém, até o momento, a razão 

eletromiográfica dos músculos extensores/flexores, assim como a razão de força, ainda 

não havia sido verificada e de acordo com os nossos resultados, o grupo migrânea 

apresenta uma menor razão eletromiográfica entre os músculos extensores/flexores 
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durante a contração isométrica máxima para flexão, reforçando, a presença do um 

desequilíbrio muscular nessa população. 

Em nosso estudo, a baixa razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores 

nos permite duas possíveis interpretações, ou existe uma redução na ativação dos 

músculos extensores ou uma atividade aumentada por parte dos músculos flexores 

cervicais. Ao relacionar os dados de força muscular e eletromiografia, tenderíamos a 

acreditar que ambas as interpretações não seriam viáveis, uma vez que a força dos 

músculos extensores foi semelhante entre os grupos e a força dos músculos flexores 

encontra-se diminuída no grupo migrânea. O sinal eletromiográfico não está relacionado 

diretamente à força e essa relação pode ser utilizada apenas para descrições qualitativas e 

com cautela.54 E, ao contrário do que se acreditava, que diante de uma condição dolorosa 

ocorreria o aumento da atividade dos músculos antagonistas e diminuição da atividade 

dos agonistas, a nova teoria de adaptação à dor sugere a possibilidade de um aumento, 

diminuição ou redistribuição dessa atividade muscular de acordo com as diferentes 

tarefas.55  

Assim como em uma tarefa de contração máxima, o pior desempenho muscular 

no grupo migrânea também foi confirmado durante uma tarefa funcional e de baixa carga, 

o TFCC, o qual é caracterizado como um teste clínico capaz de avaliar a precisão do 

movimento exclusivo de flexão cervical superior.56 O mesmo já foi utilizado em diversos 

estudos para verificar-se a função dos músculos flexores profundos da cervical em 

indivíduos com dor crônica no pescoço e observou-se que esses indivíduos apresentam 

uma baixa performance em comparação à controles.18,28,50,56 Chiu et al,56 observaram que 

para indivíduos saudáveis a mediana no TFCC foi de 28 mmHg enquanto que para o 

grupo de indivíduos com dor cervical crônica foi de 24 mmHg.56 Em nossos resultados, 

os quais são pioneiros, a mediana para o grupo controle também foi de 28 mmHg, 

enquanto que para o grupo migrânea foi de apenas 22 mmHg, demonstrando que 

indivíduos migranosos com importante sensibilização central apresentam ainda mais 

alteração no controle motor da região cervical do que os próprios indivíduos com dor 

cervical. 

As alterações musculoesqueléticas na região cervical são conhecidas em 

indivíduos com cefaleias, entretanto, o desempenho dos flexores profundos da cervical 

durante o TFCC só foi avaliado em um único estudo em indivíduos com cefaleia do tipo 

tensional crônica.57 Em indivíduos com migrânea, o teste nunca havia sido investigado e 
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por meio de nossos resultados pudemos demonstrar que mulheres com migrânea 

apresentam um baixo desempenho no TFCC em comparação a controles saudáveis. 

Apenas 5 (9,6%) voluntárias do grupo migrânea conseguiram atingir 30 mmHg sem 

compensações em comparação a 22 (42,3%) voluntárias do grupo controle, corroborando 

com Fernández-de-las-Penãs et al,57 os quais observaram que apenas 3 indivíduos do 

grupo de cefaleia do tipo tensional atingiram 30 mmHg.57 Com base nesses achados 

inéditos, podemos, novamente, afirmar que indivíduos com migrânea apresentam uma 

alteração significativa no desempenho muscular da região cervical. 

 São muitos os estudos que avaliaram a eletromiografia dos músculos flexores no 

TFCC,28,50,53,57 entretanto, apenas Florencio et al53 verificaram o comportamento 

eletromiográfico dos músculos extensores nessa mesma atividade e os autores 

observaram uma maior ativação dos músculos extensores superficiais em indivíduos com 

migrânea, episódica e crônica, em comparação a controles.53 Em nosso estudo, ao 

compararmos a ativação dos músculos flexores e extensores cervicais entre os grupos 

durante o TFCC, não encontramos diferenças estatisticamente significativas. Entretanto, 

o que de fato nos chama a atenção, é que apesar de não observamos diferenças entre a 

ativação dos músculos em separado, observamos diferença na razão eletromiográfica e 

consequentemente no comportamento muscular, entre os grupos durante o quinto estágio 

do teste. 

 Ao analisarmos os valores de razão eletromiográfica durante o TFCC, não 

encontramos diferenças estatísticas, entretanto, visualmente, nota-se uma progressão nos 

valores de razão eletromiográfica para o grupo controle, fato esse que não ocorre no grupo 

migrânea, onde observa-se valores semelhantes durante todos os cinco estágios do teste. 

Esse comportamento pode ainda ser verificado, de forma subjetiva, pelos gráficos de 

atividade muscular, onde observa-se uma ativação progressiva e linear dos músculos, 

flexores e extensores cervicais, no grupo controle, enquanto que para o grupo migrânea o 

padrão observado não é o mesmo. Nota-se que para os músculos extensores no grupo 

migrânea, há um aumento da atividade elétrica muscular desde o primeiro estágio do teste. 

Ou seja, no grupo controle, o aumento progressivo da ativação dos músculos flexores 

cervicais conforme o aumento da pressão faz com que a razão eletromiográfica diminua 

ao longo do teste, já para o grupo migrânea, devido a maior ativação dos músculos 

extensores desde o primeiro estágio, nota-se uma estagnação nos valores de razão 

eletromiográfica. 
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Nesse sentido, acreditamos que a maior razão eletromiográfica no grupo migrânea 

durante a pressão de 30 mmHg no TFCC possa refletir uma maior ativação dos músculos 

extensores nesses indivíduos e reforçar a alteração no controle motor da região cervical 

em comparação a controles por meio da redistribuição da atividade e consequente redução 

da qualidade da tarefa executada.55  

 Como pontos fortes do nosso estudo, podemos dizer que ele é o primeiro a 

verificar e afirmar que indivíduos com migrânea apresentam pior desempenho dos 

músculos flexores profundos em comparação aos indivíduos controles, observado pelo 

TFCC. Além disso, nosso estudo foi o primeiro a analisar a razão eletromiográfica dos 

músculos extensores/flexores cervicais durante o mesmo teste. Por meio dos nossos 

resultados podemos afirmar que mulheres com migrânea apresentam um desequilíbrio 

muscular da região cervical e que a razão, seja ela de força ou eletromiográfica, deve ser 

uma medida a ser avaliada nos demais estudos. Apesar dos resultados pioneiros, algumas 

limitações devem ser consideradas. Primeiro, a nossa amostra é composta apenas por 

mulheres que foram recrutadas em um hospital terciário e dessa forma, não podemos 

generalizar nossos resultados à população. E segundo, sabe-se que o TFCC não é 

representativo de atividades rotineiras, entretanto, o mesmo é o mais indicado para 

verificar-se o desempenho dos músculos cervicais, sobretudo em indivíduos com dor 

cervical.18,58,59 
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6. Conclusão 

 De acordo com os nossos resultados podemos concluir que mulheres com 

migrânea apresentam um notável desequilíbrio dos músculos flexores e extensores 

cervicais em comparação a controles não apenas na produção de força, mas também na 

atividade muscular. 
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Anexos  

Anexo 1. Neck Disability Index 

 

Nome:______________________________________ Data avaliação:____/____/____.  

 
Este questionário foi criado para dar informações ao seu doutor sobre como a sua dor no 

pescoço tem afetado a sua habilidade para fazer atividades diárias. Por favor responda a 

cada uma das perguntas e marque em cada seção apenas uma alternativa que melhor se 

aplique a você. 

 
Seção 1 – Intensidade da dor 

 Eu não tenho dor nesse momento. 

 A dor é muito leve nesse momento. 

 A dor é moderada nesse momento. 

 A dor é razoavelmente grande nesse momento. 

 A dor é muito grande nesse momento. 

 A dor é a pior que se possa imaginar nesse momento. 

 
Seção 2 – Cuidado pessoal (se lavar, se vestir, etc) 

 Eu posso cuidar de mim mesmo (a) sem aumentar a dor. 

 Eu posso cuidar de mim mesmo (a) normalmente, mas isso faz aumentar a dor. 

 É doloroso ter que cuidar de mim mesmo e eu faço isso lentamente e com 

cuidado. 

 Eu preciso de ajuda, mas consigo fazer a maior parte do meu cuidado pessoal. 

 Eu preciso de ajuda todos os dias na maioria dos aspectos relacionados a cuidar 

de mim mesmo (a). 

 Eu não me visto, me lavo com dificuldade e fico na cama. 

 
Seção 3 – Levantar coisas 

 Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 

 Eu posso levantar objetos pesados, mas isso faz aumentar a dor. 

 A dor me impede de levantar objetos pesados do chão, mas eu consigo se eles 

estiverem colocados em uma boa posição, por exemplo em uma mesa. 

 A dor me impede de levantar objetos pesados, mas eu consigo levantar objetos 

com peso entre leve e médio se eles estiverem colocados em uma boa posição. 

 Eu posso levantar objetos muito leves. 

 Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 

 
Seção 4 – Leitura 

 Eu posso ler tanto quanto eu queira sem dor no meu pescoço. 

 Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu pescoço. 

 Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu pescoço. 

 Eu não posso ler tanto quanto eu queira por causa de uma dor moderada no meu 

pescoço. 

 Eu mal posso ler por causa de uma grande dor no meu pescoço. 

 Eu não posso ler nada. 

 Pergunta não se aplica por não saber ou não poder ler. 
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Seção 5 – Dores de cabeça 

 Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 

 Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas muito frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça fortes frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 
 

Seção 6 – Prestar atenção 

 Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem dificuldade. 

 Eu consigo prestar atenção quando eu quero com uma dificuldade leve. 

 Eu tenho uma dificuldade moderada em prestar atenção quando eu quero. 

 Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

 Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

 Eu não consigo prestar atenção. 

 
Seção 7 – Trabalho 

 Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 

 Eu só consigo fazer o trabalho que estou acostumado (a) a fazer, mas nada além 

disso. 

 Eu consigo fazer a maior parte do trabalho que estou acostumado (a) a fazer, 

mas nada além disso. 

 Eu não consigo fazer o trabalho que estou acostumado (a) a fazer. 

 Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 

 Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 

 
Seção 8 – Dirigir automóveis 

 Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no pescoço. 

 Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu 

pescoço. 

 Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor moderada no 

meu pescoço. 

 Eu não posso dirigir o meu carro tanto quanto eu queira por causa de uma dor 

moderada no meu pescoço. 

 Eu mal posso dirigir por causa de uma dor forte no meu pescoço. 

 Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 

 Pergunta não se aplica por não saber dirigir ou não dirigir muitas vezes.  

 
Seção 9 – Dormir 

 Eu não tenho problemas para dormir. 

 Meu sono é um pouco perturbado (menos de uma hora sem conseguir dormir). 

 Meu sono é levemente perturbado (1-2 horas sem conseguir dormir). 

 Meu sono é moderadamente perturbado (2-3 horas sem conseguir dormir). 

 Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem conseguir dormir). 

 Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas sem sono). 

 
Seção 10 – Diversão 
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 Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão sem nenhuma dor no 

pescoço. 

 Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão com alguma dor no 

pescoço. 

 Eu consigo fazer a maioria, mas não todas as minhas atividades de diversão por 

causa da dor no meu pescoço. 

 Eu consigo fazer poucas das minhas atividades de diversão por causa da dor no 

meu pescoço. 

 Eu mal consigo fazer quaisquer atividades de diversão por causa da dor no meu 

pescoço. 

 Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 
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Anexo 2. Migraine Disability Assessment  
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Anexo 3. 12- item Allodynia Symptom Checklist  
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Anexo 4. Documento comprobatório de aprovação no Comitê de Ética 
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Anexo 5. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE BIOMECÂNICA, MEDICINA E 

REABILITAÇÃO DO APARELHO LOCOMOTOR 

LAPOMH – Laboratório de Análise da Postura e do Movimento Humano 

 

Título do Projeto: “Razão da força muscular e eletromiográfica dos músculos 

extensores e flexores cervicais em indivíduos com migrânea – um estudo transversal” 

Pesquisadores Responsáveis: Mariana Tedeschi Benatto 

(16) 98806-6096 – mariana.benatto@gmail.com 

Profa. Dra. Débora Bevilaqua Grossi 

Pesquisadores Colaboradores: Profa. Dra. Fabiola Dach, 

Ms. Carina Ferreira Pinheiro, Ms. Lidiane Lima Florêncio, Ft Samuel S. Lodovichi 

 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo que tem como 

objetivo verificar a força dos músculos do seu pescoço por causa da sua enxaqueca.  

Na primeira etapa do estudo, que dura entre 20 a 30 minutos, o Sr. (a) responderá 

a 6 questionários sobre dados pessoais (idade, escolaridade, presença de dor de cabeça e 

no pescoço), o quanto sua dor no pescoço atrapalha suas atividades, sobre quantos dias 

você tem de dor cabeça e quão forte ela é para limitar suas idas ao trabalho ou suas 

atividades em casa, perguntas para saber se o (a) Sr. (a) tem medo de realizar movimentos, 

listar 3 atividades do dia-a-dia que te incomodam por causa da sua dor de cabeça e o 

último, ver o quanto sua dor de cabeça provoca sensibilidade em partes do seu corpo, 

como couro cabeludo.  

Após responder os questionários, iniciaremos a avaliação do movimento do 

pescoço e da força, e todas as etapas desta avaliação ocorrerão no Laboratório de Análise 

da Postura e do Movimento Humano - LAPOMH, localizado no prédio da Fisioterapia, 

no campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Essa avaliação terá duração 

máxima de 01 hora e 30 minutos. 

Inicialmente serão colocadas algumas plaquinhas no pescoço do (a) Sr. (a) para 

verificarmos como seu músculo funciona. Para não ocorrer interferências, os pelos serão 

raspados com uma lâmina de barbear descartável. Todo o procedimento será feito por um 

profissional habilitado, e em caso de o (a) Sr. (a) sentir dor ou desconforto durante essa 

avaliação, o teste será interrompido. 

Deitado de barriga para cima, será colocado um aparelho semelhante ao de aferir 

pressão embaixo do seu pescoço e o (a) Sr. (a) deverá dobrar o pescoço, devagar, para 

frente e manter essa posição por 10 segundos e repetirá o movimento 5 vezes. Ainda de 

barriga para cima, o fisioterapeuta irá prender alguns pontos do corpo do (a) Sr. (a) com 
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fitas e pedirá que seja realizado o movimento de dobrar o pescoço para frente. Para medir 

o quanto de força o (a) Sr. (a) está fazendo, um aparelho será posicionado na testa do (a) 

Sr. (a). Em seguida, o (a) Sr. (a) deitará de barriga para baixo e fará o movimento de 

levantar a cabeça. Será utilizado o mesmo aparelho para medir a força, mas agora o 

aparelho será posicionada na parte de trás da cabeça. No último teste o (a) Sr. (a) terá que 

permanecer com a cabeça desgruadada da maca, primeiro com a barriga para cima e 

depois com a barriga para baixo. Para termos certeza de que o (a) Sr. (a) está mantendo a 

cabeça no lugar um fio com um pesinho será amarrado na cabeça do (a) Sr. (a). Caso esse 

peso encoste no chão, o teste termina.  

Somente os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações obtidas. O (a) 

Sr. (a) não receberá nenhum benefício direto pela participação da pesquisa. No entanto, 

esperamos que os resultados do estudo nos ajude a entender melhor as repercussões 

musculares e propor melhoras no tratamento para pacientes com enxaqueca. Sua 

participação não é obrigatória. Pela sua participação, o (a) Sr. (a) não receberá nenhum 

tipo de seguro de vida ou saúde que possa beneficiá-lo (a). Caso não queira participar ou 

deseje sair do estudo, você não receberá punição alguma e isso não influenciará seu 

tratamento no Ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Este documento possui duas vias iguais. Caso o (a) Sr. (a) aceite participar, as 

duas vias serão assinadas e rubricadas pelo (a) Sr. (a) e pelo pesquisador responsável em 

todas as páginas, uma via será entregue ao (a) Sr. (a) e a outra ficará com o pesquisador 

responsável. 

Eventuais dúvidas sobre os aspectos éticos relacionados à essa pesquisa devem 

ser elucidadas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, através do número (16) 3602-2228 ou ainda 

com o pesquisador responsável, Mariana Tedeschi Benatto, pelo número (16) 98806-

6096. 

  

Nome do participante:_____________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________________ 

Data:___/___/_____ 

 

Pesquisador 

responsável:____________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável:_______________________________________ 

Data:___/___/_____ 
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Apêndices  

Apêndice 1. Ficha de triagem 

Data: ___/___/____ 

Nome:_________________________________________________Reg.HC_________ 

Idade:_____________________________ Estado Civil:_________________________ 

Profissão:____________________________Escolaridade:_______________________ 

Peso:________ Altura:__________ IMC:_________ 

Cidade:________________________________________________________________ 

ANAMNESE 

Diagnóstico:____________________________________________________________ 

Doenças Associadas:______________________________________________________ 

Medicamentos em uso:____________________________________________________ 

História de trauma em MMII? (  ) NÃO (  ) SIM. 

Local:______________________________ 

Tempo:_____________________________ 

História de trauma na face ou pescoço? (  ) NÃO (  ) SIM.  

Local:_______________________ 

Tempo:______________________ 

Já realizou tratamento fisioterapêutico para a região da face ou pescoço? (  ) NÃO (  ) 

SIM 

Presença de vestibulopatia (labirintite): (  ) NÃO (  ) SIM 

Presença de tontura? (  ) NÃO (  ) SIM – Fora da crise: (  ) NÃO (  ) SIM 

Sintomas: (  ) vertigem (rotatória) 

(  ) Outro:______________________________________ 

 

CEFALEIA 

Cefaleia nos últimos 3 meses? (  ) NÃO (  ) SIM – Aura? (  ) NÃO (  ) SIM  

Data da última crise:______________ 

Dias de dor/mês:_________________ Duração das crises/horas:____________ Anos de 

cefaleia:_________________________ 

Intensidade da dor: 



 

 

58 

 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 

Localização da dor: (  ) Hemicraniana       (  ) Holocraniana     (  ) Frontal       

                                (  ) Temporal              (  ) Occiptal       (  ) Outro:____________ 

Dor na avaliação (0-10): _______________________  

CERVICALGIA 

(   ) NÃO (   ) SIM   Há quanto tempo: ____________ 

Intensidade de dor: 

Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 

Dor na avaliação (0-10): ________________________  
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Apêndice 2. Amplitude do RMS bruto dos músculos flexores e extensores durante a 

CIVM em microvolts (µV). 

  
Grupo migrânea 

(N=52)  

Grupo controle 

(N=52)  

  Média  Média  

Flexores 

ECOM 110 140 

EA 110 170 

Extensores 

EC 57 77 

TS 16 22 

ECOM=esternocleidomastóideo; EA=escaleno anterior; EC=esplênio da cabeça; TS=trapézio 

superior. 


