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RESUMO

Grassi LEV . Prevalência de cefaleia relacionada com alguns
hábitos de vida em escolares do ensino fundamental e médio de
Ribeirão Preto (SP) Dissertação de mestrado - Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de S ão P aulo, Ribeirão P reto, 2011.

As cef aleias acom etem grande parte da população mundial. Este
sintoma afeta a qualidade de vida e a produtividade de quem as têm
Crianças e adolescentes com cefaleia também são alvos destas perdas.
Objetivos:

Estimar

a

prevalência

de

cefaleia

em

uma

amostra

representativa de alunos dos ensinos fundam ental e médio da rede
pública. Verificar a relação entre: 1) cefaleias e variáveis físicas
(gênero, cor da pele referida, índice m assa corporal-IMC e doenças
crônicas referidas); 2) cefaleias e alguns hábitos de vida (ingestão de
álcool, prática de exercícios físicos regulares, horas diárias de sono
noturno, horas semanais gastas em TV, internet e videogame); 3)
cefaleia e uso de aparelhos, como os ortodônticos e óculos, e 4)
cefaleia e rendimento escolar avaliado por meio das notas referidas.
Métodos: A pós sorteio de uma escola da rede estadual de ensino de
cada região da cidade de Ribeirão Preto (norte, sul, leste, oeste e
centro), foram sorteadas as salas de aula, uma de cada ano/série dos
cursos fundamental II e médio. Foi aplicado um questionário em 415
alunos com idade mediana de 15 anos, que concordaram em participar
do estudo e cujos pais ou responsáveis assinaram o Term o de Livre
Consentim ento e Esclarecimento. Foram utilizados os testes para
análises estatísticas: 1) Teste exato de Fischer através do com ando
PROC FREQ do Software SAS® 9; 2) Anova através do comando PROC
GLM do S oftware SAS ® 9; 3) Regressão logística para calculo do
ODDS RATIO, através do com ando PROC LOGIST do S oftware SAS®
9. Para todos foram admitidos 95% de intervalo de confiança (95% CI).
Resultados e Conclusões: a prevalência de cefaleias nessa amostra
populacional é de 72,8%, sendo que nas meninas é de 79% e nos
8

meninos 62,5%. Observamos correlação positiva entre: 1) gênero e
cefaleia, meninas tem um risco estimado 2,3 vezes maior que os
meninos; 2) ingestão de álcool e cefaleia, visto que os que ingerem
bebidas

alcoólicas

têm

probabilidade

2,1

vezes

maior

de

terem

cefaleia; e 3) uso de aparelho ortodôntico e cefaleia (p=0,02). Não
houve correlação significativa entre cefaleia e as demais variáveis
selecionadas por este estudo (cor da pele referida, doença crônica
referida, IMC, uso de óculos, prática de exercícios físicos regulares,
horas de sono, horas semanais gastas em TV, internet e videogam e e
notas escolares).

Palavras-chave: Cefaleia; Prevalência, E scolares; Hábitos de V ida.
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ABS TRACT
Grassi LEV. Prevalence of headache associated with som e lif estyle
habits in schoolchildren of Ribeirão Preto (SP ) Master's Thesis –
School of medicine, Universit y of São Paulo, Ribeirão P reto, 2011.

The headaches afflict
symptom affects

a

large part

qualit y

of life

of

world

and

population. This

productivity of

those

who have. Children and adolescents with headache are also subject to
these

losses.

Objectives: To estimate the prevalence of headache in a representative
sample of students in public elementary and high schools. To verif y the
relationship between: 1) headache and physical variables (gender, skin
color reported, body m ass index-BMI and chronic diseases such), 2)
headache and some lifestyle habits (alcohol intake, regular physical
activity, hours night of sleep dail y, weekly hours spent on TV, internet
and

videogam es),

3)

headache

and

use

of

appliances

such

as

orthodontic and glasses, and 4) headache and academ ic performance
evaluated

by

means

of

these

notes.

Methods:

W e randomly

selected one school for the city region (north, south, east, west and
center),

then randomly

selected one room of

each

series / year. A

questionnaire was applied to 415 students who agreed to participate in
the study whose parents or guardians signed a free and inform ed
consent. Tests were used for statistical analysis: 1) Fischer's exact
test with

the

2) ANOV A with
3) Logistic

command
the

PROC FREQ of SAS ® 9 Software,

command PROC GLM

regression for odds

LOGIST Software SAS ® 9. For all

of

SAS ® 9 S oftware,

ratio by PROC command
patients

were

admitted 95% confidence interval (95% CI).
Results

and

Conclusions:

The

prevalence

of

headache

in

this

population is 72.8% and in girls is 79% and 62.5% in boys. W e
10

observed a positive correlation between: 1) gender and headache,
since girls had an estim ated risk 2.3 times higher than boys, 2) alcohol
and headache, as those who drink alcohol have 2.1 times more
likely have

headache,

and

3)

use

of

orthodontic

appliance

and

headache (p =0.02). There was no significant correlation between
headache and other variables selected f or this study (skin color
reported, chronic

disease, BMI, use of glasses,

regular physical

activity, sleeping hours, weekly hours spent on TV, internet and
videogames

and school

perform ance).

Keywords: Headache, Prevalence, Schoolchildren, Lifestyles Habits.
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1-INTRODUÇÃO
Este estudo alm eja obter entendimentos de como hábitos de vida
dos estudantes e seus rendimentos escolares podem ser influenciados
por dores de cabeça e desconfortos físicos.
Para

estabelecermos

parâmetros

precisamos

delinear

as

informações relevantes sobre as enfermidades, instituições, indivíduos
e como elas estão relacionadas.
Para

este

estudo

elegem os:

1)

a

população,

crianças

e

adolescentes; 2) o am biente, a escola; 3) a condição clínica, as
cefaleias.

1.1-Infância e Ado lescência

1.1.1-Infância

A infância é o estágio do desenvolvim ento que o ser hum ano mais
precisa do cuidado parental, haja vista suas características físicas
como

seu

corpo

em

form ação,

sua

inabilidade

de

abstração

e

pensam ento longevo, e a imaturidade de entendim entos e julgamentos
para distinguir o certo do errado.

1.1.2- Adolescência

A etimologia da palavra adolescência é de origem latina: ad
refere-se a ou para; olescência refere-se a crescer; logo significa ir
para o crescim ento ou percorrer um caminho para atingir algo, o
desenvolvimento. Entretanto, há quem prefira colocar que a palavra
adolescência deriva do verbo adolescer, que veio do verbo adoecer,
visto que ocorrem mudanças notáveis no indivíduo.

1

Há quem confunda esta fase com a puberdade, quando na
verdade a puberdade é o primeiro estagio da adolescência, por alguns,
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chamada de pré-adolescência, estágio marcado principalmente pelas
alterações fisiológicas e morfológicas que evidenciam a sexualidade. 2
A Organização Mundial da S aúde (OMS) entende que se trata do
período

entre

10

a

19

anos

idade. 3

de

É

aquela

fase

do

desenvolvimento hum ano em que o sujeito sofre várias transformações
significativas

sinergicamente

psicológicas,

emocionais

e

em
sociais

dimensões
até

chegar

biológicas,
à

fase

físicas,

adulta.

É

notadamente um a fase de transição em que o jovem é criança para
algumas coisas e grande demais para outras. O jovem deixa de ser o
centro das atenções e passa a buscar um a nova identidade para que
não

perca

esta

condição

de

ser

destacável.

tempestade e tormentas, segundo Hall

4

É

um

e A nna Freud

período
5

de

, na qual o

egocentrismo é exacerbado na busca im ediata para solução das
contradições e conflitos que transitam em suas m entes carregadas de
passionalidade.
W innicot 6 salienta que alguns problem as com o agressividade e
imaturidade são inerentes desta f ase e os educadores, os pais em
princípio, devem lidar com a imprevisibilidade na educação dos filhos.

1.2-Escola
As crianças e adolescentes na faixa etária, dos 11 aos 17 anos
têm como principal atividade, ou ao m enos deveriam ter, o estudo. Tal
atividade é realizada em um espaço físico público.

1.2.1- Ambiente

Os alunos de uma determinada série ou ano de um ciclo são
divididos

em

turmas

alocadas

em

diferentes

salas,

o

que

convencionalmente são nomeadas pelas letras sequenciais do alfabeto,
por exemplo: 8 a ano A , B, assim por diante. Nas salas há cadeiras e
carteiras individuais posicionadas de frente para a lousa. Há uma mesa
18

diferenciada

para

o

professor,

e

às

vezes

um

armário

para

armazenam ento de materiais. As portas das salas direcionam para um
corredor comum, e, portanto as salas são reunidas em pavilhões. Estes
dão acesso a um grande espaço aberto, em geral no centro da escola,
chamado de pátio.
A escola pode adotar circulações distintas como a sala ambiente,
a qual pertence aos professores de uma disciplina e os alunos trocam
de sala entre as aulas, ou o mais convencional, o professor é quem
troca de sala. P odemos citar como integrantes do ambiente, os
banheiros e bebedouros, a quadra de esportes, biblioteca, laboratórios,
cantina, refeitório, secretaria e salas para professores, coordenadores
e diretores.

1.2.2-Logística e rotina form al estudantil

Na rede de ensino publica estadual, os alunos devem ser
matriculados na escola pertencente ao seu território, ou seja, o mais
próximo de sua casa. Há também distinção de horários em períodos
para os quais devem frequentar o curso: matutino, em geral das 7:00 às
12:30 horas; vespertino, das 13:30 às 18:00 horas; e noturno, das
19:00 às 23:00 horas.
A divisão dos estudantes é feita em salas de aula, também
chamadas de turmas, com em média 25 a 30 alunos cada, entretanto as
turmas chegam de 40 a 45 alunos regulares. Cada aula tem 50 minutos
de duração, exceto no período noturno cuja duração é de 40 minutos.
Após 3 aulas de 50 m inutos há um intervalo de 20 minutos em média,
popularmente conhecido como recreio, e depois deste, mais 3 aulas e o
fim do dia na instituição. E scolas visitadas nesse estudo preferem o
recreio entre a 4 a e 5 a aulas.
fundamental

ciclo

2,

em

Um a colocação importante é que o

algumas

escolas,

funciona

em

período

“integral”, ou seja, após o período matutino, é servido o almoço na
própria instituição e no período vespertino participam de oficinas
pedagógicas, nas quais vários projetos complementares ao ensino
19

curricular são apresentados. O período vespertino nessas escolas são
menores, em geral findam às 16:30 horas. Descrevemos esta prática
apesar de nenhuma escola que a adota ter sido visitada.
Os alunos assistem às aulas, fazem avaliações e trabalhos
segundo

as

grades

curriculares

agrupadas

em

ciclos

distintos

e

sequenciais.

1.2.3- Or ganização em ciclos

Após a lei 5.962/71 am pliar o ensino obrigatório para oito anos, a
constituição f ederal de 1988 estabelece o direito à educação básica e o
dever do estado em oferecer essas vagas, e o estatuto da criança e do
adolescente

(ECA )

de

1990

que

prevê

punição

aos

pais

ou

responsáveis que não matricularem seus filhos. A promulgação da LEI Nº
9.394 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - DOU DE 23/12/96,

ou LDB 9394/96, que

recebeu alterações no artigo 32 feitos por indicação do Conselho
Estadual de Educação (CEE) 7 , 8 da secretaria de mesmo nom e (SEE ),
implantou duas medidas na educação básica do estado de São P aulo: o
sistem a de avaliação do rendimento escolar do Estado de São P aulo
(SARESP) desde 1996 e o regime de progressão continuada, adotado
em 1998.
Assim a rede estadual passou a ter o seu ensino fundam ental
divido em dois ciclos de quatro anos, sendo que som ente é possível a
reprovação no final de cada ciclo por frequência inferior a 75% do total
das aulas ou da carga horária anual, interposto o direito dos alunos
compensarem suas faltas.
O primeiro ciclo é o ensino fundamental ciclo 1, que é destinado a
alfabetização no sentido mais amplo da palavra, além de lançar os
primeiros alicerces para construção do aprendizado (estam os excluindo
da descrição o ensino infantil –antiga pré-escola-).
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O segundo é denominado de ensino fundamental ciclo 2 (pela
nova legislação, do 6º ao 9º ano), no qual a criança passa a ter uma
educação mais especifica, tanto que há clara discriminação das
disciplinas, pois a responsabilidade de lecionar é desem penhada por
professores diferentes (de um docente passa a no mínimo 7 docentes
diferentes).

Devemos

increm entar

que

esta

mesma

lei

prevê

a

implantação do ensino obrigatório de nove anos, com inicio aos seis
anos de idade, tornando-se meta a partir da lei 10.172/01 9 , com a
aprovação do Plano Nacional de E ducação (PNE).
O terceiro, que não faz parte da educação básica e por isso está
desatribuído do regime e progressão continuada, é chamado de curso
médio

(antigo

3

anos

colegiais).

Neste,

há

um

increm ento

na

especificidade das disciplinas com o foco principal de preparar o
estudante para o vestibular e a faculdade, que será o quarto nível de
ensino,

também

cham ado

de superior,

que

não

será

igualm ente

detalhado por não fazer parte do cerne deste estudo.
Devemos lembrar que estes ciclos nos quais são divididas as
disciplinas

visam

desenvolver

o

pensamento

e

conhecimento

metodológico e criativo, sem desvalorizar a formação de cidadãos
conscientes de sua importância enquanto partes de um a sociedade.
Com

toda

essa

mudança,

houve

alterações

nas

form as

avaliativas, que deixam de ser classificatórias e recebem agora a
denominação de continuas, ou seja, o aluno deve receber vários
conceitos sobre suas aptidões e com petências que som ados darão o
seu conceito bimestral e final. As recuperações são paralelas e os
alunos com conceito insatisfatório são direcionados aos reforços
escolares. O conceito médio (média) é 5,0. Devemos lem brar que
mesm o o aluno ao não atingir media em todas as disciplinas, salvo no
final dos ciclos, e obtiver 75% de frequência, será aprovado para o ano
subsequente. Mais uma vez excetua-se o ensino médio, que pela
eminência dos
classificatórios,

vestibulares
há

e do mercado de trabalho, que são

manutenção

de

formas

de

avaliação

mais

tradicionais, apesar da mesm a dinâmica ser indicada e sugerida. Estas
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adequações ou novas formas de avaliar têm como objetivo principal ou
a espinha dorsal das avaliações o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENE M) que nos últim os anos é requisito para concorrer a vagas ou
bolsas

de estudo em instituições

de ensino superior publicas e

privadas.

1.3- As Cefaleias

Estudos epidemiológicos usualmente se iniciam com observações
clínicas que geram dados para que hipóteses sejam estabelecidas 1 0 . A
taxa estimada de indivíduos que apresentam dor crônica é maior do
que 45,5% em uma amostra populacional de 2184 acom panhados
durante 4 anos em Grampian no Reino Unido 1 1 . No Brasil, a prevalência
em uma am ostra de 505 trabalhadores na cidade de Londrina-PR, foi
de 61,4% 1 2 . Na revisão de literatura sobre dor crônica benigna feita por
Verhaake e col, a prevalência varia entre 2 e 40% da população. 1 3
Espera-se, portanto, um a grande dem anda por tratamento de
enfermidades caracterizadas pela presença de dor, em consultórios
neurológicos, o que inclui as cefaleias primárias. Dado ao impacto
provocado

pela

presença

de

dor,

incluindo

taxas

de

depressão,

ansiedade e até mesm o mortalidade, a identificação dos grupos de
risco para a dor torna-se extrem amente importante 1 4 .
Cefaléia prim ária pode ser definida com o a dor que ocorre na
cabeça sem relação temporal com outro transtorno que poderia ser
reconhecido como causa de cefaléia 1 5 . A prevalência de cefaleias
primárias em adultos na cidade de Ribeirão Preto é de 49,9%, com
predomínio

no

gênero

feminino

(63.8%).

Os

diagnósticos

mais

prevalentes são: cefaléia do tipo tensional episódica (CTTE - 16,2%),
migrânea sem aura (MSA - 13,9%) e migrânea com aura (MCA - 5,1%).
A cefaléia crônica diária (CCD), que se refere à cefaléia do tipo
tensional crônica (CCTC) e à migrânea crônica (MC), foi observada em
3,0% da população. A migrânea (M) foi relatada em 28% das mulheres
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e em 9,9% os homens, a CTTE em 23,2% das mulheres e em 9,5% dos
hom ens e a CCD em 4,2% das mulheres e em 1,2 % dos homens 1 6 .
Segundo SIC, a M é uma doença que se manif esta por crises
recorrentes de cefaléia, com duração de 4 a 72 horas, de localização
unilateral,

caráter

pulsátil,

com

intensidade

m oderada

ou

forte,

exacerbada por atividade física e associada à náusea e/ou vômitos ou
foto e fonofobia. É subdividida em dois grupos principais: migrânea
com aura (MCA) e migrânea sem aura (MSA) 1 5 .
O pico das crises de M com umente afeta os anos mais
produtivos do indivíduo. A maior prevalência da M no gênero feminino
ocorre na faixa etária de 25 a 55 anos. Além disso, aos 30 anos
observa-se

que

as

mulheres

tendem

intensidade e frequência de suas crises

a
17,18

apresentar

aumento

na

Outros estudos apontam

que, se desconsiderarmos o gênero, o pico de incidência varia entre 5
e 17 anos de idade 1 9 , com prevalência que varia entre 10% e 24,5% na
população geral. 1 8 , 2 0
A M é uma das cefaleias que causa mais prejuízos sócioeconômicos aos indivíduos, posta a característica de dor forte desta
patologia e ainda de outros sintomas associados, como: fenômenos
visuais tais como escotomas, diplopia, embaçamentos; disfasia e em
alguns casos hemiparesia que antecedem a cefaleia e dura de 5 a 60
minutos (aura), cansaço excessivo, astenia, fadiga, formigamentos
(parestesias), sensibilidade aos sons (fonofobia), à luz (fotofobia), aos
odores

(osm ofobia),

irritabilidade

e

dificuldades

de

concentração,

bocejos, m anifestações psíquicas como ansiedade e depressão e ainda
manifestações gastrointestinais (náuseas e vômitos). 2 1 - 2 4
A M pode evoluir de esporádica para crônica (MC) que sem
dúvida é a forma mais grave e incapacitante dentre as cefaleias, posto
que as crises aumentam em duração e/ou frequência e intensidade.
(segundo a SIC, mais de 15 dias por mês com cefaleia). A prevalência
na população de MC é de 2-3%. 2 5
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A fisiopatologia da M é bem descrita na literatura, apesar de não
estar totalmente elucidada. Há influência de fatores genéticos e
am bientais 2 6 , 2 7 ,

estes

podendo

ser

endógenos

como

variações

hormonais, ou exógenos com o alguns tipos de alimentos ou estresse
físico

e

psicológicos.

Os

fatores

desencadeantes

levam

a

uma

disfunção cerebral que causa reações em cadeia que têm como
resultado a M. Inclui-se nessa reação em cadeia a depressão alastrant e
cortical 2 8 , que são alterações transitórias na atividade neuronal que
migram pelas áreas corticais, em geral, a partir do pólo occipital. Este
fenôm eno explicaria a ocorrência da aura. Em seguida há alterações
nas terminações trigeminais dos vasos meníngeos com liberação de
vários mediadores vasoativos como o peptídeo relacionado do gene da
calcitonina (CGRP), a substancia P e neurocinina A. Isto produz
vasodilatação

com

extravasam ento

substâncias

inflam atórias,

plasmático

como

a

que

bradicinina,

libera

várias

serotonina,

prostaglandinas e outras, que levam à inflam ação local causando
ativação

dos

nociceptores

meníngeos

e

vasculares

e,

consequentem ente dor. Todo esse processo é chamado de inflamação
neurogênica 2 7 - 3 1 .
A cefaléia do tipo tensional (CTT), segundo SIC, é o tipo mais
comum de cefaléia primária e ao mesmo tem po a menos estudada.

A

CTT é subdividida em dois grupos: episódica (CTTE) e crônica (CTTC).
Na CTTE a dor é tipicamente em peso ou pressão, de intensidade fraca
à moderada, de localização bilateral, frontotemporal ou occipital, não
piorando com atividade física, não acompanhada por náusea, mas
podendo apresentar foto ou fonofobia.

A CTTE é subdividida em

frequente e infrequente. A CTTC possui as mesmas características que
a CTTE, porém, ocorre em mais de 15 dias no mês, por mais de 3
meses, sendo que os pacientes apresentam histórico de CTTE . 1 5
A CTT é menos estudada que a M também sob o ponto de vista
epidemiológico. No Brasil o m ais recente em âmbito nacional, apontou
um a prevalência ajustada de 13% e que afeta mais homens (15,4%) do
que mulheres (9,5%), ainda, a prevalência de provável CTT foi de
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22,6% e que a maioria sofre de CTTE (86,2% ) enquanto 6,4% tem
CTTC. 3 2
Quanto à fisiopatologia tudo parece apontar para algo
semelhante à M, na qual estímulos levam a um a hipersensibilização
central.

No caso da CTT, dor localizada nos tecidos miofasciais ativa

as vias de condução da dor sensibilizam centros da dor instabilizandoos e gerando as CTT.
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A Cefaléia Crônica Diária (CCD) é uma situação em que a
pessoa tem dor de cabeça todos os dias ou quase todos os dias. Cerca
de 50% dos pacientes com dor de cabeça, que procuram ajuda de um
médico

tem

CCD.

Um

estudo

recente

de

abrangência

nacional,

informou que no Brasil a CCD ocorre em 6,9% da população, sendo
mais prevalente em mulheres, desempregados, em quem não pratica
atividade

física

esporádica.

regular,

e

possuem

antecedentes

de

cefaléia
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A CCD, em geral, se desenvolve em pessoas que tem dor de
cabeça esporadicamente, e não faz tratamento adequado, pois acha
esse fato norm al e não se cuida. S em perceber, lentam ente, a cada
mês, aumenta o núm ero de dias com cefaleia e sua severidade, até
tornar-se diária. Portanto quase sempre a CCD é um a progressão, no
tempo, das cefaleias esporádicas. A SIC classifica com o cefaleias
diárias o grupo de cefaleias que tem como característica a presença de
cefaleia de 15 dias ou mais por mês, por 4 horas ou mais, durante os
últim os 3 meses; o que incluí várias formas de cefaleia, entre elas, a
MC e a CTTC entre as primarias e a cefaleia por uso excessivo de
medicação (CEM) entre as secundárias. 3 5 , 3 6
A progressão de cefaleia esporádica para CCD é facilitada
pelo uso indiscrim inado de analgésicos (uso entre 10 a 15 dias ou mais
por mês, dependendo da m edicação analgésica considerada). 3 7 , 3 8 Mais
de 80% dos que sofrem de cefaleias diárias ou quase diárias fazem uso
inadequado

de

medicação

sintom ática. 3 4 , 3 8 , 3 9 Depois

diária, a cefaléia é muito mais difícil de ser tratada.

de

tornar-se

É a que mais

contribui para a perda da qualidade de vida, para a perda de dias de
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trabalho e a que mais frequentem ente está associada com distúrbios
psíquicos, como a depressão 4 0 . Há outros fatores, que podem facilitar
essa

progressão,

estresse, obesidade
disfunções

entre
41

eles

podemos

citar:

hipertensão

arterial,

, distúrbios m etabólicos, alimentares e do sono,

horm onais,

com orbidades

neurológicas

etc. 3 7 , 4 0 Outros

fatores importantes para o estabelecimento deste quadro são: culturais,
(quando crendices levam as pessoas a aderirem a formas de manejo
não eficazes ou sem comprovação científica) e sociais, (quando o m edo
ou

a morosidade

dos

sistemas

de saúde

propiciam

às

pessoas

buscarem alternativas menos elaboradas, caseiras e baratas).
Em um estudo realizado nos Estados Unidos, 30.000 empregados
foram entrevistados sobre o impacto da saúde no trabalho. Neste
estudo, o custo total dos problemas de saúde foi estimado em 250
bilhões de dólares em um ano, sendo que 60 bilhões foram atribuídos a
problem as relacionados à dor. Destes, a cefaleia produziu um custo em
perda de produtividade em torno de 20 bilhões de dólares.
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As cefaléias prim árias podem ser responsáveis por absenteísmo,
queda no rendimento e na produtividade do trabalho ou estudo, por
perda de dias de lazer, problem as afetivos e de relacionamento 4 2 - 4 4 .
Segundo Campaner 1 7 , 78,1% dos pacientes com cefaleia primária
referem que a cefaleia interferia nas atividades gerais da vida e 41,7%
deles referiam interferência na qualidade de vida.
Os gastos com cefaleia podem ser diretos (gastos com sistem a
de saúde) e indiretos (prejuízo devido faltas no trabalho e dim inuição
da produtividade). Estima-se que a migrânea esteja relacionada com 76
a 86% dos custos indiretos. 4 1 Dentre os pacientes com cefaleia, os
migranosos experimentam alto nível de dor e incapacidade; m enos de
10% dos migranosos relatam estarem aptos para o trabalho durante
crises de cefaleia. 1 0
Estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos apontam
que a prevalência da migrânea tem sua taxa estabilizada ao longo dos
anos, porém o número de pacientes diagnosticados tem aumentado.
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Este fato dem onstra o esforço dos m édicos clínicos e neurologistas em
diagnosticar e tratar esta cefaléia tão com um e incapacitante. Mesmo
com

estes

esf orços,

50%

dos

migranosos

nunca

receberam

um

diagnóstico, e no Brasil este percentual parece ser maior. O primeiro
passo para mudar este quadro é encorajar estas pessoas a buscarem
tratamento adequado para seus problemas. 1 0
Avaliar a incapacidade e melhorar a com unicação entre paciente
e o médico têm o potencial de aperfeiçoar o tratamento médico para
migranosos. Reavaliar o im pacto da doença pode tam bém ajudar os
profissionais da saúde a entenderem a gravidade da M e como ela
influencia a vida de seus pacientes. A melhora no tratamento pode
reduzir atendim entos emergenciais, abuso de m edicação e reduzir o
tempo perdido com relação à produtividade. 4 4

1.3.1-Em crianças e adolescentes

As cefaleias nesta fase do desenvolvimento carecem ainda
de estudos e uma melhor atenção, para reconhecimento, diagnóstico e
tratamento. O tratamento inadequado ou o não tratam ento podem ter
consequências a longo prazo, como a sua progressão para a cefaleias
crônicas diárias ou quase diárias. 4 5
A epidemiologia das cefaleias mostra um aumento de
prevalência sinérgico à idade. P or volta dos 7 anos está entre 37%51% , aos 15 atinge 57%-82% com predomínio no gênero feminino. 4 5
Um estudo com a população estudantil apontou 93% de afetados sendo
que 12,2% receberem diagnostico de M (que tiveram os maiores
escores de disabilidade avaliada pelo MIDAS pediátrico 4 6 , 4 7 ), 11,6%
provável migranea, 27,6% CTT, 4 6 e 1,5% CCD, sendo 20% deles com
abuso de m edicação 4 8 . Arruda e col 4 9 em seus estudos mais recentes,
em âmbito nacional, encontraram prevalência de que a CCD em 1%, e
MC em 0,6% dos alunos participantes, com taxas m aiores nas idades
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de 13 a 18 anos e no gênero feminino, e prejuízos acadêmicos m aiores
nestas duas moléstias 5 0 .
Estudos de Jackson e col 5 1 apontam que crianças que assistem
mais horas de televisão por dia, tem massa de gordura maior. Quanto
mais horas à frente a TV maior é a massa de gordura. Equivalente a 1
kg de gordura a mais por hora a mais assistindo TV ao final do estudo
(2 anos), sem influencia de idade e gênero O estudo ainda relacionou o
total de energia diária gasta/dia, medida por Raio-X absormétrico e a
atividade física por acelerometria,. Como não houve associação
positiva entre TV e atividade física, os autores a sugeriram uma
possível relação entre TV e ingestão de com ida.
Vários estudos também apontam o excessivo tempo na TV com o
causa de fatores adversos na saúde infantil, entre eles o sobrepeso e a
obesidade. 5 2 , 5 3 A Academia Americana de P ediatria propõe 2 horas de
uso de TV e vídeo por dia 5 4 . Estes estudos sempre atrelam o aumento
do IMC a diminuição de atividade física e aum ento na ingestão de
comida ao assistirem TV. 5 5 - 5 7
O sobrepeso e a obesidade e dores crônicas parecem estar
associados; vários estudos confirmam esta tendência.

Entre as dores

crônicas são mais com uns a osteoartite, as dores lombares 5 8 , 5 9 ,
fibromialgia 6 0 , 6 1 e a cefaleia crônica diária 6 2 , 6 3 . Uma explicação para tal
associação seria as alterações das estruturas do corpo, pressionadas
pelo

ganho

de

peso 6 4 ,

e

alterações

geradas

pela

presença

de

mediadores inflamatórios na circulação. 6 5
Apesar de a relação frequência de cefaleia e ganho de peso ter
sido encontrada em alguns trabalhos ela não está evidente em outros,
visto que alguns estudos apontam para ausência de associações entre
as cefaleias (exceto a crônica) e obesidade medida pelo IMC. 6 3 - 6 5 , 6 6
É esperado que o m aior uso de mídia esteja associado com
cefaleias,

uma

desencadearia

vez
dores

que
locais

a
que

estimulação
culminaria

continua
com

dos

cefaleias

olhos
Alguns

estudos apontam esta associação como positiva 6 7 - 7 0 . Entretanto esta

28

associação não foi demonstrada no estudo feito por Smith 7 1 e em um
recente estudo realizado com adolescentes alemães. 7 2
Existe uma extensa literatura que relaciona cefaleias e doenças
do sono. Em crianças em idade escolar estudos registram esta
associação: cefaleias com maior prevalência em quem tem distúrbios
do sono

73,74

Entendendo que a avaliação de fatores associados à cefaleia de
crianças e adolescentes seja necessária para o estabelecimento de
medidas educacionais e preventivas de problemas gerais e específicos
relacionados

a

ela

decidimos

realizar

a

pesquisa

que

estamos

apresentando nesse trabalho.
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2- OBJETIVOS

Os objetivos principais dessa pesquisa são estim ar:

• A prevalência de cefaleia numa amostra representativa de alunos
do ensino fundamental e médio de escolas públicas da rede
estadual, em Ribeirão Preto,
• As relações entre cefaleia e variáveis físicas (gênero, cor da pele
referida, índice de massa corporal e doenças crônicas referidas),
• As relações entre cefaleia e outras variáveis (uso de óculos ou
aparelho

ortodôntico,

horas

de

sono,

exercícios

físicos

regulares),
• Relação entre presença de cefaleia e horas/dia de uso de TV e
internet e ingestão de álcool e,
• O impacto da presença de cefaléia no rendim ento escolar (notas)
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3- METODOLOGIA

Nossa metodologia será dividida em 2 partes: seleção das
escolas e aplicação do questionário.

3.1-S eleção das escolas

Antes do inicio de qualquer evento ligado a esta pesquisa,
contatamos e protocolamos um a solicitação de autorização para coletar
dados dos estudantes dentro das escolas junto a Diretoria de E nsino da
região de Ribeirão Preto (DE), Estado de São P aulo, para satisfazer os
tramites legais necessários.

Foi nos concedida a autorização pela

anuência de sua diretora por m eio de um despacho (A nexo I).
Em posse do mapa da cidade (W ikimapia) 1 1 9 observamos a
divisão da cidade em 5 zonas a saber: norte, sul, leste, oeste e centro.
Com base nesta configuração e com a ajuda de um a lista de
escolas fornecidas pela DE com dados de localização e cursos
oferecidos, entramos em contato com secretário gestor para colher
informações sobre o funcionamento dos cursos, e o número médio de
alunos matriculados e por sala.

A partir daí criamos uma planilha de

dados. Incluím os todas as escolas da rede, exceto as que oferecem
apenas os cursos que não foram de nosso interesse para este estudo,
como: os ciclo 1, do 1 o ao 5 o ano; a educação de jovens de adultos (
EJA ou antigo supletivo); as que oferecem as telessalas ou projetos de
oficina pedagógica. Separamos as escolas em zonas de localização e
atribuímos números inteiros positivos (1, 2, 3,...) a cada escola das
regiões para realizarmos um sorteio. Para tal utilizamos a função
“aleatória” do program a com apenas uma casa decimal.
Em cada zona da cidade sorteam os um a escola, que recebeu a
nossa visita para ser submetida à segunda etapa desse estudo: a
coleta de dados. E m caso de algum a objeção persistente da direção da
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escola, a mesma era excluída da lista e, então, realizávamos um novo
sorteio para aquela região. Assim chegamos às 5 escolas participantes
do estudo, cada uma representativa de um a região de Ribeirão Preto.

3.2-Aplicação do Questionário

Elaboram os um questionário especialmente desenvolvido para
essa pesquisa (A pêndices B ) com base no questionári o utilizado no
am bulatório de cefaléia (ACEF) do Hospital das Clinicas de Ribeirão
Preto. O questionário foi desenvolvido num a linguagem adaptada às
crianças e adolescentes alvos do estudo. É importante salientarm os
que além de ser um questionário cujo preenchimento é voluntário,
também é anônim o, sem qualquer tipo de numeração ou identificação
dos participantes. Porém, os pais ou responsáveis que quisessem se
identificar e obterem informações sobre dúvidas ou receios após a
aplicação do questionário, foi lhes

dada a inform ação que eles

poderiam escrever uma carta que seria entregue ao pesquisador. Esta
carta

seria

respondida

e

retornaria

aos

remetentes

com

os

esclarecimentos que se fizessem necessário. E ntretanto, até o term ino
da

redação

desta

dissertação

nenhum

responsável

de

algum

participante havia se m anifestado.

3.2.1-Estudos-piloto

Realizamos estudos-piloto com variações metodológicas para
verificarmos: 1) a efetividade do questionário; 2) a disposição que daria
maiores adesão e retorno e menos viés. Realizamos este teste em
outras escolas, diferentes daquelas sorteadas para o procediment o
escolhido.

1) Aplicamos o questionário

em crianças dos anos iniciais do ensino

fundamental para atestarm os a eficácia desta ferramenta. Na presença
do pesquisador, as crianças preenchiam o questionário e a medida que
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dificuldades fossem surgindo, estas foram anotadas para posteriores
modificações da(s) pergunta (s) que foram mal compreendidas pelas
crianças;

2) Variação metodológica: Prim eiro- Os questionários foram oferecidos
a todos os alunos das salas sorteadas e entregues para que fossem
respondidos em casa, com a participação dos pais ou responsáveis. Na
primeira

parte

do

questionário

está

elaborado

o

term o

de

consentimento, para que cada participante da pesquisa (pais e alunos)
possam decidir ou não pela participação na pesquisa, ou seja, em
responder e devolver ou não ao questionário. Os questionários f oram
devolvidos

ao

pesquisador

no

dia

seguinte

ao

de

sua

entrega

estivessem eles respondidos ou não. Esta prática foi preterida pelo
baixo retorno (25% em media), posto que, mesmo sem o pesquisador
revelar o objetivo da pesquisa, os estudantes ao levarem para casa
ficavam a par do que se tratava o questionário, assim somente os
“interessados”, os portadores de cefaleia, devolviam o questionário
constatado um viés prático;
Segundo- A fim de retirarmos este viés, realizamos um sorteio entre os
alunos das salas sorteadas, e entregamos o questionário com o termo
de consentimento em anexo para que fosse respondida em casa com
ajuda dos pais, resguardada a vontade do sorteado.

O retorno foi

ainda menor (20% em m édia), possivelmente, porque os sorteados, ao
verem o conteúdo, perdiam o interesse, visto que não tinham cefaleias;
Terceiro- Pensam os num a terceira via, que aumentasse o retorno. O
preenchimento presencial, sem a participação dos pais, foi melhor
neste sentido e, portanto, o adotamos.

3.2.2- Procedimento escolhido para coleta

Após os passos anteriores, autorizações e sorteios das escolas,
sorteam os uma sala de cada ano do ciclo. Com a aceitação do
professor que estava na sala sorteada, convidamos os estudantes a
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participarem da pesquisa através do preenchimento do questionário
que seria aplicado no dia seguinte. Explicam os de maneira geral o
conteúdo da pesquisa sem mencionarmos especificamente dores de
cabeça. Entregam os neste primeiro contato uma carta endereçada aos
pais (A pêndice C), que informava: a identificação dos pesquisadores; o
conteúdo do questionário, tam bém de maneira inespecífica, que os
seus filhos responderiam no dia seguinte; destacava e garantia o
anonimato; solicitava suas autorizações e condicionava à participação
dos filhos a entrega desta carta assinada.
No dia subsequente recolhíamos as cartas e aplicávamos os
questionários naqueles que devolveram a carta devidam ente assinada.
Aguardávamos o preenchim ento dentro da sala e recol híamos ao final,
num tempo m édio de 20 minutos.

3.2.3-Casuística

Incluímos todos os alunos (415) que satisfizeram os seguintes
critérios:

1-Estar matriculado em uma escola sorteada da rede publica
estadual de Ribeirão Preto;
2-Estar cursando o ciclo fundam ental II ou médio;
3- Ter entre 10 e 24 anos;
4-Estar presente no dia em que foram entregues as cartas aos
pais nas salas sorteadas;
5-Apresentar o termo assinado pelo seu responsável no dia
seguinte.

Apenas

alunos

que

não

tinham

preenchido

de

maneira

satisfatória, com falta de dados relevantes, não foram incluídos no
banco de dados.
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3.2.4- Procedimentos éticos

Este estudo obteve aprovação do comitê de ética em pesquisa da
nossa instituição, sob o processo n° 4690/2010. (A nexo II)

3.2.5- Procedimentos de análises estatísticas

Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória dos dados.
Esta metodologia tem como objetivo básico sintetizar uma série de
valores de m esm a natureza, permitindo que se tenha uma visão global
da variação desses valores, organizando e descrevendo os dados de
três

maneiras:

por

meio

de tabelas,

de

gráficos

e

de medidas

descritivas.
Para atingir os objetivos, foram utilizados tam bém:
•

Teste Exato de Fisher, para verificar a associação entre dor
de cabeça e as seguintes variáveis: gênero, etnia, uso de
óculos, uso de aparelho ortodôntico. Este procedim ento foi
realizado através do software SAS® 9, utilizando o com ando
PROC FREQ ;

•

ANOVA,

análise

de

variância

120,121

.

E sta

metodologia

consiste em analisar a variância total de uma variável
dependente, pela soma dos resultados de duas analis es de
variâncias: a primeira entre os grupos, devida ao modelo de
regressão; e a segunda dentro dos grupos, devido aos
resíduos (erros). Quanto maior for a primeira em relação à
segunda, maior é a evidência da diferença entre as médias
dos grupos. Esse modelo tem como pressuposto que seus
resíduos

tenham

distribuição

normal

com

média

0

e

variância constante. Os resultados foram obtidos com o
auxilio do software SAS® 9, através da PROC GLM;
•

A Regressão Logística através do comando PROC LOGIST
para o cálculo dos Odds Ratio (Relação de Probabilidade).
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A medida de associação calculada no modelo de regressão
logística é o Odds Ratio que é dado da seguinte forma:

OR =

chance A
chanceB

Se o OR for igual a 1 isso significa que a chance de A
é igual a chance de B, mas se OR for maior que 1 isso quer
dizer que a Chance de A é maior que a chance de B, assim
a razão de chances é interpretada da seguinte forma: A
chance de ocorrer A é de “X” vezes a chance de B. P orém
se o valor de OR for menor que 1 isso significa que a
chance de B é maior que a chance de A, sendo assim se
torna um fator de proteção. P ara sabermos se a variável em
estudo é um fator de risco ou de proteção, devemos
observar o intervalo de confiança com 95% de confiança (IC
95%) se o 1 estiver contido dentro de tal intervalo, isso quer
dizer que não existem evidências de que aquela variável
influenciou ou não na variável dependente.

•

Para atingir o objetivo referente à associação entre dor de
cabeça e IMC, foi feito o teste não-paramétrico de W ilcoxon,
admitido o IC de 95%. O Teste de W ilcoxon é utilizado para
comparar dois grupos. Não requer suposições quanto a
distribuição dos dados. Os resultados foram obtidos com o
auxilio

do

software

SAS®

9.0,

através

da

PROC

NPAR1WAY.
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4. RESULTADOS

4.1- Descritores sociais dos participantes
Os participantes tinham, em média, idade de 14,99 anos (mínimo:
10 e máximo: 24, dp: 2,2), peso de 56,61 quilogramas (mínimo: 27 e
máxim o: 136, dp:14,05), e altura de 1,63 metros (mínim o: 1,28 e
máxim o: 1,95, dp:0,11) (Tabela 1). Quanto ao gênero, 253 (60,96% )
eram do gênero feminino e 162 (39,04%) do masculino. Com relação à
cor da pele, 3 (0,72% )

descreveram-se com o amarela, 193 (46,51%)

como branca, 178 (42,89%) como parda, e 41 (9,88%) como preta. Com
referência à escolaridade, 175 (46,16%) dos participantes cursavam o
ensino fundamental II e 240 (57,84% ) cursavam o ensino médio
(Tabela

2).

Quanto

ao

desempenho

escolar,

123

(29,64%)

se

declararam como alunos que estavam entre os 10 melhores da sala, 31
(7,47%) entre os 10 piores e 261 (62,89%) foram declarados como
medianos (Tabela 3). Quanto aos hábitos de vida, 91 (21,93%) alunos
relataram ingestão de álcool (Tabela 4) e, 281 (67,71%) praticavam
atividades físicas (Tabela 5).

Tabela 1- Distribuição das variáveis: idade; peso e altura.

IC (95%)
Variável Média
idade
14,99

L.I.
14,78

L.S.
15,2

d.p.
2,2

peso

56,61

55,18

58,05 14,05 27

55

136

altura

1,63

1,62

1,64

1,64

1,95

0,11

Mínimo Mediana Máximo
10
15
24

1,28

Legenda: LI- limite inferior, LS- limite superior, IC – intervalo de confiança, dp – desvio padrão.

37

Tabela 2- Distribuição das seguintes variáveis: gênero; cor; ciclo de ensino.
.

Gênero
feminino
masculino
Total
Cor
amarela
branca
parda

número
253
162
415
número
3
193
178

%
60,96
39,04
100
%
0,72
46,51
42,89

preta

41

9,88

Total
Ciclo de
ensino
Ensino Fundamental II
Ensino Médio
Total

415

100

número

%

175
240
415

46,16
57,84
100

Tabela 3-Distribuição do rendimento escolar (notas)

Notas
maiores notas
menores notas
notas na média

número
123
31
261

%
29,64
7,47
62,89

.
Figura 1- Distribuição do rendimento escolar (notas)
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Tabela 4- Ingestão de álcool.

Ingestão de álcool
não
sim

número
324
91

%
78,07
21,93

Figura 2- Ingestão de álcool.

Tabela 5- Prática de exercícios regulares.

exercícios
sim
não

número
281
134

%
67,71
32,29

Figura 3- Prática de exercícios regulares.
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Em

relação

às

horas

gastas

por

sem ana

com

produtos

tecnológicos, 257 (61,93%) alunos assinalaram que passam no mínimo
de 1 a 4 horas no videogame sendo que 20 (4,82%) passam mais de 20
horas; 376 (90,60%) utilizam semanalmente a Internet, no mínimo, de 1
a 4 horas, sendo que 99 (23,86%) a usam por mais de 20 horas; e 412
(99,27%) assistem TV, no mínimo, de 1 a 4 horas por semana, e 106
(25,54%) o fazem por mais de 20 horas por sem ana (Tabela 6).
Tabela 6-Distribuição das horas gastas por semana pelo aluno
com uso de tecnologias (tv,internet,videogame).

Horas de
videogame/semana
0
1a4
4 a 10
10 a 20
Mais de 20
Horas
internet/semana
0
1a4
4 a 10
10 a 20
Mais de 20
Horas TV/semana
0
1a4
4 a 10
10 a 20
Mais de 20

número

%

158
168
45
24
20

38,07
40,48
10,84
5,78
4,82

número

%

39
162
53
62
99
número
3
113
95
98
106

9,4
39,04
12,77
14,94
23,86
%
0,72
27,23
22,89
23,61
25,54
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4.2- Associações entre cefaleia e variáveis estudadas

4.2.1- Cefaleia e gênero

A prevalência de cefaleia na população estudada foi de 72,82%.
Nas meninas f oi de 79% (200/252) e nos m eninos 62,5% (100/160).
Verificamos também que a associação gênero feminino e cefaleia é
significativa e positiva (p<0,001) (Tabela 7) e que o gênero feminino
tem 2,308 (1,483-3,591; IC 95% ) vezes chances a mais de ter dor de
cabeça do que o gênero masculino (Tabela 8).
Tabela7- Associação entre as variáveis: dor de cabeça e gênero.

Dor de cabeça

Não

Sim

Total

Gênero
Feminino
N (%)

Masculino
N (%)

52 (12,62)

60 (14,56)

Total
N (%)

p-valor

112 (27,18)

<0,001
200 (48,54)

100 (24,27)

300(72,82)

252 (61,17)

160 (38,83)

412 (100)

N – número; (%) - Porcentagem.
Nota: em 3 questionários essa pergunta não foi respondida

Tabela 8: Probabilidade de o gênero feminino ter mais cefaleia (Odds Ratio).

I.C. (95%)
Efeito

Estimativa
L.I.

gênero Feminino
X Masculino

2,308

1,483

L.S.
3,591

Legenda: LS limite superior e LI inferior.
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4.2.2- Cefaleia e cor da pele referida
Não houve relação significativa entre cefaleia e cor da pele
(p=0,22) (Tabela 9).
Tabela 9- Associação entre dor de cabeça e cor da pele.

Dor
de
Cor
cabeça
Amarela
N (%)
Não
1(0.24)
Sim

2(0.49)

Total
N (%)

Branca
N( %)

Parda
N (%)

Preta
N (%)

57(13.83)

40(9.71)

14(3.40)

27.18)

134(32.52)

137(33.25)

27(6.55)

300(72.82)

P-valor

0,22
Total
3(0.73)

191(46.36)

177(42.96)

41(9.95)

412(100)

N – número; (%) - Porcentagem.
Nota: em 3 questionários essa pergunta não foi respondida.

4.2.3- Associação entre cefaleia e uso de óculos

O

uso

de

óculos

também

não

teve

associação

positiva

significativa com as cefaleias (p=0,86), isso mostra que alunos que
usam óculos têm, em média, cefaleia na m esma ocorrência dos que não
o usam (Tabela 10).

Tabela 10- Associação entre dor de cabeça e uso de óculos.

Dor
de
Uso de Óculos
cabeça

Não
Sim
Total

Total
N (%)

p-valor

Não
N(%)

Sim
N (%)

99(24,03)

13(3,16)

112(27,18)

268(65,05)

32(7,77)

300(72,82) 0,86

367(89,08)

45(10,92)

412(100)

N – número; (%) - Porcentagem.
Nota: em 3 questionários essa pergunta não foi respondida.
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4.2.4-Associação entre dor de cabeça e uso de aparelho ortodôntico
Os estudantes que usam aparelho têm, em média, mais cefaleia
dos que não o usam. A associação foi significativa (p<0,02) (Tabela
11).
Tabela 11-Associação entre dor de cabeça e uso de aparelho dentário.

Dor de cabeça

Não
Sim
Total

Aparelho ortodôntico

Total
N (%)

Não
N (%)

Sim
N (%)

79(19,17)

33(8,01)

112(27,18)

244(59,22)

56(13,59)

300(72,82)

323(78,4)

89(21,6)

412(100)

p-valor

0,02

N – número; (%) - Porcentagem.
Nota: em 3 questionários essa pergunta não foi respondida.

4.2.5- Associação entre exercícios físicos rotineiros e cefaleia
A relação entre cefaleia e a prática de exercícios físicos não
apresentou diferenças significativas (p=0,72) (Tabela 12). Observamos
que dos 300 estudantes com cefaleia, 68% praticam exercícios físicos
pelo m enos um a vez por sem ana, e 32% não os fazem. Enquanto entre
112 alunos sem cefaleia, as porcentagens de pratica e não pratica de
exercícios físicos foram 66,07% e 33,9% respectivamente.
Tabela 12: Associação entre dor de cabeça e prática de exercícios.

Pratica exercícios rotineiros Dor de cabeca
Não
Sim
N (%)
N (%)
Não
Sim
Total

38(33,93) 96(32)

Total
N (%)

p-valor

134(32,5)
0,72

74(66,07) 204(68)
112(100)

278(67,5)

300(100) 412(100)

N – número; (%) - Porcentagem.
Nota: em 3 questionários essa pergunta não foi respondida.
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4.2.6- Associação entre dor de cabeça e horas de uso de tecnologia

Ao relacionarmos horas de uso de internet com cefaleia (Tabela
13) vem os

que dos

estudantes

que reclamaram dor de cabeça,

141(53,61%) utilizavam relativamente pouco a internet, até 4 horas;
enquanto que 122 (46,39% ) utilizavam a internet por mais de 10 horas.
Se fizermos o mesmo com horas de TV (Tabela 14), os dados
mostram que 33,9% dos alunos com cefaleia assistem TV por até 4
horas por semana, e 66,0% assistem TV por pelo menos 10 horas
semanais; Por outro lado, 43,1% dos que assistem menos que 4 horas
e 56,8% dos que assistem mais de 10 horas não tem cefaleia.
Resultados semelhantes foram obtidos em relação ao uso de
videogame (Tabela 15), 89,63% dos alunos com cefaleia jogam até 4
horas e 10,47% jogam pelo menos 10 horas por semana. P ara os que
não têm cefaleia essas porcentagens são, respectivamente, 83,3, e
16,3.

P ortanto

o

fato

de

assistir

mais

televisão

ou

jogar

mais

videogame não influenciou no aumento da frequência de cefaleia.
Tabela 13: Associação entre horas de internet e cefaleia.

Horas
de
Dor de cabeça
internet/semana
Não
N (%)
Menos
horas

de

Sim
N (%)

Total
N (%)

p-valor

4
57(59,38) 141(53,61) 198(55,2)

0,34
10 horas ou
mais

Total

39(40,63) 122(46,39) 161(44,8)

96(100)

263(100)

359(100)

N – número; (%) - Porcentagem.
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Tabela 14: Associação entre dor de cabeça e horas de TV/semana.

Horas
tv/semana

de

Dor de cabeça
Não
N (%)

Sim
N (%)

Total
N (%)

p-valor

Menos de 4 horas
38(43,18) 78(33,91)

116(36,5)

0,15
10 horas ou mais
50(56,82) 152(66,09) 202(63,5)

Total

88(100)

230(100)

318(100)

N – número; (%) - Porcentagem.

Tabela 15: Associação entre dor de cabeça e horas de videogame.

Horas
de
Dor de cabeça
videogame/semana
Não
Sim
N (%)
N (%)
Menos de 4 horas

Total
N (%)

82(83,67) 242(89,63) 324(88)

10 horas ou mais

Total

p-valor

16(16,33) 28(10,37)

44(12)

98(100)

368(100)

270(100)

0,14

N – número; (%) - Porcentagem.
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4.2.7- Associação entre dor de cabeça e horas de sono

Quanto às horas de sono e cefaleia (Tabela 16), também não
houve relação positiva, posto que dentre os participantes com cefaleia
27,14% dorm em 6 horas ou menos e 72,86% dorm em 10 horas ou mais
por noite. Dos participantes sem cefaleia 32,6 dorm em menos que 6
horas por noite e 67,1 mais que 10 horas.

Tabela 16: Associação entre dor de cabeça e horas de sono.

Horas de sono/noite Dor de cabeça
Não
N (%)

Sim
N (%)

Total
N(%)

p-valor

6 horas ou menos
17(32,69) 38(27,14)
10 horas ou mais/
Total

55(28,7)
0,47

35(67,31) 102(72,86) 137(71,3)
52(100)

140(100)

192(100)

N – número; (%) - Porcentagem.

4.2.8-Associação entre dor de cabeça e ingestão de álcool

Outro hábito investigado foi a ingestão de álcool. Os alunos com
dor de cabeça que tom am bebidas alcoólicas são, neste estudo, 25% e
os que os que não tomam são 13,3%. Esta relação foi positiva p<0,01
(Tabela 17).
Para calcularmos a probabilidade (odds ratio) da pessoa que
ingerem álcool ter mais dor de cabeça utilizamos a regressão logística
(Tabela 18), e constatamos que, quem utiliza bebidas alcoólicas tem,
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2,16

(1,18-3,94;

IC-95%)

maior

chance

de

ter

cefaleia

quando

comparado com aquele que não o faz.

Tabela 17: Associação entre dor de cabeça e ingestão de álcool.

Ingestão de álcool

Dor de cabeça
Não
N (%)

Não

Sim
N (%)

97(86,61) 225(75)

Sim
15(13,39) 75(25)
Total

Total
N (%)

p-valor

322(78,2)

90(21,8)

0,01

112(100) 300(100) 412(100)

N – número; (%) - Porcentagem.

Tabela18: Probabilidade de quem ingere álcool ter mais cefaleia (Odds Ratio).

Efeito
Álcool
sim vs não

I.C.(95%)
estimativa L.I.
L.S.
2,16
1,18
3,94

Legenda: LS limite superior e LI inferior.

4.2.9-Associação entre dor de cabeça e maiores notas
Ao verificarmos o rendim ento escolar por meio da declaração de
suas notas estarem entre as 10 maiores da sala (Tabela 19). 28,3%
dos alunos que tem cefaleia figuram entre as maiores notas da classe.
Dos que não tem cefaleia, 33,9% estão entre as 10 melhores notas da
classe. Esta associação não teve diferenças significativas (p>0,01)
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Tabela 19:Associação entre as maiores da notas da sala e cefaleia.

Nota entre
as 10
maiores da
sala

Dor de cabeça
Não
N (%)

Total
N (%)

p-valor

Sim
N (%)

Não
74(66,07) 215(71,67) 289(70,15)

Sim

Total

38(33,93) 85(28,33)

123(29,85)

112(100) 300(100)

412(100)

0,27

N – número; (%) - Porcentagem.

4.2.10-Associação entre dor de cabeça e doenças crônicas referidas

Para conhecerm os se há algum a relação entre doenças crônicas
referidas e cefaleia, fizemos o cruzamento desses dados (tabela 20).
Na tabela 21 analisamos cada doença referida em separado e com
ênfase as afecções respiratórias.
Vê-se que 24,33% dos alunos que referem dor de cabeça
informaram alguma doença crônica enquanto que 16,9% dos alunos
sem cefaleia referiram alguma doença concomitante.

Dessas, rinite e

sinusite predominam 42(14%), outras doenças do trato respiratório,
7(2,33%); que possuem rinite, sinusite e outras doenças respiratórias
concomitantemente, 5(1,67%); e outras doenças crônicas em outros
aparelhos ou sistemas,19(6,33%). Entretanto não houve associação
positiva entre doenças referidas com cefaleia (p=0,14), e mesmo se
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destacarmos

as

afecções

respiratórias,

essa

relação

permanece

negativa (p=0,55).

Tabela 20:Associação entre as várias doenças referidas e cefaleia.

Tipos
doenças
referidas

de
Dor de cabeça
Não
N (%)

nenhuma

Sim
N (%)

Total
N (%)

p-valor

93(83,04) 227(75,67) 320(77,67)

Outras
doenças

Outras
respiratórias

3(2,68)

19(6,33)

22(5,34)

2(1,79)

7(2,33)

9(2,18)
0,55

Rinite
sinusite

e/ou
13(11,61) 42(14)

Rinite
e/ou
sinusite
e
outras
1(0,89)
respiratórias

Total

5(1,67)

112(100) 300(100)

55(13,35)

6(1,46)

412(100)

N – número; (%) - Porcentagem.

4.2.11- Associação entre dor de cabeça e IMC

Ao buscarmos associação entre o IMC e cefaléia, obtivem os mais
um a m ais uma relação negativa. Os resultados mostram que não houve
diferença significativa para o teste de W ilcoxon (p=0,87). A tabela 21
mostra a distribuição dos índices nos grupos com e sem cefaleia.
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Tabela 21: Associação entre IMC e dor de cabeça.

Media I.C. ( 95%)
Cefaleia Número Do
IMC L.I.
L.S.
Não
Sim

96

dp

mínimo mediana máximo

21,16 20,37 21,95 3,52 15,06

263
20,86 20,26 21,46 4,45 0
p-valor referente ao teste de Wilcoxon: 0,87.

21,22

34,38

20,7

34,6

Figura 4: Relação entre IMC e presença de cefaleia (s-sim e n- não).
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa

pesquisa

procurou

estabelecer

novas

relações

entre

condições de vida, de saúde, hábitos de vida e rendimento escolar com
cefaleia. Confirmamos algum as relações positivas, como o índice de
afetados maior no gênero feminino, nos que ingerem bebidas alcoólicas
e nos que usam aparelho ortodôntico. Não encontramos um relação
positivas,

significativas

entre

presença

de

cefaleia

e

o

IMC,

diferentem ente do que é relatado na literatura especializada. Também
não encontramos relação entre presença de cefaleia e uso de óculos,
tempo gasto com tecnologias (tv, internet e videogame), horas de sono
e atividade física. Quanto às notas, em nossa opinião, não serviram
como um bom parâmetro para nossa análise, posta em discussão as
mudanças conceituais implantadas pelas novas propostas de ensino.
Por fim sugerimos mais estudos que sigam este foco, mais am pliado em
termos

de

amostra

e

que

subtraia

ou

minim ize

as

dificuldades

encontradas e apontadas por este estudo.
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7-CONCLUSÕES

• A prevalência de cefaleia numa amostra representativa de alunos

do ensino fundamental e médio de escolas públicas da rede
estadual, em Ribeirão P reto é de 72,8%. A prevalência no gênero
feminino é de 79% e no masculino 62,5%.
• Encontrou-se

uma

relação

significativa

e

positiva

entre

a

presença de cefaleia e gênero, a ingestão de bebidas alcoólicas e
o uso de aparelho ortodôntico. As meninas têm probabilidade 2,3
maior que os meninos de apresentarem cefaleia. Os que ingerem
bebidas alcoólicas têm probabilidade 2,1 m aior de terem cef aleias
os que não o f azem.
• Não houve correlação estatística significativa para as demais

variáveis estudadas: doenças crônicas ref eridas, cor da pele
referida, uso de óculos, exercícios físicos regulares, uso de
tecnologias (TV, videogame e internet), horas de sono nas 24
horas, notas obtidas durante o ano e índice de massa corporal.
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