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Resumo 
 
 

CARVALHO GF. Avaliação do equilíbrio, agilidade e impacto da tontura em 

migranosos com e sem aura. [Dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo,  

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2012. 67f. 

 
A migrânea é uma cefaleia primária de alta prevalência que pode estar associada a 
complicações isquêmicas. Danos na substância branca cerebral são verificados com maior 
frequência no território da circulação vértebro-basilar quando há a presença de aura e cujas 
repercussões clínicas são desconhecidas. O objetivo deste estudo foi identificar a oscilação do 
centro de pressão (COP), a agilidade e o impacto da tontura em migranosos com aura (MA), 
sem aura (M) e indivíduos controle (GC). Os pacientes, todos do gênero feminino, foram 
triados do ambulatório de cefaleia de um hospital terciário. Os pacientes foram diagnosticados 
com migrânea com aura ou migrânea sem aura por neurologistas especialistas em cefaleia de 
acordo com a ICHD-II (2004). O COP foi mensurado através da estabilometria com uma 
plataforma de força. A agilidade foi avaliada pelo teste Timed Up and Go (TUG) e os 
sintomas de tontura pelo questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI). Foram excluídos 
os pacientes com obesidade, presença de vestibulopatia, doenças sistêmicas  ou outros tipos 
de cefaleia. Foram avaliadas 92 voluntárias, sendo 31 do grupo M (38±10,0 anos), 31 do 
grupo MA (37±8,0 anos) e 30 do GC (33±9,0 anos). Os resultados revelaram maior oscilação 
no grupo MA em relação ao grupo M e GC em apoio bipodal com olhos abertos e fechados 
(p<0,02). MA apresentaram maior deslocamento do COP em relação ao grupo M nas 
situações unipodal com olhos abertos (p<0,02). Não houve diferença no tempo de realização 
do TUG (seg.) entre os grupos MA e M, porém ambos os grupos foram significantemente 
diferentes do GC (p<0,01). Sintomas de tontura foram verificados em 80% do grupo MA e 
65% do grupo M, com impacto significante nas atividades de vida diária do indivíduo. A aura 
parece influenciar de forma significativa a estabilidade postural de indivíduos com migrânea. 
A migrânea (com e sem aura) compromete o equilíbrio dinâmico e mobilidade. A tontura é 
prevalente em indivíduos com migrânea, com impacto em vários aspectos da vida diária. 
 
 
 
Palavras-Chave: Cefaleia, Enxaqueca, TUG, Agilidade, Vertigem, Fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Abstract 
 

 
CARVALHO, GF. Balance and agility assessment and impairment of the dizziness in 

migraine patients with and without aura. [Dissertation] Ribeirão Preto:  University of São 

Paulo, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, 2012. 67f.  
 

Migraine is a prevalent primary headache that seems to be a risk factor for cardiovascular 
disease. Furthermore, evidence suggests that white matter and posterior fossa lesions are more 
likely to happen in migraineurs with aura than in those without aura and the clinical 
repercussion of these findings is uncertain. Accordingly, herein we contrasted the center of 
pressure dislocation (COPD), mobility, and symptoms of dizziness, in individuals with 
migraine with aura (MA), migraine without aura (MO), and in controls (CG). Participants 
(women) were selected among patients seen in an outpatient headache clinic. Patients were 
diagnosed with migraine with aura or migraine without aura by neurologists experts on 
headache disorders according to ICHD-II (2004). COPD was measured with stabilometry 
using force plates. Mobility was measured with the Timed Up and Go (TUG) test, and 
dizziness symptoms with the Dizziness Handicap Inventory (DHI). Exclusion criteria 
included obesity, history of vestibular problems, systemic disorders and other primary 
headaches. Of 92 volunteers, 31 had MO (38±10 years), 31 had MA (37±8) and 30 were 
controls (33±9). Subjects with MA had significantly larger COPD relative to those with MO 
and GC when standing in the bipedal position with their eyes opened and closed (p<0.02). 
They were also more likely to have larger COPD relative to MO while in the unipodal 
position with eyes opened (p<0.02). No differences were seen between MA and MO 
regarding the TUG, although both groups were significantly different than the CG. Dizziness 
symptoms happened in 80% of those with MA and 65% with MO, with significant impact on 
activities of daily life. Aura negatively affects the static balance in individuals with migraine. 
Migraine (with and without aura), in turn, impairs dynamic balance and mobility. Dizziness is 
prevalent in individuals with migraine, impacting several aspects of daily life. 
 

 

Keywords: Headache, Migraine, TUG, Agility, Dizziness, Physiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A migrânea é uma cefaleia primária de alta prevalência e impacto significativo na 

economia e no bem estar social [1, 2]. É considerada uma doença neurovascular, cujas 

alterações vasculares são secundárias a ativação neuronal causada por uma disfunção primária 

cerebral. Clinicamente, a migrânea é caracterizada por náuseas e/ou vômitos, fotofobia, 

fonofobia e aura [3].  

A aura migranosa carateriza-se por sinais e sintomas neurológicos reversíveis, 

decorrentes da depressão da atividade elétrica e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, que 

se propaga pelo córtex [4, 5] e ativa o sistema trigêminovascular [6]. A depressão alastrante 

cortical (DAC) está presente na fisiopatologia da migrânea com aura, mas pode também estar 

envolvida na migrânea sem aura, ocorrendo em áreas não eloquentes. Porém, as alterações 

hemodinâmicas parecem ser especificas da migrânea com aura [7]. Há evidências de que 

pacientes migranosos com aura apresentem risco cardiovascular superior a pacientes sem aura 

[8, 9]. Esse risco está presente mesmo em migranosos com aura que não apresentam outros 

fatores de risco para doença cerebrovascular [10]. 

Nos indivíduos migranosos, as regiões mais comumente afetadas por quadros 

isquêmicos são aquelas supridas pelas artérias do sistema vértebro-basilar, ou seja, o cerebelo, 

o tronco encefálico e o ouvido interno [11-13]. Estas alterações anatômicas, fisiológicas e 

genéticas que o paciente migranoso pode apresentar favorece clinicamente o aparecimento de 

vertigem, desequilíbrio [14-16], oscilação postural [17], incoordenação dos movimentos, 

disartria, dismetria e/ou disfagia, além de prejuízos na força e ritmo da contração muscular 

[18, 19]. 
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1.1. Definição e Epidemiologia da Migrânea 

 

 

A migrânea é uma síndrome clínica caracterizada por cefaleia com características 

específicas e sintomas associados. É classificada como uma doença neurovascular, na qual as 

alterações vasculares são secundárias a ativação neuronal causada por uma disfunção primária 

cerebral [3]. A migrânea é considerada a segunda cefaleia primária mais predominante, 

acometendo cerca de 11% da população em geral [2], com pico de prevalência nos anos 

produtivos, entre 25 e 55 anos [20]. Antes dos 12 anos de idade, têm maior prevalência no 

sexo masculino, porém essa relação se inverte a partir da adolescência e a preponderância 

feminina (relação mulher/homem) é 2:1 aos 20 anos de idade, 3:1 aos 42 anos, permanecendo 

assim mesmo após a menopausa [20]. 

É uma doença de impacto significativo na economia e no bem estar social [1, 2] 

devido a alta incapacidade gerada pela intensidade da dor de cabeça [21]. Ocupa a 19ª posição 

no ranking mundial dentre todas as doenças causadoras de incapacidade segundo a 

Organização Mundial de Saúde [3] gerando despesas anuais aos serviços de saúde no Brasil 

ao redor de R$ 144 mil reais/ano [22]. 

 

 

1.2. Manifestações Clínicas e Fisiopatologia 

 

 

A migrânea deve ser considerada um distúrbio encefálico da modulação sensorial, de 

caráter episódico e herdado que resulta em disfunção (hiperexcitabilidade) do tronco cerebral 

ou de estruturas do diencéfalo que normalmente regulam o tráfego sensorial [23].  

As crises variam na intensidade, duração, frequência e presença de sintomas 

associados. Uma crise de migrânea pode ser didaticamente dividida em quatro fases: a fase de 

sintomas premonitórios, a aura, a fase de dor e o período de resolução da crise (pósdromo) 

[24]: 
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1.2.1 Sintomas Premonitórios:  

 

 

Geralmente 72% dos pacientes com migrânea apresentam sintomas físicos e 

cognitivos que predizem o aparecimento da crise. Entre os mais comuns estão: sensação de 

fadiga e exaustão, dificuldade de concentração e rigidez da coluna cervical [25]. Além destes 

sintomas, alguns pacientes relatam hiperatividade, hipoatividade, depressão, apetite específico 

para determinados alimentos, distúrbios do sono, bocejos repetidos, irritabilidade, sudorese, 

diarreia, poliúria e outros sintomas inespecíficos [3]. O pródromo é provocado por distúrbios 

límbico-hipotalâmicos, secundários a uma hipersensibilidade dopaminérgica [26]. 

 

 

1.2.2 Aura Migranosa:  

 

 

A migrânea é classificada em dois grandes subtipos definidos pela presença da aura: 

Migrânea com Aura (MA) e Migrânea sem Aura (M) [3].  

A aura está presente em somente 25% dos pacientes com migrânea e pode anteceder 

ou acompanhar a crise de dor da migrânea [7]. É caracterizada por sinais e sintomas 

neurológicos reversíveis, decorrentes da depressão da atividade elétrica cortical - depressão 

cortical alastrante (DCA) e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, que se propaga pelo 

córtex a uma velocidade de 3 a 4 mm/min [4, 5]. A aura apresenta alterações hemodinâmicas 

bem definidas, geralmente com a predominância da vasoconstricção dos vasos sanguíneos 

cerebrais [7].  

Apresenta necessariamente duração de 5 a 60 minutos e são classificadas como: 1) 

Aura Típica Visual (alucinações visuais, escotomas, pequenas manchas, estrelas, pontos, 

flashes); 2) Aura Típica Sensitiva (formigamento, dormência); 3) Aura Típica Disfásica 

(disfasias); 4) Aura Hemiplégica (sintomas somatosensoriais de adormecimento ou parestesias 

na face, mão e língua ou hemiparesias); e 5) Aura do tipo Basilar (disartria, vertigem, 

zumbido, hipoacusia, diplopia, ataxia e diminuição no nível de consciência) [3]. 
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1.2.3 Crise de Dor e Sintomas Associados: 

 

 

Apesar de algumas características poderem estar ausentes, a cefaleia presente na crise 

de migrânea é classicamente descrita como pulsátil, de localização unilateral, com intensidade 

moderada a forte e geralmente piora com esforço físico. A dor pode durar de 4 a 72 horas 

(habitualmente menos de 24 horas) e as localizações mais comuns são frontal e temporal [3]. 

A dor de cabeça ocorre devido à ativação do sistema trigêminovascular, resultando em 

reação inflamatória no espaço perivascular das meninges. Após o pródromo e a aura, que 

podem estar ausentes na crise de migrânea, há ativação do núcleo do trigêmeo, resultando em 

estímulos que caminham para os vasos da meninge, local onde são liberados 

neurotransmissores que agem nos vasos provocando vasodilatação e aumento da 

permeabilidade vascular [27]. A abertura dos poros vasculares permite extravasamento de 

plasma e substâncias endovasculares que promoverão uma inflamação. A estimulação das 

aferências nociceptivas trigeminais geram estímulos algógenos que serão levados ao núcleo 

trigeminal, ao tálamo e finalmente ao córtex, onde a dor torna-se consciente [24]. 

Os sintomas associados à crise mais comuns são: fotofobia, fonofobia, rinorréia, 

náuseas e/ou vômitos, obstrução nasal e hiperemia conjuntival. Esses sintomas possuem 

envolvimento dos núcleos vagais e dos sistemas sensoriais corticais [2].  

 

 

1.2.4 Pósdromo: 

 

 

Quando ocorre alívio da dor, cerca de 68% dos pacientes podem apresentar alguns 

sintomas associados com a resolução da crise de migrânea. Há uma sensação de letargia, 

exaustão; algumas vezes depressão, outras, euforia. São comuns as queixas de irritabilidade, 

dificuldade de concentração, anorexia, as quais podem permanecer durante dias. Assim como 

os sintomas associados, o pósdromo ainda não é bem compreendido, mas apresenta relação 

com mecanismos de inibição ativa do processo migranoso [28]. 
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1.3. Alterações Vasculares Corticais da Migrânea  

 

 

Inicialmente, estudos sugeriram que a depressão alastrante cortical (DAC) estaria 

envolvida apenas na fisiopatologia da migrânea com aura, sendo considerada o fenômeno 

responsável pelo desencadeamento da crise [3, 23, 28]. Atualmente, ainda se faz necessária à 

investigação dos mecanismos responsáveis pela ativação na migrânea sem aura, porém é 

possível também que a DCA esteja envolvida na fisiopatologia da migrânea sem aura, que 

ocorreria em áreas não eloquentes. Entretanto, as alterações hemodinâmicas são observadas 

apenas na MA e parecem ser especificas nesse tipo de dor de cabeça [7]. 

Há evidências de que pacientes migranosos com aura possuam 2,3 vezes mais chance 

de apresentar acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana quando comparados a 

pacientes sem aura [8, 9]. Esse risco é exacerbado em mulheres em uso de contraceptivos 

orais, com hipertensão arterial, tabagistas e/ou diabéticas, porém está presente mesmo em 

migranosos com aura que não apresentam outros fatores de risco para doença cerebrovascular 

[10]. 

Nos indivíduos migranosos, as regiões mais comumente afetadas por quadros 

isquêmicos são aquelas supridas pelas artérias do sistema vértebro-basilar, afetando 

principalmente o lobo occipital e, especialmente, o cerebelo de pacientes com aura típica [11-

13, 29]. Além do cerebelo, o tronco encefálico e o ouvido interno também podem ser 

atingidos pela isquemia [13]. Acredita-se que a migrânea com aura possa ser responsável por 

anormalidades na substância branca cerebral como hipoperfusão e infartos cerebelares, além 

de alterações cocleovestibulares [13, 30, 31].  

Essas alterações podem originar-se por complicações isquêmicas microvasculares 

resultando em hipoglicemia, privação de energia, estresse oxidativo ou agregação plaquetária 

30, 32-35]. Além da isquemia, é possível que as alterações encefálicas que ocorrem durante as 

crises, como ativação neuronal excessiva, inflamação neurogênica e liberação de 

neuropeptídeos e citocinas possam causar diretamente danos nos tecidos cerebrais e produzir 

sintomas vestibulares em migranosos com aura [27, 36].  

Das estruturas acometidas pelas alterações isquêmicas, o cerebelo é o mais vulnerável 

por possuir poucas anastomoses na sua circulação e pela passagem do trato trigêmeo-

cerebelar pelo local [37-39]. Estas alterações anatômicas, fisiológicas e genéticas que o 
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paciente migranoso pode apresentar favorece clinicamente o aparecimento de vertigem, 

desequilíbrio [14-16], oscilação postural [17], incoordenação dos movimentos, disartria, 

dismetria e/ou disfagia, além de prejuízos na força e ritmo da contração muscular [18, 19]. 

 

 

1.4. Alterações Clínicas e Funcionais na Migrânea 

 

 

Possivelmente, essas alterações vasculares descritas previamente podem manifestar-se 

como alterações clínicas e funcionais. Há recentes evidências de que pacientes migranosos 

apresentam alta prevalência de vertigem, tontura, sensibilidade ao movimento [14, 40-43], 

desequilíbrio e maior oscilação postural [14, 17, 40, 44-48].  

Em indivíduos com dores de cabeça crônica foi verificado maior deslocamento 

corporal na plataforma de força com estímulos no sistema vestibular, concluindo que este 

grupo de pacientes apresentam distúrbios neste sistema, que não são compensadas com a 

utilização da visão [46, 47].  

Ishizaki et al, em 2002, compararam através da estabilometria indivíduos com 

migrânea, cefaleia tensional e controles. Os dados revelaram que os valores médios de 

deslocamento do corpo com os olhos fechados foram maiores no grupo de migranosos em 

relação aos controles. Os pacientes com dor de cabeça tensional não apresentaram diferenças 

quando comparados ao controle, sugerindo que a maior oscilação postural seja característica 

da migrânea [17]. 

Alguns estudos demonstraram a presença de alterações otoneurológicas e distúrbios 

vestíbulo-cerebelares em pacientes com migrânea [49, 50] associado com a ocorrência de 

distúrbios do equilíbrio [44, 51] a fim de verificar se a oscilação é decorrente de distúrbios 

periféricos ou centrais. Os pacientes migranosos apresentaram alterações na estimulação 

optocinética, indicando que a oscilação nestes pacientes pode ter origem central [44, 45]. 

As alterações vestibulares tendem a ser mais severas na presença da aura quando 

avaliadas através da eletronistagmografia, vídeo-oculografia e prova calórica. Porém, a 

posturografia semi-estática não detectou diferenças no equilíbrio ocasionadas pela presença 

da aura. Os autores justificam que o número amostral não foi suficiente para revelar esta 
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diferença ou que este dado pode significar que a migrânea com e sem aura representam 

aspectos da doença do mesmo espectro no que diz respeito à função vestibular [51]. 

Além de alterações no equilíbrio semi-estático, migranosos apresentam diminuição da 

agilidade, mobilidade funcional e alterações na marcha, verificadas através de testes como 

Timed Up and Go (TUG), Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC), Dynamic 

Gait Index (DGI) e melhora desses parâmetros após a fisioterapia, enfatizando a reabilitação 

vestibular [48, 52].  

Não somente a queixa de tontura, como também a percepção da deficiência 

relacionada a esta queixa são maiores em pacientes com migrânea. Através dos questionários 

Perception of Dizziness Symptoms (PDS) e Dizziness Handicap Inventory (DHI) pode-se 

verificar uma maior percepção da incapacidade relacionada a tontura também em indivíduos 

com desordens vestibulares e história de migrânea [48, 52]. 

As anomalias relacionadas com a oscilação postural, mobilidade, agilidade e queixa de 

vertigem/tontura em pacientes com migrânea sugerem uma dependência alterada nos sistemas 

sensoriais que controlam o equilíbrio [46]. No entanto, não está estabelecido se a presença da 

aura influenciaria negativamente nestes parâmetros. 

 
 
 

1.5. Avaliação do Equilíbrio, Agilidade e Vertigem em pacientes com Migrânea  
 
 
 

Sustentar o equilíbrio do corpo na postura ortostática é tão importante e tão complexo 

quanto controlar os movimentos de segmentos corporais isolados. O controle postural é 

resultante da integração das informações sensoriais provenientes dos sensores vestibular, 

visual e somatossensorial [53], que são levadas ao SNC e incorporadas ao sistema motor para 

produzir os movimentos corporais, que juntos compõem o sistema de controle postural [54]. 

As alterações de equilíbrio podem ser avaliadas por várias ferramentas. A abordagem 

mais atual e precisa é por meio da estabilometria com o uso de uma plataforma de força, onde 

pode-se investigar as variáveis específicas relacionadas ao controle da postura em pé. 

Realizando a avaliação com privação de uma ou mais fontes sensoriais ou perturbações na 

superfície de apoio é possível determinar qual sistema apresenta alterações que contribuem 

para a perda da estabilidade e da mobilidade [55, 56]. 
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A estabilometria computadorizada é uma técnica confiável e não-invasiva para avaliar 

a função do equilíbrio [57] e pode mensurar a oscilação postural semi-estática (quando é 

analisada a postura ereta do individuo sem deslocamento corpóreo) e dinâmica (quando é 

analisada a resposta a uma perturbação aplicada sobre o individuo) [58].  

O principal parâmetro posturográfico comumente utilizado na avaliação do controle 

postural é o Centro de Pressão (CP). O CP é o ponto de aplicação da resultante das forças 

verticais agindo sobre uma superfície de suporte. O dado do CP é mensurado por uma 

plataforma de força e identifica duas coordenadas na orientação do indivíduo: direção ântero-

posterior e direção médio-lateral. Por meio da plataforma de força, pode-se calcular  variáveis 

relacionadas ao deslocamento do COP, como área, velocidade, deslocamento total e 

frequência [59]. 

A agilidade, a coordenação motora e a mobilidade funcional podem ser avaliadas pelo 

teste Timed Up and Go (TUG), que quantifica o desempenho da mobilidade através da 

velocidade ao realizar a tarefa. Requer que o individuo se levante, caminhe 3 metros, vire, 

caminhe de volta e sente [60]. Foi originalmente desenvolvido como uma tarefa para verificar 

o desempenho da mobilidade em idosos com múltiplas comorbidades [60] e têm sido 

utilizado para avaliar o risco de queda [61-63] e controle postural [64]. O TUG também tem 

sido relacionado à dificuldade e dependência funcional em realizar atividades da vida diária 

[60]. 

Para verificar os aspectos relacionados à queixa de tontura, tem sido utilizado o 

questionário Inventário da Vertigem (Dizziness Handicap Inventory (DHI)), que avalia a 

percepção das limitações de pessoas com tontura e desequilíbrio [65-67]. O DHI engloba a 

percepção de limitações não apenas físicas, mas também emocionais e funcionais. Portanto, 

alterações na pontuação final do questionário podem ocorrer pela melhora do estado 

emocional ou capacidade funcional e não necessariamente por melhor performance física 

[68]. Indivíduos com pontuação maior que 60 apresentam deficit funcional encontrado nos 

exames físicos e com história de quedas [69]. 
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1.6. Hipótese 

 

 

A partir das evidências de que a migrânea com aura seja a causa de alterações mais 

expressivas no sistema nervoso central (SNC), a hipótese do trabalho é que indivíduos com 

migrânea com aura apresentem alterações clínicas e funcionais relacionadas ao equilíbrio, 

coordenação motora, agilidade e maior percepção da tontura quando comparados com 

indivíduos com migrânea sem aura e controles. Podendo assim evidenciar a importância de se 

identificar se estas alterações são mais severas e se produzem limitações físicas á esse grupo 

de pacientes.  
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 OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivos Primários 

 

 

Investigar em pacientes com migrânea com aura, migrânea sem aura e indivíduos 

controle a influência da aura nos seguintes parâmetros: 

• Área de oscilação do COP; 

• Agilidade durante a marcha; 

• Relato de tontura;  

• Impacto da tontura durante as atividades diárias. 

 

 

2.2. Objetivos Secundários 

 

 

Investigar nos mesmos grupos: 

• O risco de desenvolver a tontura/vertigem;   

• As associações entre os testes aplicados com a idade, índice de massa corpórea 

(IMC), tempo de doença, frequência de dor de cabeça e queixa de tontura. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Amostra 

 

 

Este estudo foi do tipo observacional transversal e foi composto de 92 voluntários do 

gênero feminino divididos em 3 grupos: 

• 31 Migranosos com aura (MA); 

• 31 Migranosos sem aura (M); 

• 30 Indivíduos controle (GC). 
 

Os pacientes com migrânea foram selecionados no Ambulatório de nível terciário de 

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

Ribeirão Preto – ACEF/HCFMRP-USP. Os pacientes foram diagnosticados com migrânea 

com aura ou migrânea sem aura por neurologistas especialistas em cefaleia de acordo com a 

ICHD-II (2004). O grupo controle foi composto de acompanhantes dos pacientes deste 

mesmo ambulatório sem queixa de cefaleia, pareados pela idade. 

Os indivíduos foram submetidos a uma triagem inicial onde foi aplicado um 

questionário para controle dos parâmetros da amostra (Apêndice A) e aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão.  

A quantidade de indivíduos incluídos neste estudo foi definida a partir de um cálculo 

amostral baseado nas variáveis: Área de Oscilação na Plataforma de Força e Teste Timed Up 

And Go (TUG) com poder de 80% e α=5%.  

 

 

3.2. Critérios De Inclusão e Exclusão 

 

 

Nos grupos com cefaleia foram incluídos pacientes do gênero feminino com idade 

entre 18 e 55 anos, com diagnóstico de migrânea com aura ou migrânea sem aura há pelo 

menos um ano. No grupo controle foram incluídos indivíduos do mesmo gênero e faixa etária 

sem história de qualquer tipo de cefaleia nos últimos 20 anos. 
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Em todos os grupos foram excluídos os pacientes com doenças sistêmicas, como 

Lúpus Eritematoso Sistêmico, Fibromialgia, Diabetes Mellitus e Hipertensão não controlada, 

presença de diagnóstico ou queixa de vestibulopatias, IMC acima de 30, uso crônico de 

medicações que pudessem interferir no equilíbrio e coordenação motora e história de trauma 

ou comprometimento do sistema músculo-esquelético que atrapalhasse a execução dos testes. 

Nos grupos de migrânea, foram excluídos os pacientes com menos de 3 crises por mês ou 

mais de 13 dias de dor de cabeça por mês, presença de outros tipos de cefaleias ou pacientes 

com crise no momento da avaliação.  

O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética Local (processo n° 4126/2010) 

(Anexo A) e foi realizada a avaliação após o livre consentimento assinado pelo voluntário 

(Apêndice B). 

 

 

3.3. Coleta de Dados 

 

 

Os pacientes foram triados pelo examinador I e encaminhados de maneira aleatória à 

sala do examinador II (cego para a condição dos pacientes), onde foi realizada a avaliação do 

equilíbrio semi-estático na Plataforma de Força; da marcha e do equilíbrio dinâmico, por meio 

do teste Timed up and Go, e a aplicação do questionário Dizziness Handicap Inventory para 

avaliação da incapacidade relacionada á tontura. 

 

 

3.4. Platafoma de Força  

 

 

A plataforma de força utilizada foi a do modelo AMTI - OR6-7-1000, composta de 4 

sensores que detecta pequenas alterações de força ou momento nos três eixos (x, y e z), com 

capacidade Fx, Fy de 2225 N e Fz de 4450 N, e frequência Fx, Fy de 270 Hz e Fz de 450 Hz 

(Figura 1).  
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        Figura 1: Ilustração da plataforma de força e eixos detectados. 

  

 Durante a aquisição de dados pela plataforma de força, a uma frequência de 100hz, a 

força aplicada sobre ela é detectada pelos sensores através de sinais elétricos, que são 

amplificados e registrados em um computador (figura 2). 

 

 

 

  

 

 

              Figura 2: Esquema para aquisição e processamento dos dados da plataforma de força.  
  

 Os voluntários foram orientados a subir em cima da plataforma de força e a se 

manterem na posição ortostática (distância de 15cm entre os pés na situação de apoio bipodal) 

com os braços ao longo do corpo e olhar fixo em um ponto na parede preso á altura dos olhos 

a uma distância de dois metros. Para medida de segurança, em tarefas que exigiam maior 

controle postural, foi posicionada uma cadeira a frente do indivíduo, e o mesmo foi orientado 

a se apoiar na cadeira somente quando não conseguisse recuperar o equilíbrio por si próprio. 

O ambiente de coleta estava livre de ruídos ou estímulos que atrapalhassem a concentração do 

individuo durante o teste.  

            Os pacientes foram avaliados durante três repetições de 30 segundos cada na 

plataforma de força, nas seguintes posições: 

 

• Em apoio bipodal com os olhos abertos (OA); 

• Em apoio bipodal com os olhos fechados (OF); 

• Em apoio unipodal direito com os olhos abertos (DOA); 
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• Em apoio unipodal esquerdo com os olhos abertos (EOA); 

• Em apoio unipodal direito com os olhos fechados (DOF); 

• Em apoio unipodal esquerdo com os olhos fechados (EOF); 

 

  

 As ordem das posições adotadas para cada paciente foi aleatorizada através de sorteio, 

e os dados foram analisados através do programa BioDynamicsBr Análise (DataHominis 

Tecnologia Ltda, Uberlândia/MG Brasil®), que foi especialmente desenvolvido para a análise 

dos dados adquiridos pela plataforma de força. Por meio dele, pode-se obter os dados a 

respeito das forças atuantes, momentos de força e dados sobre o centro de pressão (figuras 3 e 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3: Interface inicial do programa de análise dos dados da plataforma de força. 
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Como parâmetro de comparação entre os grupos na plataforma de força, foi utilizada a 

Elipse de confiança (área de deslocamento do centro de pressão), que simboliza a área em cm2 

para a qual o indivíduo deslocou o corpo no espaço. Para o cálculo deste parâmetro, o 

software BioDynamicsBr Análise® fornece diversas informações, dentre as quais está a elipse 

de confiança (figura 5), que engloba mais de 85% das amostras do sinal da plataforma de 

força. Sendo assim, a área da elipse é o melhor estimador da área do deslocamento do centro 

de pressão do indivíduo que está sobre a plataforma [70]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 5: Elipse de confiança. 

 

Figura 4: Interface para análise do centro de pressão com dados de estatística básica, 
que fornece dados como a área de deslocamento (elipse de confiança), velocidade, 
frequência e deslocamento do Centro de Pressão (COP). 
	  



Material e Métodos 34	  

	  

Avaliação do Equilíbrio e Agilidade em Migranosos com e sem Aura	  

3.5. Teste Timed Up and Go (TUG)  

 

 

 O  TUG consiste na medida do menor tempo possível (em segundos) que o paciente 

leva para levantar-se de uma cadeira, percorrer uma distância de três metros e sentar-se 

novamente na cadeira [71, 73, 74]. Têm o intuito de mensurar a capacidade do individuo de 

ajustar o centro de gravidade continuamente sobre uma base de suporte em movimento [60, 

72, 75]. Como parâmetros de referência para o teste, considera-se um tempo inferior a 10 

segundos normal em adultos, sendo que superior à 10 segundos indicaria dependência para 

locomoção e risco aumentado de quedas, comprometimento da agilidade e da coordenação 

motora [60]. 

 Para a aplicação do teste foi utilizada uma cadeira sem braços (aproximadamente 46 

centímetros de altura) e um cronômetro digital. O paciente partiu da posição inicial com as 

costas apoiadas no encosto da cadeira, membros superiores ao longo do corpo e pés paralelos 

no chão. A partir do comando de voz do examinador, levantou-se da cadeira sem apoio de 

braços, percorreu andando a distância de 3 metros e retornou a sentar-se na cadeira, no menor 

tempo possível. O teste foi repetido três vezes para melhor precisão e foi analisada a média 

dos dados [71, 73]. 

 

3.6. Dizziness Handicap Inventory  

 

 

O Dizziness Handicap Inventory é um questionário composto por 25 questões, das 

quais sete avaliam aspectos físicos, nove os aspectos emocionais, e nove os funcionais. Cada 

resposta recebe uma pontuação, conforme a seguir: Sim – 4 pontos, Às vezes – 2 pontos e 

Não – 0 pontos (Anexo B). A pontuação final é o resultado da soma de todas as respostas e 

indica graus de deficiência relacionados à tontura, graduados em: 

 

• 0 a 30 pontos: Leve deficiência; 

• 31 a 60 pontos: Deficiência moderada; 

• 61 a 100 pontos: Alta deficiência 
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Este questionário foi aplicado somente nos pacientes que apresentavam queixa de 

tontura, tanto dentro quanto fora da crise de migrânea, com o objetivo de avaliar a auto 

percepção dos efeitos incapacitantes provocados por este sintoma.  

 
 

3.7. Análise Estatística 

 

 

Para verificar a homogeneidade da amostra foram utilizados os testes não 

paramétricos: Kruskall Wallis para idade e IMC e, Wilcoxon-Mann Whitney para as variáveis 

tempo da doença, frequência mensal, duração da dor e intensidade. 

Foi utilizado um modelo de regressão linear com efeitos mistos para verificar a 

diferença entre os diagnósticos nas variáveis: tempo de marcha no teste TUG e área de 

deslocamento do COP na plataforma de força. Esta metodologia de análise foi escolhida 

porque considera os possíveis efeitos que outras variáveis exercem sobre as medidas [76] do 

tempo no TUG e da área de deslocamento corporal, como: o efeito da idade, do IMC e da 

presença de tontura. Estes dados provenientes da estabilometria e do teste TUG foram 

transformados em valores logarítmicos para que apresentassem distribuição normal e 

pudessem ser submetidos aos testes estatísticos paramétricos. 

Para verificar a diferença quanto à presença de tontura entre os diagnósticos, foi 

realizado um modelo de regressão logística, que considera as variáveis idade e IMC no 

cálculo da diferença entre os grupos e fornece ainda uma medida de risco relativo (odds ratio), 

que indica a associação entre a variável e a doença. A comparação dos resultados obtidos com 

o questionário DHI entre os grupos foi realizada por meio do teste não paramétrico de Kruskal 

Wallis [77].  

Além disso, foi proposta uma análise através de um Coeficiente de Correlação com 

Medidas Repetidas entre indivíduos para verificar se as variáveis tempo no teste TUG, área de 

deslocamento do COP e pontuação do DHI apresentam correlação com a idade, IMC, tempo 

de doença (anos), frequência mensal de crises e duração da crise (horas) [77]. 

A hipótese nula foi rejeitada com o nível de significância menor que α<0,05 através do 

software SAS versão 9.2. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Amostra 

 

 

Todas as características da amostra, exceto IMC, foram homogêneas entre os grupos 

(p>0,05) (Tabela 1). Por meio da regressão linear, foram consideradas todas as variáveis 

(idade, IMC, tempo de doença, frequência mensal, intensidade de dor e presença de tontura) 

que pudessem influenciar na diferença entre os grupos e observou-se que estas variáveis, 

inclusive o IMC, não exerceram influência sobre os dados da plataforma de força, do TUG e 

do DHI.  

 

 

 
Tabela 1 – Características da amostra. 

 GC  
(n=30) 

M  
(n=31) 

MA  
(n=31) 

 Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 33  9 38  10 37  8 

IMC (kg/cm2) 23  3 25  5  26* 3 

Tempo de doença (anos) - 18  13 18 12 

Frequência mensal de crises - 7  3 7 3 

Intensidade da dor (EVA) - 8 1 8 2 
IMC: Índice de Massa Corpórea; EVA: Escala Visual Analógica de dor; GC: Grupo Controle; M:  Grupo 
Migrânea sem aura; MA: Grupo Migrânea com aura; DP: Desvio Padrão.  
*MA versus GC (p<0,05). 
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4.2. Estabilometria 

 

 

Foram verificadas maiores áreas de oscilação na plataforma de força no grupo MA em 

relação ao grupo M e GC nas situações OA (Gráfico 1) e OF (Gráfico 2) e no grupo MA em 

relação ao grupo M nas situações DOA (Gráfico 3) e EOA (Gráfico 4). Os pacientes dos 

grupos M e MA não conseguiram realizar a tarefa de se manter em pé em apenas uma perna 

nas situações DOF e EOF sem apoio por um período de 30 segundos. As médias e respectivos 

desvios padrão (DP) estão representados na Tabela 2. 

 

 

 
Gráfico 1. Log. da média e intervalo de confiança das áreas de oscilação corporal (cm2) em apoio 
bipodal com olhos abertos (OA) do Grupo Controle (GC), Grupo Migrânea sem Aura (M) e Grupo 
Migrânea com Aura (MA).**Transformação da variável em Logaritmo. 
*p=0,001;  
†p=0,02. 
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Gráfico 2. Log. da média e intervalo de confiança das áreas de oscilação corporal (cm2) em apoio 
bipodal com olhos fechados (OF) do Grupo Controle (GC), Grupo Migrânea sem Aura (M) e Grupo 
Migrânea com Aura (MA). **Transformação da variável em Logaritmo. 
*p<0,01. 
†p=0,01. 
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Gráfico 3. Log. da média e intervalo de confiança das áreas de oscilação corporal (cm2) em apoio 
unipodal direito com olhos abertos (DOA) do Grupo Controle (GC), Grupo Migrânea sem Aura (M) e 
Grupo Migrânea com Aura (MA). **Transformação da variável em Logaritmo. 
*p<0,001. 
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Gráfico 4. Log. da média e intervalo de confiança das áreas de oscilação corporal (cm2) em apoio 
unipodal esquerdo com olhos abertos (EOA) do Grupo Controle (GC), Grupo Migrânea sem Aura (M) 
e Grupo Migrânea com Aura (MA). **Transformação da variável em Logaritmo. 
*p<0,01. 
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Tabela 2 –  Média e desvio padrão dos valores da área de oscilação corporal (cm2) para todos os 
grupos nas diferentes situações. 

 GC 
(n=30) 

M 
(n=31) 

MA 
(n=31) 

 Média DP Média DP Média DP 

OA 1.5 0.8 2.0 1.7 2.5*† 1.4 

OF 1.7 1.2 2.1 2.2 3.7*† 2.9 

DOA 5.4 1.8 4.9 1.7 6.7† 2.5 

EOA 5.1 1.4 4.8 1.4 6.5† 2.7 

GC: Grupo Controle; M: Grupo Migrânea sem Aura; MA: Grupo Migrânea com Aura nas posições 
AO: bipodal com olhos abertos; OF: bipodal com olhos fechados; DOA: unipodal direito com olhos 
abertos e EOA: unipodal esquerdo com olhos abertos; DP: Desvio Padrão 
* MA versus GC (p<0,02).  
†  MA versus M (p<0,01). 
 

 

O teste de correlação revelou que não houve correlação do equilíbrio corporal na 

plataforma de força com a idade, o IMC, o tempo de doença, a frequência ou a duração da 

cefaleia (r=0,01). Os resultados indicam melhor equilíbrio semi-estático no GC e grupo M 

quando comparado ao grupo MA. 

 

 

4.3. Teste TUG 

 

 

O tempo de realização do TUG foi menor no GC (6,5±0,9 seg.) quando comparado aos 

demais grupos e não houve diferença entre os grupos M (8,2±1,1 seg.) e MA (8,5±1,2 seg.) 

(p<0,01) (Gráfico 5). Através do modelo de regressão linear, como esperado, pode-se 

observar uma correlação positiva entre o tempo de realização do TUG e a idade (p=0,009), 

demonstrando que quanto maior a idade do indivíduo, maior o tempo de realização do teste. 

Como não houve diferença na idade entre os três grupos, os dados são passíveis de 

comparação.  
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Gráfico 5. Log. da média e intervalo de confiança das áreas do tempo de execução do teste Timed Up 
and Go (TUG) do Grupo Controle (GC), Grupo Migrânea sem Aura (M) e Grupo Migrânea com Aura 
(MA). **Transformação da variável em Logaritmo. 

     * p<0,001. 
† p<0,01. 
                               

 

4.4. Queixa de Tontura e DHI 
 
 
 

Os dados referentes à queixa de tontura revelaram que houve diferença no relato entre 

os grupos através da regressão logística, sendo presente em 6,5% do GC, em 65% do grupo M 

e em 80% do grupo MA (p<0,01). Foi observado que os grupos M e MA apresentaram um 

risco alto de desenvolver tontura em relação ao GC, de 25 vezes para o grupo M e 58 vezes 

para o grupo MA (Tabela 3). 



Resultados 44	  

	  

Avaliação do Equilíbrio e Agilidade em Migranosos com e sem Aura	  

No DHI, a média alcançada pelos grupos M e MA foram maiores que a do GC 

(p<0,01). De acordo com os escores obtidos por meio deste instrumento, os indivíduos com M 

e MA foram classificados como “Deficiência Moderada”, no que tange os aspectos físicos, 

psicológicos e funcionais relacionados aos efeitos incapacitantes da tontura (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 – Relato de Tontura (%), Odds Ratio para o desenvolvimento da tontura e escores 
atingidos no DHI. 

GC: Grupo Controle; M: Grupo Migrânea sem Aura; MA: Grupo Migrânea com Aura; IC: Intervalo de 
Confiança; DP: Desvio Padrão. 1 Escore 0-100.  
 * GC versus M e MA. p<0,0001. 
 ** M versus MA. p<0,001. 
 †  GC versus M e MA. p<0,001.  

 

 GC 
(n=30) 

M 
(n=31) 

MA 
(n=31) 

Relato de Tontura (%) 6,5%* 65%** 80% 

Odds Ratio (Estimativa (IC)) - 25 (5-127) 58 (10-315) 

DHI (Média (DP))1 0.67 (3,6) † 34.4 (28,6) 36.1 (23,6) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados demonstraram que, comparados ao grupo sem aura e controle, 

migranosos com aura oscilam significantemente mais em apoio bipodal, tanto com olhos 

fechados quanto abertos. Em tarefas que exigem apoio unipodal, a oscilação é maior naqueles 

com migrânea com aura quando comparados com indivíduos com migrânea sem aura. Além 

disso, foram realizadas tentativas de apoio unipodal com olhos fechados, e apenas o grupo 

controle conseguiu manter o equilíbrio por 30 segundos sem apoio. Em atividades dinâmicas, 

como a marcha, indivíduos com migrânea apresentaram prejuízos em relação à agilidade, bem 

como queixa e incapacidade relacionada à tontura quando comparados com indivíduos 

controle. 

Outros estudos já sugeriram uma tendência de deslocamento maior na migrânea com 

aura e piores resultados nos testes com olhos abertos comparados com a migrânea sem aura e 

outras cefaleias, no entanto, conclusões definitivas quanto ao assunto foram prejudicadas pelo 

menor número amostral ou por outras discrepâncias metodológicas [44, 51]. Por outro lado, 

um estudo encontrou diferenças na oscilação postural entre o grupo de migrânea comparado 

ao grupo de cefaleia do tipo tensional apenas com os olhos fechados [17]. Nossos resultados 

mostraram que a diferença esteve presente em ambas as situações (OA e OF) confirmando 

dados de outros estudos [45, 46]. Contudo, em nosso estudo, houve uma diferença maior entre 

os grupos quando o teste foi realizado com os olhos fechados.  

É importante salientar que os indivíduos com migrânea com aura apresentaram 

prejuízo quanto à oscilação postural nas posições de apoio bipodal e unipodal com olhos 

abertos, todavia, foram capazes de realizar a função. Já com apoio unipodal e olhos fechados, 

especialmente com o membro não dominante, ambos os grupos com migrânea (com e sem 

aura) apresentaram uma limitação funcional para esta tarefa. Este dado sugere maior risco de 

quedas em situações que exijam tal função, como em atividades diárias onde haja diminuição 

da luminosidade, por exemplo. Nossos resultados também apontaram para a influência da 

idade [55, 60, 63] e da migrânea sobre os resultados do teste TUG. É possível que idosos com 

história de migrânea apresentem um aumento particular do risco de quedas quando 

comparado à idosos sem migrânea. Estudos posteriores buscarão elucidar esta questão. 

Além da idade, a cronicidade parece ser um fator agravante para o desequilíbrio [46]. 

Em pacientes com migrânea crônica foram detectadas disfunções subclínicas nos sistemas 
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vestibular e cerebelar, além de alterações da motricidade ocular, sugerindo que a maior 

oscilação tenha causa central [46, 51]. Esses achados são coerentes com estudos de imagem 

que relacionam o aumento da frequência de crises com a maior incidência de lesões corticais, 

encontradas especialmente no cerebelo de migranosos com aura [10, 31, 29, 79]. Em nossa 

amostra, não houve correlação do tempo de doença, da frequência e da duração das crises com 

o equilíbrio na plataforma de força e com o teste TUG. Porém, é possível que em uma 

amostra composta de pacientes com migrânea crônica fosse possível verificar um maior 

espectro de diferença em relação ao grupo controle. 

Os resultados na avaliação do equilíbrio semi-estático também se confirmaram na 

avaliação do equilíbrio dinâmico com o TUG, onde foi verificada uma diminuição da 

agilidade em migranosos em relação ao GC, independente da presença de aura. Outro estudo 

também encontrou diminuição da agilidade em pacientes com história de migrânea, contudo, 

sua amostra foi composta de indivíduos com vestibulopatias e com uma média de idade maior 

que a nessa amostra, o que explicaria um tempo de caminhada superior ao tempo encontrado 

neste estudo [48].  

A queixa de tontura por pacientes com migrânea nesta amostra corrobora com outros 

estudos que verificam uma maior prevalência deste sintoma em migranosos com aura [14, 50, 

80]. Apesar de estar bem estabelecida a associação entre as patologias vestibulares [42] e 

relato de vertigem/tontura em pacientes com migrânea [13, 14, 40, 41], pouco se sabe sobre o 

impacto dessas condições nesse grupo de pacientes.  

Os dados revelaram que houve um impacto moderado da tontura nos aspectos físicos, 

funcionais e psicológicos nos pacientes com migrânea, independente da presença de aura. 

Escores semelhantes do DHI foram encontrados em outros estudos. A melhora dos escores do 

DHI com a reabilitação vestibular [48, 52] sugere que estes pacientes precisem ser orientados 

quanto ao risco de quedas em atividades funcionais, especialmente durante a crise.  

Uma das forças do nosso estudo é o tamanho amostral adequado para revelar as reais 

diferenças entre os grupos e a inclusão de migranosos com aura, o que tornou possível 

elucidar os comprometimentos causados pela doença. Os dados acima poderiam ser 

complementados com a realização de exames otoneurológicos, para verificar a função do 

sistema visual e vestibular, e de exames de neuroimagem, como a Ressonância Magnética, 

que poderia verificar incidência das lesões isquêmica e correlacioná-las com a clínica.  Por 

impossibilidades metodológicas, as limitações acima não puderam ser transpostas. 
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Futuros estudos pretendem elucidar as características biomecânicas dinâmicas dos 

pacientes com migrânea, nas formas episódica e crônica, além de verificar se estas alterações 

persistem ou se agravam ao longo do tempo, contribuindo assim, para o planejamento de 

intervenções fisioterápicas de caráter preventivo, especialmente em migranosos com aura.  
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6. CONCLUSÕES  

 

 

• A aura exerce influência negativa no equilíbrio semi-estático bipodal e unipodal, com 

maiores áreas de oscilação do COP em relação a migranosos sem aura e controles; 

•  A aura não exerce influência na agilidade durante a marcha, entretanto, ambas as 

formas de migrânea apresentam comprometimento em relação a indivíduos controle; 

•  A presença da aura está relacionada com o aumento da queixa de tontura entre os 

pacientes;  

•  A aura não exerceu impacto adicional da tontura nas atividades diárias, ambos os 

grupos com migrânea apresentaram comprometimento moderado devido a tontura; 

• A presença da migrânea, especialmente com aura, aumenta o risco de desenvolver a 

tontura/vertigem;   

• No teste TUG, o aumento da agilidade demonstrou ser inversamente proporcional a 

idade dos indivíduos. 

• Não houve associações entre os testes aplicados com a idade (exceto TUG), índice de 

massa corpórea (IMC), tempo de doença, frequência de dor de cabeça e queixa de 

tontura. 
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Apêndice A – Ficha Inicial de Triagem dos Pacientes aplicado no  
            Ambulatório de Cefaleia – HC/FMRP-USP 

 
    AVALIAÇÃO                                                    Data: ___/___/___ 

 
Nome:____________________________________________RG.HC:__________________ 
Idade:_____________________Estado Civil:___________________ Sexo: (  ) F  (  ) M 
Profissão:_______________________Escolaridade:_________________________________ 
Cidade:__________________________________Telefone:___________________________ 
Peso:___________________ Altura:___________________ 
ANAMNESE 
 
HD:________________________________________________________________________ 
Doenças Associadas: __________________________________________________________ 
Medicamentos:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
Tabagismo:   (  ) Não (  ) Sim  Há quanto tempo?__________Quantos por dia?_______ 
 
Você tem história de trauma em MMII?    (  ) Sim (   ) Não        Onde?___________________ 
Há quanto tempo?______ 
 
Você tem história de trauma no pescoço ou na face? (  ) Sim (  ) Não   
Onde?_______________ 
Há quanto tempo?______ 
 
Cefaléia nos últimos 3 meses?    (  ) Sim (   ) Não    
Presença de vestibulopatia (labirintite): (  ) Sim (   ) Não   
 
CEFALEIA 
 
Há quanto tempo tem cefaleia:_____________________________________________ 
Frequência de crises:____________________Duração das crises:_________________ 
Data da última crise: ____________________ 
 
Intensidade da crise: 
Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 
 
Localização da dor:  (  ) Hemicraniana   (  ) Holocraniana 

(  ) Frontal   (  ) Temporal 
(  ) Occiptal   (  ) Outro: ____________ 

 
Quando está com dor de cabeça você sente tontura? (  ) Sim  (  ) Não 
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E fora da crise você sente tontura?   (  ) Sim  (  ) Não 
 
Você já realizou algum tratamento fisioterapêutico para cefaléia? (  ) Sim  (  ) Não 
Se sim, há quanto tempo?_______ 
 
Você está com cefaleia neste momento? (  ) Sim (  ) Não 
 
Sem dor        0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10        dor máxima 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96) 

Eu, ..................................................................................................., RG..................................,  

Data de nascimento:......./......./.......  Sexo (  ) F (   ) Tel.: .......................................................... 

 Endereço:.........................................................................................nº ......... Apto: .............  

Bairro:.......................................... Cep:......................... Cidade:..........................................  

 

     Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “Avaliação do Equilíbrio e 
Agilidade em Migranosos com e sem Aura”, desenvolvido pela pesquisadora Gabriela Ferreira 

, pertencentes ao Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Carvalho

Locomotor da FMRP-USP. 
      O portador de enxaqueca apresenta grandes incapacidades decorrentes da doença, já que esta se 
manifesta com dores fortes e longa duração. Outros sintomas podem acompanhá-la como vômitos, 
intolerância ao barulho e luz. Além desses sintomas, o portador pode apresentar a aura, que são 
sintomas visuais como manchas, setas luminosas, diminuição da sensibilidade e da força dos braços ou 
pernas; que é considerada uma complicação, ou seja, uma forma mais grave da enxaqueca.  
      Nessas pessoas é verificada também uma diminuição do equilíbrio durante o andar e ao se manter 
em pé, decorrente das alterações da doença. 
      O presente estudo tem por objetivo então verificar se a presença de aura nos pacientes com 
enxaqueca interfere no equilíbrio em pé e na agilidade durante a marcha.    
      Para esse fim, o procedimento utilizado na pesquisa foi dividido em duas etapas e realizado por 
dois avaliadores. O avaliador I realiza o encaminhamento dos pacientes á sala de exames onde se 
encontra o avaliador II, que aplicará 4 testes: 
• Avaliação através da Plataforma de Força: O paciente subirá na plataforma e será realizada a 
avaliação do equilíbrio em pé sobre a plataforma com os olhos abertos, com os olhos fechados, com 
um pé só e em cima de uma espuma. Em cada momento, o paciente permanecerá 30 segundos na 
posição. 
• Teste Timed up and Go: O paciente iniciará o teste sentado em uma cadeira e após o comando do 
examinador se levanta, anda 3 metros e retorna á sentar na cadeira no menor tempo possível. 
• Questionário Dizziness Handicap Inventory: O paciente responderá 25 questões sobre aspectos 
emocionais, físicos e funcionais relacionados à interferência da tontura no cotidiano. 
      Espera-se, com este estudo, que os sujeitos beneficiem-se da avaliação proposta, uma vez que o 
estudo almeja reconhecer as debilidades que os pacientes com aura apresentam, a fim de avançar no 
conhecimento técnico-científico no assunto, proporcionando um melhor entendimento das condições 
particulares existentes na patologia. 
       Com esse intuito, todos os envolvidos serão devidamente esclarecidos antes e durante o curso da 
pesquisa, sobre a metodologia, com informação previa sobre a intervenção, e liberdade de se recusar a 
participar ou retira-se do estudo, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 
descontinuação dos atendimentos no Ambulatório de Cefaléia do HC-FMRP. 
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      Esta pesquisa não apresenta riscos para os sujeitos participantes, uma vez que não será utilizado 
nenhum método invasivo e todos serão monitorizados, durante todo o curso do estudo, pelo autor da 
pesquisa.     
       O autor desta pesquisa compromete-se a garantir o sigilo quanto aos dados confidenciais dos 
indivíduos envolvidos, assegurando-lhes absoluta privacidade e lhes garantido formas de indenização 
diante dos eventuais danos decorrentes da pesquisa. Compromete-se, ainda, a não responsabilizar o 
sujeito da pesquisa pelas despesas decorrentes da sua participação na pesquisa. 
      DECLARO, na condição de sujeito objeto da pesquisa, que fui devidamente esclarecido pelos 
pesquisadores sobre o projeto de pesquisa e após ter entendido o que me foi explicado, consinto 
voluntariamente em participar desta pesquisa. 

 

 Ribeirão Preto,        de                         de 20      .  

_____________________________ 

(nome por extenso) 
Assinatura do Declarante 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 
            DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas no Capítulo IV da Resolução 
196/96 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre e esclarecido do 
declarante acima qualificado para a realização desta pesquisa. 
 

           Ribeirão Preto,        de                            de 20     .                     

______________________________ 

(nome por extenso) 
Assinatura do Pesquisador 

 
Para questões sobre este estudo, contatar: 

 
Profa. Dra. Débora Bevilaqua Grossi 

Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP 
Universidade de São Paulo – USP. Fone: (16) 3602-4413 

e-mail: deborbg@fmrp.usp.br
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Anexo A – Documento de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HC/FMRP-USP 
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Anexo B – Questionário Dizziness Handicap Inventory. 

 

 


