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RESUMO 

 

BRAGATTO, Marcela Mendes. Avaliação clínica do sistema craniocervical de 

indivíduos saudáveis, migranosos e com dor cervical crônica: estudo transversal. 

2020. 104f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Pacientes com migrânea apresentam frequentemente dor, incapacidade e 

disfunções musculoesqueléticas relacionados à coluna cervical. No entanto, não é 

possível associar exclusivamente a migrânea à essas disfunções, tampouco se pode 

assegurar que elas sejam exclusivamente relacionadas à dor cervical crônica. O objetivo 

desse estudo foi investigar por meio de avaliações clínicas musculoesqueléticas se as 

dores e disfunções cervicais presentes no migranoso é característica do quadro da 

migrânea ou se são duas condições distintas que podem coexistir. Foram avaliadas 100 

mulheres divididas igualmente em 4 grupos: controle; dor cervical crônica; migrânea sem 

dor cervical; migrânea com dor cervical. As participantes responderam aos questionários: 

Migraine Disability Assessment – MIDAS, Neck Disability Índex – NDI, Item Allodynia 

Symptom Checklist/ Brazil – ASC-12/Brasil, Tampa Scale for Kinesiophobia – TAMPA, 

e foram submetidas a avaliação do limiar de dor por pressão (LDP) e amplitude de 

movimento (ADM) cervical; avaliação da atividade eletromiográfica dos músculos 

cervicais durante a realização do Craniocervical Flexion Test (CCFT) e  da mensuração 

da força pelo teste de Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) dos músculos 

extensores e flexores cervicais e ao teste de resistência da musculatura flexora e extensora 

cervical. Os resultados mostraram que pacientes com migrânea independente da dor 

cervical apresentaram incapacidade relacionada a migrânea, alodinia cutânea, e ainda não 

diferiram quanto à ADM da coluna cervical e força muscular cervical, além de 

apresentarem uma atividade muscular eletromiográfica semelhante dos músculos flexores 

superficiais do pescoço durante o CCFT. Apesar da dor cervical não determinar diferença 

em muitos parâmetros nos migranosos, piorou a gravidade da alodinia cutânea, 

sensibilidade e resistência muscular cervical. Os pacientes que relataram dor cervical, 

sem migrânea, apresentaram o quadro típico, com sensibilidade dos músculos do pescoço 

diminuída e menor ADM da coluna cervical. Por fim, os grupos com dor cervical ou 

migrânea associadas ou não revelaram as mesmas características de cinesiofobia, 

incapacidade relacionada ao pescoço, menor LDP no músculo suboccipital, alterações no 



 

 

 

 

desempenho muscular e uma atividade muscular eletromiografia semelhante dos 

músculos extensores cervicais durante o CCFT e mesmo padrão de recrutamento 

muscular no teste de força muscular em flexão e extensão cervical. Concluímos que a dor 

e disfunção musculoesquelética cervical são características que compõe o quadro da 

migrânea e não são doenças superpostas. 

 

Palavras chave: transtornos de enxaqueca, cervicalgia, eletromiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

BRAGATTO, Marcela Mendes. Clinical evaluation of the craniocervical system in 

healthy, migraine and neck pain individuals: a cross-sectional study. 2020. 104f. 

Thesis (Doctorate Degree) – University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, 

Ribeirão Preto, 2020. 

Patients with migraine often has pain, disabilities and musculoskeletal disorders 

related to the cervical spine. However, it is not possible to associate migraine exclusively 

with these dysfunctions, nor can it be guaranteed that they are exclusively related to 

chronic neck pain. The aim of this study was to investigate, through musculoskeletal 

clinical evaluations, whether neck pain and dysfunction present in migraine is 

characteristic of migraine or if they are two distinct conditions that can coexist. We 

evaluated 100 women equally divided into 4 groups: control; chronic neck pain; migraine 

without neck pain; migraine with neck pain. The participants answered the 

questionnaires: Migraine Disability Assessment - MIDAS, Neck Disability Index - NDI, 

Item Allodynia Symptom Checklist / Brazil - ASC-12 / Brazil, Tampa Scale for 

Kinesiophobia - TAMPA, and were submitted to pressure pain threshold assessment 

(PPT) and cervical range of motion (ROM); evaluation of the electromyographic activity 

of the cervical muscles during the Craniocervical Flexion Test (CCFT) and of the strength 

measurement by the Maximum Voluntary Isometric Contraction (MVIC) test of the 

cervical extensor and flexor muscles and the resistance test of the cervical flexor and 

extensor muscles. The results showed that patients with migraine independent of neck 

pain presented migraine-related incapacity, cutaneous allodynia, and still did not differ in 

terms of cervical spine ROM and cervical muscle strength, in addition to presenting 

electromyographic muscle activity similar to the superficial flexor muscles of the neck 

during the CCFT. Although neck pain not determine the difference in many parameters 

migraine, it decreased the severity of cutaneous allodynia, muscle strength and cervical 

sensitivity. Patients who reported neck pain without migraine showed the typical picture 

with sensitivity of the neck muscles and decreased cervical spine ROM. Finally, the 

groups with neck or migraine pain associated or not revealed the same characteristics of 

kinesiophobia, neck related disability, lower LDP in the suboccipital muscle, changes in 

muscle performance and a similar electromyographic muscle activity of the cervical 

extensor muscles during CCFT and same pattern of muscle recruitment in the muscle 

strength test in cervical flexion and extension. We conclude that the pain and cervical 



 

 

 

 

musculoskeletal dysfunction are features that make up the framework of migraine and are 

not overlapping diseases. 

 

Key words: migraine disorders, neck pain, electromyography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cefaleia é um distúrbio do sistema nervoso frequentemente relatado pelos 

pacientes na prática clínica e está associada a altos níveis de incapacidade1, má qualidade 

de vida e redução na produtividade do trabalho2. Segundo a Classificação Internacional 

de Cefaleia podemos classificar as dores de cabeça em dois grandes grupos, sendo elas 

primárias ou secundárias3.  

As cefaleias primárias, como a migrânea e a cefaleia tipo tensional, são definidas 

como a dor que ocorre na cabeça, sem relação temporal com outro transtorno que poderia 

ser reconhecido como causa da cefaleia, ou seja, a dor é a própria doença3. Já a cefaleia 

secundária, como por exemplo a cefaleia cervicogênica, se manifesta em decorrência de 

uma doença, trauma ou outra causa subjacente e engloba vários tipos diferentes de 

cefaleias, isto é, não é a doença em si, mas consequência de outra causa3. 

A cefaleia tipo tensional e a migrânea são as mais recorrentes com prevalência de 

20,8% e 14,7% respectivamente4, enquanto a cefaleia cervicogênica afeta até 2,5% da 

população5.  Tanto a cefaleia tipo tensional, a migrânea e a cefaleia cervicogênica 

apresentam em suas fisiopatologias uma relação com a convergência de aferentes 

cervicais trigeminais no núcleo trigeminocervical que podem explicar a presença de 

queixa de dor cervical concomitante com as dores de cabeça6–12. 

Na prática clínica, muitos pacientes que sofrem de cefaleias primárias, como a 

migrânea e a cefaleia tensional, relatam sintomas no pescoço, como sensibilidade, rigidez 

ou dor, que podem acompanhar ou anteceder a dor de cabeça13. 

No paciente com migrânea, especificamente, o relato de dor cervical está presente 

em mais de 70% dos pacientes6. Apesar das condições cervicais serem reconhecidas no 

migranoso, a contribuição cervical para a dor geralmente não é considerada causalmente 

relevante e, com exceção da cefaleia cervicogênica, não foi incluída nos critérios de 

diagnóstico da migrânea pela Classificação Internacional de Cefaleia3.   

De acordo com a literatura  os pacientes com migrânea apresentam  alterações 

musculoesqueléticas cervicais como pontos gatilho miofasciais no seguimento 

craniocervical14, alterações posturais15, diminuição da amplitude de movimento 

cervical16,17 além de, alteração no desempenho muscular, diminuição da força e da 

resistência dos músculos do pescoço 18–20 quando comparados a indivíduos saudáveis. 

Algumas dessas disfunções musculoesqueléticas como por exemplo, a diminuição da 
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amplitude de movimento21 e a diminuição da força muscular de extensão cervical18 

podem inclusive acentuar dependendo da frequência de crises de dor de cabeça. 

No entanto, ainda não está estabelecido se a presença da dor cervical no paciente 

com migrânea é característica do quadro da migrânea ou se são duas doenças distintas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Migrânea 

 

A migrânea é uma cefaleia primária, conceituada como uma doença crônica, 

neurológica, caracterizada por episódios intermitentes de dor aguda22.   

A migrânea é classificada como a sexta causa de incapacidade no mundo, 

provocando impacto significativo na economia e no bem estar social, afetando a função 

do indivíduo em várias condições e situações incluindo ocupacional, acadêmico, social, 

familiar e pessoal23–26. Para a avaliação do impacto e da incapacidade nos pacientes com 

migrânea o questionário Migraine Disability Assessment (MIDAS) é frequentemente 

utilizado27. 

A migrânea afeta 14,7% da população, sendo que, o pico de prevalência da doença 

ocorre entre os 30 à 39 anos sendo as mulheres mais acometidas que os homens em uma 

proporção de 3:14,28,29. Ainda sobre a diferença entre os sexos, as mulheres também 

relatam maior duração da crise, maior risco de recorrência, maior incapacidade e maior 

período de recuperação28.  

A migrânea é comumente classificada de acordo com a presença de aura e também 

de acordo com a frequência das crises. Quando o paciente apresenta uma frequência de 

dor menor que 15 dias por mês ele é diagnosticado com migrânea episódica. Porém, 

quando apresenta uma frequência de dor igual ou superior a 15 dias dentro de um mês, é 

diagnosticado como migrânea crônica3,30.  

A crise de migrânea pode ser dividida em fases que podem se sobrepor ou mesmo 

estar ausentes, que ocorrem de acordo com sua relação temporal com a dor de cabeça tais 

como: fase premonitória ou pródroma (precede a dor de cabeça); fase aura (precede ou 

acompanha imediatamente a dor de cabeça); fase da dor de cabeça e a fase pósdroma 

(após a dor de cabeça)31. Para melhor entendimento as fases serão descritas a seguir: 

Fase premonitória: 

A fase premonitória é o primeiro estágio da crise de migrânea e ocorre horas antes 

da dor de cabeça31,32. Essa fase tem início no sistema nervoso central, onde ocorre a 

ativação nas regiões posterior e lateral do hipotálamo e tegmento ventral mesencefálico 

adjacente32. A ativação dessas regiões e suas conexões centrais com o sistema límbico 

podem explicar o motivo pelo qual a migrânea é desencadeada por alterações na 

homeostase e a presença de alguns sintomas comuns durante essa fase32. 
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Aproximadamente 72% dos migranosos apresentam sintomas físicos e/ou cognitivos que 

antecipam a dor de cabeça13 tais como: bocejos, poliúria, desejos por comida,  alterações 

do humor, sensibilidade à luz, dificuldades de concentração, dor no pescoço entre 

outros13,31,32.  

Aura: 

A aura na migrânea está presente em 1/3 dos pacientes em que sintomas como, 

alucinações visuais, vertigem, parestesias, paresias ou disfasias podem preceder a fase da 

dor de cabeça, como também podem durar ou até mesmo iniciar durante a fase da dor de 

cabeça3,33. Os pacientes que não apresentam aura são diagnosticados com migrânea sem 

aura3. 

A aura na migrânea é definida como um ou mais déficits neurológicos transitórios, 

totalmente reversíveis, dos quais pelo menos um tem que ter uma localização unilateral, 

que se desenvolve ao longo de 5 minutos ou mais e dos quais cada déficit dura entre 5 e 

60 minutos3.  

A aura é causada por uma onda de despolarização cortical, denominada Depressão 

Cortical Alastrante de Leão (DCA), que se caracteriza por uma depressão da atividade 

elétrica cortical que se propaga pelo córtex em uma velocidade de aproximadamente 3,5 

mm/min3,30,33. O funcionamento neuronal anormal nesta fase causa a diminuição da 

demanda metabólica com consequente redução transitória do fluxo sanguíneo cerebral. A 

DCA ativa o sistema trigeminovascular nos vasos sanguíneos periféricos e no núcleo 

trigeminal, no tronco cerebral, responsável pela iniciação da dor de cabeça34.  

Para os indivíduos que não apresentam aura, especula-se que a DCA ocorra em 

áreas silenciosas ou a ativação do sistema trigeminovascular seja provocada pelas células 

da glia. Acredita-se que a ativação trigeminovascular leva a liberação dos 

neurotransmissores peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) e substância P, 

gerando inflamação neurogênica nos vasos meníngeos35. A concentração aumentada de 

substâncias pró-inflamatórias alterará o ambiente molecular local e promoverá uma 

sensibilização periférica, facilitando a transdução de sinais elétricos pela via 

trigeminovascular36. A ativação dos neurônios trigeminovasculares centrais de segunda e 

terceira ordem ativará áreas do tronco cerebral, cérebro anterior e córtex somatossensorial 

responsáveis pelos sintomas associados e sensação de dor de cabeça32,34,37.   

Fase da cefaleia: 

A dor da cefaleia migranosa é classicamente descrita como pulsátil e unilateral, 

de intensidade moderada a forte e geralmente piora com esforço físico. A dor pode durar 
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de 4 a 72 horas (geralmente menos de 24 horas) e as localizações mais comuns são frontal 

e temporal3. Entre os sintomas acompanhantes predominam náuseas, vômitos, foto e/ou 

fonofobia3. O diagnóstico da migrânea é realizado de acordo com a Classificação 

Internacional de Cefaleias 3°edição como demonstrado na tabela 13.  

 

 

Tabela 1. Critérios diagnósticos para a migrânea de acordo com a International 

Classification of Headache – 3rd edition. 

A.  Pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de B a D: 

B. Crises de cefaleia com duração de 4 a 72 horas (sem tratamento ou 

com tratamento ineficaz) 

C. Cefaleia com pelo menos duas das quatro características abaixo: 

1. Localização unilateral 

2. Caráter pulsátil 

3. Dor de intensidade moderada a forte 

4. Dor exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades 

físicas rotineira (ex. caminhar, subir escadas) 

D. Durante a cefaleia, pelo menos um dos seguintes: 

1. Náusea e/ou vômito 

2. Fotobobia e fonofobia  

E. Não atribuída a outro transtorno 

 

 

 

Fase pósdromo: 

A fase do pósdromo é descrita pelos pacientes como “ ser ou estar destruído” ou 

fase de “ressaca da dor de cabeça”, na qual apesar da dor de cabeça já ter cessado os 

pacientes podem permanecer sintomáticos38. Os sintomas frequentemente relatados são: 
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alterações de humor, redução do apetite, sonolência, dificuldade de concentração, cansaço 

e fraqueza muscular38,39 

O mecanismo fisiopatológico da migrânea pode ser explicado pela teoria 

neurovascular integrada que envolve a interação entre as estruturas vasculares e 

componentes centrais e periféricos do sistema trigeminal. Uma vez que, a crise de 

migrânea se inicia no sistema nervoso central, em áreas do cérebro capazes de gerar os 

sintomas neurológicos clássicos do pródromo e aura, enquanto que a fase de cefaleia se 

inicia com consequente ativação dos nociceptores da meninge na origem do sistema 

trigeminovascular40. 

Dentre os estímulos periféricos que contribuem para estimulação trigeminal as 

disfunções musculoesqueléticas podem ser uma das fontes deste estímulo que ocorrem 

por meio da anastomose trigeminocervical localizada no tronco cerebral31. Nessa região, 

denominada núcleo trigeminocervical, o neurônio de segunda ordem recebe aferências 

nociceptivas convergentes das raízes nervosas de C1, C2 e C3 e da primeira divisão no 

nervo trigêmeo31, podendo gerar uma fonte de má-interpretação da dor pelos centros 

superiores41, já que se trata de dermátomos coincidentes com as regiões de dor durante a 

crise migranosa, na qual também ocorre a ativação do núcleo trigeminocervical31,42.  

 Portanto, estruturas cervicais que apresentam disfunções são capazes de 

contribuir para esse processo de sensibilização, uma vez que podem provocar 

modificações plásticas nos neurônios de segunda ordem localizados no núcleo 

trigeminocervical10,43 e induzir a hiperexcitabilidade local44, ou seja, a redução do limiar 

de dor, hiperalgesia, ou a capacidade de resposta nociceptiva a estímulos não-

nociceptivos conhecida como alodinia cutânea43.  

A sensibilização do núcleo caudal trigeminocervical representado pela diminuição 

do limiar de dor por pressão na região da cabeça e pescoço esclarecem o mecanismo 

fisiopatológico não só da migrânea como também da cefaleia tipo tensional45–47. Uma 

recente  revisão sistemática48, mostrou que o limiar de dor por pressão foi 

significativamente mais baixos no músculo trapézio e na região dos músculos 

suboccipitais tanto em pacientes migranosos como também em pacientes com cefaleia 

tipo tensional, refletindo essas alterações na percepção da dor nessas regiões em ambos 

os tipos de dor de cabeça. Apesar disso, o dolorimento dos músculos craniocervicais ainda 

são bem mais definidos e reconhecidos nos pacientes com cefaleia tipo tensional do que 

nos migranosos segundo a Classificação Internacional de Cefaleias3.  
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A alodinia cutânea é caracterizada pela percepção da dor ou desconforto em 

resposta térmica inofensiva (calor ou frio) e/ou estímulos mecânicos (estático ou 

dinâmico) aplicados à pele normal49 e está presente em mais de 2/3 dos pacientes com 

migrânea independente da frequência de crises de dor de cabeça44,50,51. A alodinia cutânea 

é um marcador para sensibilização de neurônios nociceptivos no núcleo caudal do 

trigêmeo, que recebe entrada convergente da dura-máter e da pele periorbital50. Durante 

a crise de migrânea, a sensibilização central dos neurônios trigeminais é provocada pela 

dor persistente através da ativação das fibras da dor perivascular da meninge52. Como 

resultado dessa sensibilização, estímulos não nocivos da pele periorbital são percebidos 

como dolorosos52.  

A alodinia cutânea aumenta o desconforto e a incapacidade dos pacientes com 

crises agudas de migrânea53 e pode ser considerada como um fator de risco para a 

migrânea crônica54 por se tratar de uma manifestação clínica de sensibilização do sistema 

nervoso central49 gerados por episódios repetidos de dor de cabeça52,55. No paciente 

migranoso que apresenta o relato de dor cervical também existe a associação aumentada 

de apresentar qualquer nível de gravidade de alodinia cutânea56. 

Dentre as ferramentas disponíveis para avaliação da alodínia cutânea nos 

pacientes migranosos está o questionário 12 item Allodynia Symptom Checklist (ASC-

12), que além de ser de fácil aplicabilidade e acessível na prática clínica é a única 

ferramenta que permite classificar a gravidade da apresentação da alodinia cutânea57,58. 

 

2.2. Dor cervical crônica 

 

A dor cervical pode ser definida como sofrimento ou desconforto na área entre o 

osso occipital e a terceira vertebra torácica e entre a borda medial da escápula59. A dor 

cervical pode apresentar causas variadas, como tumores, traumas, infecções, doenças 

inflamatórias e congênitas, e as queixas podem surgir de algumas estruturas do pescoço 

e da cabeça, como discos intervertebrais, ligamentos, facetas articulares, músculos e 

raízes nervosas60. De acordo com os sintomas apresentados e exame físico, a dor cervical 

pode ser classificada em cervicalgia; dor na coluna torácica; cefaleia cervicogênica; 

síndrome craniocervical; espondilólise com radiculopatia e disfunção discal cervical com 

radiculopatia61–63. 

A dor cervical afeta cerca de um terço dos adultos em idade ativa64 sendo que em 

todo o mundo, em 2015, a dor cervical junto com a lombalgia foram as principais causas 
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de anos vividos com incapacidade em pessoas de 25 a 64 anos25, com a incidência maior 

em mulheres (5,8%) do que em homens (4%)65. Além disso, a prevalência de dor cervical 

maior que 3 meses tem sido crescente na população em cerca de 21,1% nos últimos 10 

anos25. 

A dor no pescoço pode levar ao sofrimento pessoal, devido à dor, incapacidade e 

prejuízo na qualidade do trabalho e da vida em geral, podendo ser um grande peso 

socioeconômico para pacientes e sociedade66,67. A incapacidade relacionada à disfunção 

cervical pode ser avaliada por meio de questionários que permitem quantificar o nível de 

funcionalidade dos indivíduos acometidos. Uma das ferramentas mais utilizadas na 

literatura é o Neck Disability Index (NDI) ou Índice de incapacidade relacionada ao 

pescoço68, que é um questionário composto por 10 itens referentes as limitações 

relacionadas à dor cervical nas atividades de vida diária que permite por meio do escore 

classificar o grau de incapacidade do indivíduo sendo eles: sem incapacidade, 

incapacidade leve, incapacidade moderada, incapacidade severa ou incapacidade 

completa69.  

O  mecanismo exato pelo qual a dor cervical se inicia ainda é desconhecido porém 

sabe-se que fatores emocionais, traumáticos, desequilíbrios biomecânicos e dores de 

cabeça podem estar relacionados70. 

Os músculos do pescoço possuem um papel importante na mobilidade e 

estabilidade da coluna cervical e podem ser uma das fontes de dor na região71.  A dor 

miofascial é uma causa comum de dor no pescoço que envolve áreas pontuais ou difusas 

de sensibilidade dentro de um ou mais músculos72 sendo que os  músculos trapézio 

superior, esternocleidomastoideo, elevador da escápula e suboccipital são mais frequentes 

relatados em pacientes com dor cervical quando comparado com indivíduos 

saudáveis73,74.  

A dor e disfunção musculoesquelética da coluna cervical pode resultar em um tipo 

de dor de cabeça secundária denominada cefaleia cervicogênica3. As complexas 

interações neurofisiológicas dentro do núcleo trigeminocervical são a causa do 

encaminhamento da dor para as regiões da cabeça. A interface entre os processos 

aferentes e eferentes trigeminais dos três nervos cervicais superiores é bidirecional, o que 

também explica por que a dor cervical não é uma característica exclusiva da cefaleia 

cervicogênica, mas pode ser relatada também na migrânea e cefaleia tipo tensional10,12,75. 

Além disso a  sobreposição de sinais e sintomas da cefaleia cervicogênica com outras 
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formas de dor de cabeça pode dificultar o diagnóstico apropriado, que é importante para 

estabelecer um tratamento adequado76.  

Uma vez persistente, a dor cervical também pode levar a desequilíbrios 

neuromusculares, como: redução da amplitude de movimento (ADM) cervical77–80 , 

atraso no início da ativação dos músculos cervicais81, e alterações na coordenação entre 

os músculos (por exemplo, aumento da atividade dos flexores superficiais 

concomitantemente com atividade reduzida dos flexores profundos cervicais)82, 

diminuição da força muscular83,84 e diminuição da resistência muscular85,86. A redução da 

ADM cervical além de ser frequentemente relatada em pessoas com dor cervical77–80 pode 

ter sua gravidade comprometida relacionada ao nível de dor e a percepção funcional80,87. 

Ao verificar o movimento de flexão/extensão separadamente por níveis superiores e 

inferiores da coluna cervical em indivíduos com dor cervical crônica por meio do sistema 

rastreador eletromagnético, foi observado que a ADM de extensão foi reduzida no nível 

cervical superior enquanto que na flexão a redução foi nos níveis cervicais inferiores80.  

Os músculos cervicais servem os sistemas sensoriais, sustentam e orientam a 

cabeça no espaço em relação ao tórax88. A musculatura do pescoço contribui 

aproximadamente com 80% para a estabilidade mecânica da coluna cervical 89 e a dor 

nessa região está associada ao comprometimento da função dessa musculatura. Além 

disso, a cronicidade da dor no pescoço pode ser parcialmente atribuída a alterações 

persistentes no controle neuromuscular cervical90. 

Estudos que verificaram o desempenho dos músculos flexores profundos do 

pescoço por meio do Cranicervical Flexion Test (CCFT) observaram que indivíduos com 

dor cervical apresentam pior performance da musculatura flexora profunda quando 

comparados a controles saudáveis91. Ao analisar a musculatura cervical superficial em 

pacientes com dor cervical por meio da eletromiografia durante a execução do CCFT foi 

possível observar a atividade aumentada dos músculos flexores cervicais superficiais, 

esternocleidomastóideo e escaleno anterior, sugerindo déficit no controle motor 

cervical71,92–95. 

Foi observado ainda em indivíduos com dor cervical a redução da força dos 

músculos extensores e flexores cervicais e uma menor proporção da força entre os 

músculos flexores/extensores do pescoço quando comparados com controles saudáveis96.  

Além disso, os músculos da coluna cervical de indivíduos com dor no pescoço 

parecem apresentar maior fatigabilidade97, dificuldade em relaxar98, co-ativação 

antagonista associada à redução da força, intensidade da dor no pescoço e gravidade da 
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incapacidade relacionada ao pescoço99, além de diminuição da capacidade de 

resistência100  dos músculos flexores cervicais quando comparado com controles. 

 

2.3. Migrânea e dor cervical crônica 

 

A dor de cabeça no paciente com migrânea geralmente é acompanhada de queixa 

de dor cervical6,75,101. A dor cervical, apesar de ser um sintoma ainda pouco reconhecido 

na migrânea pela Classificação Internacional de Cefaleias3, está presente em alguma fase 

da migrânea, sendo parte comum nos episódios da doença102, e até mais frequente que a 

própria náusea, sintoma este considerado como critério diagnóstico da migrânea101.  

Devido a alta frequência de dor cervical no paciente com migrânea, a busca por 

tratamento na região cervical como auxílio para manejar a dor de cabeça, é comum, 

mesmo que as evidências para isso ainda sejam limitadas103,104. 

A identificação dos comprometimentos musculoesqueléticos cervicais nos 

pacientes migranosos é importante para a compreensão dos mecanismos da dor no 

pescoço na dor de cabeça e vem sendo cada vez mais estudadas16,57,105–108.  

Estudos verificaram que pelo menos 70%  dos pacientes com migrânea, 

independente da frequência de crise de dor cabeça, apresentaram  incapacidade decorrente 

da dor cervical sendo que de acordo com o questionário Neck Disability Index (NDI) as 

atividades mais prejudicadas foram aquelas que necessitaram de estabilização sustentada 

e alinhamento do segmento cervical para manter a postura correta106. A incapacidade 

cervical nos pacientes com migrânea também está correlacionada inversamente com a 

sensibilidade a palpação muscular, ou seja , quanto maior a incapacidade cervical menor 

a sensibilidade109.  

A dor durante à palpação da musculatura cervical em pacientes migranosos está 

presente como sensibilidade local ou ainda pode ser referida para a cabeça110–112. A 

sensibilidade reduzida à palpação muscular nos pacientes com migrânea é frequentemente 

observada tanto nos músculos craniofaciais (músculos temporal e masseter) como 

também cervicais (suboccipitais, esternocleidomastóideo, trapézio superior)105,113,114. 

Além disso, os pontos-gatilhos miofasciais encontrados nos indivíduos com migrânea 

apesar de serem frequentemente vistos como evidência de disfunção musculoesquelética 

cervical105,  também podem ser resultado da sensibilização do sistema nervoso central115,  

já que também são encontrado em outras condições não musculoesqueléticas como por 

exemplo a endometriose107,116.  
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A sensibilização do sistema nervoso central pode contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos de prevenção do medo117. Comportamentos de 

prevenção do medo, são caracterizados pela evitação de movimentos e atividades com 

intuito de não provocar dor. Esse comportamento pode além de levar ao 

desencorajamento de atividades importantes, causar incapacidade e depressão, são 

geralmente acompanhados pela cinesiofobia118,119. 

 A cinesiofobia é o medo excessivo, irracional e debilitante de movimentos e 

atividades físicas resultantes de um sentimento de vulnerabilidade devido a lesões 

dolorosas ou recidivantes120. A cinesiofobia é frequentemente observada em indivíduos 

com dores musculoesqueléticas121 e está associada a maior incapacidade122–124  indicando  

um pior prognóstico125 da doença. A cinesiofobia é verificada principalmente em 

indivíduos com dores lombares, e mesmo que em menor frequência também é observada 

em indivíduos com dor cervical126 e recentemente em pacientes com migrânea127.   

Nos pacientes migranosos que apresentaram cinesiofobia foram observadas 

principalmente crenças de que a atividade física deveria ser evitada e que estaria associada 

ao risco de lesões e dor de cabeça, além de relatarem o medo de lesões por exercícios127.  

A ADM reduzida é um dos muitos sinais físicos de disfunções osteomusculares e 

quando presente na coluna cervical e concomitante com o relato de dor de cabeça pode 

ser caracterizado como critério diagnóstico de cefaleia cervicogênica de acordo com a 

Classificação Internacional de Cefaleias3. Porém, mesmo que ainda não seja reconhecida 

pela Classificação Internacional de Cefaleias, estudos apontam que alguns pacientes com 

migrânea episódica e principalmente pacientes com migrânea crônica apresentam 

diminuição da ADM da coluna cervical principalmente nos movimentos de extensão, 

inclinação e rotação da coluna cervical quando comparado com controles17,21,108,113. Além 

disso, os pacientes com migrânea independente da presença da queixa de dor cervical 

também apresentam uma hipomobilidade da coluna cervical no segmento C1/C221,56,111 , 

reconhecidamente um sinal de cefaleia cervicogênica3.  

As condições dolorosas podem levar às alterações no recrutamento de unidades 

motoras, como forma de adaptação, que persistem mesmo fora do período de dor128. 

Estudos que avaliaram, por meio do CCFT, a função dos flexores profundos do pescoço 

observaram que os indivíduos com dor cervical apresentam o aumento da atividade dos 

músculos esternocleidomastóideo e escaleno anterior independente da causa de dor92,94,95.  

Estudos que avaliaram a atividade eletromiográfica dos músculos cervicais 

durante o CCFT em indivíduos com cefaleias, observaram que pacientes com cefaleia 
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cervicogênica e com cefaleia do tipo tensional apresentaram maior amplitude do sinal 

eletromiográfico do músculo ECOM107,129. Na mesma avaliação em pacientes com 

migrânea foi observado o aumento da atividade eletromiográfica dos músculos extensores 

superficiais cervicais, esplênio da cabeça e trapézio superior durante o CCFT, além de 

uma maior razão eletromiográfica dos músculos extensores / flexores do pescoço no 

último estágio do CCFT19,130. 

Indivíduos com dor no pescoço apresentam fraqueza e maior fadigabilidade na 

musculatura cervical84,99,131–134 e entre os vários fatores que podem afetar o desempenho 

dos músculos cervicais, a dor tem sido considerada importante132. Os músculos cervicais 

são responsáveis pela propriocepção da cabeça e pescoço e pela manutenção de sua 

postura, sendo necessárias diferentes níveis de contração da musculatura cervical para 

manter o funcionamento normal da cabeça. Um parâmetro relevante na avaliação da 

musculatura da coluna cervical é a capacidade de desenvolver força e sustentar essa 

força135. 

A contração voluntária máxima é uma das formas mais comuns de avaliação da 

força muscular para identificar déficits no desempenho muscular18,136,137.  Indivíduos com 

dor no pescoço, pacientes com cefaleia cervicogênica138–143 e pacientes com 

migrânea18,130,144 apresentam a força muscular cervical reduzida durante a contração 

isométrica voluntária máxima.  

Nos pacientes com migrânea, estudos revelaram que, tanto a frequência da dor de 

cabeça como também a intensidade da dor no pescoço podem influenciar na força 

muscular cervical em extensão durante uma contração isométrica voluntária máxima, mas 

não em flexão144. 

Ao avaliar a atividade eletromiográfica durante a contração isométrica voluntária 

máxima da cervical, os pacientes com migrânea apresentaram uma co-ativação 

aumentada do músculo esplênio da cabeça durante mensuração da força flexora, 

sugerindo que as disfunções da coluna cervical podem atuar como fator perpetuador ou 

contribuinte para a cronificação da dor de cabeça18. Além disso, pacientes com migrânea 

apresentaram uma menor razão eletromiográfica entre os músculos extensores/flexores 

cervicais durante a contração isométrica voluntária máxima da cervical para flexão, o que 

reforça a presença de um desequilíbrio muscular cervical nessa população130.  

Os déficits na resistência da musculatura cervical são achados esperados em 

pacientes com dor cervical e cefaleia cervicogênica76 e que também podem estar presentes 

no paciente com migrânea20. Uma pior resistência durante uma postura sustentada em 
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flexão e extensão cervical foi verificada tanto nos músculos  flexores quanto nos 

extensores da coluna cervical em pacientes migranosos comparado a controles 

saudáveis20.  Uma vez que a maioria das atividades diárias está relacionada a postura 

sustentada da coluna cervical, essa resistência muscular reduzida também pode contribuir  

para a incapacidade e dor relacionadas ao pescoço106.  

Portanto, apesar da literatura apresentar cada vez mais alterações cervicais 

presentes no paciente com migrânea ainda há um criticismo acerca da associação da dor 

e disfunção cervical com a migrânea ou se as mesmas seriam consequência de 

comorbidades cervicais não identificadas sendo necessário investigar melhor sobre a 

coexistência da dor no pescoço na migrânea. 

A hipótese deste estudo é que as disfunções musculoesqueléticas cervicais 

observadas nos pacientes com migrânea são componentes do quadro de migrânea e que a 

presença de dor cervical no migranoso pode acentuar as alterações musculoesqueléticas 

já existentes. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1.  Objetivo geral 

 

Investigar por meio de avaliações clínicas musculoesqueléticas se as dores e 

disfunções cervicais presentes no migranoso é característica do quadro da migrânea ou se 

são duas condições distintas que podem coexistir.  

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

Verificar se há diferenças na presença e gravidade da alodinia cutânea, 

cinesiofobia, incapacidade da migrânea e da coluna cervical, limiar de dor por pressão, 

ADM da coluna cervical, performance dos músculos flexores profundos, força e 

resistência dos flexores e extensores da coluna cervical em sujeitos com migrânea, dor 

cervical crônica isolada ou associada a migrânea e indivíduos saudáveis.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.  Aspectos éticos 

 

O desenvolvimento da pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (HCFMRP/USP) com nº de processo 1100/2017 (Anexo 1). As voluntárias 

concordantes com a participação assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) contendo informações sobre o estudo, quanto à 

liberdade de adesão e desistência, ausência de danos à vida e direito de preservação da 

identidade. 

 

4.2.  Amostra  

 

As participantes foram triadas da população da cidade de Ribeirão Preto e região 

por meio de mídias sociais no período de março de 2017 a julho de 2018. Foram avaliadas 

100 mulheres, com faixa etária de 18 a 55 anos divididas igualmente em 4 grupos: 

 Grupo 1= Indivíduos controle; 

 Grupo 2= Indivíduos com dor cervical (sem migrânea); 

 Grupo 3= Pacientes com migrânea (sem dor cervical); 

 Grupo 4= Pacientes com migrânea e com dor cervical; 

 

As mulheres que pertenceram ao grupo migrânea apresentaram o diagnóstico da 

doença de acordo com a 3ª Classificação Internacional de Cefaleia (ICHD-III)3,145, que 

foi realizado por um neurologista experiente. Foram excluídas da amostra pacientes que 

apresentaram o diagnóstico de outras cefaleias (associadas ou não a migrânea), abuso de 

analgésico, histórico de trauma na região da cervical ou da face, gravidez, diagnóstico de 

hérnia ou degeneração discal na cervical, doenças sistêmicas ou bloqueio anestésico nos 

últimos 3 meses. 

Como critério de inclusão para o grupo com dor cervical crônica, as participantes 

apresentaram os seguintes critérios: a) dor cervical há pelo menos 3 meses70; b) limitação 

funcional, pelo menos leve, no Neck Disability Index (Índice de Incapacidade 

Relacionada ao Pescoço) (≥4 pontos) e c) dor de intensidade 3 na maioria dos dias em 

uma escala numérica de dor (END) (0 a 10)146. Esse critério de inclusão foi adotado para 



33 

 

 

 

evitar episódios de baixa intensidade que podem ocorrer com frequência na população 

geral147 ou episódios recentes e casos agudos de dor no pescoço não diagnosticado. 

Finalmente, as mulheres sem histórico de dor de cabeça e pescoço no ano anterior 

foram incluídas no grupo controle. Os critérios de exclusão foram os mesmos para os 

grupos de migrânea e dor cervical crônica.  

 

4.3.  Avaliação Clínica 

 

4.3.1. Triagem  

 

As mulheres que demonstraram interesse em participar da pesquisa foram 

submetidas inicialmente a uma ficha de triagem, na qual foi confirmado o diagnóstico da 

migrânea por uma neurologista experiente e registrado dados como idade, peso, altura, 

escolaridade e características da migrânea (Apêndice 2). Também responderam questões 

sobre dor cervical, frequência e intensidade da dor.  As participantes foram sempre 

avaliadas por dois avaliadores treinados sendo que: Avaliador 1, estudante de graduação, 

treinado para a aplicação dos questionários; Avaliador 2, fisioterapeuta experiente, 

treinado e habilitado para a realização do exame físico. A aplicação dos questionários e o 

exame físico sempre foram realizados no Laboratório de Análise de Postura e Movimento 

Humano (LAPOMH) localizado no segundo andar no prédio da fisioterapia e terapia 

ocupacional na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.  

Os questionários foram aplicados de acordo com a necessidade de cada grupo tais 

como: 

 Migraine Disability Assessment – MIDAS: Grupo 3 (migrânea) e Grupo 4 

(migrânea com dor cervical). 

 Neck Disability Index – NDI (Índice de Incapacidade Relacionada à Dor 

no Pescoço): Grupo 2 (dor cervical) e Grupo 4 (migrânea com dor cervical). 

 12 item Allodynia Symptom Checklist - ASC-12: Grupo 3 (migrânea), 

Grupo 4 (migrânea com dor cervical). 

 Tampa Scale for Kinesiophobia – TAMPA: Grupo 2 (dor cervical), Grupo 

3 (migrânea) e Grupo 4 (migrânea com dor cervical). 
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4.3.2. Questionários 

 

 Migraine Disability Assessment - MIDAS (Anexo 2) 

 

O MIDAS é um questionário autoaplicável com 5 itens que avalia a incapacidade 

relacionada à migrânea na participação em atividades no trabalho, na escola e no ambiente 

domiciliar devido à migrânea148. O indivíduo responde de acordo com a quantidade de 

dias nos últimos três meses para cada questão, a pontuação final varia de 0 a 90 pontos. 

Os indivíduos podem ser classificados em: sem incapacidade ou incapacidade leve (0-5 

pontos), incapacidade suave (6-10 pontos), incapacidade moderada (11-20 pontos) e 

incapacidade severa (21 ou mais pontos)148. Sua confiabilidade e validade foram 

comprovadas por meio de métodos padrões em diversos países27,149. 

 

Neck Disability Index – NDI (Índice de Incapacidade Relacionada à Dor no 

Pescoço) (Anexo 4) 

 

O questionário NDI consiste em 10 questões relacionadas a tarefas diárias, como 

por exemplo, cuidados pessoais, sono e leitura. Cada item é pontuado em no máximo 5 

pontos e o escore total pode ser pela soma da pontuação que varia de 0 a 50 pontos ou 

pela porcentagem (0 – 100%), sendo classificado o indivíduo em: sem incapacidade (0 – 

4 pontos ou 0 – 9%), incapacidade leve (5 – 14 pontos ou 10 – 28%), incapacidade 

moderada (15 – 24 pontos ou 30 – 48%), incapacidade severa (25 – 35 pontos ou 50 – 

68%) e incapacidade total (36 ou mais pontos ou 72% ou mais )69,150.  Quando apenas 1 

item é excluído, a pontuação total do questionário varia de 0 a 45 pontos e o escore é 

convertido em porcentagem69.   

 O NDI é um instrumento válido e com bom poder de resposta151,152, sendo o 

instrumento de avaliação mais recomendado para avaliar a incapacidade funcional 

associada à dor cervical153. 

 

12 item Allodynia Symptom Checklist/Brazil - ASC-12/Brasil (Anexo 3) 

 

O questionário ASC-12/Brasil classifica o indivíduo quanto à presença e gravidade 

da alodinia cutânea57. A versão brasileira foi traduzida e validada por Florencio et al.58 e 
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demonstra-se um instrumento rápido, prático e confiável para a avaliação da alodinia 

cutânea na prática clínica.  

Este questionário inclui itens sobre a frequência dos vários sintomas de alodínia 

cutânea em associação com os ataques de cefaleia. As categorias de respostas e 

pontuações são: “essa situação não se aplica a mim” (0 pontos); “não, nunca” (0 pontos); 

“raramente” (0 pontos); “as vezes sim, as vezes não” (1 ponto) e “a maior parte das vezes” 

(2 pontos).   

O escore total é realizado pela soma da pontuação que varia de 0 a 24 pontos e 

permite classificar o sujeito em: sem alodinia (0-2 pontos), alodinia leve (3-5 pontos), 

alodinia moderada (6-8 pontos) e alodinia severa (9 ou mais pontos)57. 

 

Tampa Scale for Kinesiophobia – TAMPA (Anexo 5) 

 

O questionário TAMPA é composto por 17 afirmações com quatro opções de 

resposta, sendo 1: discordo plenamente, 2: discordo, 3: concordo e 4: concordo 

plenamente120. Assim como no modelo original, a escala foi traduzida para o português 

por Siqueira et al154. e apresenta pontuação mínima de 17 pontos e máxima de 68154, onde 

as pontuações mais altas indicam maior grau de cinesiofobia e o ponto de corte para ser 

classificado com cinesiofobia é maior que 37 pontos155. O questionário foi desenvolvido 

para avaliar o medo do movimento em pacientes com dor lombar, entretanto, o mesmo 

vem sendo utilizada para mensurar o medo do movimento em diversas partes do corpo, 

incluindo a região cervical, na qual demonstra bons resultados de aplicabilidade156. 

 

4.3.3. Exame físico 

 

O exame físico foi realizado sempre por um fisioterapeuta treinado. Todas as 

participantes da pesquisa foram questionadas sobre a intensidade de dor de cabeça e 

pescoço antes, durante e após os exames. Foram realizados os seguintes exames: 

 Limiar de dor por pressão; 

 Amplitude de movimento cervical; 

 Craniocervical Flexion Test, acompanhado pela análise eletromiográfica; 

 Teste de força muscular, acompanhado pela análise eletromiográfica; 

 Teste de resistência dos flexores e extensores da cervical. 
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Todo exame físico foi realizado conforme descrição a seguir. 

 

Escala Numérica de Dor – END 

 

Na avaliação inicial as participantes classificaram a intensidade da dor de cabeça 

durante as crises, assim como a intensidade da dor de cabeça e pescoço no momento da 

avaliação de acordo com a Escala Numérica da Dor (END), onde a participante relatou 

entre 0 a 10 o nível ao qual considera que se classifica a sua dor, sendo que 0 é ausência 

total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pela participante157. A END somente 

foi utilizada para acompanhar a avaliação da participante, afim de controlar um possível 

início de crise de migrânea. Se a classificação na END ultrapassasse o valor 6 no 

momento do exame, o teste seria cancelado. Entretanto, nenhum paciente desistiu do teste 

devido a dor.  

 

Limiar de dor por pressão 

 

O limiar de dor por pressão foi medido por um dinamômetro manual (DDK-10; 

Kratos®) no qual foi adaptado um disco de borracha de 1cm à ponteira de metal com o 

intuito de se evitar quaisquer danos aos participantes158. O intervalo de medição do 

dispositivo varia de 0,0 a 29,0 kg, com uma precisão de 0,001 kg159 .  

A aplicação foi realizada por um fisioterapeuta treinado, o qual manteve uma 

pressão de aproximadamente 0,5 kg/cm²/s e o algômetro perpendicular ao músculo 

avaliado67. Além disso, um metrônomo digital com frequência de 1Hz foi utilizado com 

a pretensão de promover um feedback auditivo e padronização da velocidade da 

aplicação160. 

Todo o procedimento foi detalhadamente esclarecido às voluntárias previamente 

e estas foram instruídas quanto à diferença de percepção de pressão e percepção de início 

de dor. Assim, para familiarização da voluntária com a técnica o equipamento utilizado 

foi aplicado previamente na região tênar da mão do examinador e posteriormente na 

mesma região anatômica das participantes. As voluntárias foram orientadas a apertarem 

o disparador acoplado no dinamômetro no exato momento do início da percepção de dor. 

As voluntárias foram avaliadas na posição sentada e foram registrados dois 

valores (kg/cm²), os quais foram realizados de forma aleatória e bilateral nos músculos 
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trapézio superior159, esternocleidomastóideo161, suboccipital, temporal (anterior, médio e 

posterior)162, frontal163 e elevador da escápula (Figura 1). 

O limiar de dor por pressão é uma medida válida e confiável para os músculos 

craniocervicais164–166, sendo que, para os músculos trapézio superior, 

esternocleidomastóideo e temporal há uma confiabilidade excelente, com valores 

respectivos de 0,98, 0,98 e 0,99; enquanto que para o músculo frontal a confiabilidade é 

moderada e apresenta o valor de 0,74159 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Amplitude de movimento cervical  

 

A medida da ADM cervical foi avaliada pelo instrumento CROM® (Cervical 

Range of Motion), que consiste em um instrumento de plástico colocado sobre a cabeça, 

por cima do nariz e orelhas, protegido por uma cinta de velcro. Possui dois inclinômetros 

acoplados independentes, um no plano frontal e outro no plano sagital, que determinam 

a posição da cabeça de acordo com a gravidade. Para medir o grau de rotação da cabeça, 

um terceiro inclinômetro foi acoplado na linha horizontal junto a um campo magnético 

colocado sobre o esterno do voluntário167,168 

Figura 1. Limiar de dor por 

pressão com dinamômetro 

manual (DDK-10; Kratos®). 
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O instrumento CROM® é um aparelho recomendado para uso clínico e de 

pesquisa, pois é muito simples de utilizar, capaz de medir todas as amplitudes de 

movimento cervical e possui confiabilidade excelente para todos os movimentos, sendo 

eles de extensão (0,91), flexão (0,85), inclinações laterais (0,86) e rotações (0,82)169,170. 

A mínima diferença detectável  (MMD) também já foi verificada utilizando-se o CROM 

e foram encontrados os valores de  6,9° para o movimento de extensão, 10,7° para a 

flexão, 2,2º para as inclinações laterais e  por fim, 3,3° para as rotações169 . Além disso, 

o instrumento CROM® apresenta uma confiabilidade melhor do que o goniômetro e o 

inclinômetro convencionais para avaliação do movimento da coluna cervical167. 

Na avaliação da amplitude de movimento cervical com o instrumento CROM®, as 

participantes permaneceram sentadas com as articulações do quadril, joelho e tornozelos 

em 90 graus e os membros superiores posicionados paralelos ao tronco. O instrumento 

CROM® foi posicionado na cabeça da participante de acordo com as instruções do 

fabricante. Foi solicitado a participante a realização dos movimentos de flexão, extensão, 

flexão lateral e rotação bilaterais. Foram coletados dois valores de cada movimento 

(Figura 2). 
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Instrumentação eletromiografia – EMG 

 

Os dados eletromiográficos foram coletados por meio de sensores de superfície 

sem fio TrignoTM Wireless System (20-500 Hz; CMRR de 80 dB, impedância de entrada 

superior a 10 MΩ, Delsys, Inc. Boston, MA) com 8 canais durante o CCFT e o teste de 

força muscular. Cada sensor continha quatro barras paralelas de 99,9% de Ag com uma 

área de contato de 50 mm² (5 x 1 mm e distância inter eletrodo de 10 mm; Patente EUA 

6480731, 6238338; Patente Europeia EP 1070479), sendo dois eletrodos ativos e dois 

estabilizadores. Após a adequada preparação da pele com álcool e tricotomização quando 

necessário, os sensores foram firmemente fixados, bilateralmente, por fitas adesivas 

dupla-face sobre: 1) porção distal do ventre muscular do esternocleidomastóideo (ECOM) 

171; 2) músculo esplênio da cabeça, posicionando o eletrodo na intersecção entre a linha 

C7 à orelha e da margem posterior do ECOM172; 3) ventre muscular do escaleno anterior, 

paralelo a porção clavicular do músculo ECOM171 e 4) trapézio superior, localizado no 

ponto médio entre o processo espinhoso de C7 e o processo acromial173. Os sinais 

a b 

c d 

Figura 2. Amplitude de movimento da coluna cervical com o 

equipamento CROM® em (a) flexão; (b) extensão; (c) flexão lateral; 

(d) rotação. 
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eletromiográficos foram adquiridos por meio do software EMGworks (Delsys Inc. 

Boston, MA), sendo amplificados (ganho = 300) e amostrados a 4 kHz com um sistema 

A/D de alta resolução de 16 bits. 

 

Craniocervical Flexion Test - CCFT 

 

O CCFT é utilizado para avaliar o desempenho muscular dos flexores profundos 

da cervical e apresenta confiabilidade excelente (0,85) e o valor de 4,54 para a MMD174. 

O CCFT foi realizado com a participante em decúbito dorsal, com os membros 

inferiores relaxados e o pescoço na posição neutra95. O dispositivo de pressão Stabilizer 

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

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

participante era aumentar 2 mmHg a cada estágio, totalizando cinco estágios (30 mmHg), 

e manter a pressão por 10 segundos sem realizar compensações95. Para assegurarmos um 

posicionamento ideal da unidade de biofeedback foi desenvolvido um suporte, com 

possibilidade de ajustar o dispositivo de acordo com a altura de cada participante. (Figura 

3). 

A aquisição do sinal EMG dos músculos flexores e extensores cervicais 

selecionados foi iniciada no momento que a participante atingiu o estágio solicitado e 

teve duração de 10 segundos.  

 

 

Figura 3. Craniocervical Flexion test - CCFT 
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Teste de força muscular 

 

A mensuração da força muscular na contração isométrica voluntária máxima 

(CIVM) dos extensores e flexores da coluna cervical foi realizada por um fisioterapeuta 

treinado (avaliador 2), utilizando-se de dinamômetro isométrico manual (Lafayette 

InstrumentCompany®, modelo 2201163, Lafayette, IN, USA) o qual foi fixado a um cinto 

não elástico, evitando possíveis interferências de forças externas e uma contração 

submáxima de flexão e extensão foi solicitada para familiarização com a tarefa18 .  

A mensuração da força muscular na CIVM dos músculos flexores e extensores 

cervicais foi realizada de acordo com o protocolo de Florencio et al.18, o qual apresentou 

confiabilidade excelente para flexores (0,85) e extensores (0,90) cervicais. A MMD para 

os flexores cervicais durante a mensuração da força na CIVM é de 1,62 enquanto que 

para os extensores é de 2,38 175. 

As medidas foram obtidas por 3 repetições de 3 segundos cada, com um intervalo 

de 20 segundos entre cada repetição e de 3 minutos entre cada tipo de contração. Foram 

utilizados comandos verbais para estímulo das contrações e repetições.  O 

posicionamento adotado pelo participante, de acordo com o protocolo de Florencio  et al. 

18, foi: 

 

 Força de Extensão: participante em decúbito ventral com cintos Velcro® 

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

tronco. Por sua vez, o dinamômetro foi posicionado em uma linha média imaginária sobre 

o osso occipital (Figura 4a). 

 

 Força de Flexão: participante em decúbito dorsal com joelhos e quadris 

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

firmemente, um cruzando a pelve, e outro no tronco, afim de reduzir movimentos e 

compensações musculares durante a tarefa. Por fim, o dinamômetro foi posicionado em 

uma linha média imaginária, sobre o osso frontal (Figura 4b). 
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A aquisição do sinal EMG dos músculos flexores e extensores cervicais 

selecionados foi captada por 10 segundos, com previa de 1 segundo do momento que se 

iniciou o teste. 

 

 

 

Processamento dos dados eletromiográficos 

 

Para processamento dos sinais eletromiográficos adquiridos, no CCFT e no teste 

de força muscular na contração isométrica voluntária máxima (CIVM) dos extensores e 

flexores da coluna cervical, foi criada uma rotina em ambiente MATLAB® versão 

R2014a (The MathworksTM, Natick, MA, USA). As variáveis foram calculadas a partir 

de uma janela móvel de 0,375s, com sobreposição de 50%. Os sinais brutos foram 

processados em rotina customizada, filtrados a uma faixa de frequência de 20-450 Hz 

(Butterworth de 4a ordem). 

No CCFT, foi calculado o valor médio do Root Mean Square (RMS) durante os 

10 segundos de cada estágio do teste. A atividade eletromiográfica avaliada durante o 

CCFT foi normalizada pelo RMS médio adquirido no teste de força muscular na CIVM 

durante a contração voluntária de referência. As atividades de referência consistiram na 

CIVM baseada na elevação da cabeça para flexores superficiais do pescoço e extensão da 

cabeça com resistência manual para extensores cervicais. 

Para o cálculo da razão eletromiográfica dos músculos avaliados na realização do 

CCFT, foram utilizados os dados brutos do RMS no qual a média entre os lados foi 

calculada e em seguida, foi feita a soma do RMS dos flexores e a soma dos extensores 

a b 

Figura 4. Teste de força muscular cervical em (a) extensão e (b) flexão. 
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cervicais. Por fim, a razão foi calculada por meio da divisão da soma dos extensores pela 

soma dos flexores. 

No teste de força muscular na CIVM foi calculado o valor do RMS médio, RMS 

pico, frequência mediana (Fmed) e a Razão eletromiográfica dos músculos durante as 

atividades de flexão e extensão com base em uma janela de 2 s para cada repetição. Para 

a normalização do sinal, o RMS médio foi dividido pelo RMS pico e a média entre as três 

repetições e a média entre os lados foram calculadas. 

Para o cálculo da razão eletromiográfica dos músculos avaliados na realização do 

teste de força muscular na CIVM foi utilizado o mesmo método já descrito para calcular 

a razão eletromiográfica dos músculos no CCFT.  

 

Teste de resistência dos extensores e flexores da cervical 

 

Os testes de resistência dos músculos extensores e flexores do pescoço foram 

realizados de acordo com o protocolo por Edmonston et al.97,176. A confiabilidade 

intraexaminador relatada é boa para o teste dos flexores e extensores do pescoço que 

variou de 0,71 a 0,93 e de 0,73 a 0,85, respectivamente e MMD de 19,15 segundos para 

os flexores e 2,05 minutos para os extensores176,177. Os testes foram realizados apenas 

uma vez para evitar exacerbação da dor e o tempo de permanência para cada teste foi 

medido em segundos usando um cronômetro manual. 

 

 Teste de resistência dos músculos extensores: O teste foi realizado com os 

participantes em decúbito ventral, com a cabeça apoiada em um suporte removível 

específico para a cabeça, presente na própria maca, na posição neutra. Os braços 

permaneceram ao lado do corpo e cintos de Velcro® (VELCRO B.V., Manchester, NH, 

USA), a nível de T6 e nas espinhas ilíacas póstero-superiores foram usados para 

estabilizar o tronco da participante. Um outro cinto foi utilizado ao redor da cabeça da 

participante para suspender um peso de 2 kg aproximadamente a 30 cm acima do chão. 

A cabeça da participante foi posicionada em um plano horizontal neutro, com uma suave 

flexão cervical (posição de “assentir”), e o teste foi iniciado quando o examinador 

removeu o suporte da cabeça da participante. As participantes foram instruídas a manter 

a cabeça na mesma posição, com os olhos olhando para o chão. O teste foi concluído 

quando (1) a participante não conseguiu mais manter a posição da cabeça, (2) a posição 

da cabeça / pescoço mudou mais de 5 ° por mais de 3 segundos, conforme registrado pelo 
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dispositivo CROM® (Performance Attainment Associates, Lindstrom, MN), ou (3) a 

participante decidiu encerrar o teste devido a dor no pescoço ou fadiga. O examinador 

forneceu incentivo verbal, como “Tente manter a posição da cabeça” ou “Mantenha essa 

posição” durante todo o teste97,176 (Figura 5a).  

 

 Teste de resistência dos músculos flexores: a participante foi posicionada em 

decúbito dorsal com a cabeça apoiada na maca, na posição neutra. Os braços 

permaneceram ao lado do corpo e cintos deVelcro® (VELCRO B.V., Manchester, NH, 

USA), no esterno e nas espinhas ilíacas ântero-superiores foram usados para estabilizar o 

tronco da participante.  O examinador colocou a mão atrás do occipital e instruiu o 

participante a realizar uma flexão craniocervical do pescoço, seguida de um levantamento 

suave da cabeça da maca. A posição desejada para iniciar o teste era uma combinação de 

leve flexão da cabeça e pescoço, de modo a testar os flexores superficiais e profundos do 

pescoço e uma distância entre a cabeça do participante e a mão do examinador de cerca 

de 3 cm. Instruções verbais, como “encaixe o queixo”, “mantenha a cabeça erguida” ou 

“tente manter essa posição”, foram dadas para incentivar o participante a manter a posição 

de teste. O teste foi concluído quando (1) o participante não conseguiu manter a posição 

da cabeça, ou (2) o participante decidiu encerrar o teste devido a dor no pescoço ou 

fadiga97,176 (Figura 5b). 

 

  

 

 

a b 

Figura 5. Teste de resistência muscular cervical em (a) extensão e (b) flexão. 
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4.4. Análise estatística 

 

O número de voluntárias do estudo foi calculado considerando-se um power effect 

de 0.80 para uma amostra total de 100 indivíduos, sendo 25 em cada grupo, considerando 

um α error probability = 0.05, effect size de 0.77, para força da musculatura cervical em 

flexão. O programa utilizado foi o GPower® 3.0.10 (Franz Faul, Universität Kiel 

Germany, 2008). 

A análise dos dados foi realizada utilizando o software SPSS 20.0, adotando um 

nível de significância de 0,05. Análises descritivas foram aplicadas para caracterizar a 

amostra sendo utilizadas variáveis como médias, desvios-padrão, frequências de 

observações por contagens e porcentagens. Os dados que apresentaram bilateralidade 

foram sempre considerados a média entre os lados (direito e esquerdo) para análises. A 

distribuição normal das variáveis dependentes foi verificada por histogramas, 

comparando-se os quartis residual versus teórico de uma distribuição normal padrão e 

confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk. As análises foram realizadas de acordo com a 

distribuição das variáveis. 

As características da amostra, como idade foi comparada utilizando o teste de 

Kruskal-Wallis e o índice de massa corporal (kg/cm2) por meio do teste ANOVA.  O 

número de anos com migrânea, frequência, duração e intensidade das crises foram 

comparadas entre os grupos com migrânea com e sem dor no pescoço por meio do teste 

U de Mann-Whitney. Os dados de frequência de dor cervical foram contrastados pelo teste 

de Fisher e a intensidade de dor cervical pelo teste de teste U de Mann-Whitney para os 

grupos com dor cervical. 

Os questionários MIDAS, ASC-12 e NDI foram contrastados pelo teste de Fisher 

e o questionário TAMPA foi avaliado pelo teste Qui-quadrado (X2) de Pearson.  

 O limiar de dor por pressão comparado entre os grupos para o músculo frontal foi 

utilizando o teste de Kruskal-Wallis e para os músculos temporais (anterior, médio e 

posterior), ECOM, elevador da escápula, trapézio e suboccipital por meio do teste 

ANOVA. Quando necessário foram aplicados teste post-hoc para análise de variância.  

Para comparar a amplitude de movimento da coluna cervical em flexão, extensão, 

inclinação e rotação entre os grupos foi utilizado o teste ANOVA e posteriormente 

realizado um post–hoc de Bonferroni. 
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A análise das diferenças entre os grupos na proporção dos estágios do desempenho 

clínico alcançados por cada participante no CCFT foi calculada pelo teste do Qui-

quadrado (X2) e os dados foram submetidos a um teste post-hoc de proporção. Além 

disso, a distribuição na performance por meio da mediana também foi realizada. 

Para valores de RMS normalizados as comparações entre os grupos controle, dor 

cervical, migrânea e migrânea com dor cervical foram calculadas utilizando o teste de 

Kruskal-Wallis e quando necessário, os testes de Mann-Whitney foram aplicados como 

testes post hoc e a multiplicidade foi corrigida com o valor de p ajustado como referência. 

A razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores no CCFT foi calculada pela 

ANOVA.  

A comparação da média do tempo de pico em flexão e extensão e pico de força 

normalizado pelo peso em extensão durante o teste de força muscular cervical entre os 

grupos foi realizado por meio do teste de Kruskal-Wallis. Para a comparação entre o pico 

de força em flexão e extensão e o pico de força normalizado pelo peso em flexão foi 

utilizado o teste ANOVA.  

A análise dos dados eletromiográficos do teste de força muscular cervical entre os 

grupos foram analisadas por meio do teste de Kruskal-Wallis para o RMS normalizado 

em flexão e extensão, Fmed em flexão e extensão e razão eletromiográfica de 

extensão/flexão. Quando necessário foram aplicados teste post-hoc para análise de 

variância. 

Por fim, os dados clínicos do teste de resistência muscular da coluna cervical em 

flexão foram comparados com o teste ANOVA e a resistência em extensão pelo teste 

Kruskal-Wallis e posteriormente foram aplicados teste post-hoc.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Amostra  

 

O processo de coleta dos dados foi iniciado em março de 2017 e finalizado em 

julho de 2018. Foram coletadas 100 pacientes, cujas características demográficas são 

apresentadas na tabela 2.  

Não foram observadas diferenças na idade e IMC (índice de massa corporal) entre 

os grupos, e não houve diferenças nas características da dor de cabeça entre os grupos de 

indivíduos com migrânea. 

A análise das características da dor cervical crônica revelou que o tempo de dor 

cervical foi maior no grupo migrânea com dor cervical do que no grupo dor cervical 

(Fisher’s exact test= 8,247; p=0,038) e a intensidade de dor no pescoço foi maior no 

grupo dor cervical do que no grupo migrânea com dor cervical (p=0,004) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características demográficas e clínicas dos indivíduos controle, com dor 

cervical e pacientes com migrânea, com e sem dor cervical (n total =100). 

 

 
Controle Dor cervical 

 

Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical Valor p 

 n=25 n=25 n=25 n=25 

 média (DP) média (DP) média (DP) média (DP)  

Idade (anos) 28,5 (7,2) 32,9 (10,2) 33,4 (10,5) 28,9 (4,1) 0,266 

IMC (kg/cm2) 23,9 (4,5) 24,6 (3,9) 24,4 (4,8) 24,4 (4,3) 0,947 

Migrânea média ( DP) média ( DP) média ( DP) média ( DP)  

Anos de cefaleia NA NA 17,8 (12,8) 15,6 (6,4) 0,884 

Dias/mês dor de cabeça NA NA 8,0 (6,2) 8,7 (6,6) 0,631 

Duração crises (horas) NA NA 28,2 (28,5) 33,0 (24,3) 0,279 

Intensidade dor (EVN) NA NA 8,4 (1,4) 8,7 (1,3) 0,371 

Dor cervical      

Anos de dor cervical  n (%) n (%) n (%) n (%)  

Menos de 2 anos  NA 11 (44) NA 9 (36) 

0,038 
2 a 5 anos  NA 12 (48) NA 6 (24) 

6 a 10 anos  NA 2 (8) NA 5 (20) 

Mais de 10 anos  NA 0 (0) NA 5 (20) 

Intensidade dor (EVN) 

(média (DP)) 
NA 5,6 (1,2) NA 4,5 (1,5) 0,004 

DP: Desvio Padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; NA: Não se Aplica; EVN: Escala Visual Numérica. 
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5.2. Questionários  

 

A análise da incapacidade da migrânea por meio do questionário MIDAS revelou 

que não foram encontradas diferenças na incapacidade da dor de cabeça entre os grupos 

migrânea com e sem dor cervical (Fisher’s exact test=1,120; p=0,789).  

Ao observar a gravidade da incapacidade da coluna cervical de acordo com o NDI, 

os grupos migrânea com dor cervical e dor cervical não apresentaram diferenças (Fisher’s 

exact test= 1,617; p=0,667). Quando o item “dor de cabeça” foi desconsiderado também 

não foram encontradas diferenças entre os grupos (Fisher’s exact test= 4,869; p=0,137). 

A alodinia cutânea avaliada pelo questionário ASC-12/ Brasil esteve presente em 

100% dos indivíduos do grupo migrânea com dor cervical e em 92% do grupo migrânea. 

Ao estratificar a amostra pela gravidade da alodinia cutânea verificou-se que o grupo 

migrânea com dor cervical demonstrou maior associação de apresentar alodinia cutânea 

moderada e severa do que no grupo migrânea (Fisher’s exact test= 5,913; p=0,048). 

A análise da cinesiofobia classificada pelo questionário TAMPA mostrou que os 

grupos não diferiram quanto à presença da cinesiofobia (X2= 0,114; p=0,945). Todos os 

dados estão demonstrados na tabela 3.    
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Tabela 3. Dados da incapacidade relacionada à migrânea e a dor cervical, alodinia 

cutânea e cinesiofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controle Dor cervical 

 

Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical 

Valor p 
 n=25 n=25 n=25 n=25 

Questionários n (%) n (%) n (%) n (%) 

MIDAS     

Incapacidade leve  NA NA 1 (4) 3 (12)  

Incapacidade moderada NA NA 5 (20) 4 (16) 0,789 

Incapacidade severa  NA NA 19 (76) 18 (72)  

NDI      

Incapacidade leve  NA 22 (88) NA 21 (84)  

Incapacidade moderada NA 2 (8) NA 4 (16) 0,667 

Incapacidade severa  NA 1 (4) NA 0 (0)  

NDI-9      

Sem incapacidade NA 1 (4) NA 6 (24) 

0,137 
Incapacidade leve  NA 20 (80) NA 16 (64) 

Incapacidade moderada NA 3 (12) NA 3 (12) 

Incapacidade severa  NA 1 (4) NA 0 (0) 

ASC-12/Brasil      

Alodinia leve NA NA 7 (34) 1 (4)  

Alodinia moderada NA NA 5 (21,7) 8 (32) 0,048 

Alodinia severa NA NA 11 (47,8) 16 (64)  

TAMPA      

Sem cinesiofobia NA 16 (64) 16 (64) 15 (60) 
0,945 

Com cinesiofobia NA 9 (36) 9 (36) 10 (40) 

DP: Desvio Padrão; NA: Não se Aplica; EVN: Escala Visual Numérica; MIDAS: Migraine Disability 

Assessment; NDI: Neck Disability Index; NDI-9: Neck Disability Index pontuado sem o item “dor de cabeça”;  

ASC-12/Brasil: 12-item Allodynia Symptom Checklist/Brazil;  TAMPA: Tampa Scale for Kinesiophobia 



50 

 

 

 

5.3. Testes clínicos 

 

5.3.1. Limiar de dor por pressão (LDP) 

 

A análise do LDP dos músculos craniocervicais revelou que a presença da dor 

cervical no grupo migrânea com dor cervical está associada a um menor LDP dos 

músculos frontal, temporais (anterior, médio e posterior) e ECOM quando comparado ao 

grupo controle. O LDP do músculo trapézio foi menor no grupo dor cervical quando 

comparado ao grupo controle. Além disso, o LDP dos músculos suboccipitais dos grupos 

migrânea (sem e com dor cervical) e dor cervical, foram menores quando comparado aos 

do grupo controle e o único músculo que não apresentou diferença no LDP entre os grupos 

foi o elevador da escápula. Os grupos que apresentaram dor (dor cervical, migrânea e 

migrânea com dor cervical) não diferiram entre si. Os dados estão demonstrados na tabela 

4.    
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Tabela 4. Média e desvio padrão do limiar de dor por pressão em Kg/cm2/s para os 

músculos da cabeça e pescoço (n=100). 

 

LDP(kg/s) 
Controle Dor cervical 

 

Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical 

Valor p n=25 n=25 n=25 n=25 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP)  

Frontal 2,8 (1,0)a 2,4 (1,0) 2,4 (0,9) 2,1 (0,6)  0,030 

Temporal anterior* 2,5 (1,0)a 2,0 (0,6) 2,1 (0,7) 1,8 (0,6) 0,035 

Temporal médio 3,0 (1,1)a 2,3 (0,8) 2,5 (1,0) 2,1 (0,7) 0,011 

Temporal posterior* 3,3 (1,4)a 2,5 (0,9) 2,7 (1,0) 2,2 (0,7) 0,006 

ECOM* 2,6 (1,0)a 2,0 (0,5) 2,1 (0,7) 1,9 (0,6) 0,010 

Elevador da escápula* 3,2 (1,5) 2,5 (1,0) 2,6 (1,0) 2,4 (1,0) 0,115 

Trapézio* 2,8 (1,3)b 2,0 (0,6) 2,2 (0,9) 2,1 (0,6) 0,017 

Suboccipitais 2,6 (1,0)c 1,9 (0,5) 2,1 (0,7) 1,9 (0,5) 0,000 

*comparações realizadas após transformação dos dados em log10 
acontrole > migrânea com dor cervical. 
bcontrole > dor cervical. 
ccontrole > dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical. 

 

5.3.2. Amplitude de Movimento (ADM) 

 

A ADM ativa da coluna cervical avaliada por meio do equipamento CROM® 

mostrou que apesar de todos os indivíduos apresentarem uma ADM normal para todos os 

movimentos algumas diferenças entre os grupos foram encontradas. Foi observado que o 

grupo dor cervical apresentou menor ADM que o grupo migrânea com dor cervical e 

controle no movimento de extensão, apesar da presença do relato de dor ao movimento e 

intensidade de dor terem sido parecidas entre os grupos dor cervical (n=56%, EVN=4) e 

migrânea com dor cervical (n=60%, EVN=4). 
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O grupo dor cervical também apresentou menor ADM que o grupo controle para 

os movimentos de inclinação e rotação. No entanto, estas diferenças não foram 

observadas em nenhum momento comparado ao grupo migrânea (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Dados da amplitude de movimento, presença e intensidade da dor no pescoço 

durante a avaliação da ADM ativa da coluna cervical avaliada por meio do equipamento 

CROM®.   

 

 

 

ADM  Controle Dor cervical 

 

Migrânea 

Migrânea 

com dor 

cervical Valor p 

n=25 n=25 n=25 n=25 

Flexão 

média° (DP) 63 (10,9) 58 (12,5) 62 (7,9) 62 (8,2) 0,229 

n relato dorπ (%) 1 (4) 11 (44) 7 (28) 15 (60) NA 

Intensidade dor 

EVN ππ  (média) 
1 4 2 3 NA 

Extensão 

média° (DP) 81 (11,2) 65 (17,1) a 74 (12,6) 76 (13,2) 0,002 

n relato dorπ (%) 2 (8) 14 (56) 7 (28) 15 (60) NA 

Intensidade dor 

EVN ππ  (média) 
3 4 4 4 NA 

Inclinação* 

média° (DP) 52 (8,4) 46 (8,3)b 49 (6,7) 50 (7,0) 0,035 

n relato dorπ (%) 2 (8) 16 (64) 10 (40) 19 (76) NA 

Intensidade dor 

EVN ππ  (média) 
3 5 3 4 NA 

Rotação 

média° (DP) 73 (6,2) 65 (7,7)b 68 (6,1) 69 (6,1) 0,000 

n relato dorπ (%) 1 (4) 10 (40) 7 (28) 8 (32) NA 

Intensidade dor 

EVN ππ  (média) 
2 4 2 4 NA 

π número de voluntários que relataram dor durante a realização do teste;   
ππ Intensidade dor EVN: Intensidade de dor pontuada pela Escala Visual Numérica dos voluntários que relataram dor 

durante a realização do teste 

*comparações realizadas após transformação dos dados em log10 

NA: Não se aplica 
ador cervical < controle e migrânea com dor cervical, ANOVA, Bonferroni post hoc (p<0,05). 
bdor cervical < controle, ANOVA, Bonferroni post hoc (p<0,05). 
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5.3.3. Craniocervical Flexion Test – CCFT  

 

Dados clínicos do CCFT 

 

Os resultados do desempenho no CCFT revelaram que a performance da 

musculatura cervical foi diferente entre os grupos (Fisher's Exact test = 27,503; 

p=0,003). Foi realizado um post-hoc de proporções que identificou maior proporção para 

o grupo controle em relação aos outros grupos com dor, no nível de pressão 30mmHg 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliar a distribuição dos dados por meio da mediana entre os grupos nos 

diferentes níveis de pressão do CCFT, os grupos foram diferentes entre si (X2= 9,334 p= 

0,025), porém ao observar os valores de p ajustado nos testes de hipóteses par a par essa 

diferença não foi confirmada (p ajustado>0,05) (Figura 7).   
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Figura 6. Performance dos indivíduos controle, dor cervical e migranosos com e 

sem dor cervical nos diferentes níveis de pressão (mmHg) do CCFT (Craniocervical 

Flexion Test) (Fisher's Exact test = 27,503 p=0,003). *p<0,0025 grupo controle 

versus dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical 
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Dados EMG do CCFT 

 

Ao verificar os dados eletromiográficos foi observado uma maior amplitude do 

RMS normalizado do músculo ECOM nos grupos de migranosos (sem e com dor cervical) 

quando comparado ao grupo controle em todos os estágios do teste. A amplitude do RMS 

normalizado do músculo escaleno anterior não foi diferente entre os grupos em nenhum 

estágio do CCFT (Tabela 6).  

Foi observado uma maior amplitude do RMS normalizado nos músculos esplênio 

da cabeça e trapézio superior nos grupos dor cervical, migrânea e migrânea com dor 

cervical quando comparados ao grupo controle em todos os estágios do teste. Não foram 

observadas diferenças entre os grupos com dor (Tabela 6). 

Figura 7. Mediana dos valores de pressão obtidos no CCFT 

(Craniocervical Flexion Test) dos indivíduos controle, dor cervical e 

migranosos com e sem dor cervical (X2= 9,334 p= 0,025). 
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Tabela 6. Média e desvio padrão nos diferentes níveis de pressão do RMS normalizado 

dos músculos ECOM, escaleno anterior, esplênio da cabeça e trapézio superior durante a 

realização do CCFT nos grupos controle, dor cervical, migrânea com e sem dor cervical.  

Músculo Pressão 

Controle Dor cervical Migrânea 

Migrânea 

com dor 

cervical Valor p 

n=25 n=24 n=25 n=25 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP) 

Ecom 

22 mmHg 0,06 (0,04)a 0,11 (0,09) 0,15 (0,11) 0,16 (0,12) 0,000 

24 mmHg 0,07 (0,05)a 0,12 (0,09) 0,18 (0,19) 0,18 (0,14) 0,000 

26 mmHg 0,09 (0,09)a 0,13 (0,11) 0,18 (0,14) 0,21 (0,19) 0,001 

28 mmHg 0,08 (0,06)a 0,15 (0,13) 0,19 (0,13) 0,23 (0,21) 0,000 

30 mmHg 0,09 (0,08)a 0,18 (0,18) 0,21 (0,15) 0,27 (0,25) 0,001 

Escaleno 

anterior 

22 mmHg 0,21 (0,22) 0,21 (0,18) 0,21 (0,19) 0,25 (0,19) 0,390 

24 mmHg 0,21 (0,19) 0,20 (0,14) 0,23 (0,21) 0,32 (0,29) 0,168 

26 mmHg 0,22 (0,19) 0,23 (0,16) 0,28 (0,21) 0,31 (0,28) 0,412 

28 mmHg 0,24 (0,22) 0,24 (0,18) 0,31 (0,30) 0,37 (0,31) 0,230 

30 mmHg 0,26 (0,23) 0,26 (0,21) 0,28 (0,26) 0,41 (0,36) 0,303 

Esplênio da 

cabeça 

22 mmHg 0,10 (0,11)b 0,21 (0,25) 0,26 (0,32) 0,23 (0,19) 0,001 

24 mmHg 0,10 (0,12)b 0,21 (0,23) 0,25 (0,30) 0,23 (0,19) 0,001 

26 mmHg 0,10 (0,11)b 0,21 (0,21) 0,20 (0,18) 0,25 (0,21) 0,001 

28 mmHg 0,13 (0,18)b 0,22 (0,22) 0,22 (0,19) 0,25 (0,21) 0,003 

30 mmHg 0,12 (0,15)b 0,23 (0,23) 0,22 (0,18) 0,27 (0,23) 0,001 

Trapézio 

superior 

22 mmHg 0,27 (0,22)b 0,55 (0,58) 0,47 (0,20) 0,49 (0,20) 0,000 

24 mmHg 0,32 (0,34)b 0,54 (0,55) 0,47 (0,21) 0,50 (0,21) 0,001 

26 mmHg 0,28 (0,23)b 0,43 (0,17) 0,48 (0,23) 0,50 (0,19) 0,000 

28 mmHg 0,28 (0,23)b 0,47 (0,25) 0,52 (0,26) 0,52 (0,22) 0,000 

30 mmHg 0,28 (0,23)b 0,47(0,25) 0,52 (0,26) 0,52 (0,21) 0,000 

DP: Desvio Padrão 

acontrole < migrânea e migrânea com dor cervical (p<0,05) 
bcontrole < dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical (p<0,05) 
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Ao comparar a razão eletromiográfica no CCFT entre os grupos não foram 

observadas diferenças em nenhum estágio do teste (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7. Razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores nos cinco estágios 

do CCFT nos grupos controle, dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical. 

Pressão 

Controle Dor cervical Migrânea 
Migrânea com 

dor cervical 

Valor P (n=25) (n=24) (n=25) (n=25) 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP) 

22 mmHg* 0,35 (0,29) 0,44 (0,27) 0,62 (0,56) 0,36 (0,26) 0,086 

24 mmHg 0,34 (0,31) 0,42 (0,27) 0,47 (0,40) 0,32 (0,21) 0,276 

26 mmHg 0,30 (0,23) 0,40 (0,29) 0,39 (0,40) 0,37 (0,22) 0,634 

28 mmHg 0,34 (0,33) 0,40 (0,29) 0,40 (0,41) 0,34 (0,23) 0,817 

30 mmHg 0,32 (0,27) 0,35 (0,24) 0,40 (0,32) 0,32 (0,20) 0,649 

DP: desvio padrão 

*comparações realizadas após transformação dos dados em log10 

 

 

 

 

5.3.4. Força dos músculos flexores e extensores cervicais  

 

Dados clínicos da força dos músculos flexores e extensores cervicais 

 

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

a realização do teste de CIVM, não revelou diferenças no pico de força, no pico de força 

normalizado pelo peso e no tempo para atingir o pico entre os grupos. Os dados estão 

descritos na tabela 8. 
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Tabela 8. Dados da força de flexão e extensão da coluna cervical no teste da CIVM dos 

grupos controle, dor cervical, migrânea com e sem dor cervical. 

CIVM 
Controle Dor cervical Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical 
Valor p 

n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 
média (DP) 

 

média (DP) 

 

média (DP) 

 

média (DP) 

 

FLEXÃO 

Pico de força n 

(N/Kg) 
1,0 (0,25) 0,9 (0,25) 0,8 (0,26) 0,8 (0,25) 0,838 

Pico de força 

(N) 
62 (19,2) 58 (12,2) 50 (13,9) 53 (13,2) 0,155 

Tempo de pico 

(segundos) 
2,2 (0,6) 2,3 (0,5) 2,3 (0,6) 2,4 (0,5) 0,826 

EXTENSÃO 

Pico de força n 

(N/Kg) 
1,36 (0,5) 1,36 (0,6) 1,15 (0,4) 1,1 (0,55) 0,175 

Pico de força 

(N) 
88 (36,9) 86 (30,6) 73 (27,9) 69 (31,9) 0,226 

Tempo de pico 

(segundos) 
2,4 (0,7) 2,6 (0,4) 2,8 (0,4) 2,6 (0,5) 0,174 

DP= desvio padrão 

N=Newton;  

Pico de força n= força normalizada pelo peso do individuo 

 

 

 

 

Dados EMG da força dos músculos flexores e extensores cervicais 

 

A análise do RMS normalizado durante a CIVM em flexão e extensão mostrou 

diferenças significativas (p<0,05) para todos os músculos sendo sempre a amplitude do 

RMS normalizado dos grupos com dor menores que do grupo controle, e sem diferenças 

entre si. Os dados estão demonstrados na tabela 9. 
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Tabela 9. RMS normalizado durante a CIVM em flexão e extensão da coluna cervical 

dos grupos controle, dor cervical e migrânea com e sem dor cervical. 

CIVM 

Controle Dor cervical 

 

Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical 

Valor p n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP) 

FLEXÃO 

ECOM 0,84 (0,05)a 0,29 (0,07) 0,30 (0,08) 0,30 (0,07) 0,00 

Escaleno 

anterior 
0,78 (0,07) a 0,24 (0,05) 0,30 (0,08) 0,27 (0,08) 0,00 

Esplênio da 

cabeça 
0,81 (0,06) a 0,32 (0,08) 0,33 (0,08) 0,33 (0,07) 0,00 

Trapézio 

superior 
0,79 (0,08) a 0,38 (0,10) 0,38 (0,12) 0,43 (0,14) 0,00 

EXTENSÃO 

ECOM 0,80 (0,8) a 0,46 (0,15) 0,50 (0,15) 0,53 (0,16) 0,00 

Escaleno 

anterior 
0,80 (0,06) a 0,36 (0,12) 0,45 (0,15) 0,47 (0,17) 0,00 

Esplênio da 

cabeça 
0,82 (0,08) a 0,31 (0,4) 0,32 (0,08) 0,34 (0,08) 0,00 

Trapézio 

superior 
0,83 (0,03) a 0,44 (0,10) 0,45 (0,12) 0,50 (0,16) 0,00 

DP= desvio padrão  

a controle versus dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical, post hoc p<0,05. 

 

 

 

Ainda sobre a análise eletromiográfica durante a CIVM foi possível observar que 

a Fmed de todos os músculos foi parecida entre os quatro grupos tanto nos movimentos 

de flexão quanto de extensão. Os dados podem ser observados na tabela 10. 
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Tabela 10. Média e Desvio Padrão (DP) da Fmed durante a CIVM em flexão e extensão 

da coluna cervical dos grupos controle, dor cervical e migrânea com e sem dor cervical. 

 

CIVM 
Controle 

Dor 

cervical 

 

Migrânea 

Migrânea 

com dor 

cervical 

Valor p n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

média (DP) 
média 

(DP) 
média (DP) média (DP) 

FLEXÃO 

ECOM 80,2 (20,2) 73,4 (11,6) 73,9 (8,0) 76,3 (10,6) 0,222 

Escaleno anterior 71,3 (19,8) 60,6 (11,1) 63,5 (12,7) 65,6 (15,8) 0,348 

Esplênio da cabeça 64,5 (9,8) 59,4 (7,6) 60,1 (5,7) 61,2 (5,7) 0,109 

Trapézio superior 60,4 (11,0)a 56,0 (4,2) 56,5 (5,6) 56,7 (6,9) 0,086 

EXTENSÃO 

ECOM 69,4 (21,5) 65,2 (14,5) 69,2 (15,7) 73,2 (18,0) 0,356 

Escaleno anterior 58,1 (19,5) 58,3 (13,6) 60,2 (12,6) 64,5 (15,6) 0,519 

Esplênio da cabeça 59,7 (12,3) 54,3 (6,4) 54,9 (6,7) 56,2 (6,8) 0,188 

Trapézio superior 45,8 (11,3) 50,1  (4,9) 49,0 (3,9) 51,7 (3,9) 0,132 

DP= desvio padrão  

 

 

Ao analisar a razão eletromiográfica do RMS médio durante a CIVM em flexão 

não foram observadas diferenças entre os grupos dor cervical (média= 0,3; DP=0,3) 

migrânea (média= 0,3; DP=0,2), migrânea com dor cervical (média= 0,3; DP=0,3) e o 

controle (média= 0,4; DP=0,3) (F=0,812; p=0,490). Entretanto, na razão eletromiográfica 

do RMS médio durante a CIVM em extensão, foi possível observar uma menor razão dos 

grupos dor cervical (média=0,9; DP=0,7) e migrânea com dor cervical (média=1,1; 

DP=1,1) quando comparados ao grupo controle (média=2,4; DP=2,3) (F=4,524; 

p=0,005).  Não foram observadas diferenças entre os grupos com dor (cervical, migrânea 

e migrânea com dor cervical) na CIVM em extensão (Tabela 11). 
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Tabela 11. Razão eletromiográfica do RMS médio dos músculos extensores/flexores na 

CIVM. 

CIVM 

Controle Dor cervical Migrânea 

Migrânea com 

dor cervical 

Valor p n=25 

 

n=24 

 

n=25 

 

n=25 

 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP) 

FLEXÃO 0,4 (0,3) 0,3 (0,3) 0,3 (0,2) 0,3 (0,3) 0,490 

EXTENSÃO 2,4 (2,3)a 0,9 (0,7) 1,2 (1,3) 1,1 (1,1) 0,005 

acontrole > dor cervical e migrânea com dor cervical 

 

 

 

 

5.3.5. Teste de resistência 

 

 Os dados clínicos do teste da resistência muscular em flexão e extensão da 

coluna cervical revelou que durante a flexão o grupo migrânea com dor cervical (34,4s) 

apresentou uma menor resistência que o grupo controle (34,4s x 57,5s respectivamente; 

p= 0,013), não sendo diferente dos demais grupos (dor cervical = 40,2s; migrânea= 45,2s). 

No teste de resistência em extensão além do grupo migrânea com dor cervical (142,1s), 

o grupo dor cervical (165,6s) também apresentou uma menor resistência que o grupo 

controle (269,8s; p=0,000) mas não diferiu do grupo migrânea (215s) (Tabela 12).  
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Tabela 12. Dados clínicos do teste de resistência muscular da coluna cervical em flexão 

e extensão dos grupos controle, dor cervical, migrânea com e sem dor cervical. 

Teste de 

Resistência 

(segundos) 

Controle Dor cervical Migrânea 

Migrânea com dor 

cervical 

n=25 n=25 n=25 n=25 

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP) 

FLEXÃO* 57,5 (28,7)a 40,2 (24,5) 45,2 (39,8) 34,4 (19,6) 

EXTENSÃO 269,8 (100,6)b 165,6 (119,5) 215,0 (132,6) 142,1 (98,3) 

*comparações realizadas após transformação dos dados em log10. 
ap=0,010 grupo controle versus grupo migrânea com dor cervical, post hoc p<0,05. 
bp=0,000 grupo controle versus grupos dor cervical e migrânea com dor cervical, post hoc p<0,05. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Os pacientes com migrânea independente da presença de queixa de dor cervical 

apresentaram incapacidade relacionada à migrânea e alta prevalência de alodinia cutânea. 

Ainda não foram diferentes quanto à ADM da coluna cervical e força muscular cervical, 

além de apresentarem atividade eletromiográfica semelhante dos músculos flexores 

superficiais do pescoço durante o CCFT. Portanto, considerando estes aspectos a presença 

da dor cervical não alterou o quadro de disfunção cervical do migranoso.  

No entanto, apesar da presença da dor cervical não determinar diferença em 

muitos parâmetros nos pacientes com migrânea, piorou a gravidade da alodínia cutânea, 

sensibilidade nos músculos frontais, temporais e ECOM e resistência muscular. Os 

pacientes que relataram dor cervical, sem migrânea, apresentaram menor sensibilidade do 

músculo trapézio e menor ADM da coluna cervical. 

Por fim, os grupos com dor cervical ou migrânea associadas ou não revelaram as 

mesmas características de cinesiofobia, incapacidade relacionada ao pescoço, menor LDP 

no músculo suboccipital, alterações no desempenho muscular e atividade muscular 

eletromiográfica semelhante dos músculos extensores cervicais durante o CCFT e mesmo 

padrão de recrutamento muscular no teste de força muscular em flexão e extensão 

cervical. 

No paciente com migrânea a presença da dor cervical não adicionou maior 

incapacidade à doença migrânea. A ausência de uma associação significativa entre a 

presença de dor no pescoço e incapacidade mais severa relacionada à migrânea está de 

acordo com os achados descritos na literatura56,178 que demonstraram que a dor no 

pescoço relatada pelos pacientes não se relaciona à incapacidade, nem à frequência e 

intensidade das crises de migrânea. Apesar de ser altamente prevalente na população em 

geral, a dor no pescoço geralmente não está associada a incapacidade severa nas 

atividades diárias relacionada à migrânea medida pelo MIDAS 147,179. 

A incapacidade, pelo menos leve, relacionada à dor cervical avaliada pelo 

questionário NDI foi observada tanto em indivíduos com dor cervical66,67,76,180 como 

também em indivíduos com dor de cabeça frequentemente acompanhada por dor cervical 

como nas cefaleias cervicogênica76,181,182, cefaleia tipo tensional 180 e migrânea106,180. Ao 

compararmos a incapacidade relacionada à dor cervical no grupo dor cervical e no grupo 

migrânea com dor cervical não foram observadas diferenças entre os grupos, mesmo ao 
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excluir o item dor de cabeça do questionário que poderia hipervalorizar a pontuação com 

uma pergunta apenas referente à cefaleia. 

Ao excluir o item dor de cabeça e repontuar o questionário, foi possível verificar 

que a incapacidade na coluna cervical permaneceu a mesma entre os grupos dor cervical 

e migrânea com dor cervical, sugerindo que independente do relato de dor de cabeça à 

incapacidade cervical pode ser ocasionada pela percepção individual de dor no pescoço e 

a origem da dor parece não influenciar.  

A alodinia cutânea foi altamente prevalente tanto no grupo migrânea como 

também no grupo migrânea com dor cervical, no entanto a maior gravidade da alodinia 

cutânea foi mais frequente no grupo migrânea com dor cervical. A hipersensibilidade da 

musculatura craniocervical no limiar de dor por pressão esteve presente nos grupos com 

condições dolorosas (dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical) porém, foi mais 

acentuada no grupo migrânea com dor cervical nos músculos frontais, temporais e ECOM 

enquanto que no grupo dor cervical foi mais acentuada no músculo trapézio. Além disso, 

ambos os grupos dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical apresentaram 

hipersensibilidade no limiar de dor por pressão observada principalmente no músculo 

suboccipital.  

A controvérsia se a alteração na sensibilidade da coluna cervical presente no 

paciente com migrânea com dor cervical é devido à doença migrânea ou se são duas 

doenças distintas pôde ser inicialmente esclarecida. Foi possível constatar nesse estudo 

que mesmo que o grupo dor cervical e o grupo migrânea com dor cervical apresentassem 

em comum a queixa de dor no pescoço e níveis de incapacidade cervical parecidas, a 

hipersensibilidade muscular cervical não foi a mesma. Dessa forma, diferente do grupo 

dor cervical em que a hipersensibilidade na musculatura cervical pode ser devido a 

alterações musculoesqueléticas relacionadas ao pescoço, no paciente com migrânea, a 

hipersensibilidade na musculatura cervical parece estar mais relacionada com a 

sensibilização central gerada pela crise de migrânea que piora quando o paciente 

apresenta o relato de dor no pescoço. 

A maior gravidade da alodinia cutânea foi mais frequente quando o paciente com 

migrânea apresentou o relato de dor no pescoço e também pode ser ocasionada pela 

sensibilização central. A sensibilização central é caracterizada pelo aumento da 

reatividade dos neurônios de segunda ordem na medula espinhal ou tronco cerebral, ou 

dos neurônios de terceira ordem no tálamo. Na crise de migrânea os neurônios do 

trigêmeo na ponte (neurônios de segunda ordem) ficam sensibilizados pelos estímulos 
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periféricos dos neurônios do trigêmeo das meninges (neurônios de primeira ordem). 

Como o núcleo trigeminal de segunda ordem também recebe input aferete convergente 

da pele da região craniofacial, essa região apresenta alodinia cutânea 54,183. Portanto a dor 

cervical no paciente com migrânea parece ser uma manifestação clínica resultante da 

hiperexcitabilidade local que é gerada pela crise de migrânea que sucessivamente 

aumenta a sensibilização central e consequentemente pode piorar a gravidade da alodínia 

cutânea.  

Dessa forma, considerando que o risco de cronificação da migrânea é atribuído à 

presença de alodinia cutânea 52,57 e o pior quadro clínico dos pacientes com migrânea são 

associados à alodinia cutânea e dor no pescoço 28,178,184,185, essas interações devem sempre 

ser investigadas na prática clínica.  

A presença da cinesiofobia não foi diferente entre os grupos, independente das 

comorbidades (migrânea e dor cervical) estarem associadas ou não. A cinesiofobia é o 

medo excessivo de movimentos e atividades físicas devido a lesões dolorosas ou 

recidivantes120 que podem ser observadas tanto em indivíduos com dores 

musculoesqueléticas121, como a dor cervical126, como também em pacientes com 

migrânea127. 

Martins et al. 186 observaram que a cinesiofobia presente nos pacientes com 

migrânea estavam relacionadas aos movimentos da cabeça, os quais são fatores 

considerados agravantes na dor de cabeça.  Benatto et al.127 que utilizaram o questionário 

TAMPA verificaram que pacientes migranosos que apresentaram cinesiofobia pontuaram 

mais em questões como “A atitude mais segura que eu posso tomar para prevenir a piora 

da minha dor é simplesmente ser cuidadoso para não fazer nenhum movimento 

desnecessário” e “ a dor me avisa quando devo parar o exercício para não me machucar”. 

Ao estratificarmos os grupos de migranosos com e sem dor cervical foi possível verificar 

que para o paciente com migrânea a presença da dor cervical não influenciou no aumento 

da prevalência de cinesiofobia. O que sugere que o medo de movimentar a cabeça no 

paciente com migrânea não é devido a presença de dor no pescoço, mas devido a própria 

doença migrânea.  

No entanto, é importante ressaltar que o questionário TAMPA foi inicialmente 

desenvolvido para indivíduos com dor lombar e apresenta boa aplicabilidade para 

indivíduos com dores musculoesqueléticas118,187–189. Porém, as perguntas são abrangentes 

para movimentos globais do corpo e não especificamente para região craniocervical, o 

que pode ter implicado na não diferenciação entre os grupos já que a hipersensibilidade 
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da musculatura craniocervical esteve presente em todos os grupos com condições 

dolorosas.  

A ADM ativa da coluna cervical apresentou angulações consideradas normais e 

adequadas para o bom funcionamento articular cervical167 para todas as direções e em 

todos os grupos, no entanto, foi verificado algumas diferenças entre os grupos em algumas 

direções de movimento. O grupo dor cervical apresentou menor ADM cervical em 

extensão que o grupo migrânea com dor cervical, apesar de ambos os grupos com dor 

cervical apresentarem características semelhantes na intensidade e frequência de relato 

de dor no pescoço ao realizarem o movimento. Além disso, o grupo dor cervical também 

apresentou menor ADM cervical nos movimentos de inclinação e rotação que o grupo 

controle, mas não foi menor que os grupos migrânea e migrânea com dor cervical. 

A amplitude de movimento cervical diminuída é frequentemente observada em 

indivíduos com dor cervical76–80  e em indivíduos com dor de cabeça pode estar presente 

em algumas situações. De acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias quando 

um paciente apresenta dor de cabeça associada ao relato de dor cervical e ADM cervical 

diminuída com agravamento da cefaleia, ele é diagnosticado com cefaleia cervicogênica3.  

No entanto, em pacientes com migrânea a restrição da ADM cervical é observada  

principalmente quando o paciente apresenta maior frequência de crises de dor de cabeça, 

ou seja, migrânea crônica.17,21.  

Ao estratificarmos a amostra pela presença da queixa de dor cervical e 

observarmos que em ambos os grupos migrânea e migrânea com dor cervical a maioria 

dos indivíduos apresentaram frequência de crises menores que 15 dias por mês, ou seja, 

ambos os grupos apresentaram proporções semelhantes de indivíduos com migrânea 

episódica , nossos dados de ADM cervical corroboraram com os observados pela 

literatura 17,21. 

Nossos resultados mostraram também que apesar da semelhança entre os grupos 

com dor cervical na intensidade e frequência de relato de dor no pescoço durante a 

realização do movimento, no paciente com migrânea episódica a presença da dor cervical 

não influenciou na ADM cervical. 

Portanto, diferente do que ocorre no paciente com cefaleia cervicogênica em que 

a dor de cabeça é percebida pelo paciente como originária da cabeça, mas a fonte 

subjacente da dor de cabeça surge de disfunções musculoesqueléticas cervicais. No 

paciente com migrânea, episódica, a queixa de dor cervical não é uma consequência de 

alterações musculoesqueléticas cervicais. No entanto pode ser atribuída à sensibilização 
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central gerada pela crise de dor de cabeça que, conforme resultados descritos na literatura, 

quanto mais frequente pode ocasionar a diminuição na ADM cervical17,21.  

O desempenho dos músculos cervicais medidos pelo CCFT não foi diferente entre 

os grupos dor cervical, migrânea e migrânea com dor cervical. Observamos que mais de 

2/3 das pessoas que relataram dor (74% migrânea com cervical, 70% dor cervical e 68% 

migrânea (sem dor cervical)) apresentaram compensações nas três primeiras etapas do 

teste, enquanto 80% dos controles mostraram compensação apenas nos últimos três 

estágios do CCFT. 

Alterações no desempenho muscular no CCFT são conhecidas tanto em 

indivíduos com dor cervical 82,91,95,174,190 como também em migranosos 105,130,191 em 

relação a grupos controles, e até mesmo entre migranosos com e sem relato de dor cervical 

56. No entanto, em análises comparando indivíduos com dor cervical crônica, migrânea e 

migrânea com dor cervical e controles, esse desempenho nunca havia sido investigado. 

Nossos resultados sugerem que o pior desempenho dos músculos flexores cervicais 

profundos durante o CCFT parece não estar associado exclusivamente à dor cervical, uma 

vez que também está presente em pacientes com migrânea e não é mais prevalente quando 

a migrânea está associada à dor cervical. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que existe uma alta variabilidade inter sujeitos do 

desempenho clínico do CCFT inclusive quando se avalia participantes assintomáticos, 

para os quais observou-se na literatura medianas variando entre 24-28 mmHg 91,192–195. 

Essa alta variabilidade pode ser consequência da dificuldade de ensinar a técnica ao 

indivíduo avaliado 192 ou pode também representar a alta variabilidade do controle 

neuromotor para execução desse teste na população em geral. Provavelmente, foi devido 

à essa alta variabilidade intragrupos que a análise ajustada por multiplicidade não 

evidenciou diferenças entre as distribuições dos grupos no presente estudo e no que se 

refere ao desempenho clínico.  

Na análise eletromiográfica do CCFT observamos que a atividade muscular dos 

flexores superficiais do pescoço foi semelhante entre os grupos de migrânea independente 

da queixa de dor cervical. A atividade muscular dos músculos flexores superficiais do 

pescoço como escaleno e ECOM foi avaliada em estudos anteriores19,129,196, no entanto , 

a atividade muscular dos flexores não foi aumentada para o paciente com migrânea como 

indica o estudo atual, particularmente para o ECOM. 

Uma possível explicação para discrepâncias entre os estudos anteriores pode ser 

atribuída à amostra avaliada. Nos estudos realizados por Zito et al. 129 e Jull et al. 196, os 
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autores compararam a atividade eletromiográfica dos pacientes migranosos com outros 

tipos de dores de cabeça. No estudo de Florencio et al19 os pacientes foram estratificados 

pela frequência de crises de dor de cabeça 19 e não pela presença ou ausência de dor 

cervical. 

É importante ressaltar que a maneira como o CCFT é executado também varia na 

literatura, uma vez que cada estágio do teste pode durar de 5 a 10segundos92. Além disso,  

o teste também apresenta erro da medida que varia de 2,94 a 5,11 mmHg197. No entanto, 

o CCFT é considerado um teste válido e confiável para avaliação na prática clínica197 que 

melhor distingue a performance dos flexores cervicais profundos, em comparação com 

os testes de flexão cervical convencionais, nos quais a atividade muscular superficial pode 

mascarar o desempenho prejudicado dos músculos flexores cervicais profundos95. Além 

disso, o CCFT também foi sugerido por consenso internacional como um dos testes 

capazes de detectar disfunções musculoesquelética em pacientes com migrânea, 

diferenciando migranosos de indivíduos controles198. 

A análise da atividade muscular dos músculos extensores superficiais indicou uma 

maior amplitude do RMS normalizado nos músculos escaleno anterior e trapézio superior 

em todos os grupos com dor (migrânea e dor cervical), independentemente de estarem 

associados ou não. Um aumento da atividade muscular dos extensores superficiais do 

pescoço, agindo como antagonista, durante o CCFT não foi investigado anteriormente em 

estudos com indivíduos com dor cervical e nem sequer comparando os grupos de 

migranosos pela presença de dor no pescoço. No entanto, foi verificado o aumento da 

atividade dos músculos extensores superficiais durante o CCFT em indivíduos com 

migrânea crônica19 .  

A razão eletromiográfica (extensor/flexor) do RMS no CCFT dos músculos 

cervicais não foi diferente entre grupos com dor cervical, migrânea, migrânea com dor 

cervical e controles saudáveis. Contraditório com nossos resultados Benatto et al.130 que 

avaliaram a razão eletromiográfica de CCFT entre migranosos e controles saudáveis  e 

verificaram que apenas para a pressão de 30 mmHg o grupo migrânea foi diferente do 

controle, apresentando uma proporção maior na razão.  

A não diferença na razão eletromiográfica do RMS observada em nossos dados 

pode ser atribuída à estratégia compensatória motora, na qual a atividade muscular 

alterada induzida pela dor do músculo agonista cervical pode ser compensada pela 

atividade alterada dos músculos antagonistas ou sinérgicos quando a produção motora é 

mantida constante, de modo que a tarefa possa ser executada da mesma maneira na 
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presença de dor90,128. A estratégia compensatória motora90 foi descrita em indivíduos com 

dor cervical, no entanto nossos dados sugerem que em pacientes com migrânea 

independente da presença da queixa de dor cervical ela também pode ocorrer. 

A mensuração da força muscular cervical durante a realização da CIVM, não foi 

diferente entre todos os grupos no pico de força, no pico de força normalizado pelo peso 

e no tempo para atingir o pico. É comum observar na literatura diferentes resultados da 

força muscular isométrica dos músculos flexores e extensores cervicais devido a 

diferentes metodologias de posicionamento e equipamentos utilizados. Além disso, em 

indivíduos com dor cervical os diferentes resultados também são atribuídos a gravidade 

da disfunção cervical, presença de dor durante a avaliação e variações biológicas 142,199–

201. 

A força muscular diminuída em extensão, mas não em flexão foi observada em 

indivíduos com dor cervical avaliados com dinamômetros portáteis na posição deitada202. 

No entanto, o posicionamento da cabeça, para fora da maca, durante o teste de extensão 

adotado no estudo de Shahidi et al. 202 foi diferente do estudo atual, o que pode justificar 

a incompatibilidade nos resultados obtidos na força muscular extensora.  

Em pacientes com migrânea diferentes métodos de avaliação e resultados no teste 

de  força muscular cervical também foram verificados18,130,144,175,196,200. Porém, foi 

possível comparar os resultados do estudo atual com outros que utilizaram o mesmo 

método de avaliação em pacientes migranosos. Benatto et al. 130 ao compararem 

migranosos com indivíduos controles observaram menor  força de flexão, mas não de 

extensão no pico de força normalizado pelo peso em pacientes com migrânea. Por outro 

lado, Florencio et al. 18 que avaliaram pacientes com migrânea crônica e episódica, 

observaram que os pacientes com migrânea episódica apresentaram a mesma força 

muscular que indivíduos controles, assim como encontrado no estudo atual, e que apenas 

os indivíduos com migrânea crônica, que tinham dor no pescoço, apresentaram menor 

força em extensão cervical.  

Portanto, de acordo com os nossos dados e os observados por Florencio et al. 18 

podemos sugerir que a alteração na força muscular cervical no paciente com migrânea 

não ocorre devido à presença da dor cervical, mas pode ser atribuída a frequência de crises 

de dor de cabeça, a qual aumenta a sensibilização central que consequentemente pode 

influenciar na força muscular cervical. 

Ao analisar os dados eletromiográficos do RMS normalizado entre os grupos 

durante o teste de força na CIVM, tanto na flexão quanto na extensão, foi possível 
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verificar que não há diferenças entre os grupos dor cervical, migrânea e migrânea com 

dor cervical e todos apresentaram amplitude do RMS normalizado menor que o grupo 

controle.  

A amplitude do sinal eletromiográfico do RMS normalizado dos músculos 

flexores e extensores cervicais em pacientes com migrânea foram observadas 

anteriormente 18,130. Florencio et al.18 ao verificarem a porcentagem da atividade muscular 

do RMS normalizado dos músculos antagonistas durante a flexão e extensão muscular 

em indivíduos controles, migrânea episódica e migrânea crônica, observaram uma maior 

porcentagem de coativação do músculo esplênio da cabeça durante a CIVM em flexão 

nos pacientes com migrânea episódica e crônica. Nesse estudo de Florencio et al.18 a 

presença dor cervical foi observada tanto no grupo controle como também nos grupos de 

migranosos. No estudo atual ao garantirmos que os indivíduos do grupo controle não 

apresentavam histórico de dor de cabeça e pescoço no ano anterior foi possível observar 

a diferença na amplitude do sinal eletromiográfico em todos os músculos e direções de 

movimentos entre os grupos controles versus os grupos com dor. Além disso podemos 

observar que independentemente de estarem isoladas ou associadas tanto a presença da 

dor cervical como a migrânea são estímulos nocivos que ao serem interpretados pelo SNC 

podem gerar mudanças na atividade muscular128,203–205. 

Nossos dados ainda mostraram que a razão eletromiográfica do RMS médio 

durante a CIVM entre os grupos com dor não se diferiram, no entanto, a razão 

eletromiográfica do RMS médio durante a CIVM em extensão dos grupos dor cervical e 

migrânea com dor cervical foi menor quando comparados ao grupo controle. A menor 

razão eletromiográfica do RMS médio durante a CIVM em extensão pode ocorrer devido 

à diminuição da atividade dos extensores ou antagonistas ou aumento da atividade dos 

flexores ou agonistas. Sendo assim, a razão de força é um parâmetro que permite o melhor 

conhecimento da função muscular206 e revela disfunções e desequilíbrios musculares que 

poderiam passar despercebidos na avaliação da força isométrica isolada 207. 

Quanto aos dados do teste de resistência, os grupos dor cervical e migrânea com 

dor cervical apresentaram menor tempo de execução no teste de resistência muscular 

cervical quando comparados ao grupo controle, e não se diferiram do grupo migrânea. 

Porém, para o grupo migrânea com dor cervical o tempo de execução do teste de 

resistência diminuiu tanto para os músculos flexores como também para extensores 

cervicais, enquanto que para o grupo dor cervical o menor tempo resistido foi observado 

apenas na extensão cervical. 
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Os testes de resistência muscular cervical são utilizados na avaliação clínica dos 

indivíduos com dor cervical e também em pacientes com cefaleia cervicogênica76 por 

apresentarem déficits frequentes76. No entanto, em pacientes com migrânea, apesar de 

reconhecida a presença de alterações musculares cervicais a resistência muscular cervical 

ainda é pouco investigada. Florêncio et al.20 foram os únicos, até o momento, que 

avaliaram a resistência muscular cervical de migranosos e constataram menor tempo de 

execução no teste de resistência muscular cervical durante a flexão e extensão quando 

comparados com indivíduos controles20, assim como no nosso estudo. 

Nossos dados sugerem que assim como indivíduos com dor cervical os pacientes 

migranosos também apresentam déficits na resistência muscular que são agravadas 

quando a dor cervical é relatada. No entanto é importante destacar que para o grupo 

migrânea com dor cervical o tempo de execução do teste de resistência diminuiu tanto 

para os músculos flexores como também para extensores cervicais, enquanto que para o 

grupo dor cervical o menor tempo resistido foi observado apenas na extensão cervical. 

Portanto, apesar do teste de resistência muscular cervical não ser citado dentre os  

testes sugeridos no consenso105 para avaliar as disfunções musculoesquelética cervicais 

na população de migranosos o mesmo deve ser considerado porque a resistência muscular 

reduzida além de contribuir com a incapacidade e dor relacionadas ao pescoço106 pode 

prejudicar a manutenção da postura sustentada da coluna cervical exigida na maioria das 

atividades diárias. 

 

Limitações do estudo 

 

 Esse estudo apresentou limitações que devem ser consideradas. Uma delas se 

refere à seleção da amostra que foi composta apenas por mulheres, portanto, não é 

possível saber se os mesmos resultados seriam observados em homens. 

Em segundo lugar, sabe-se que o CCFT, apesar de ser o teste mais recomendado 

para avaliar o desempenho dos músculos cervicais84, o erro da medida varia na literatura  

de 2,94 a 5,11mmHg assim como as formas de execução do teste, o que pode implicar na 

obtenção de resultados diversos. 

Além disso, por se tratar de um estudo com desenho do tipo transversal os dados 

não permitem determinar se a dor e disfunção musculoesquelética cervical é causa ou 

efeito da migrânea. 
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 Forças do estudo  

 

Este é o primeiro estudo que avaliou e comparou os múltiplos aspectos clínicos 

cervicais de pacientes com migrânea (sem dor cervical), migrânea com dor cervical, 

indivíduos com apenas relato de dor cervical (sem migrânea) e controles. 
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7. CONCLUSÃO  

 

De acordo com os nossos resultados podemos concluir que a dor e disfunção 

musculoesquelética cervical são características que compõe o quadro da migrânea e não 

são doenças superpostas. 

Além do mais, pacientes com migrânea independente da presença da dor cervical 

apresentam incapacidade relacionada à migrânea, alodinia cutânea, e ainda não se diferem 

quanto à ADM da coluna cervical, força muscular cervical e atividade eletromiográfica 

dos músculos flexores superficiais do pescoço durante o CCFT. Por outro lado, pacientes 

com dor cervical crônica isolada apresentam maior sensibilidade do músculo trapézio 

superior e menor ADM cervical 
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ANEXO 1 - Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 - Migraine Disability Assessment - MIDAS 
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ANEXO 3 - 12- item Allodynia Symptom Checklist (ASC-12) (versão 

brasileira)
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ANEXO 4 – Neck Disability Index – NDI (Índice de Incapacidade Relacionada à Dor no Pescoço) 

Índice de Incapacidade relacionado ao Pescoço (IIRP) 

Este questionário foi criado para dar informações ao seu doutor sobre como a sua dor no pescoço tem afetado a sua habilidade para fazer atividades diárias. Por favor, 

responda a cada uma das perguntas e marque em cada seção apenas uma alternativa que melhor se aplique a você. 

 

Seção 1 – Intensidade da dor 

 Eu não tenho dor nesse momento. 

   A dor é muito leve nesse momento. 

 A dor é moderada nesse momento. 

 A dor é razoavelmente grande nesse momento. 

 A dor é muito grande nesse momento. 

 A dor é a pior que se possa imaginar nesse momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 6 – Prestar Atenção 

 Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem 

dificuldade. 

 Eu consigo prestar atenção quando eu quero com uma 

dificuldade leve. 

 Eu tenho uma dificuldade moderada em prestar 

atenção quando eu quero. 

 Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção 

quando eu quero. 

 Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção 

quando eu quero. 

 Eu não consigo prestar atenção. 

 

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

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

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

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

cuidado. 

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

 Eu preciso de ajuda na maioria dos aspectos relacionados a cuidar de mim 

mesmo(a) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 7 – Trabalho 

 Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 

 Eu só consigo fazer o trabalho que estou 

acostumado(a) a fazer, mas nada além disso. 

 Eu consigo fazer a maior parte do trabalho que estou 

acostumado(a) a fazer, mas nada  

além disso. 

 Eu não consigo fazer o trabalho que estou 

acostumado(a) a fazer. 

 Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 

 Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 

 

Seção 3 – Levantar coisas 

 Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 

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

 

 

 

Seção 8 – Dirigir automóveis 

 Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no 

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

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

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

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

 Eu posso levantar objetos muito leves. 

 Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira 

com uma dor leve no meu pescoço. 

 Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira 

com uma dor moderada no meu  

pescoço. 

 Eu não posso dirigir o meu carro tanto quanto eu 

queira por causa de uma dor moderada no meu pescoço. 

 Eu mal posso dirigir por causa de uma dor forte no 

meu pescoço. 

 Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 

 Pergunta não se aplica por não saber dirigir ou não 

dirigir muitas vezes. 

 

Seção 4 – Leitura 

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

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

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

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

meu pescoço. 

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

 Eu não posso ler nada. 

 Pergunta não se aplica por não saber ou não poder ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 9 – Dormir 

 Eu não tenho problemas para dormir. 

 Meu sono é um pouco perturbado (menos de uma 

hora sem conseguir dormir). 

 Meu sono é levemente perturbado (1-2 horas sem 

conseguir dormir). 

 Meu sono é moderadamente perturbado (2-3 horas 

sem conseguir dormir). 

 Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem 

conseguir dormir). 

 Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas 

sem sono) 

Seção 5– Dores de cabeça 

 Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 

 Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas muito frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça fortes frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 10 – Diversão 

 Eu consigo fazer todas as minhas atividades de 

diversão sem nenhuma dor no pescoço. 

 Eu consigo fazer todas as minhas atividades de 

diversão com alguma dor no pescoço. 

 Eu consigo fazer a maioria, das minhas atividades de 

diversão por causa da dor no meu pescoço. 

 Eu consigo fazer poucas das minhas atividades de 

diversão por causa da dor no meu  

pescoço. 
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 Eu mal consigo fazer qualquer atividade de diversão 

por causa da dor no meu pescoço. 

 Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 
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ANEXO 5 – Tampa Scale for Kinesiophobia - TAMPA 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: ‘’Avaliação clínica e cinético funcional do sistema 

craniocervical de indivíduos saudáveis, migranosos e com dor cervical crônica: 

estudo transversal.’’ 

Pesquisadores Responsáveis: Marcela Mendes Bragatto 

(16) 98117-0115 – marcelabragatto@hotmail.com 

Profa. Dra. Débora Bevilaqua Grossi 

 O Sr.(a) está sendo convidado a participar de um estudo que tem como 
objetivo verificar se o paciente que apresenta dor de cabeça do tipo enxaqueca 
têm ou não problemas na coluna cervical (pescoço). 

O Sr.(a) será convidado a comparecer em dois dias diferentes, com 
intervalo de uma semana entre um dia e outro, no Laboratório de Análise da 
Postura e do Movimento Humano, localizado na Faculdade de Fisioterapia, no 
campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para participar das 
seguintes etapas: 

Primeiro dia será composto pela primeira e segunda etapa e o segundo 
dia pela terceira etapa descrita a seguir: 

o Primeiro dia: 
Na primeira etapa do estudo, que dura entre 15 a 20 minutos, o Sr. (a) 

responderá 5 questionários: 

 O primeiro questiona aspectos como idade, escolaridade, existência de 
dor de cabeça e pescoço e quantidade de dor; 

 O segundo questionário chamado Índice de Incapacidade Relacionado 
a Dor no Pescoço, possui 10 questões relacionadas o quanto a dor no pescoço, 
caso tenha, o atrapalha nas tarefas do dia a dia. 

 O terceiro questionário chamado Escala Tampa de Cinesiofobia, com 17 
questões perguntando sobre o quanto a sua dor, caso tenha, interfere nos seus 
movimentos. 

 O quarto questionário Migraine Disability Assesment Score (MIDAS) 
possui 5 questões relacionadas a quanto a sua dor de cabeça interferiu no seu 
dia a dia nos últimos três meses. 

 O quinto questionário chamado 12 item Allodynia Symptom Checklist, 
possui 12 questões relacionadas o quanto a sua dor de cabeça provoca mais 
sensibilidade em outras áreas do corpo, como o couro cabeludo e a pele do 
rosto, por exemplo. 

Após responder os questionários, iniciaremos a segunda etapa.  
Nessa segunda etapa será realizada a avaliação do movimento do 

pescoço e da força. Essa avaliação terá duração máxima de 90 minutos (1 hora 
e trinta minutos). 

Para a avaliação do movimento, será solicitado que o Sr.(a) sente- se em 
uma cadeira, e será colocado no seu rosto um instrumento chamado CROM®, 
que consiste em um instrumento de plástico colocado sobre a cabeça, por cima 
do nariz e orelhas, protegido por uma cinta de velcro.  O fisioterapeuta pedirá 
para que realize movimentos com a cabeça, tais como, olhar para cima, para 
baixo, para os lados e inclinar a cabeça. A avaliação continua solicitando agora 
que o Sr.(a) deite-se numa maca, de costas. O fisioterapeuta irá segurar sua 
cabeça e realizar movimentos de rotação com seu pescoço e assim que o Sr. (a) 
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relatar dor o teste é interrompido. Ainda em posição deitada  serão feitos 
registros do funcionamento dos seus músculos do pescoço através de um 
aparelho chamado eletromiógrafo. Esse equipamento receberá as informações 
do funcionamento dos músculos do pescoço através de pequenas peças em 
formato de peças de dominó que serão coladas com fita adesiva na pele, em 8 
locais da parte de trás e do lado do pescoço. O pesquisador, fisioterapeuta, 
também colocará um aparelho semelhante ao de medir sua pressão, embaixo 
do seu pescoço. Após a colocação, será solicitado ao Sr.(a) que dobre levemente 
o pescoço para frente e mantenha este movimento por dez segundos durante 5 
vezes.  

Os locais da pele onde as plaquinhas serão colocadas terão os pelos 
raspados com lâmina de barbear descartável, para que não haja interferência. 
Todo o procedimento será feito por dois fisioterapeutas da equipe de pesquisa e 
mais um examinador treinado da equipe, e em caso de o Sr. (a) sentir dor ou 
desconforto durante essa avaliação, o teste será interrompido. 

Depois dessa etapa, nós iremos avaliar a força dos músculos do pescoço. 
Para isso, será solicitado ao Sr. (a) que se deite primeiramente de costas. O 
pesquisador irá então fixar suavemente com cinto alguns pontos do corpo do(a) 
Sr.(a) para que não se movam durante o teste. Será posicionado sobre a sua 
cabeça um pequeno aparelho que mede a força, chamado Dinamômetro, e será 
pedido ao Sr.(a) que faça uma força para dobrar o pescoço durante 3 vezes de 
3 segundos cada. Depois disso, será solicitado ao Sr(a) que deite-se de barriga 
para baixo para a realização do mesmo teste, fazendo força para levantar a 
cabeça, mas agora com o mesmo posicionado atrás da cabeça do Sr(a).  

A próxima avaliação consistirá em ver o tempo que o (a) Sr. (a) consegue 
permanecer com o queixo encostado no peito e com a cabeça erguida 
levantando-a da maca; para esta primeira posição o (a) Sr. (a) irá deitar de 
barriga para cima e uma cinta será colocada na cabeça do (a) Sr. (a). Nesta cinta 
terá um fio com um pesinho. A tarefa será não deixar tal pesinho encostar no 
chão. Na segunda posição, o (a) Sr. (a) ficará de barriga para baixo e deixará a 
cabeça longe da maca, também terá uma cinta com um fio e um peso de 2 quilos. 
Novamente, o (a) Sr. (a) não poderá deixar o peso encostar no chão. A avaliação 
termina quando o Sr. (a)  deixar o peso encostar no chão e ou se queixar de dor.  

o Segundo dia: 
 Na terceira etapa iremos avaliar seu pescoço durante a execução de três 

tarefas. Sendo que duas delas incluem o uso do seu aparelho celular. Para isso 
o pesquisador (fisioterapeuta), irá colar três pecinhas (tipo pecinhas de lego) uma 
no pescoço, outra na testa e outra na parte da frente do peito (dois dedos abaixo 
do pescoço), e será montado um bonequinho estilo de videogame, do seu 
pescoço e tronco. Também será reposicionado as plaquinhas estilo dominó nos 
mesmo locais da semana anterior. Essa etapa da pesquisa terá duração máxima 
de 60 minutos. 

 Tarefa 1 - Reposicionamento da cabeça: O pesquisador 
(fisioterapeuta) irá posicionar uma tiara com uma ponteira laser na 
cabeça do Sr (a) e uma venda em seus olhos. O avaliador pedirá 
que o senhor olhe para frente e grave mentalmente a posição da 
sua cabeça. Em seguida o senhor será orientado para realizar uns 
movimentos tais como, olhar para os lados (rodando com a 
cabeça), olhar para cima e para baixo movimentando o pescoço e 
voltar para a posição inicial. 
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 Tarefa 2 – Digitar mensagem de texto: O pesquisador 
(fisioterapeuta) irá solicitar que Sr. (a) pegue o seu celular e digite 
uma mensagem de texto.  

 Tarefa 3 – usar o aparelho cecular.  O pesquisador irá solicitar que 
o Sr. (a)  utilize o seu celular como desejar por 10 minutos. 

Pode acontecer do Sr.(a) sentir dor, desconforto ou tontura durante a 
avaliação da força que ocorrerá no primeiro dia, na segunda etapa da avaliação. 
Portanto, o Sr.(a) pode interromper os testes a qualquer momento caso não se 
sinta à vontade de dar seguimento. 

 Somente os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações 
obtidas; os resultados das avaliações serão de uso exclusivo dessa pesquisa, e 
na divulgação dos mesmos sua identidade será mantida em segredo. Existe um 
risco mínimo de quebra de sigilo de dados, que será controlado com o uso de 
senhas nos arquivos e computadores que armazenarão os dados. 

 O Sr.(a) não receberá nenhum benefício direto pela participação da 
pesquisa. No entanto sua participação é importante, pois os resultados desta 
pesquisa nos ajudarão a propor, no futuro, novos métodos de avaliação  para 
dor de cabeça tipo enxaqueca e dor no pescoço. Sua participação não é 
obrigatória. Pela sua participação, o Sr.(a) não receberá nenhum tipo de seguro 
de vida ou saúde que possa beneficiá-lo, mas oferecemos auxílio transporte. 
Caso sinta-se prejudicado(a) ou lesado(a) por participar da pesquisa, o Sr.(a) 
deverá buscar indenização nas leis vigentes no Brasil.  

O Sr.(a) pode se informar sobre o andamento do estudo e tem a liberdade 
em retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer problema. 

Este documento possui duas vias iguais. Caso o Sr(a). aceite participar, 
as duas vias serão assinadas  pelo Sr(a). e pelo pesquisador responsável em 
todas as páginas,  uma via será entregue ao Sr(a) e a outra ficará com o 
pesquisador responsável. 

Eventuais dúvidas sobre os aspectos éticos relacionados à essa pesquisa 
devem ser elucidados junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, através do número 
(16)3602-2228. 

Nome do participante: ______________________________________ 
Assinatura do participante:__________________________________ 

Data: ___/___/____ 
Pesquisador Responsável:___________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável:______________________ 

Data: ___/___/_____ 
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APÊNDICE 2 - Ficha de Triagem 

 

Origem paciente: (  ) ACEF (   ) __________________ Data: ___/___/___ 

Nome:_____________________________________Reg.HC._________ 

Idade___EstadoCivil:________Profissão:_____Escolaridade:________ 

Peso: _____________Altura:______________ 

Cidade:____________________Telefone:________________________ 

ANAMNESE 

Diagnóstico: _______________________________________________ 

Doenças Associadas: ________________________________________ 

Medicamentos:______________________________________________ 

História de trauma na face ou pescoço? ( )Não ( )Sim Local: ________ 

Tempo?________ 

Já realizou algum tratamento fisioterapêutico para a região da face ou do 

pescoço?  (  ) Sim (  ) Não         Tempo?_________ 

Hérnia/ degeneração discal na cervical: (  ) Não   (   )Sim 

Artrite / Artrose: (  ) Não   (   )Sim 

CEFALEIA 

Cefaleia nos últimos 3 meses?  (S) (N) Aura: (S) (N) 

Data da última crise:______ 

Frequência de crises (dias de dor/mês):_______ 

Duração das crises/horas:____ 

Anos de dor te cabeça:________________ 

Relação com período/fato/acontecimento:________________________ 

Agrava com esforço físico:( )Sim ( )Não    Desperta pela dor: (  ) Sim (  ) Não 

Fotofobia:(  ) Sim (  ) Não     Fonofobia:(  ) Sim  (  ) Não     

Osmofobia:(  ) Sim (  ) Não Náusea/ Vômito  (  ) Sim (  ) Não 

Rinorréia /Lacrimejamento (  ) Sim (  ) Não Ptose Palpebral (  ) Sim (  ) Não 

 

Localização da dor: 

(  )Hemicranina: (  )Direita/(  )Esquerda (  )Temporal: (  )Direita/(  )Esquerda 

(  )Occiptal: (  )Direita/(  )Esquerda          (  )Holocraniana             

(  )Frontal  (  )Outro:_____________________ 

Tipo de dor: ( ) queimação  ( ) pulsatil    ( )pressão 
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Intensidade da crise:        

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

possível  

Dor no momento:  

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

possível  

 
CERVICALGIA 
Você costuma ter dor no pescoço? (  )   Sim (  ) Não    

No último mês você teve essa dor? (  )   Sim (  ) Não    

Se você teve dor no pescoço, responda: com que frequência?  

(     ) todos os dias do mês   (     ) entre 1 a 7 dias por mês 

(     ) mais de 15 dias por mês  (     ) entre 4 e 11 crises por ano 

(     ) entre 8 e 15 dias por mês  (     ) menos de 4 crises no ano 

Há quanto tempo você tem dor no pescoço? 

(  ) menos de 3 meses  (  ) menos de 2 anos  (  ) 2 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos 

(  ) mais de 10 anos  

 

Intensidade de dor na maioria dos dias: 
Sem dor    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      maior dor 

possível  

Dor na avaliação (0-10): __________  
 

 


