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Resumo 

 

CARVALHO GF. Alterações no equilíbrio funcional em pacientes com migrânea 

crônica e episódica. [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo,  Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, 2016. 89f. 

 

Estudos recentes verificaram a presença de distúrbios relacionados ao equilíbrio postural 

estático e agilidade em pacientes com migrânea com e sem aura, sugerindo uma dependência 

alterada nos sistemas sensoriais que controlam o equilíbrio. No entanto, não são conhecidas as 

alterações dinâmicas e funcionais, tampouco a influência da cronicidade sobre estes 

parâmetros. O objetivo deste estudo foi identificar as alterações de equilíbrio dinâmicas e 

funcionais em pacientes com migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura 

(M) e indivíduos controle (GC). Foram avaliados 35 indivíduos em cada grupo, triados do 

Ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais do HC-FMRP, por meio do teste modificado 

de integração sensorial do equilíbrio, limites de estabilidade, sentado para em pé, subida e 

descida do degrau, caminhada e caminhada tandem, realizados no equipamento Balance 

Master®. Além disso, os pacientes foram avaliados quanto ao relato de quedas e foram 

aplicados os questionários FES-1 e DHI. Os dados foram analisados por meio do teste exato 

de Fisher e ANCOVA no software SAS 9.2 com nível de significância de 5%. Os resultados 

deste estudo sugerem que pacientes com migrânea apresentam alterações de equilíbrio em 

todos os testes avaliados em comparação ao grupo controle (p<0,05). Pacientes MA e MC 

apresentaram pior desempenho que o grupo M em duas condições do teste modificado de 

integração sensorial do equilíbrio. Além disso, o grupo MA e MC apresentaram maior relato 

de história quedas, número de quedas no último ano, maior incapacidade devido à tontura e 

preocupação com quedas superior comparado ao grupo M (p<0,001). Pacientes com migrânea 

apresentam em geral um impacto funcional decorrente das alterações de equilíbrio, que é 

exacerbado na presença de aura e cronicidade. Futuros estudos com o objetivo de investigar 

aspectos clínicos e implementação de estratégias de avaliação e reabilitação da deterioração 

do controle postural podem ser benéficas para esta população. 

 

Palavras-chave: Cefaleia, enxaqueca, equilíbrio, avaliação da incapacidade, reabilitação, 

fisioterapia. 

 

 



Abstract 

 

CARVALHO GF. Functional balance impairment in patients with episodic and chronic 

migraine. [thesis]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, 

2016. 89p. 

 

Recent studies have demonstrated the presence of impairment of the static postural control 

and agility in patients with migraine with and without aura, suggesting an altered dependency 

of the sensorial systems accounted to control the corporal balance. However, neither the 

dynamic and functional changes nor the chronicity influence on the postural control of 

migraine patients have been investigated. The objective of this study was to identify the 

dynamic and functional changes in patients with chronic migraine (CM), migraine with aura 

(MA) and without aura (M) and controls (CG). It was assessed 35 patients in each group, 

screened from the Headache and Craniofacial Pain outpatient clinic from the HC-FMRP, 

through the tests: modified clinical test of sensory interaction in balance, limits of stability, sit 

to stand, step up and over, walk across and tandem walk, performed at the Balance Master 

System®. In addition, patients completed a questionnaire regarding the self-report of falls, 

FES and DHI. The data was contrasted using Fisher’s exact test and ANCOVA in the SAS 

9.2 and level of significance of 5%. Patients with migraine presented balance changes in all 

outcomes of all tests compared to controls (p<0.05). Patients with MA and CM exhibited 

greater history of falls, more falls during the prior year, greater handicap due dizziness, and 

concern about falls compared to M (p<0.001). This study suggests the presence of functional 

impact due balance changes in patients with migraine, which becomes worse due the presence 

of aura and chronicity. Future studies that investigate the clinical aspects and implement 

assessment and rehabilitation strategies regarding the postural control deterioration might 

benefit patients with migraine. 

 

Keywords: Headache, migraine, balance, handicap assessment, rehabilitation, physical 

therapy. 
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Alterações no equilíbrio funcional em pacientes com migrânea crônica e episódica 

1. INTRODUÇÃO 

 

A migrânea é uma doença neurológica caracterizada por cefaleia e sintomas 

associados.1 Além da dor de cabeça de moderada a forte intensidade, o paciente pode 

apresentar alterações no controle postural.2-13 A comorbidade com a queixa de tontura é um 

fator comum nesta população,14-18 especialmente em pacientes que relatam a presença de aura 

migranosa.1,4  

Estudos prévios reportaram maior deslocamento do Centro de Pressão (CP) na 

plataforma de força em pacientes com migrânea comparados a indivíduos controles3-7,9,10,13 e 

em pacientes com outros tipos de cefaleias.8 Pacientes com migrânea com aura demonstram 

uma maior oscilação comparados ao migranosos sem aura.4 

A etiologia das alterações do controle postural nestes pacientes ainda é desconhecida, 

mas pode estar relacionada à presença de microisquemias no território das artérias vértebro-

basilares, especialmente incidindo sobre o cerebelo,19-21 tronco encefálico e ouvido 

interno.22,23 Associada ou decorrente desta condição, pode ser observado ainda anomalias no 

funcionamento do sistema otoneurológico em pacientes com migrânea.7,13,24,25 As disfunções 

otoneurológicas são mais severas nos migranosos com aura7 e está estabelecida uma 

correlação positiva entre a frequência de crises e presença de aura com a quantidade de lesões 

isquêmicas na região do cerebelo.19-21,26-28 

No entanto, a repercussão funcional destas alterações, tampouco a influência de 

diferentes tipos de migrânea no controle postural ainda é desconhecido. Assim, este estudo 

visou explorar estes aspectos em pacientes com diferentes subtipos de migrânea e indivíduos 

sem dor de cabeça. 
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Alterações no equilíbrio funcional em pacientes com migrânea crônica e episódica 

1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.1. MIGRÂNEA 

 

A migrânea é uma cefaleia primária de manifestação episódica, caracterizada por uma 

combinação de alterações neurológicas, gastrointestinais e autonômicas.29,30 É considerada 

uma doença neurovascular, com alterações vasculares secundárias a uma ativação neuronal 

excessiva, causada por uma disfunção primária cerebral.30 A hiperexcitabilidade do sistema 

nervoso central presente em pacientes com migrânea é determinado geneticamente e 

influenciado por fatores ambientais.31 

 

1.1.2. EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO 

 

A migrânea é considerada a segunda cefaleia primária mais predominante, com 

prevalência populacional de 12%, sendo mais prevalente no sexo feminino (17 a 20%) 

comparado ao masculino (4 a 6%).32-34 O pico de prevalência da migrânea gira em torno dos 

anos produtivos de idade, de 22 aos 55 anos,34 e apresenta prévio início no sexo masculino em 

relação ao feminino. Além disso, a migrânea com aura se inicia em indivíduos mais jovens 

comparada à migrânea sem aura.33  

Devido à sua prevalência na idade produtiva, a migrânea provoca impacto 

significativo na economia e no bem-estar social devido à grande incapacidade gerada pela 

dor.35 Cerca de 92% das mulheres e 89% dos homens com migrânea apresentam severa 

incapacidade ou precisam de repouso no leito, reduzindo significativamente a qualidade de 

vida.33 Por isso, a migrânea ocupa a sexta posição dentre as doenças crônicas com maior 

número de anos vividos com incapacidade de acordo com a Global Burden of Disease 

Survey,36 gerando despesas anuais aos serviços de saúde no Brasil ao redor de R$ 144 mil 

reais/ano.37 

 

1.1.3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

As migrânea é considerada uma síndrome que pode variar em relação a duração, 

intensidade, frequência e presença de sintomas associados.38  
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Estes pacientes apresentam um aumento da excitabilidade cortical comparados a 

indivíduos sem cefaleia, respondendo facilmente a estímulos extrínsecos e intrínsecos, mesmo 

no período intercrise. Apresentam sensibilidade aumentada à luz, ao som, movimento, cheiro 

e outros estímulos sensoriais.39  

Em 75,9% dos pacientes, a resposta a estes estímulos desencadeia uma crise 

migranosa. Os principais fatores desencadeantes, denominados triggers, descritos pelos 

pacientes são: alterações emocionais (estresse), alterações hormonais na mulher (período 

menstrual), jejum prolongado, mudanças climáticas, distúrbios do sono, perfumes ou odores, 

dor cervical, luminosidade, bebidas alcoólicas, fumaça, tipos específicos de alimentos e 

atividade física excessiva.38,39 

Uma crise de migrânea é didaticamente dividida em quatro fases temporais que podem 

se sobrepor ou mesmo estar ausentes: sintomas premonitórios (pródromo), aura, a fase de dor 

e o período de resolução da crise (pósdromo) (Figura 1). 

 

Figura 1. Divisão temporal de uma crise de migrânea. 

 

A. Pródromo 

 

Cerca de 72% dos migranosos apresentam sintomas físicos e/ou cognitivos predizendo 

o aparecimento de uma crise,40,41 que são relatados de horas até dias antes de um episódio 

migranoso.38 Dentre os sintomas mais comuns se encontram alterações do humor, distúrbios 

do sistema digestório e mudanças de apetite, dificuldade de concentração, irritabilidade, 

fadiga, rigidez cervical, bocejos repetidos e alterações no sono.1,38,41 Mesmo pacientes com 

alto nível de instrução podem apresentar dificuldade em reconhecer tais sintomas.38   
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B. Aura 

 

Cerca de 25% dos portadores de migrânea apresentam sintomas neurológicos focais 

transitórios e completamente reversíveis, chamados de aura.42 A aura pode anteceder a fase de 

dor, acompanhá-la ou surgir como manifestação isolada da crise, com duração obrigatória de 

5 a 60 minutos.38 

A mesma pode se manifestar como alucinações visuais, vertigem, parestesias, paresias 

ou disfasias. Os pacientes que não apresentam este sintoma são diagnosticados com migrânea 

sem aura. A aura é dividida em três subtipos de acordo com os sintomas referidos pelo 

paciente: migrânea com aura típica, migrânea basilar e migrânea hemiplégica.1 

A migrânea com aura típica inclui as seguintes categorias de aura: 

 Aura típica visual – presente em cerca de 90% dos pacientes com aura e consiste na 

presença de alucinações visuais, pontos de luminosidade intermitentes, escotomas, 

pequenas manchas no campo visual, flashes, pontos cegos centrais ou paracentrais, 

hemianopsias, espectros de fortificação, macro e micropsias (mudanças de cor e forma 

dos objetos); 

 Aura típica sensitiva – é caracterizada pela presença de formigamento e/ou dormência 

que usualmente atinge a região da mão, face e língua; 

 Aura típica disfásica – estão presentes disfasias e distúrbios de linguagem.1 

 

A aura hemiplégica inclui alterações motoras como hemiparesia somados ao sintomas 

de uma aura típica. Por apresentar sintomas motores, este tipo de aura é considerado um 

subtipo caracterizado por diferenças genéticas e fisiopatológicas em relação a pacientes com 

aura típica. A aura do tipo basilar se caracteriza por presença de disartria, vertigem, zumbido, 

diplopia, ataxia ou diminuição no nível de consciência.1  

 

C. Fase de dor e sintomas acompanhantes 

 

A cefaleia da migrânea é classicamente descrita como pulsátil, unilateral, de 

intensidade moderada a forte e geralmente é agravada por esforço físico rotineiro. A dor pode 

durar de 4 a 72 horas (habitualmente menos de 24 horas) e as localizações mais comuns são 

frontal e temporal. Entre os sintomas acompanhantes predominam náuseas, vômitos, fotofobia 
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e fonofobia.1,38 Algumas destas características podem estar ausentes e o diagnóstico da 

migrânea é realizado de acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias (Tabela 1).1 

 

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

International Classification of Headache Disorders – 3rd edition beta.1 

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 quarto 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 vômitos  

2. Fotofobia e fonofobia 

E. Não atribuída a outro transtorno 

 

Além dos sintomas acompanhantes já citados, conforme a cefaleia progride, podem 

estar presentes outras alterações que não são consideradas critérios para o diagnóstico da 

migrânea, mas também são decorrentes da excessiva ativação cortical. Estes podem ser de 

origem autonômica (congestão nasal, rinorréia, lacrimejamento, ptose palpebral, bocejos, 

poliúria, diarreia), emocional (depressão e irritabilidade), cognitiva (déficit de atenção, afasia, 

amnésia transitória, desorientação temporo-espacial) e/ou sensorial (além da foto e fonofobia 

podem estar presentes quadros de hipersensibilidade muscular, alodinia cutânea e 

osmofobia).43,44 

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 igual 

ou superior a 15 dias dentro de um mês, é diagnosticado com crônica.1,45 A cronicidade da 

migrânea está relacionada à outras comorbidades dolorosas e emocionais, sendo considerada 

altamente incapacitante e de difícil manejo. Além disso, pacientes com migrânea crônica 

comumente apresentam uma associação com abuso de medicamentos – fator relacionado com 

o aumento da frequência de crises e agravamento da migrânea.45-47 A cronificação da 

migrânea está relacionada à mudanças no processamento e nos limiares de ativação da dor.42 
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D. Pósdromo 

 

Após o período da cefaleia, cerca de 68% dos pacientes com migrânea apresentam 

alguns sintomas associados com a resolução da crise. Eles frequentemente se sentem 

cansados, letárgicos, irritados ou apáticos, com alterações no humor e na capacidade de 

concentração, que podem permanecer durante dias. Alguns atipicamente relatam euforia e 

disposição e outros, depressão, anorexia, tontura e mal-estar.29,48 

 

1.1.4. FISIOPATOLOGIA DA MIGRÂNEA 

 

Devido à grande associação de diversos sintomas, a migrânea não é mais vista como 

só uma cefaleia, mas sim como uma disfunção neurológica complexa, que afeta múltiplas 

regiões corticais, subcorticais e estruturas do tronco cerebral que regulam as funções 

autonômicas, afetivas, cognitivas e sensorais.44 Esta disfunção encefálica na regulação do 

tráfego sensorial resulta em um estado de susceptibilidade à crises, que dentre vários 

sintomas, pode incluir a cefaleia.42,49 

As crises de migrânea se iniciam 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 trigeminovascular.50 

O pródromo está relacionado a distúrbios na atividade neuronal nas regiões do córtex, 

diencéfalo e/ou estruturas no tronco cerebral, secundários à uma hipersensibilidade 

dopaminérgica.50,51 

Já 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 3 a 4 mm/min.1,52,53 O 

funcionamento neuronal anormal nesta fase causa um decréscimo da demanda metabólica 

com uma consequente redução transitória do fluxo sanguíneo cerebral.42 

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

núcleo trigeminal, no tronco cerebral. Alguns autores acreditam que a DCA também pode 

estar presente em migranosos sem aura, se manifestando de forma subclínica.42,49 

A ativação do sistema trigeminovascular desencadeia uma liberação dos 

neurotransmissores CGRP e SP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina e substância P) 
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no espaço perivascular das meninges, que interagem com outras substâncias liberadas pelo 

próprio vaso e por fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas, provocando vasodilatação e 

aumento da permeabilidade vascular com consequente extravasamento de plasma. Este 

processo, chamado de inflamação neurogênica, é difundido por meio das redes perivasculares 

devido a excitação do sistema trigeminal. A estimulação das aferências nociceptivas 

trigeminais geram estímulos algógenos que serão levados ao gânglio trigeminal, ao tálamo e 

finalmente ao córtex, originando a percepção de dor.29,40,42,49 

Os sintomas de fotofobia são desencadeados por uma alteração da resposta ao 

estímulo visual decorrente do bombardeamento de sinais nociceptivos pela via 

trigeminovascular na convergência com o córtex visual, que está hiperexcitado em 

migranosos.50 Já a fonofobia pode ser decorrente de uma desinibição no tronco cerebral 

mediado por um estado de hipofunção serotoninérgica causando uma falha no processamento 

do input acústico.54 Os sintomas de náusea e vômitos são desencadeados por uma disfunção 

autonômica na região cinzenta periarquedutal do quarto ventrículo.55 

As alterações presentes na fase do pósdromo ainda não estão bem elucidadas. As 

mesmas podem estar relacionadas à ativação persistente de estruturas do tronco cerebral 

envolvidas na fase de pródromo ou podem ser causadas por mecanismos neurais 

completamente diferentes.48 

As alterações hemodinâmicas presentes na crise de migrânea são mais evidentes na 

presença de aura, onde há uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos cerebrais mais definida.42  

Em consequência as alterações vasculares são verificadas regiões de micro isquemias 

em migranosos, especialmente naqueles com aura, no território das artérias vértebro-basilares 

com maior comprometimento do cerebelo.19-21 Além do cerebelo, o tronco encefálico e o 

sistema vestibular também podem ser atingidos pela isquemia.22 

Acredita-se que a migrânea com aura pode ser responsável por anormalidades na 

substância branca cerebral, por hipoperfusão e infartos cerebelares, além de alterações 

cocleovestibulares.21,22,56 É possível ainda, que a depressão alastrante, presente na crise de 

aura, possa produzir sintomas vestibulares.57  

A repetição sucessiva destes mecanismos relacionados a inflamação neurogênica 

podem resultar em desarranjo irreversível do sistema nervoso periférico e central,13 com 

permanente disfunção do tronco cerebral, cerebelo28,58
 e alterações nas vias centrais 

vestibulares.3,6,8,59
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Além disso, as alterações locais durante as crises, como ativação neuronal excessiva, 

inflamação neurogênica e liberação de neuropeptídeos e citocinas podem causar diretamente 

danos nos tecidos cerebrais de migranosos.60  

Alguns fatores podem influenciar a presença destas alterações. Estudos de imagem 

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

encontradas especialmente no cerebelo.21,26-28 Portanto além da presença da aura, a 

cronicidade pode ser fator agravante para presença de alterações isquêmicas. 

 

1.1.5. ALTERAÇÕES NOS SISTEMAS SENSORIAIS RELACIONADOS AO CONTROLE 

POSTURAL EM PACIENTES COM MIGRÂNEA 

 

Em associação à migrânea, é verificada alta prevalência dos sintomas de vertigem e 

tontura, sensibilidade ao movimento14-16,61,62 e alterações no equilíbrio postural tanto estático 

quanto dinâmico.3,8,11-15,63 

Cerca de 38% dos pacientes com migrânea relatam também a presença de sintomas de 

tontura e vertigem.64 Além disso, 58% dos migranosos apresentam evidências de disfunção 

vestibular, distúrbios vestíbulo-cerebelares e oculomotores, baseados em avaliações 

laboratoriais otoneurológicas,13,24,25,28 que podem estar presentes independentemente da 

queixa de tontura.59,65 Celebisoy et al5 e Teggi et al13 demonstraram um déficit no controle 

postural de pacientes com migrânea em comparação à migrânea associada à queixa de 

vertigem, descrita por alguns autores como migrânea vestibular. No entanto, o mesmo não foi 

evidenciado por Furman et al,6 Panichi et al10 ou Ongun et al,9 sugerindo que a disfunção 

vestíbulo-cerebelar muitas vezes pode estar presente sem nenhum sintoma clínico relatado 

pelo paciente. 

A prevalência de tontura é maior em pacientes com aura4 e assim como as alterações 

otoneurológicas, tendem a ser mais severas nestes pacientes quando avaliadas por meio da 

eletronistagmografia, vídeo-oculografia e prova calórica.7  

Estudos utilizando a posturografia como método de avaliação demonstraram 

alterações no controle postural semi-estático em migranosos,3,5-13 associada à redução dos 

limites de estabilidade,2,3 e diminuição na velocidade da marcha e marcha tandem.2-4,66 Além 

disso, foram verificados aumento no tempo de execução do teste Timed Up and Go (TUG).4 

Algumas destas alterações parecem progredir com o tempo2 e são influenciadas pela presença 

da aura.4  
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A presença de maior oscilação postural diante de estímulos realizados por meio da 

estimulação galvânica e estimulação optocinética em indivíduos com migrânea evidenciaram 

que estes pacientes apresentam distúrbios de origem central;3,11 e sugerem que as alterações 

do sistema vestibular não são compensadas com a utilização da visão.12,13 Isso pode estar 

relacionado a um quadro de alteração na dependência dos sistemas sensoriais que controlam o 

equilíbrio.12 

Ishizaki et al, compararam através da estabilometria indivíduos com migrânea, cefaleia 

do tipo tensional e controles. Os dados revelaram maior oscilação postural com os olhos 

fechados em migranosos comparados aos controles. Os pacientes com dor de cabeça do tipo 

tensional não apresentaram diferenças em relação ao controle, sugerindo que a maior 

oscilação postural seja uma característica da migrânea.8  

Por sua vez, a presença de hipermetria e movimentos balísticos durante uma tarefa de 

alcance em pacientes com migrânea com e sem aura indicam a presença de anormalidades no 

funcionamento do cerebelo.58 

 A lesões microisquêmicas em migranosos descritas anteriormente podem acarretar 

consequências clínicas e funcionais.68-71 No entanto, não existe evidência de relação 

etiológica entre as lesões e as alterações clínicas descritas nesta seção. 

 

1.1.6. AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO FUNCIONAL  

 

Os estudos que avaliaram o equilíbrio em pacientes com migrânea demonstraram 

anormalidades que são referidas em sua maioria como subclínicas ou assintomáticas;2,3,6-8,11 

ou seja, ainda não é elucidado se as alterações do controle postural encontradas em 

migranosos apresentam algum impacto funcional.  

Assim, o uso de ferramentas que permitam a quantificação da performance durante a 

execução de atividades funcionais pode ser aplicada na avaliação de pacientes com migrânea. 

Atuais técnicas têm sido desenvolvidas para mensurar os amplos aspectos relacionados ao 

controle do equilíbrio corporal, entre eles o equipamento Balance Master (NeuroCom®). Este 

sistema permite a mensuração de vários desfechos relacionados ao equilíbrio estático, 

dinâmico e ao controle motor durante atividades funcionais em indivíduos assintomáticos72-75 

e portadores de doenças específicas.76-78  

O equipamento quantifica variáveis relacionadas ao equilíbrio com alta 

confiabilidade,79 tendo sido considerado padrão ouro para a validação de uma escala clínica 
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de avaliação do equilíbrio e marcha.80 Além disso é possível realizar a reabilitação do 

controle motor e dos sistemas sensoriais do equilíbrio por meio de exercícios disponíveis 

associados a um feedback visual.81 

 Assim, movimentos dinâmicos como subir e descer degraus, transferências de sentado 

para em pé, marcha e outras diversas atividades funcionais podem ser avaliadas com precisão 

e de maneira quantitativa por meio do Balance Master®. 

 

1.1.7. AVALIAÇÃO DA TONTURA E QUEDAS 

 

De acordo com o comitê para formulação de uma classificação de disfunções 

vestibulares,82 os sintomas vestibulares podem ser classificados em três grandes grupos: 

 Tontura: definida como uma falsa percepção de movimento ou desorientação espacial; 

 Vertigem: sensação de auto-movimento quando nenhum auto-movimento está 

ocorrendo, com sensação rotatória; 

 Instabilidade ou sintomas posturais: sensação de desequilíbrio enquanto sentado, em 

pé ou andando, sem alguma preferência direcional.  

 

Além de importante a adequada diferenciação de acordo com a sintomatologia, é 

necessário também conhecer o impacto dos sintomas vestibulares na vida diária. O 

questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI) avalia a autopercepção dos efeitos 

incapacitantes provocados pela tontura, demonstrando a interferência psicológica no quadro 

clínico e no sofrimento destes pacientes, avaliando também os prejuízos funcionais 

relacionados a este sintoma. 

Tanto as alterações vestibulares quanto as anormalidades do controle postural são 

preditores para incapacidade e presença de quedas e quedas recorrentes.83-85 

Queda é definida pela Organização Mundial de Saúde como “evento que resulta em 

uma pessoa a ir inadvertidamente ao solo ou em algum nível inferior, excluindo mudanças de 

posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objetos”.86  

 A queda é considerada um problema relevante em idosos pois ocupa a segunda 

posição como causa de mortalidade e morbidade decorrente de causas externas.87 Idosos 

apresentam alta susceptibilidade à lesões decorrentes da queda, acarretando em redução da 

mobilidade, autoconfiança e qualidade de vida, contribuindo para deterioração do controle 

postural e risco de recorrência de quedas.88  
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Outro fator que contribui para a recorrência de quedas é a presença do medo de cair. O 

medo de cair tem como consequência a restrição de atividades, ansiedade e também redução 

da qualidade de vida, acarrentando em declínio funcional.89 Este pode ser avaliado por meio 

da Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I Brasil) que é uma escala que mensura o 

nível de confiança ao realizar uma série de atividades de vida diária sem cair. Este 

questionário se correlaciona com medidas de marcha e equilíbrio, predizendo quedas futuras e 

declínio funcional.90 

 

1.2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

Apesar da maior prevalência de alterações do sistema vestibular a anormalidades no 

sistema de controle postural, não está estabelecido se pacientes com migrânea apresentam 

algum prejuízo em atividades funcionais, como subir e descer degraus ou transferências de 

sentado para em pé. Além disso, é desconhecida a prevalência de quedas, presença de 

preocupação com quedas ou o impacto gerado pela presença da tontura nesta população. Os 

efeitos da aura ou cronicidade sobre os parâmetros relacionados ao equilíbrio dinâmico de 

migranosos e variáveis relacionadas às quedas também é desconhecido. 

A partir das evidências de que a migrânea com aura e a cronicidade ocasionam 

alterações nos sistemas de controle do equilíbrio (diante do maior dano observado por estes 

parâmetros no SNC), a hipótese do trabalho é que estes indivíduos apresentam mais distúrbios 

de locomoção e alterações funcionais em relação aos migranosos sem aura e indivíduos 

controle. Além disso, é esperado que pacientes com migrânea apresentem maior preocupação 

com quedas e maior impacto na qualidade de vida devido à tontura. Se a hipótese for 

verdadeira, a identificação das limitações físicas e planejamento de metas preventivas do 

deterioramento do sistema de controle postural neste grupo de pacientes é crucial.  
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2. Objetivos  
2.1 Objetivos primários 

2.2 Objetivos secundários 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

 

 Verificar a influência da migrânea crônica, migrânea com e sem aura em seis 

atividades funcionais relacionadas ao equilíbrio semi-estático e dinâmico descritas a 

seguir: teste modificado de integração sensorial do equilíbrio, limites de estabilidade, 

caminhada, caminhada tandem, teste sentado para em pé e teste de subida e descida do 

degrau. 

 

2.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

 Avaliar a prevalência de tontura bem como a autopercepção dos efeitos incapacitantes 

provocados pela mesma nos três subgrupos de migranosos. 

 Avaliar a história de quedas e autorrelato de desequilíbrio, número de quedas no 

último ano e o nível de preocupação com quedas em atividades de vida diária nestas 

mesmas populações. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. AMOSTRA 

 

Foram considerados neste estudo quatro grupos de indivíduos na faixa etária de 18 a 

55 anos, do sexo feminino, com pelo menos três crises por mês de migrânea: 

 35 pacientes com migrânea com aura (MA); 

 35 pacientes com migrânea sem aura (M); 

 35 pacientes com migrânea crônica (MC); 

 35 pacientes sem migrânea (GC). 
 

Os pacientes foram selecionados no ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/FMRP-USP, a partir da análise de prontuários. Os 

pacientes com migrânea foram diagnosticados por neurologistas especialistas em cefaleia de 

acordo com a terceira Classificação Internacional de Cefaleias (ICHD-III beta).1  

A estratificação das variáveis da amostra foi realizada por meio de um questionário 

(Apêndice A) incluindo: idade, sexo, diagnóstico, tempo da doença, número de crises por 

mês, intensidade e duração das crises, medicação utilizada, comorbidades associadas, 

autorrelato de quedas no último ano, desequilíbrio, tontura e presença de lesões decorrente 

das quedas.  

Nos grupos de migrânea com e sem aura foram considerados os pacientes com até 12 

dias de dor por mês, há pelo menos 6 meses. Pacientes com migrânea com aura foram 

incluídos se apresentassem aura típica. No grupo de migrânea crônica foram considerados os 

pacientes com mais de 15 dias de dor por mês, há pelo menos 6 meses. No grupo controle, 

foram incluídos indivíduos acompanhantes do mesmo ambulatório ou funcionários do 

hospital, sem queixa de dor de cabeça há pelo menos 20 anos.  

Foram excluídos do estudo os pacientes com: 

1. Doenças sistêmicas como fibromialgia, diabetes mellitus, artrite reumatoide, 

hipertensão arterial mal controlada e outras que interfiram na força ou na 

coordenação dos movimentos; 

2. Relato de vestibulopatias; 

3. Ter diagnóstico de qualquer outra cefaleia associada que não fosse a migrânea;  

4. Pacientes com aura hemiplégica ou aura basilar; 

5.  Índice de massa corpórea (IMC) acima de 30; 
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6. Pacientes em crise de cefaleia no momento da avaliação; 

7. Qualquer comprometimento musculoesquelético que interferisse na execução dos 

testes.  

8. Mulheres em período gestacional. 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto (Processo no 16693/2012) e antes da avaliação todos os pacientes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). 

 

3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

O procedimento foi dividido em duas etapas e realizado por dois avaliadores. O 

avaliador I realizou a triagem inicial dos sujeitos e após a triagem os mesmos foram 

conduzidos à sala de exames de maneira aleatória a fim de que o avaliador II fosse cego para 

a sua condição. Os indivíduos usuários de lentes corretivas visuais foram instruídos a 

permanecer com as mesmas durante todo o exame. 

Na sala de exames, o examinador II realizou a avaliação do equilíbrio postural por 

meio de um protocolo de testes aplicados de forma sorteada e questionários, totalizando cerca 

de 60 minutos o tempo total de coleta, descrita a seguir:  

 

3.3. BALANCE MASTER  

 

O Balance Master System® é uma ferramenta amplamente utilizada para a avaliação 

quantitativa e reabilitação de disfunções relacionadas ao controle postural.81 

É composto por duas plataformas de 1,40 m de comprimento por 0,43 cm de largura 

unidas por um pino, em cujas extremidades estão posicionadas quatro células de carga. As 

plataformas são conectadas a um computador com monitor localizado 1,85m à frente das 

mesmas e ao nível dos olhos do indivíduo, para fornecer um feedback visual (Figura 2). Os 

sensores registram as forças verticais produzidas sobre a plataforma além dos deslocamentos 

nas direções anterior-posterior, mediolateral e em sentidos combinados, coletadas em uma 

frequência de 100hz.81 

Esta ferramenta é considerada eficiente para se avaliar equilíbrio e função91 já que 

permite analisar o controle postural em diversas situações que mimetizam atividades de vida 

diária, tais como, levantar-se da posição sentada ou transpor um degrau, entre outros.91 
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De acordo com os protocolos escolhidos, é possível ter acesso à variáveis referentes ao 

tempo de reação após o comando do software, velocidade e amplitude de oscilação do centro 

de massa corporal, força aplicada, impacto, controle de direção, estabilidade e simetria, entre 

outros.81 

                Figura 2. Plataforma Neurocom Balance Master System®. 

 

3.4. PROTOCOLO DE TESTES SELECIONADOS 

 

3.4.1. TESTE MODIFICADO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL DO EQUILÍBRIO  

 

Este teste foi inicialmente proposto por Shumway Cook e Horak em 1986, e é ainda 

amplamente utilizado na avaliação do equilíbrio pois analisa a contribuição relativa dos 

receptores somatossensoriais, visuais e vestibulares na estabilidade postural, indicando de 

acordo com os padrões de distribuição sensorial, qual dos sistemas utilizados para a 

manutenção do equilíbrio está relacionado à instabilidade.92,93 

Este teste consiste em manter-se em posição ortostática durante 30 segundos sob 

quatro diferentes condições (Figura 3): 

 Olhos abertos em superfície estável (OAest); 

 Olhos fechados em superfície estável (OFest) 

 Olhos abertos em superfície instável (OAinst); 

 Olhos fechados em superfície instável (OFinst). 
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Figura 3. Teste modificado de integração sensorial do equilíbrio. Um alvo foi 

posicionado à uma distância de 2 metros do indivíduo, para fixação visual durante as 

condições com os olhos abertos. 

 

Para a avaliação em superfície instável foi utilizada uma espuma com dimensões de 

20x50x50 cm e densidade de 0,5kg/cm3. A largura da base de suporte foi definida em 3 níveis 

diferentes de acordo com a altura do voluntário, como sugerido pelo protocolo de avaliação 

do Balance Master System®.81 A distância entre os pés do indivíduo sobre a plataforma e 

espuma variou de acordo com a sua altura, sendo: de 0,76 a 1,40m, a região lateral do 

calcâneo foi posicionada na linha S (short), com 20 cm entre os pés; de 1,41 a 1,65m, o pé foi 

posicionado na linha M (medium), com 25 cm entre os pés, e; de 1,66 a 2,03m, na linha T 

(tall), com 30 cm entre os pés (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Uso da espuma sobre a plataforma de força para 

aumentar a perturbação durante o teste. Os maléolos mediais do 

voluntário foram centralizados na linha horizontal marcada na 

espuma. A largura da base de suporte foi definida de acordo com 

a altura do indivíduo nas linhas verticais marcadas na espuma.  
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A realização destas quatro condições teve o objetivo de reduzir o input dos sistemas 

sensoriais disponíveis para o paciente na manutenção do equilíbrio estático.94  

Este teste foi realizado em uma plataforma de força (AMTI - OR6-7-1000, frequência 

de coleta: 100hz) pois o Balance Master® não fornece a opção do teste com duração de 30 

segundos, tempo recomendado para a avaliação do equilíbrio corporal estático.95  

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

concentração do indivíduo durante o teste. Um alvo foi posicionado à uma distância de 2 

metros do indivíduo, para fixação visual durante as condições com os olhos abertos. O teste 

foi repetido três vezes em cada condição e a variável analisada foi a área de oscilação do 

centro de pressão (COP) (cm2). Esta variável é resultante da média composta por 85% das 

trajetórias nas direções anteroposterior e mediolateral.81 

 

3.4.2. LIMITES DE ESTABILIDADE  

 

Na posição ortostática, a manutenção do equilíbrio pode ser analisada por meio do 

modelo do pêndulo invertido, pelo qual considera-se que a situação de equilíbrio é alcançada 

quando a projeção vertical do centro de massa estiver mantida dentro dos limites da base de 

suporte, 96-98 região marcada pelo limite de estabilidade (LOS).99 O LOS é a distância máxima 

que o centro de massa de uma pessoa pode ser deslocado intencionalmente sem alterar a base 

de suporte. A realização bem-sucedida dessa tarefa é produto da complexa interação de 

sistemas neurais com componentes musculoesqueléticos.100 

Este teste quantifica as características de movimento do centro de massa associadas 

com a habilidade do indivíduo oscilar o corpo voluntariamente em oito direções no espaço.101 

Consiste na exibição na tela do computador de um sinal representativo do centro de massa do 

indivíduo, além de um alvo central e oito alvos periféricos, aleatória e individualmente 

iluminados, dispostos de modo circular, nos sentidos anterior (A), anterior-direita (AD), 

direita (D), posterior-direita (PD), posterior (P), posterior-esquerda (PE), esquerda (E) e 

anterior-esquerda (AE) (Figura 5).81 

A tela do monitor foi posicionada em frente a linha dos olhos do indivíduo, que foi 

orientado a deslocar intencionalmente o seu COP sem mudar a base de suporte até a distância 

máxima de 8 direções ordenadas aleatoriamente por sorteio, após o feedback visual e sonoro 

do equipamento, durante 10 segundos em cada direção, em sua velocidade máxima. Foi 

realizada familiarização do paciente com o teste e em seguida duas repetições para obtenção 
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de medidas confiáveis do LOS.102 

A quantificação deste teste fornece uma representação importante do equilíbrio, pois 

sua diminuição pode comprometer a realização das atividades de vida diária.103 Os parâmetros 

analisados foram: 

 Tempo de reação: intervalo de tempo entre o comando sonoro do equipamento para 

início do teste e o primeiro movimento de excursão executado pelo indivíduo; 

 Velocidade: velocidade do movimento, mensurada em graus por segundo;  

 Excursão máxima: representa a maior distância atingida durante a execução da tarefa;  

 Excursão final: representa a distância em que o indivíduo foi capaz de realizar a 

excursão e mantê-la até o final do teste. 
 

A excursão máxima e ponto final da excursão foram mensurados em percentual, sendo 

considerado 100% o limite de estabilidade máximo teórico, estimado pelo equipamento e 

normalizado de acordo com a altura do indivíduo.81  

      Figura 5. Representação da tela do teste Limites de Estabilidade  

         no equipamento Balance Master System. 

 

3.4.3. TESTE DE CAMINHADA  

 

O teste de caminhada foi realizado no Balance Master, e a partir da passagem do 

voluntário sobre a plataforma, foi possível analisar os seguintes parâmetros da marcha (Figura 

6): 

 Comprimento dos passos; 

 Largura dos passos; 

 Velocidade da marcha. 
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Pacientes com disfunções de equilíbrio, realizam compensações aumentando sua base 

de apoio com maior largura do passo para realizar a fase de balanço com mais facilidade. 

Uma diminuição do comprimento do passo pode ser ocasionada pela dificuldade em avançar a 

perna durante o balanço, por incapacidade de manter a perna de suporte por um período 

suficiente para permitir uma maior oscilação da perna oposta ou mesmo voluntariamente, com 

objetivo de reduzir a velocidade da marcha por medo de cair, por exemplo.81 

Além disso, a diminuição da velocidade de marcha apresenta correlação com a 

fragilidade e perda funcional, além de maior risco de queda.104 

Neste teste o paciente foi orientado a caminhar em sua velocidade mais ágil sem correr 

ou trotar, de um metro antes até um metro depois da plataforma, realizando cerca de dois 

passos sobre o equipamento. O teste foi repetido três vezes para maior consistência das 

características dos voluntários. 

 

3.4.4. CAMINHADA TANDEM  

 

Este teste quantifica as características do movimento de caminhar ao longo de uma 

linha marcada no comprimento da plataforma do equipamento Balance Master. A capacidade 

de caminhar com os calcanhares próximos assim que acontece uma passada indica um bom 

controle postural. O paciente foi orientado a caminhar sobre a linha central da plataforma com 

Figura 6. Representação do deslocamento durante o teste de caminhada. 

O número 1 representa a mensuração da largura do passo no eixo X e o 

número 2 representa a mensuração do comprimento do passo no eixo Y. 

Os gráficos indicam as médias destas medidas, além da velocidade de 

execução da tarefa. 
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a maior velocidade possível, após o comando do equipamento (Figura 7) e as variáveis 

fornecidas foram: 

 Largura de passo (cm): representa o erro do paciente na execução da tarefa; 

 Velocidade da marcha (cm/seg.). 

 

 

      Figura 7. Caminhada Tandem. 

 

3.4.5. TESTE DE SUBIDA E DESCIDA DO DEGRAU 

 

Este teste consistiu na avaliação da habilidade do indivíduo em transpor um degrau de 

20 centímetros de altura em sua maior velocidade, apoiando um dos pés no degrau e 

finalizando com ambos os pés posicionados à frente do degrau, alinhados (Figura 8). O teste 

foi realizado três vezes em cada perna e as variáveis obtidas para cada membro foram: 

 Tempo movimento (segundos), tempo necessário para realizar a tarefa, se iniciando no 

deslocamento do peso para a perna que não vai apoiar no degrau e finalizando ao 

impacto deste mesmo membro na superfície da plataforma após o degrau; 

 Índice de elevação (% do peso corporal), que consiste no grau de impacto máximo 

exercido sobre o pé que apoia no degrau durante o movimento de subida; 

 Índice de impacto, que consiste no nível de impacto exercido na aterrissagem (% do 

peso corporal).81 
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        Figura 8. Teste de subida e descida do degrau. 

 

O índice de elevação está relacionado à força concêntrica máxima de elevação 

exercida pela perna durante a subida do degrau. Um índice maior de elevação indica uma 

maior capacidade de produzir força concêntrica no quadríceps. O índice de impacto está 

relacionado à máxima força de impacto vertical na aterrisagem da perna na superfície da 

plataforma. Esta variável mensura o desempenho excêntrico da perna que está apoiada no 

degrau. Um alto índice de impacto é esperado se o indivíduo apresenta fraqueza muscular, 

devido a incapacidade de controlar a descida da perna até a plataforma de força.105 

 

3.4.6. TESTE SENTADO PARA EM PÉ  

 

Este teste quantifica as características do movimento em que o paciente parte da 

posição sentada para em pé. A partir da posição sentada, com 90o de flexão de quadril, joelhos 

e tornozelos, os sujeitos foram orientados a se levantar o mais rápido possível após o sinal 

sonoro do equipamento, com os braços cruzados sobre o tronco sem apoiar no banco, nas 

pernas ou mesmo abduzir os ombros (Figura 9). O teste foi repetido três vezes e as variáveis 

analisadas foram: 

 

 Tempo de movimento (segundos), tempo em que o paciente realizou a tarefa; 

 Índice de elevação (% do peso corporal): representa a produção de força dos membros 

inferiores para atingir a posição de pé completa; 

 Velocidade de movimento do CG (graus/segundos), velocidade de execução do 

movimento. 
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O teste sentado para em pé é amplamente utilizado na avaliação da funcionalidade 

pois se correlaciona com fraqueza de membros inferiores e se trata de uma habilidade 

funcional de extrema importância nas atividades da vida diária.106 

 

 

Figura 9. Teste sentado para em pé. 

 

3.5. QUESTIONÁRIOS 

 

3.5.1. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ (VERSÃO CURTA) 

 

Visto que o nível de aptidão física pode influenciar no equilíbrio, foi aplicado nos 

sujeitos desse estudo o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ, versão curta) a 

fim de se estratificar a amostra e ponderar a análise dos dados. Este questionário permite 

estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas classificando o paciente em sedentário, 

insuficientemente ativo, ativo e muito ativo107 (Anexo B). Foi proposto pela Organização 

Mundial de Saúde e validado em 12 países. A versão reduzida do questionário, utilizada neste 

estudo, apresenta sete questões, cujas informações avaliam diferentes dimensões de atividade 

física, como caminhadas e esforço físico entre as intensidades leve, moderada e vigorosa.108 

 

A classificação dos indivíduos segue os critérios a seguir: 

 Sedentário:  

- Nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos em nenhum 

dia da semana; 
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 Insuficientemente ativo:  

- Atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos em algum dia da 

semana sem atingir o critério para ser classificado como ativo; 

 Ativo: 

- Atividades vigorosas ao menos 3 dias por semana e por pelo menos 20 minutos 

em cada sessão; 

- Atividade moderada ou caminhada ao menos 5 dias por semana e ao menos 

por 30 minutos ou; 

- Qualquer atividade ao menos 5 dias por semana perfazendo no total pelo 

menos 150 minutos; 

 Muito ativo: 

- Atividades vigorosas ao menos 5 dias por semana por no mínimo 30 minutos; 

- Atividades vigorosas ao menos 3 dias por semana, com 20 ou mais minutos 

por sessão, acrescidas de atividade moderada ou caminhada ao menos 5 dias 

por semana e com ao menos 30 minutos por sessão. 

 

3.5.2. DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI BRASILEIRO) 

 

O DHI Brasileiro é um questionário que avalia a autopercepção dos efeitos 

incapacitantes provocados pela tontura (Anexo C). É composto por 25 questões, das quais 

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

resposta recebe uma pontuação, sendo: Sim – 4 pontos; Às vezes – 2 pontos; e Não – 0 

pontos.109  

A pontuação final é a soma de todas as respostas, graduadas em: 

 0 a 30 pontos: Leve deficiência; 

 31 a 60 pontos: Deficiência moderada;  

 61 a 100 pontos: Alta deficiência110 

Este questionário foi aplicado apenas nos pacientes que apresentavam queixa de 

tontura, a fim de avaliar a manifestação e o impacto da mesma nas atividades de vida diária 

destes pacientes. 

 

3.5.3. ESCALA INTERNACIONAL DE EFICÁCIA DE QUEDAS (FES-1 BRASIL) 
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O FES-I Brasil questionário possui 16 questões que avaliam a percepção pelo paciente 

da confiança no seu equilíbrio ao realizar as atividades do cotidiano (Anexo D). Por meio da 

resposta graduada em 4 níveis de preocupação com a possibilidade de quedas, é possível 

avaliar o medo de cair, fator que contribui para a ocorrência de quedas bem como pelo 

decréscimo na qualidade de vida.111,112 

O teste apresenta elevados níveis de validade, confiabilidade e reprodutibilidade111 e 

os scores variam de 16 a 64 pontos, que classificam o indivíduo em: 

 Baixa preocupação com quedas: 16-19 pontos;  

 Moderada preocupação com quedas: 20-27 pontos; 

 Alta preocupação com quedas: 28-64 pontos.112 
 

Este questionário foi aplicado em todos os voluntários do estudo. 

 

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

3.6.1. CÁLCULO AMOSTRAL 

 

O cálculo amostral foi realizado a partir de um estudo piloto e foram consideradas as 

médias dos oito desfechos mais importantes nos 4 grupos e o maior desvio padrão entre eles. 

A análise foi realizada por meio da análise de variância, com nível de significância de 5% e 

poder do teste de 80%. As comparações de interesse com relação ao grupo controle, foram 

obtidas por meio de contrastes ortogonais baseando-se em uma ANOVA.  

De todas as oito variáveis de desfecho avaliadas neste estudo, as sete descritas a seguir 

contemplaram o número de 35 ou menos indivíduos para cada grupo, na comparação entre os 

grupos de migrânea e controles: 

 Teste modificado de integração sensorial do equilíbrio; 

 Limites de estabilidade; 

 Teste de caminhada; 

 Caminhada tandem; 

 Teste sentado para em pé,  

 DHI; 

 FES. 
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3.6.2. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Primeiramente foi realizada uma análise bruta dos dados a fim de se interpretar e testar 

a homogeneidade da amostra, buscando associações e fatores confundidores. Para está análise 

foi utilizado o teste ANOVA com contrastes ortogonais. Para as variáveis categóricas foi 

utilizado o Teste Exato de Fisher. 

Após esta análise, os dados foram analisados novamente com o teste ANCOVA com 

contrastes ortogonais considerando os seguintes confundidores: idade, nível de atividade 

física, tempo de cefaleia, presença de tontura dentro e fora da crise, IMC e número de 

medicamentos profiláticos em uso (0, 1 ou 2+). Estas covariáveis foram incluídas no modelo 

estatístico para eliminação de possíveis confundidores na análise da hipótese alternativa com 

o objetivo de demonstrar a relação entre os subtipos de migrânea e as variáveis testadas 

ponderadas por estes fatores. O nível de significância estatística adotado foi de α<0.05 e os 

testes foram realizados no software SAS 9.2. 

Além disso, foi calculado o tamanho de efeito (ES) para os testes de equilíbrio 

funcional com a finalidade de demonstrar o grau em que o fenômeno estudado está presente 

na população. A magnitude do ES, calculado por meio do d de Cohen, é interpretada como 

um índice de relevância clínica sendo 0,2 considerado pequeno, 0,5 como moderado e >0,8 

grande ES. Quanto maior este índice, maior a diferença entre grupos e maior a relevância 

clínica dos resultados.113 

Também foi calculada a razão de prevalência (RP) a partir da prevalência de quedas 

no último ano em todos os grupos, com o objetivo de verificar a relação entre a presença de 

migrânea e possível associação com o risco de quedas. Todos os resultados foram reportados 

utilizando-se a média ou diferença média entre os grupos, complementadas com o respectivo 

Intervalo de Confiança 95% (IC95%). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. AMOSTRA 

 

O processo de coleta dos dados foi iniciado em junho de 2013 e finalizado em 

dezembro de 2014. Foram coletados 140 pacientes, cujas características demográficas são 

apresentadas na Tabela 2.  

Não foram observadas diferenças na idade e nível de atividade física entre os grupos, e 

não houve diferença na intensidade da dor de cabeça entre grupos de indivíduos com 

migrânea (grupos M, MA e MC) (p>0,05).  

Como esperado, a ingestão de medicação foi menor no GC em relação a todos os 

grupos de migrânea (p<0,05). Os medicamentos prescritos em uso pelos pacientes foram, em 

ordem de maior frequência: topiramato, amitriptilina/nortriptilina, sertralina, 

atenolol/propranolol, ácido valpróico, clonazepam, pregabalina, fluoxetina, carbamazepina, 

clorpromazina, flunarizina, lamotrigina, diazepam, venlafaxina e alprazolam. Cerca de 10 

pacientes em cada subgrupo de migrânea não estavam sob uso de nenhuma medicação e 

nenhum paciente ingeriu analgésicos ou anti-inflamatórios nas prévias 24 horas aos testes. 

Dois pacientes do grupo controle estavam sob diário de antidepressivos e três estavam em uso 

de medicação anti-hipertensiva. A maioria dos pacientes com migrânea se apresentaram com 

prescrição de diferentes tipos de medicações associadas em diferentes doses, por se tratar de 

um ambulatório terciário.  

O IMC foi menor nos indivíduos controle e no grupo M em comparação com 

pacientes com MA (p<0,05). O grupo M apresentou menos anos de doença e menor tempo de 

duração da crise em comparação aos pacientes com MA e MC (p<0,05). Pacientes com MC 

apresentaram maior número de crises de migrânea do que pacientes com M e MA (p<0,05), 

(Tabela 2). 

Nenhum dos confundidores considerados na análise exerceu significante efeito sobre 

todas as variáveis avaliadas (p>0,05 para idade, IMC, IPAQ, tempo de início dor de cabeça, 

presença de tontura e ingestão de medicamentos). Mesmo assim, os confundidores foram 

mantidos na análise devido a possibilidade de efeito sobre os níveis de significância 

apresentados. 
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Tabela 2. Valores médios e desvio padrão das variáveis demográficas da amostra – média e IC 95%. 

 GC (n=35) M (n=35) MA (n=35) MC (n=35) 

Idade (anos) 35,9 (32,6 a 39,2) 34,8 (32,1 a 37,5) 37,2 (34,0 a 40,5) 36,8 (33,6 a 40,0) 

IMC (kg/cm2) 23,8 (22,6 a 25,1)* 24,1 (22,6 a 25,5)† 26,7 (25,0 a 28,2) 25,9 (24,4 a 27,4) 

Tempo de Cefaleia (anos) - 14,9 (12,0 a 17,9)‡ 19,7 (15,7 a 23,1) 19,1 (15,9 a 22,3) 

Frequência de crises (dias/mês) - 5,4 (4,5 a 6,3) 5,0 (3,9 a 6,1) 19,6 (16,3 a 23,0)§ 

Duração das crises (horas) - 13,8 (5,9 a 21,6)‡ 29,6 (18,2 a 41,0) 26,1 (17,1 a 45,4) 

Intensidade de dor (EVN) - 7,5 (7,3 a 7,6) 7,8 (7,5 a 8,0) 8,5 (8,0 a 8,6) 

Número de medicações ingeridas diariamente 0,37 (0,1 a 0,6)|| 2,17 (1,6 a 2,7) 3,17 (2,7 a 3,6) 2,97 (2,5 a 3,4) 

IPAQ 

Sedentário 0% 0% 0% 12,4% 

Insuficientemente ativo 29% 55,6% 55,6% 31,3% 

Ativo 52% 38,9% 44,4% 56,3% 

Muito ativo 19% 5,6% 0% 0% 

IMC: índice de massa corpórea, EVN: escala visual numérica, GC: grupo controle, M: migrânea sem aura, MA: migrânea com aura grupo, MC: 

migrânea crônica. p<0,05: *GC versus MA and MC, †M versus MA, ‡M versus MA e MC, §MC versus M e MA, ||GC versus M, MA e MC. 
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4.2. TESTE MODIFICADO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL DO EQUILÍBRIO 

 

Não houve diferença na área de deslocamento para a condição OAest entre os grupos 

GC (1,2 cm2 IC 95% 1,05 a 1,34), M (1,52 cm2 IC 95% 1,26 a 1,77), MA (2,47 cm2 IC 95% 

1,97 a 2,97) e MC (3,23 cm2 IC 95% 2,21 a 4,24) (p>0,05). No entanto, os resultados para a 

condição OFest exibiram valores de área de deslocamento superiores para MA (4,49 cm2 IC 

95% 3,21 a 5,77) e MC (4,53 cm2 IC 95% 3,03 a 6,04), em comparação ao GC (1,53 cm2 IC 

95% 1,31 a 1,74) (p=0,02). O grupo M (2,1 cm2 IC 95% 1,61 a 2,59) não apresentou nenhuma 

diferença em relação aos outros grupos nesta condição (p>0,06) 

Para a condição OAinst, o GC (5,09 cm2 IC 95% 4,63 a 5,56) e grupo M (5,58 cm2 IC 

95% 5,03 a 6,14) apresentaram valores de área de deslocamento menores do que indivíduos 

com MA (8,75 cm2 IC 95% 7,31 a 10,18) e MC (8,82 cm2 IC 95% 7,66 a 9,97) (p<0,02). As 

mesmas diferenças entre os grupos reportados para a condição OAinst também foram 

observados para a condição OFinst (GC: 14,82 cm2 IC 95% 13,72 a 15,92; M: 17,27 cm2 IC 

95% 15,39 a 19,14; MA: 21,87 cm2 IC 95% 19,09 a 24,66; MC: 22,44 cm2 IC 95% 19,92 a 

24,95), mas com uma magnitude de diferença maiores entre os grupos (p<0,0001) (Figura 

10). 
 

Figura 10. Teste modificado de integração sensorial do equilíbrio. GC: grupo controle, M: migrânea 

sem aura, MA: migrânea com aura, MC: migrânea crônica, OAest: superfície estável com olhos 

abertos, OFest: superfície estável com olhos fechados, OAinst: superfície instável com olhos abertos, 

OFinst: superfície instável com olhos fechados. *p<0,02 GC versus MA e MC. †p<0,02 M versus MA 

e MC. 
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Tamanho de Efeito (ES) 

 

As diferenças entre o GC versus grupo MA e MC no teste modificado de integração 

sensorial do equilíbrio, revelaram ES moderados para as condições OAest (MA: 0,67, MC 

0,54, p<0,05), OFest (MA: 0,63, MC: 0,54, p<0,05), OAinst (MA: 0,66, MC: 0,82, p<0,05) e 

OFinst (MA: 0,64, MC: 0,76, p<0,05).  

Além disso foram verificados moderados ES entre os grupos M e MA nas condições 

OFest (MA: 0,48, p<0,05) e OAinst (MA: 0,56, p<0,05); e M versus MC na condição OAinst 

(MC: 0,69, p<0,05) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3. Tamanhos de efeito e IC 95% das diferenças entre controles (GC), grupo de 

migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura (M) no teste modificado de 

integração sensorial do equilíbrio. 

 
OAest (cm2) OFest (cm2) OAinst (cm2) OFinst (cm2) 

GC versus M 
0,30  

(-0,18 a 0,76) 

0,29  

(-0,18 a 0,76) 

0,18  

(-0,29 a 0.65) 

0,31  

(-0,17 a 0.78) 

GC versus MA 
0,67*  

(0,18 a 1,14) 

0,63*  

(0,14 a 1,10) 

0,66*  

(0,18 a 1,14) 

0,64*  

(0,16 a 1,12) 

GC versus MC 
0,54*  

(0,06 a 1,01) 

0,54*  

(0,06 a 1,01) 

0,82*  

(0,32 a 1,30) 

0,76*  

(0,27 a 1,24) 

M versus MA 
0,46  

(-0,02 a 0,95) 

0,48*  

(0,00 a 0,94) 

0,56*  

(0,08 a 1,04) 

0,37  

(-0,10 a 0,84) 

M versus MC 
0,45  

(-0,03 a 0,92) 

0,42  

(-0,06 a 0,89) 

0,69*  

(0,20 a 1,17) 

0,45  

(-0,03 a 0,92) 

*Tamanhos de efeito médios e grandes com nível de significância <0,05. OAest: superfície 

estável com olhos abertos, OFest: superfície estável com olhos fechados, OAinst: superfície 

instável com olhos abertos, OFinst: superfície instável com olhos fechados. 
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4.3. LIMITES DE ESTABILIDADE 

 

Indivíduos do GC exibiram em geral valores de tempo de reação menores do que os 

indivíduos de todos os grupos de migrânea em todas as direções do movimento. Para 

movimentos na direção A, foram observados menores valores de tempo de reação no CG em 

comparação com pacientes do grupo MA (p<0,02). Para movimentos nas direções AD, D, 

PD, PE e E, observou-se diferentes valores de tempo de reação do GC em comparação aos 

grupos M, MA e MC (p<0,03). Para movimentos na direção P, o GC apresentou valores de 

tempo de reação menores em comparação ao grupo M (p<0,03). Para movimentos na direção 

AE, o GC foi diferente em comparação a pacientes do grupo M (p<0,02) e MA (p<0,03) 

(Tabela 4). 

Indivíduos com migrânea apresentaram menores valores de velocidade de movimento 

comparados ao GC. Para movimentos nas direções A, D, PD, P, E e AE, indivíduos controle 

foram mais rápidos do que os grupos M, MA e MC (p<0,04). Para movimentos na direção E, 

também foram observadas diferenças entre M e MA (p=0,04). Para movimentos na direção 

AD, indivíduos controle apresentaram maiores valores de velocidade dos movimentos do que 

MA (p=0,01) e M (p<0,02). Para movimentos na direção PE, o GC apresentou diferentes 

valores de velocidade de movimento em comparação com indivíduos com MC (p=0,02) e MA 

(p=0,01) (Tabela 5). 

Indivíduos do GC apresentaram excursão final maiores do que indivíduos com 

migrânea. Para movimentos nas direções AD, D, PD, P e E, o GC apresentou valores de 

excursão final maiores em relação aos indivíduos do grupo M, MA e MC (p<0,03). Para 

movimentos na direção A, o GC apresentou maior excursão final em comparação com 

pacientes MA (p=0,01) e M (p<0,02). Para os movimentos nas direções PE e AE, foram 

observadas diferenças entre o GC e pacientes com MA (p=0,01) e GC comparado a MC 

(p<0,02) (Tabela 6). 

Todos os grupos de migrânea apresentaram menores valores de excursão máxima em 

todas as oito direções testadas durante os testes LoS comparados aos indivíduos controle 

(p<0,01) (Tabela 7).
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Tabela 4. Tempo de reação do teste Limites de Estabilidade (segundos) – média (IC 95%). 

 
A AD D PD P PE E AE 

GC 
0,82† 

(0,72 a 0,93) 

0,75*  

(0,65 a 0,85) 

0,73*  

(0,64 a 0,82) 

0,68*  

(0,61 a 0,76) 

0,67‡ 

(0,58 a 0,75) 

0,71*  

(0,64 a 0,79) 

0,69*  

(0,60 a 0,78) 

0,71†‡  

(0,63 a 0,79) 

M 
0,97  

(0,84 a 1,10) 

0,96  

(0,84 a 1,07) 

1,01  

(0,79 a 1,23) 

0,99  

(0,86 a 1,13) 

0,92  

(0,67 a 1,17) 

1,02  

(0,81 a 1,23) 

1,03  

(0,86 a 1,20) 

0,97  

(0,79 a 1,16) 

MA 
1,06  

(0,93 a 1,19) 

1,00  

(0,87 a 1,14) 

1,09  

(0,96 a 1,22) 

0,99  

(0,86 a 1,12) 

0,86  

(0,70 a 1,01) 

0,92  

(0,79 a 1,06) 

0,98  

(0,84 a 1,12) 

1,00  

(0,87 a 1,13) 

MC 
0,95  

(0,81 a 1,08) 

0,95  

(0,82 a 1,08) 

0,98  

(0,86 a 1,10) 

0,90  

(0,74 a 1,05) 

0,81  

(0,69 a 0,93) 

1,04  

(0,86 a 1,23) 

1,03  

(0,88 a 1,17) 

0,89  

(0,77 a 1,02) 

A: anterior, AD: anterior direita, D: direita, PD: posterior direita, P: posterior, PE: posterior esquerda, E: esquerda, AE: anterior esquerda. GC: grupo controle, 

M: migrânea sem aura, MA: migrânea com aura, MC: migrânea crônica. *GC versus M, MA and MC, p<0,03; ‡GC versus M, p<0,03; †GC versus MA, 

p<0,02. 
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Tabela 5. Velocidade de movimento do teste Limites de Estabilidade (graus/segundo) – média (IC 95%). 

 
A AD D PD P PE E AE 

GC 
5,04* 

(4,27 a 5,80) 

4,78†‡  

(4,20 a 5,36) 

5,54*  

(4,93 a 6,14) 

4,57* 

(4,10 a 5,04) 

3,23* 

 (2,88 a 3,59) 

4,08||‡  

(3,51 a 4,65) 

5,51*§  

(4,75 a 6,26) 

5,17*  

(4,52 a 5,81) 

M 
3,74  

(3,18 a 4,29) 

3,94  

(3,40 a 4,49) 

3,80  

(3,31 a 4,29) 

3,33  

(2,81 a 3,84) 

2,56  

(2,07 a 3,05) 

3,53  

(3,01 a 4,05) 

4,52§ 

(3,80 a 5,24) 

4,35  

(3,69 a 5,01) 

MA 
3,51  

(2,97 a 4,04) 

3,73 

 (3,03 a 4,42) 

3,43  

(2,83 a 4,03) 

2,91 

 (2,51 a 3,30) 

2,29 

 (1,90 a 2,68) 

2,95  

(2,54 a 3,37) 

3,48  

(2,95 a 4,01) 

3,71  

(3,17 a 4,24) 

MC 
3,62  

(3,01 a 4,23) 

4,02  

(3,40 a 4,64) 

3,78 

 (3,20 a 4,35) 

3,26 

 (2,71 a 3,81) 

2,12  

(1,74 a 2,51) 

3,15  

(2,73 a 3,57) 

4,00 

 (3,43 a 4,58) 

3,81  

(3,26 a 4,36) 

A: anterior, AD: anterior direita, D: direita, PD: posterior direita, P: posterior, PE: posterior esquerda, E: esquerda, AE: anterior esquerda. GC: grupo 

controle, M: migrânea sem aura, MA: migrânea com aura, MC: migrânea crônica. *GC versus M, MA e MC, p<0,04; †GC versus M, p<0,02; ‡GC versus 

MA, p=0,01; ||CG versus MC, p=0,02; §M versus MA, p=0,04. 
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Tabela 6. Excursão final no teste Limites de Estabilidade (% da máxima excursão estimada) – média (IC 95%). 

 
A AD D PD P PE E AE 

GC 
86,8†‡  

(81,1 a 92,6) 

99,6*  

(94,8 a 104,3) 

82,3*  

(76,4 a 88,2) 

86,2* 

 (80,3 a 92,1) 

61,7* 

 (56,7 a 66,6) 

79,0§‡  

(72,3 a 85,8) 

81,3* 

 (77,1 a 85,5) 

94,7§‡ 

(89,9 a 99,5) 

M 
77,6  

(71,4 a 83,8) 

86,2  

(79,3 a 93,0) 

72,4 

(65,4 a 79,3) 

71,9 

(66,1 a 77,6) 

49,4 

(44,6 a 54,3) 

71,7 

(64,9 a 78,5) 

74,5 

(70,0 a 78,9) 

89,9  

(85,0 a 94,7) 

MA 
70,7 

(64,9 a 76,6) 

75,7  

(68,9 a 82,4) 

65,6 

(59,2 a 72,1) 

68,3 

 (61,7 a 74,9) 

49,0  

(43,9 a 54,1) 

64,5 

(58,6 a 70,3) 

69,1 

(64,5 a 73,8) 

81,3 

(75,8 a 86,7) 

MC 
78,0 

(72,3 a 83,7) 

82,2 

(73,6 a 90,8) 

69,1 

 (62,4 a 75,9) 

69,5 

(62,0 a 77,0) 

46,3 

(41,2 a 51,4) 

64,6  

(57,1 a 72,0) 

71,3 

(65,9 a 76,7) 

82,2  

(75,5 a 89,0) 

A: anterior, AD: anterior direita, D: direita, PD: posterior direita, P: posterior, PE: posterior esquerda, E: esquerda, AE: anterior esquerda, GC: grupo 

controle, M: migrânea sem aura, MA: migrânea com aura, MC: migrânea crônica. *GC versus M, MA and MC, p<0,03; †GC versus M, p<0,02; ‡GC versus 

MA, p=0,01; §GC versus MC, p<0,02. 
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Tabela 7. Excursão Máxima no teste Limites de Estabilidade (% da máxima excursão estimada) – média (IC 95%). 

 
A AD D PD P PE E AE 

GC 
97,5*  

(93,3 a 101,8) 

103,4*  

(99,2 a 107,6) 

95,4* 

 (92,0 a 98,8) 

96,7* 

 (91,7 a 101,7) 

74,7*  

(70,1 a 79,3) 

89,6* 

 (84,6 a 94,6) 

91,7* 

 (88,2 a 95,2) 

101,7* 

 (97,8 a 105,9) 

M 
87,6 

(83,3 a 91,9) 

90,3  

(83,1 a 97,6) 

80,3  

(73,9 a 86,8) 

81,3  

(74,6 a 87,9) 

61,8 

(56,4 a 67,2) 

80,4 

 (74,1 a 86,7) 

81,3 

 (75,4 a 87,3) 

94,3 

 (90,1 a 98,6) 

MA 
83,6 

(79,3 a 87,8) 

88,6 

 (83,9 a 93,2) 

78,7 

(74,6 a 82,9) 

79,5  

(74,8 a 84,1) 

60,7  

(56,8 a 64,4) 

76,8 

 (72,5 a 81,0) 

77,7 

 (74,2 a 81,3) 

89,1 

(85,0 a 93,1) 

MC 
88,6  

(84,5 a 92,6) 

94,1  

(89,0 a 99,1) 

81,6 

 (77,9 a 85,2) 

80,6  

(75,1 a 86,0) 

57,6  

(52,2 a 63,0) 

76,0 

 (71,1 a 80,9) 

81,0 

 (76,9 a 85,1) 

93,1 

 (89,1 a 97,1) 

A: anterior, AD: anterior direita, D: direita, PD: posterior direita, P: posterior, PE: posterior esquerda, E: esquerda, AE: anterior esquerda. GC: grupo controle, 

M: migrânea sem aura, MA: migrânea com aura, MC: migrânea crônica. *GC versus M, MA e MC, p<0,01. 
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Tamanho de Efeito (ES) 

 

No tempo de reação do teste LOS, o tamanho de efeito foi moderado na comparação 

entre GC versus M e MC (M: 0,64, MC: 0,65, p<0,05) e grande para comparação entre GC 

versus MA (MA: 0,81, p<0,05). Na velocidade de movimento deste mesmo teste foram 

verificados moderados a grandes ES na comparação do GC versus grupos de migrânea (M: -

0,61, MA: -0,93, MC: -0,77, p<0,05). Na variável excursão máxima também foram 

observados ES moderados e grandes entre o GC versus grupos de migrânea (M: -0,60, MA: -

1,51, MC: -0,77, p<0,05) e entre M versus MA (MA: -0,87, p<0,05). Na variável excursão 

final, foram verificados grandes tamanhos de efeito nas comparações entre GC versus grupos 

de migrânea (M: -1,57, MA: -1,19, MC: -0,96, p<0,05) e entre M versus MA e MC (MA: 

0,60, MC: 0,72, p<0,05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Tamanhos de efeito e IC 95% das diferenças entre controles (GC), grupo de 

migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura (M) no teste limites de 

estabilidade. 

 

Tempo de 

reação (seg.) 

Velocidade de 

movimento (o/seg.) 

Excursão 

máxima (%) 

Excursão final 

(%) 

GC versus M 
0,64*  

(0,16 a 1,12) 

-0,61*  

(-1,08 a -0,12) 

-0,60  

(-1,07 a -0,11)* 

-1,57  

(-2,09 a -1,02)* 

GC versus MA 
0,81*  

(0,32 a 1,29) 

-0,93*  

(-1,41 a -0,42) 

-1,51  

(-2,02 a -0,96)* 

-1,19  

(-1,68 a -0,67)* 

GC versus MC 
0,65*  

(0,16 a 1,13) 

-0,77  

(-1,25 a -0,28)* 

-0,77  

(-1,25 a -0,28)* 

-0,96  

(-1,44 a -0,45)* 

M versus MA 
0,02  

(-0,45 a 0,49) 

-0,30  

(-0,77 a 0,17) 

-0,87  

(-1,35 a -0,37)* 

0,60  

(0,11 a 1,07)* 

M versus MC 
-0,09  

(-0,56 a 0,38) 

-0,16  

(-0,62 a 0,31) 

-0,21  

(-0,68 a 0,26) 

0,72  

(0,23 a 1,20)* 

*Tamanhos de efeito médios e grandes com nível de significância <0,05.  

**Foi utilizado para cálculo a média das oito direções do teste limites de estabilidade. 

 

 

4.4. TESTE DE CAMINHADA E CAMINHADA TANDEM 

 

No teste de caminhada, o GC realizou a tarefa em maior velocidade que pacientes M, 

MA e MC (p<0,0001). O GC também apresentou maior comprimento de passo em relação ao 

grupo M (p=0,0004), MA (p=0,0009) e MC (p=0,0003). Além disso, a largura do passo foi 
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diferente entre GC versus MA (p=0,005) e CG versus MC (p=0,03). Não houve evidência da 

diferença entre subgrupos de migrânea neste teste (Tabela 9). 

O teste de caminhada tandem também revelou diferenças na velocidade entre o GC e 

todos os pacientes migranosos (p<0,0001). A largura do passo na caminhada tandem foi 

menor no GC em contraste com o grupo M (p=0,006), MA (p=0,0005) e MC (p=0,03). Os 

pacientes com migrânea não apresentaram diferenças entre si neste teste (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Média e IC 95% nas variáveis dos testes de caminhada e caminhada tandem em 

controles (GC), migranosos crônicos (MC), migranosos com aura (MA) e sem aura (M). 

 
GC M MA MC 

TESTE DE CAMINHADA 
    

Velocidade (cm/seg.) 
109,3* 

(105,8 a 113,0) 

92,9  

(89,5 a 96,3) 

90,7  

(87,4 a 94,1) 

90,2  

(87,3 a 93,1) 

Comprimento de passo (cm) 
75,6† 

(72,8 a 78,5) 

66,7  

(64,4 a 69,1) 

65,4  

(62,3 a 68,4) 

65,3  

(62,8 a 67,8) 

Largura do passo (cm) 
12,8‡  

(11,9 a 13,6) 

14,0  

(13,3 a 14,8) 

14,9  

(14,3 a 15,6) 

14,4  

(13,6 a 15,1) 

CAMINHADA TANDEM 
    

Velocidade (cm/seg.) 
26,1* 

(25,1 a 27,2) 

18,0  

(16,9 a 19,1) 

19,6 

 (18,6 a 20,7) 

17,1 

 (16,0 a 18,3) 

Largura do passo (cm) 
5,9§ 

 (5,7 a 5,1) 

6,5  

(6,3 a 6,7) 

6,7  

(6,4 a 7,0) 

6,4  

(6,2 a 6,6) 

*p<0,0001 GC versus M, MA, MC. 
†p=0,0004 GC versus M, p=0,0009 GC versus MA, p=0,0003 GC versus MC. 
‡p=0,005 GC versus MA, p=0,03 GC versus MC. 
§p=0,006 GC versus M, p=0,0005 GC versus MA, p=0,03 GC versus MC. 

 

 

Tamanho de Efeito (ES) 

 

Para a velocidade no teste de caminhada, as diferenças entre CG versus grupos de 

migrânea apresentaram ES grandes (M: -0.90, MA: -1,03 e MC: -1.12, p<0,05). As diferenças 

entre CG versus grupos de migrânea no comprimento do passo do teste de caminhada tiveram 

ES moderados (M: -0.66, MA: -0,68 e MC: -0.75, p<0,05). Para a largura passo neste mesmo 
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teste, um ES moderado de 0,54 (p<0,05) foi encontrado apenas entre CG contra MA (Tabela 

10). 

No teste de caminhada tandem, os ES das diferenças entre CG versus grupos de 

migrânea na variável velocidade foram considerados grandes (M: -1,44, MA: -1,16 e MC: -

1,55, p<0,05). Para a largura do passo neste teste, as diferenças entre CG versus M e MA 

apresentaram moderados ES (M: 0,56 e MA: 0,57, com p<0,05) (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10. Tamanhos de efeito e IC 95% das diferenças entre controles (GC), grupo de 

migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura (M) nos testes de caminhada e 

caminhada tandem. 

TESTE DE 

CAMINHADA 
Velocidade (cm/seg.) Largura do passo (cm) 

Comprimento do 

passo (cm) 

GC versus M -0,90 (-1,38 a -0,40)* 0,29 (-0,18 a 0,76) -0,66 (-1,14 a -0,18)* 

GC versus MA -1,03 (-1,51 a -0,52)* 0,54 (0,06 a 1,01)* -0,68 (-1,15 a -0,19)* 

GC versus MC -1,12 (-1,61 a -0,6)* 0,38 (-0,09 a 0,85) -0,75 (-1,23 a -0,26)* 

M versus MA -0,12 (-0,59 a 0,35) 0,25 (-0,22 a 0,72) -0,09 (-0,56 a 0,37) 

M versus MC -0,16 (-0,63 a 0,31) 0,10 (-0,37 a 0,56) -0,11 (-0,58 a 0,36) 

CAMINHADA 

TANDEM   
 

GC versus M -1,44 (-1,95 a -0,90)* 0,56 (0,07 a 1,03)*  

GC versus MA -1,16 (-1,66 a -0,65)* 0,57 (0,09 a 1,04)*  

GC versus MC -1,55 (-2,07 a -1,00)* 0,43 (-0,05 a 0,90)  

M versus MA 0,30 (-0,18 a 0,76) 0,12 (-0,35 a 0,58)  

M versus MC -0,14 (-0,61 a 0,33) -0,10 (-0,57 a 0,37)  

*Tamanhos de efeito médios e grandes com nível de significância <0,05. 

 

4.5. TESTE DE SUBIDA E DESCIDA DO DEGRAU 

 

No teste de subida e descida, foram observadas diferenças no tempo de execução de 

ambas as pernas esquerda e direita entre CG versus M (p=0,0006), grupo MA e MC 

(p<0,0001). O índice de elevação foi maior em ambas as pernas do GC em comparação com 

M (p<0,02), MA e MC (p<0,0001). Ainda quanto ao índice de elevação de ambas as pernas, 
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houve evidência de diferença entre M e MA (p<0,01). O índice de impacto também foi maior 

em ambas as pernas do GC em contraste com o grupo M (p=0,005), grupos MA e MC 

(p<0,0001). Os demais grupos de migrânea não apresentaram diferenças entre si neste teste 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11. Média e IC 95% nas variáveis do teste de subida e descida do degrau em controles (GC), 

migranosos crônicos (MC), migranosos com aura (MA) e sem aura (M). 

 
Tempo de movimento (seg.) 

Índice de elevação  

(% peso corporal) 

Índice de impacto  

(% peso corporal) 

 Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita 

GC 
1,3* 

(1,3 a 1,4) 

1,3* 

(1,3 a 1,4) 

48,2† 

(45,9 a 50,6) 

52,6† 

(50,1 a 55,0) 

76,1§ 

(69,3 a 82,9) 

82,1§ 

(76,0 a 88,1) 

M 
1,6 

(1,5 a 1,6) 

1,6 

(1,5 a 1,6) 

43,0‡ 

(40,2 a 45,8) 

45,5‡ 

(42,7 a 48,2) 

61,91 

(56,2 a 67,6) 

56,7 

(51,3 a 62,1) 

MA 
1,7 

(1,61 a 1,8) 

1,7 

(1,6 a 1,8) 

36,5 

(34,1 a 38,9) 

38,6 

(36,4 a 40,8) 

50,9 

(47,3 a 54,6) 

55,3 

(51,3 a 59,3) 

MC 
1,7 

(1,6 a 1,8) 

1,7 

(1,6 a 1,8) 

38,8 

(36,7 a 40,9) 

40,7 

(38,7 a 42,7) 

55,8 

(51,7 a 59,9) 

56,9 

(53,4 a 60,4) 

* p=0,0006 GC versus M, p<0,0001 GC versus MA e MC. 
†p=0,02 GC versus M, p<0,0001 GC versus MA e MC. 
‡p<0,01 M versus MA. 
§p=0,005 GC versus M, p<0,0001 GC versus MA e MC. 

 

Tamanho de Efeito (ES) 

 

No teste subida e descida do degrau, foram observados grandes ES para as diferenças 

no tempo de movimento entre CG versus MA e MC no membro inferior esquerdo (MA: -0,95 

e MC: -0,82, p<0,05) e direito (MA: -1,16 e MC: -1,02, p<0,05). Foram também encontrados 

ES moderados entre CG versus M, e entre M versus MA apenas para o tempo de movimento 

da perna direita (-0,53, p<0,05). No índice de elevação, as diferenças entre CG versus grupos 

de migrânea tiveram ES grandes para o membro inferior esquerdo (M: 0,82, MA: 0,91 e MC: 

1,05, p<0,05) e direito (M: 0,98, MA: 1,07 e MC: 1,05, p<0,05). Para a variável índice de 

impacto, ES moderados e grandes foram encontrados entre CG versus MA e MC no membro 

inferior esquerdo (MA: -0,89 e MC: -0,70, p<0,05) e direito (MA: -1,01 e MC: -0,98, p 
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<0,05). Para a perna direita, um índice de impacto com ES grande também foi encontrado 

para a diferença entre o GC versus M (-0,85, p<0,05) (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Tamanhos de efeito e IC 95% das diferenças entre controles (GC), grupo de migrânea 

crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura (M) no teste subida e descida do degrau. 

 

Tempo de 

movimento 

(seg.) E 

Tempo de 

movimento 

(seg.) D 

Índice de 

elevação E 

(% do PC) 

Índice de 

elevação D 

(% do PC) 

Índice de 

impacto E 

(% do PC) 

Índice de 

impacto D 

(% do PC) 

GC versus 

M 

-0,39  

(-0,86 a 0,09) 

-0,53*  

(-1,00 a -0,04) 

0,82*  

(0,32 a 1,29) 

0,98* 

(0,47 a 1,46) 

-0,44  

(-0,91 a 0,04) 

-0,85*  

(-1,33 a -0,36) 

GC versus 

MA 

-0,95*  

(-1,44 a -0,45) 

-1,16*  

(-1,66 a -0,64) 

0,91*  

(0,41 a 1,39) 

1,07*  

(0,56 a 1,56) 

-0,89*  

(-1,37 a -0,39) 

-1,01*  

(-1,49 a -0,50) 

GC versus 

MC 

-0,82*  

(-1,30 a -0,32) 

-1,02*  

(-1,51 a -0,52) 

1,05*  

(0,54 a 1,54) 

1,05*  

(0,54 a 1,54) 

-0,70*  

(-1,17 a -0,21) 

-0,98*  

(-1,47 a -0,48) 

M versus 

MA 

-0,48  

(-0,95 a 0,0) 

-0,53*  

(-1,01 a -0,05) 

0,26  

(-0,21 a 0,73) 

0,06  

(-0,41 a 0,53) 

-0,44  

(-0,91 a 0,04) 

-0,06  

(-0,53 a 0,41) 

M versus 

MC 

-0,33  

(-0,79 a 0,15) 

-0,38  

(-0,85 a 0,10) 

0,27  

(-0,20 a 0,74) 

0,16  

(-0,31 a 0,63) 

-0,24  

(-0,71 a 0,23) 

0,01  

(-0,46 a 0,48) 

*Tamanhos de efeito médios e grandes com nível de significância <0,05. D: direito, E: esquerdo. 

 

4.6. TESTE DE SENTADO PARA EM PÉ 

 

No teste de sentado para em pé, foi observada diferença entre o GC em comparação 

aos grupos M, MA e MC na variável de transferência de peso e índice de elevação (p<0,002). 

Não foram observadas diferenças entre os grupos na variável velocidade do CG (Tabela 13).  

 

Tabela 13. Média e IC 95% nas variáveis do teste sentado para em pé em controles 

(GC), migranosos crônicos (MC), migranosos com aura (MA) e sem aura (M). 

 

Transferência de peso 

(seg.) 

Índice de elevação 

(% peso corporal) 

Velocidade do CG 

(graus/seg) 

GC 0,4 (0,4 a 0,4)* 24,7 (23,4 a 26,0)† 3,9 (3,8 a 4,2) 

M 0,6 (0,5 a 0,6) 20,2 (18,9 a 21,5) 3,5 (3,2 a 3,8) 

MA 0,6 (0,5 a 0,6) 18,4 (17,0 a 19,7) 3,7 (3,4 a 4,1) 

MC 0,5 (0,5 a 0,6) 19,9 (18,7 a 21,2) 3,7 (3,4 a 4,0) 

CG: centro de gravidade  

* p=0,0004 GC versus M, p<0,0001 GC versus MA, p=0,002 CG versus MC. 
†p=0,002 GC versus M, p=0,0006 CG versus MA, p=0,01 CG versus MC. 
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Tamanho de Efeito (ES) 

 

No teste sentado para em pé, foram observados os ES moderados entre CG versus 

grupos de migrânea (M: 0,63, MA: 0,62 e MC: 0,50, p<0,05). As diferenças no índice de 

elevação demonstraram ES moderado e grande entre CG versus M e MA (-0,66 e -0,93, 

respectivamente, p<0,05) (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Tamanhos de efeito e IC 95% das diferenças entre controles (GC), grupo de 

migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA) e sem aura (M) no teste sentado para em pé. 

 

Transferência de peso 

(seg.) 

Índice de elevação  

(% do PC) 

Velocidade do CG 

(o/seg.) 

GC versus M 0,63 (0,14 a 1,10)* -0,66 (-1,13 a -0,17)* -0,32 (-0,79 a 0,15) 

GC versus MA 0,62 (0,13 a 1,09)* -0,93 (-1,41 a -0,43)* -0,13 (-0,60 a 0,34) 

GC versus MC 0,50 (0,20 a 0,97)* -0,72 (-1,19 a 0,23) -0,17 (-0,64 a 0,30) 

M versus MA 0 (-0,47 a 0,47) -0,27 (-0,74 a 0,20) 0,18 (-0,29 a 0,65) 

M versus MC -0,12 (-0,59 a 0,35) -0,04 (-0,51 a 0,43) 0,15 (-0,32 a 0,62) 

*Tamanhos de efeito médios e grandes com nível de significância <0,05. PC: peso corporal 

 

 

 

4.7. TONTURA E DHI BRASILEIRO 

 

Não foram observadas diferenças quanto à presença de tonturas dentro da crise entre 

grupos de indivíduos com migrânea (grupos M, MA e MC) (p>0,05). A presença de tontura 

fora da crise foi menor no GC em relação a todos os grupos de migrânea (p<0,0001). Os 

pacientes do grupo M também relataram tontura fora da crise em menor frequência 

comparados a pacientes do grupo MA e MC (p <0,0001).  

O GC apresentou menor score no DHI Brasileiro em comparação a todos os pacientes 

com migrânea (p<0,0001). Foi encontrada também diferença entre o M versus MA e MC 

neste mesmo score (p<0,0001). De acordo com os scores de corte, indivíduos do GC e M 

apresentaram leve deficiência devido à tontura, enquanto indivíduos do grupo MA e MC 

apresentaram deficiência moderada de acordo com o DHI (Tabela 15). 
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Dentro do score total do DHI Brasileiro, foram observados maiores níveis de 

autopercepção de incapacidade dentro dos aspectos funcionais, seguido de aspectos físicos e 

por fim os aspectos emocionais, com diferença observada entre os grupos (p<0,05) (Figura 

11). 

 

Tabela 15. Média e desvio padrão da pontuação do DHI e prevalência de tontura dentro e 

fora das crises de migrânea. 

 GC M MA MC 

Tontura dentro da crise - 43% 43% 49% 

Tontura fora da crise 9%* 29%† 51% 40% 

DHI Brasileiro (pontos) 
4,6*  

(-0,1 a 9,3) 

19,5†  

(12,7 a 26,2) 

44,7  

(36 a 53,3) 

41,4  

(33 a 49,7) 

DHI: Dizziness Handicap Inventory, *p<0.0001: GC versus M, MA e MC; †p<0.0001: M versus 

MA e MC. 

 

 

 

 
Figura 11. Níveis de autopercepção de incapacidade de acordo com as dimensões físicas, funcionais e 

emocionais do questionário DHI Brasileiro. GC: grupo controle, M: migrânea sem aura, MA: 

migrânea com aura, MC: migrânea crônica. *Teste exato de Fisher, p<0.05. 

* 
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4.8. QUEDAS E FES-I BRASIL 

 

Foi observada diferença entre os grupos nas variáveis autorrelato de história de quedas 

e de desequilíbrio, sendo verificada maior frequência nos grupos MA e MC (p<0,0001).  

Dentre os migranosos com autorrelato de quedas, foi verificado maior número de quedas no 

último ano nos grupos MA e MC em relação ao grupo GC (p<0,009) (Tabela 16). Nenhum 

dos pacientes relataram lesões graves devido às quedas, como fraturas ou concussões. As 

queixas mais comuns após a ocorrência de quedas foram: arranhões, hematomas, entorses de 

tornozelo ou dor de curta duração nas costas, mão e/ou cabeça.  

A razão de prevalência (RP) de quedas em pacientes do grupo M foi de 2,75 vezes (IC 

95%: 0,9 a 7,8) em relação ao GC (p>0,05). Os pacientes com MA apresentaram uma RP de 

7,2 vezes (IC 95%: 2,8 a 18,4) em relação ao GC (p<0,05), e de 2,6 vezes (IC 95%: 1,6 a 4,4) 

em relação aos pacientes M (p<0,05). Os pacientes com MC apresentaram uma RP de 4,5 (IC 

95%: 1,7-12,0) vezes em referência ao GC (p<0,05) e de 1,6 (IC 95%: 0.9 a 2.9) em relação 

ao grupo M (p>0,05) (Tabela 16). 

O GC apresentou menor score no questionário FES-I Brasil em comparação a todos os 

grupos de migrânea e o grupo M obteve menor score comparado aos grupos MA e MC (M: 

26,2 IC 95%: 23,8 a 28,7; MA: 31 IC 95%: 28,1 a 33,9; MC: 32,2 IC 95%: 29,1 a 35,2; 

p<0,05). De acordo com a pontuação de corte, o GC e M apresentaram moderada 

preocupação com quedas, enquanto o grupo M e MA apresentaram alta preocupação com 

quedas (Tabela 16). 
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Tabela 16. Prevalência e número de quedas no último ano (média e DP), razão de 

prevalência de quedas (RP e IC 95%) e pontuação no questionário FES-I (score e IC 

95%) dos grupos migrânea crônica (MC), migrânea com aura (MA), sem aura (M) e 

grupo controle (GC). 

 GC  M MA MC 

História de quedas 11%* 31% 82% 51% 

Autorrelato de 

desequilíbrio 
6%* 63% 86% 63% 

Lesão devido à queda 8,6%* 37,1% 65,7% 40% 

Quedas (n último ano) 1 (0)† 
1,7  

(1,1 a 2,15) 

2,7 

(1,8 a 3,5) 

2,7  

(1,8 a 3,5) 

FES-I (pontos) 
20‡ 

(18,7 a 21,3) 

26,2§ 

(23,8 a 28,7) 

 31  

(28,1 a 33,9) 

32,2 

(29,1 a 35,2) 

Razão de prevalência     

Ref.: GC - 
2.75 

(0.9 a 7.8) 

7.2** 

(2.8 a 18.4) 

4.5** 

(1.7 a 12.0) 

Ref.: M 
2.75 

(0.9 a 7.8) 
- 

2.6** 

(1.6 a 4.4) 

1.6 

(0.9 a 2.9) 

FES-I: Escala de Eficácia de Quedas. *p<0,0001 teste exato de Fisher. 
†p<0,009, GC versus MA e MC;  
‡p<0,0002, GC versus M, MA e MC; 
§p<0,007, M versus MA MC;  

**p<0.002: diferenças na razão de prevalência. Ref.: referência. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. SUMÁRIO  

 

Baseado nos resultados apresentados, podemos afirmar que a hipótese de maior 

comprometimento funcional em pacientes com migrânea com aura e migrânea crônica foi 

parcialmente confirmada. Estes dois grupos de pacientes demonstraram maior área de 

oscilação no teste modificado de integração sensorial do equilíbrio em duas situações de teste 

em comparação a migranosos sem aura; e em três condições do teste, comparados aos 

controles, dentre as quatro condições de exame aplicadas. Nos demais testes funcionais 

avaliados, a aura influenciou apenas uma variável do teste de subida e descida no degrau. 

Além disso, estes resultados revelaram um expressivo aumento no autorrelato de história de 

quedas, presença de desequilíbrio e lesões devido às quedas em pacientes com aura, seguido 

de pacientes com migrânea crônica e migrânea sem aura, comparado aos controles. Estes 

resultados refletiram um aumento no risco de prevalência de quedas de migranosos crônicos e 

com aura em relação a controles, e também em migranosos com aura em relação aos sem 

aura. Ficaram também evidentes os maiores níveis de preocupação com quedas e maior 

incapacidade relacionada à tontura nestes dois grupos de pacientes. 

No entanto, a diferença entre migranosos com aura e com migrânea crônica não 

refletiu no desempenho das atividades funcionais de caminhada, caminhada tandem, subida e 

descida do degrau, sentado para em pé e limites de estabilidade. Nestas atividades, todos os 

grupos de migranosos, incluído o grupo sem aura, apresentaram decréscimo da performance 

quando comparados ao grupo controle. Esta diferença entre controles e migranosos revelaram 

tamanho de efeitos moderados a altos, independente do subgrupo de migrânea. Além disso, é 

importante destacar que mesmo não sendo na mesma magnitude comparado aos pacientes 

com aura e crônicos, os migranosos sem aura relataram maior história de quedas, 

desequilíbrio, lesões devido à queda, apresentaram maiores scores na preocupação com 

quedas e incapacidade relacionada à tontura, quando comparados aos controles.  
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5.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Diante destes resultados, podemos especular que a influência da aura e da cronicidade 

no equilíbrio é mais evidente em protocolos de avaliação mais sensíveis ou minuciosos, como 

a avaliação do equilíbrio em tarefas que desafiam múltiplos sistemas de controle postural. 

Como exemplo no teste de integração sensorial, que comparado às atividades funcionais, 

podem apresentar menores possibilidades de adaptação e compensação durante os 

movimentos. Assim, verificamos que a presença da doença está relacionada a redução do 

equilíbrio funcional e quedas, em graus diferentes de acordo com os subgrupos de pacientes.  

A maior parte dos estudos de avaliação do controle postural semi-estático também 

demonstraram alterações em migranosos, mas o contraste com este estudo deve ser cuidadoso 

devido às variações de protocolos de teste, características da população e poder amostral. 

Alguns estudos utilizaram outras condições desafiadoras como alterações no posicionamento 

da cabeça,3,9,11 estímulos de vibração nos músculos da perna,7 estimulação optocinética,6,10,11 

ou estimulação vestibular galvânica.12 Estes estudos também não permitem o contraste de 

diferentes subgrupos de migrânea pois alguns deles avaliaram tipos diferentes de cefaleias8,12 

ou não agruparam os pacientes de acordo com o diagnóstico da ICHD,2,3,8 mas de acordo com 

a presença ou não de tontura.5,6,9,10,13 

  A presença de tontura é muito comum em migranosos. Cerca de 38% dos pacientes 

relatam este sintoma64 e 58% dos migranosos apresentam evidência laboratorial de disfunção 

no funcionamento do sistema vestibular, independente de relatar tontura ou não.59,65 Porém, a 

influência da tontura no controle postural de migranosos permanece controversa.5,6,9,10,13  

Nossos resultados demonstraram alta prevalência de tontura no período dentro da crise 

em migranosos sem aura (43%), com aura (43%) e com migrânea crônica (49%), sem 

diferença entre os grupos, concordando com Furman et al,6 Ongun et al9 e Panichi et al.10 No 

período fora da crise, a tontura foi prevalente em 29% em migranosos sem aura, 51% em 

pacientes com aura e 40% em migranosos crônicos, com diferença entre controles versus 

migranosos e migranosos sem aura versus com aura. Por meio do DHI Brasileiro, foi 

demonstrado que o sintoma de tontura está relacionado de maneira significante à incapacidade 

percebida, em diferentes graus de acordo com os subgrupos de migrânea, influenciando 

especialmente as dimensões físicas e funcionais.  

Em contraste com os testes de equilíbrio, podemos observar que a análise ponderada 

dos dados não revelou nenhuma influência da tontura dentro e fora da crise nas variáveis 
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avaliadas. O que sugere que a presença da migrânea, independente do autorrelato da tontura, 

apresenta influência no controle postural. Porém, de acordo com a autopercepção do paciente, 

mesmo que sobreposta ao quadro de migrânea, a tontura está relacionada com maior 

percepção de incapacidade funcional e física. 

Na maioria dos testes de equilíbrio avaliados neste estudo, pode ser observado que a 

magnitude e frequência da diferença entre os grupos é maior de acordo com a presença de 

aura e cronicidade. Outros estudos que avaliaram o teste modificado de integração sensorial 

do equilíbrio observaram o mesmo padrão em migranosos, mas comparado com controles2 ou 

em contraste com e sem autorrelato de vertigem.5,10 

Akdal et al3 avaliaram migranosos por meio do teste modificado de integração 

sensorial, limites de estabilidade e marcha tandem e foram encontradas diferenças entre 

migranosos e controles nas condições de superfície estável e instável com olhos abertos e 

instável com os olhos fechados, enquanto nosso estudo não demonstrou diferenças entre 

migranosos sem aura e controles nestas mesmas condições. No teste de limites de estabilidade 

foi observado menor tempo de reação e excursão máxima e no teste de marcha tandem foi 

verificado maior largura de passo e menor velocidade em migranosos comparado a controles,3 

corroborando com os nossos resultados. É importante destacar que Akdal et al3 incluíram 

pacientes com e sem aura no mesmo grupo, podendo justificar as diferenças encontradas entre 

os resultados no teste de integração sensorial do equilíbrio.  

Estudos prévios demonstraram alterações na velocidade da marcha em migranosos 

comparado a controles,3,4,66 sem diferenças no teste Timed up and go de acordo com a 

presença de aura.4 A diminuição da velocidade da marcha e aumento da largura de passo está 

diretamente relacionado com a fragilidade, deterioramento do controle postural, redução da 

funcionalidade e risco de quedas em idosos.104  

Menores índices de elevação no teste de sentado para em pé sugerem pobre controle 

motor e diminuição de força de membros inferiores.81 Além disso, a redução no desempenho 

na tarefa de subir e descer degraus está relacionada em pacientes com alto risco de queda.114 

Estas alterações encontradas nos testes funcionais sugeriram que pacientes com migrânea 

podem estar expostos a um maior risco de quedas e subsequente incapacidade funcional. 

Esta hipótese se correlaciona diretamente com o maior risco de prevalência de quedas 

verificado em pacientes com migrânea com aura em relação aos sem aura e controles, e em 

migranosos crônicos em relação aos controles. 
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É importante destacar que 82% dos migranosos com aura, 51% dos migranosos 

crônicos e 31% dos migranosos sem aura relataram pelo menos um evento de queda no último 

ano e esta prevalência é maior comparada com idosos aos 65 anos de idade e semelhante a 

idosos de 80 anos.115 Como as quedas em migranosos não estão associadas à lesões graves e 

não apresentam o mesmo impacto no dia a dia quando comparados aos idosos, podemos 

sugerir que esta evidência indica um deterioramento precoce nos sistema que controlam o 

equilíbrio em migranosos. Além disso, foi demonstrada uma consequência deste 

deterioramento, a queda, na qual é frequentemente subestimada no exame clínico destes 

pacientes. 

A presença de quedas em pacientes com migrânea pode ser subestimada por vários 

motivos. Em primeiro lugar, a população migranosa apresenta idade média em torno de 22 a 

55 anos36 e não está provavelmente sob risco de lesões graves relacionadas às quedas, pela 

ausência de doenças como osteoporose, osteoartrite, déficits cognitivos ou redução de 

reflexos protetores.116,117 Já que as quedas nesta faixa etária não levam a nenhuma lesão 

importante, os pacientes podem ignorar e omitir a sua ocorrência. O cenário oposto é 

observado em idosos, onde a presença de quedas ocupa a segunda posição de mortalidade e 

morbidade por causas externas, devido ao alto risco de lesões nesta população.87  

Outras razões para subestimação das quedas nesta população incluem a baixa 

frequência anual encontrada e o fato da dor de cabeça já representar uma condição muito 

incapacitante por si só. Assim, talvez todos os esforços sejam no sentido do manejo da dor e 

não do equilíbrio e controle postural.  

No entanto, já que as consequências das quedas são redução da mobilidade, 

autoconfiança, com consequente redução na qualidade de vida e deterioração progressiva do 

equilíbrio,88 atenção especial deve ser atribuída para os pacientes que apresentam aura e 

migrânea crônica. Este aspecto é reforçado pelos achados de altos índices de preocupação 

com quedas, detectado pelo questionário FES-1 Brasil, nestes dois grupos de pacientes. O 

medo de cair aumenta o risco de ocorrência futura de quedas, já que ele pode estar 

relacionado a restrição física, redução na qualidade de vida, incapacidade e sintomas 

depressivos.112  

Assim, nossos dados suportam a evidência de anormalidades no controle do equilíbrio 

em pacientes com diferentes subtipos de migrânea no desempenho de atividades estáticas e 

dinâmicas, que mimetizam atividades de vida diária. Além disso, fica evidente a consequência 

funcional destas alterações de equilíbrio: a presença de quedas.  
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Como a idade média da amostra deste estudo foi em torno de 36 anos de idade e existe 

evidência de progressão destas alterações ao longo de um ano,9 é fundamental destacar a 

evidência de deterioração funcional precoce nesta população. A mesma pode ter um impacto 

significativo em suas vidas, juntamente com a diminuição da qualidade de vida já conhecida 

devido à presença da dor. Assim, esforços para a investigação clínica do comprometimento do 

equilíbrio e planejamento de intervenções terapêuticas adequadas podem ser de extrema 

importância. Neste contexto, a fisioterapia pode ter um papel importante na reabilitação deste 

grupo de pacientes. 

 

5.3. LIMITAÇÕES E FORÇAS DO ESTUDO 

 

Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, não é possível realizar 

suposições sobre a etiologia das alterações de equilíbrio, já que os testes clínicos aplicados 

não são capazes de distinguir alterações de origem central ou periférica. Estudos futuros 

utilizando testes clínicos mais precisos como o Balance Master Equitest®, ou correlacionando 

os achados com testes otoneurológicos e exames de neuroimagem podem contribuir para o 

avanço no conhecimento da etiologia destas alterações em pacientes com migrânea. 

Em segundo lugar, a generalização dos resultados é apenas viável na mesma 

população em estudo, que não inclui os indivíduos do sexo masculino. De acordo com a 

maior prevalência da migrânea em mulheres, não foi viável a inclusão de homens no estudo 

devido à dificuldade da presença destes indivíduos no ambulatório de triagem. 

Em terceiro lugar, não podemos absolutamente atestar a falta de diferenças entre os 

pacientes com migrânea com aura e migrânea crônica em comparação com pacientes com 

migrânea sem aura nos testes funcionais. Observou-se um padrão de alterações maior nesses 

pacientes, que poderia ter sido evidenciada na avaliação de pacientes com maior idade, onde 

talvez a disfunção estaria exacerbada, devido à somação com a deterioração dos sistemas de 

controle postural ocasionados pelo processo de envelhecimento. 

Uma vez que as características originais da migrânea podem se modificar devido ao 

processo de cronificação e o sintoma de aura pode desaparecer, a quarta limitação está 

relacionada ao diagnóstico prévio ao processo de cronificação da migrânea. Talvez o grupo de 

migrânea crônica possa ser parcialmente constituído por pacientes que exibiram aura no 

passado, influenciando os achados neste grupo. Além disso, os pacientes com migrânea deste 

estudo são provenientes de um setor terciário, fator que pode superestimar os resultados. 
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Devido ao desenho transversal do estudo, não é possível realizar suposições sobre a 

causa-efeito das conclusões deste estudo, tampouco concluir que a migrânea aumenta o risco 

de quedas. Com a análise do risco de prevalência, é possível sugerir que a migrânea está 

associada ao risco de quedas, já que o mesmo é multifatorial e o presente estudo não avaliou 

outros fatores como alterações visuais, fraqueza de membros inferiores ou riscos ambientais. 

Futuros estudos integrando estas questões podem elucidar estes aspectos. 

No entanto, podemos ressaltar que este foi o primeiro estudo que avaliou o 

comprometimento funcional em três diferentes subtipos de migrânea incluindo a avaliação do 

desempenho de atividades presentes na vida diária, autorrelato de quedas, presença de tontura 

e medo de cair.  

Nossos dados contribuem para o melhor entendimento das consequências das 

alterações de equilíbrio, antes mencionadas como subclínicas. Se as mesmas progredirem com 

o passar do tempo, como já sugerido9 – devido a recorrência das crises de migrânea ou 

mesmo em associação ao processo de envelhecimento – a interferência na vida do paciente 

pode se exacerbar, resultando em possíveis limitações funcionais.  

Devido à presença de um adequado tamanho amostral e uma vez que a análise 

ponderou potenciais confundidores, podemos afirmar que a presença da migrânea é um fator 

independente para a presença de alterações de equilíbrio semi-estático e dinâmico, 

independente da idade, presença de tontura, IMC, tempo de doença, nível de atividade física e 

número de medicamentos em uso.  

Assim, futuros estudos direcionados para a investigação tanto do impacto destas 

alterações na qualidade de vida dos pacientes quanto a sua evolução ao longo do tempo 

podem culminar em propostas de prevenção do deterioramento dos sistemas de controle 

postural. Além disso, a associação entre métodos que avaliem diferentes dimensões do 

equilíbrio em conjunto com exames otoneurológicos e de imagem podem colaborar na 

formulação de hipóteses a respeito da etiologia destas alterações. A adequada avaliação e 

inclusão de intervenções relacionadas à reabilitação do controle postural podem beneficiar 

pacientes com migrânea, com o objetivo de prevenir o declínio funcional.  
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6. Conclusões 
6.1. Conclusões primárias  

6.2. Conclusões secundárias  

 

  



CONCLUSÕES 73 

 

Alterações no equilíbrio funcional em pacientes com migrânea crônica e episódica 

6. CONCLUSÕES 

 

6.1. CONCLUSÕES PRIMÁRIAS 

  

 A presença da migrânea exerceu influência sobre todas as atividades funcionais 

avaliadas, estando relacionada à redução do desempenho em atividades estáticas e 

dinâmicas em comparação aos indivíduos sem a doença. A presença da aura e 

cronicidade nos pacientes com migrânea piorou o controle postural diante da redução de 

informações sensoriais como visão e propriocepção no teste de equilíbrio estático. Estes 

resultados apresentam relevância clínica, já que moderados e grandes tamanhos de efeito 

foram evidenciados entre todos os grupos de migranosos, mas especialmente naqueles 

com aura e migrânea crônica, em relação a controles. 

 

6.2. CONCLUSÕES SECUNDÁRIAS 

 

 A prevalência da tontura fora de crise é maior em pacientes com migrânea com aura, 

migrânea crônica e migrânea sem aura, nesta ordem crescente de magnitude, com 

diferenças entre controles e migranosos, e migranosos com aura e crônica em relação ao 

grupo sem aura. A prevalência de tontura dentro da crise não diferiu entre os grupos de 

migrânea. Migranosos crônicos e com aura apresentam moderada incapacidade 

relacionada aos sintomas de tontura, com maiores alterações nas dimensões funcionais e 

físicas. A mesma foi classificada como leve em controles e migranosos sem aura. 

 Pacientes com migrânea com aura apresentam de forma significativa maior história de 

quedas e autorrelato de desequilíbrio e lesões devido à queda, bem como maior número 

de quedas no último ano em comparação aos demais grupos. Migranosos crônicos 

apresentam a segunda maior queixa nos mesmos itens, seguidos de migranosos sem aura, 

também com diferenças entre eles. Estas alterações demonstram maior associação com o 

risco de quedas nos grupos com aura e migrânea crônica. Migranosos crônicos e com 

aura também apresentaram alta preocupação com a possibilidade de quedas, em contraste 

com a baixa pontuação de controles e migranosos sem aura. 

 As alterações encontradas nos testes funcionais sugerem que pacientes com migrânea 

podem estar expostos a um maior risco de quedas e subsequente incapacidade funcional. 

Neste sentido, a fisioterapia pode ter um papel importante na reabilitação deste grupo de 

pacientes.
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APÊNDICE A – Ficha Inicial de Triagem dos Pacientes aplicado no  

            Ambulatório de Cefaleia – HC/FMRP-USP 
 

    AVALIAÇÃO                                                    Data: ___/___/___ 

 

Nome:____________________________________________ Escolaridade:_____________________ 

Idade__________ Estado Civil:_______________________ 

Profissão:________________________________  

Telefone: ________________________________Peso:_____________ Altura:_____________ 

 

ANAMNESE 

(   ) Migrânea sem aura.    (   ) Migrânea com aura.     (   ) Migrânea Crônica.     (   ) Controle. 

Comorbidades: _____________________________________________________________________ 

Medicamentos:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

História de trauma em MMII? (   ) Não. Local: _____________________ Tempo?___________ 

 

QUEDAS/VERTIGEM 

 

História de quedas: ______________ N. quedas no último ano: _________________ 

Tropeços/Desequilíbrios: _________________________Há quanto tempo:_________ 

Lesão decorrente: ____________________Causa: ____________________________ 

 

Presença de vestibulopatias: (  ) Sim (   ) Não 

Presença de tontura? (  ) Sim (  ) Não  Fora da crise:   (  ) Sim  (  ) Não 

Sintomas: (   ) vertigem (rotatória)  (   ) Outro: ___________________________________ 

 

CEFALEIA 

 

Cefaleia nos últimos 3 meses?  (S)  (N)   Aura:  (S)    (N)      Anos de cefaleia: ____________ 

Frequência de crises/mês:_____ Duração das crises/horas:______ Intensidade da dor: ______ 

Localização da dor:  (  ) Hemicraniana   (  ) Holocraniana 

(  ) Frontal   (  ) Temporal 

(  ) Occiptal   (  ) Outro: ____________ 

Dor na avaliação: (  ) Não   Eva: __________ 
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ANEXO A – Aprovação pelo Comitê de Ética. 
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ANEXO B – Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ. 
 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu 

dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a 

outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa. Por favor 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder as questões lembre 

que: 

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 

respirar MUITO mais forte que o normal e Atividades físicas MODERADAS são aquelas que 

precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos 

contínuos de cada vez. 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 

casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou 

como forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 

gastou caminhando por dia?   horas: ______ Minutos: _____ 
 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 

leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 

jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 

sua respiração ou batimentos do coração (NÃO INCLUA CAMINHADA) 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  horas: ______ Minutos: _____ 
 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 

bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 

jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração. 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  horas: ______ Minutos: _____ 
 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola 

ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 

TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? _____horas ____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?______  
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ANEXO C – DHI Brasileiro. 

 

Perguntas SIM NÃO 
Ás 

Vezes 

01. Olhar para cima piora a sua tontura?    

02. Você se sente frustrado(a) devido a sua tontura?    

03. Você restringe suas viagens de trabalho/lazer por causa da tontura?    

04. Andar pelo corredor de um supermercado piora a sua tontura?    

05. Devido a sua tontura, você tem dificuldade ao deitar-se ou levantar-se da 

cama? 
   

06. Sua tontura restringe sua participação em atividades sociais tais como: sair 

para jantar, ir ao cinema, dançar ou ir a festas? 
   

07. Devido a sua tontura, você tem dificuldade para ler?    

08. Sua tontura piora quando você realiza atividades mais difíceis como 

esportes, dançar, trabalhar em atividades domésticas? 
   

09. Devido a sua tontura, você tem medo de sair de casa sem ter alguém que o 

acompanhe? 
   

10. Devido a sua tontura, você se sente envergonhado na presença de outras 

pessoas? 
   

11. Movimentos rápidos da sua cabeça pioram a sua tontura?    

12. Devido a sua tontura, você evita lugares altos?    

13. Virar-se na cama piora a sua tontura?    

14. Devido a sua tontura, é difícil para você realizar trabalhos domésticos 

pesados ou cuidar do quintal? 
   

15. Por causa da sua tontura, você teme que as pessoas achem que você está 

drogado(a) ou bêbado(a)? 
   

16. Devido a sua tontura é difícil sair para caminhar sem ajuda?    

17. Caminhar na calçada piora a sua tontura?    

18. Devido a sua tontura, é difícil para você se concentrar?    

19. Devido a sua tontura, é difícil para você andar pela casa no escuro?    

20. Devido a sua tontura, você tem medo de ficar em casa sozinho(a)?    

21. Devido a sua tontura, você se sente incapacitado?    

22. Sua tontura prejudica suas relações com membros de sua família ou amigos?    

23. Devido a sua tontura, você está deprimido?    

24. Sua tontura interfere em seu trabalho ou responsabilidades em casa?    

25. Inclinar-se piora a sua tontura?    

                                                                                                  TOTAL  
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ANEXO D - FES-I Brasil. 

 

 

Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a respeito da 

possibilidade de cair. Responda imaginando como você normalmente faz a atividade. Se você 

atualmente não faz a atividade, responda de maneira a mostrar como você se sentiria em 

relação a quedas se você tivesse que fazer. Para cada atividade marque o número que mais se 

aproxima com sua opinião sobre o quão preocupado você fica com a possibilidade de cair. 

 

 

 Nem um 

pouco 

preocupado 

Um pouco 

preocupado 

Muito 

preocupado 

Extremamente 

preocupado 

1. Limpando a casa (ex. Passar 

pano, tirar poeira) 

    

2. Vestindo ou tirando a roupa     

3. Preparando refeições simples     

4. Tomando banho     

5. Indo às compras     

6. Sentando ou levantando de uma 

cadeira 

    

7. Subindo ou descendo escadas     

8. Caminhando pela vizinhança     

9. Pegando algo acima da sua 

cabeça ou no chão 

    

10. Indo atender o telefone antes 

que pare de tocar 

    

11. Andando sobre superfície 

escorregadia 

    

12. Visitando amigo ou parente     

13. Andando em lugares cheios de 

gente 

    

14. Caminhando sobre superfície 

irregular (pedras, buracos) 

    

15. Subindo ou descendo uma 

ladeira 
    

16. Indo a uma atividade social     

 

 

 
 


