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Resumo 

BENATTO, Mariana Tedeschi. Efeito de um protocolo de exercícios para fortalecimento da 

musculatura cervical em migranosos em comparação ao grupo placebo – Ensaio clínico 

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

Ribeirão Preto, 2022. 141 p. 

 A presença de alterações musculoesqueléticas em pacientes com migrânea, bem como 

a alta prevalência de dor cervical, já estão bastante elucidadas na literatura. Apesar da 

indicação de tratamentos não farmacológicos estar crescendo, um protocolo de exercícios 

direcionado especificamente para a região cervical ainda não teve sua eficácia avaliada. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi verificar a eficácia de um protocolo de exercícios 

craniocervicais na redução da frequência e intensidade das crises de migrânea. Métodos: 

Nesse ensaio clínico randomizado de dois braços e grupos paralelos com acompanhamento 

de 3 meses, 42 voluntários com diagnóstico de migrânea foram avaliados e randomizados em 

dois grupos, intervenção e placebo. Os voluntários randomizados para o grupo intervenção 

(n=21) realizaram durante oito semanas um protocolo de exercícios craniocervicais, 

enquanto que os voluntários do grupo placebo (n=21) receberam aplicações de ultrassom 

terapêutico desligado na porção média do músculo trapézio superior, também durante oito 

semanas. Os desfechos primários avaliados foram frequência e intensidade das crises de 

migrânea, registrados em diários de dor mensais. Como desfechos secundários, foram 

verificadas a incapacidade relacionada a migrânea e a dor cervical, a percepção global de 

mudança e satisfação com o tratamento, a amplitude de movimento cervical, o limiar de dor 

a pressão dos músculos craniocervicais, o craniocervical flexion test (CCFT), a força e a 

resistência dos músculos cervicais. Além disso, a eletromiografia de superfície foi utilizada 

durante os últimos três testes. Resultados: Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas para os desfechos primários após as oito semanas de tratamento e após os três 

meses de acompanhamento (p>0,050). Em relação aos desfechos secundários, observamos 

no grupo intervenção uma melhora da sensibilidade do músculo frontal (p=0,040), além de 

redução na amplitude de ativação dos músculos escaleno anterior e trapézio superior nos 

últimos estágios do CCFT (p≤0,000) e um aumento no slope da frequência mediana do 

músculo esplênio da cabeça, durante o teste de resistência dos flexores cervicais (p=0,014) e 

do músculo escaleno anterior durante o teste de resistência dos flexores e extensores cervicais 



 

(p<0,000; p=0,045; respectivamente). Conclusão: Concluímos que a realização exclusiva de 

um protocolo de exercícios craniocervicais não foi suficiente para promover uma redução da 

frequência e intensidade das crises de migrânea, bem como melhorar o desempenho dos 

músculos cervicais e reduzir a incapacidade ocasionada pela migrânea e pela dor cervical. 

Todavia, o mesmo protocolo de exercícios promoveu uma melhora na ativação dos músculos 

cervicais durante a realização do CCFT e teste de resistência em pacientes com migrânea. 

Palavras-chave: Exercícios cervicais. Transtornos de enxaqueca. Eletromiografia de 

superfície.  



 

Abstract 

BENATTO, Mariana Tedeschi. Effect of exercise protocol for strengthen cervical muscles 

in migraineurs compared with placebo group - Randomized controlled trial [thesis]. Ribeirão 

Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical Scholl, 2022. 141 p. 

 The presence of musculoskeletal dysfunctions in patients with migraine, as well as 

the high prevalence of neck pain, are already well understood in the literature. And, despite 

the increasing indication of non-pharmacological treatments, some techniques specifically 

directed to the cervical region have not yet had their effectiveness evaluated. Thus, the aim 

of this study was to verify the effectiveness of a craniocervical exercise protocol in reducing 

the frequency and intensity of migraine attacks. Methods: In this randomized, two-armed, 

parallel-group clinical trial with a 3-month follow-up, 42 volunteers diagnosed with migraine 

were evaluated and randomized into two groups, intervention and placebo. Volunteers 

randomized to the intervention group (n=21) performed a protocol of craniocervical exercises 

for eight weeks, while volunteers in the placebo group (n=21) received applications of 

therapeutic ultrasound turned off in the middle portion of the upper trapezius muscle, also 

during eight weeks. The primary outcomes assessed were frequency and intensity of migraine 

attacks, recorded in monthly headache diaries. The secondary outcomes were questionnaires 

about migraine and neck disability, and global perception of change and satisfaction with 

treatment, cervical range of motion, pressure pain threshold of craniocervical muscles, 

craniocervical flexion test (CCFT), and the strength and endurance of the cervical muscles. 

In addition, surface electromyography was used during the last three tests. Results: No 

statistically significant differences were observed for the primary outcomes after eight weeks 

of treatment and after three months of follow up (p>0.050). Regarding secondary outcomes, 

we observed an improvement in frontal muscle sensitivity in the intervention group 

(p=0.040), in addition a reduced amplitude of muscle activity of the anterior scalene and 

upper trapezius in the last stages of CCFT (p ≤0.000) and an increase in the slope of the 

median frequency of the splenius capitis muscle, during the cervical flexor resistance test 

(p=0.014) and of the anterior scalene muscle during the cervical flexor and extensor 

resistance test (p<0.000; p=0.045 ; respectively). Conclusion: We conclude that the 

exclusive performance of a craniocervical exercise protocol was not enough to reduce the 



 

frequency and intensity of migraine attacks, as well as improve the performance of the 

cervical muscles and reduce the disability caused by migraine and neck pain. However, the 

same exercise protocol promoted an improvement in the activation of the cervical muscles 

during the performance of the CCFT and resistance test in patients with migraine. 

Key words: Cervical Exercises. Migraine Disorders. Surface Electromyography.  
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1. Introdução 

1.1 Cefaleias 

A cefaleia é uma das queixas mais relatadas em atendimentos ambulatoriais e de 

emergência (MAY, 2018), sendo o distúrbio mais comum do sistema nervoso central 

(STOVNER et al., 2007). De acordo com a última atualização da Classificação Internacional 

de Cefaleias (CIC) (ICHD-3, 2018), há mais de 200 tipos de cefaleias, e em muitas vezes, as 

mesmas são subestimadas, subdiagnosticadas e consequentemente, mal tratadas (STEWART 

et al., 1989; KATSARAVA; STEINER, 2012; KATSARAVA et al., 2018). 

As cefaleias podem ser divididas em primárias e secundárias. As cefaleias primárias 

são doenças cujo sintoma principal, mas não único, são episódios recorrentes de dor de 

cabeça. Por sua vez, as cefaleias secundárias são aquelas cuja a dor de cabeça é o sintoma de 

uma doença subjacente, podendo essa ser neurológica ou sistêmica. Dentre as cefaleias 

primárias, destacam-se a migrânea e a cefaleia do tipo tensional, enquanto que a cefaleia 

secundária mais comumente observada é a cefaleia cervicogênica (ICHD-3, 2018). 

1.2 Migrânea: definição, epidemiologia e fisiopatologia 

A migrânea é entendida como uma doença neurobiológica (GOADSBY et al., 2017), 

crônica (SMITH et al., 2010) e incapacitante (KASSEBAUM et al., 2016) que acomete 

aproximadamente 14,4% da população mundial adulta e cerca de 16% da população 

brasileira (STOVNER et al., 2018; QUEIROZ et al., 2015), sendo até três vezes mais 

prevalente em mulheres do que em homens (TODD et al., 2018). E, apesar de em ambos os 

sexos a faixa etária de maior prevalência da doença ser entre os 30 e 39 anos (VOS et al., 

2016), a proporção de prevalência da migrânea não é consistente em todas as demais faixas 

etárias entre homens e mulheres (VETVIK; MACGREGOR, 2017). 

Um estudo americano observou que a prevalência de migrânea entre meninos e 

meninas é semelhante até a puberdade. Após esse período, a prevalência da migrânea 

aumenta em ambos os sexos, porém, com maior ascensão nas mulheres do que nos homens 

(VICTOR et al., 2010), onde é possível observar uma prevalência de 18,9% nas mulheres 

versus 9,8% nos homens (STOVNER et al., 2018). Além disso, a literatura demonstra que 
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mulheres relatam mais sintomas relacionados à migrânea, como fotofobia, fonofobia, 

náuseas, vômitos e alodinia cutânea e maior incapacidade devido à doença em comparação 

ao sexo masculino (BUSE et al., 2013). 

Apesar de causar grande incapacidade, a migrânea foi incluída no Global Burden of 

Disease apenas no ano 2000 e, nesse mesmo ano, foi considerada a 19ª causa global de 

incapacidade. Atualmente, a migrânea já ocupa a 15ª posição como causa global de 

incapacidade e, dentre todas as doenças neurológicas, é considerada a primeira causa de anos 

vividos com incapacidade para indivíduos com menos de 50 anos (STEINER et al., 2018; 

VOS et al., 2020). O número de anos vividos com incapacidade devido à distúrbios de dor 

de cabeça vem aumentando durante os últimos anos, sendo que de 1990 a 2007, o aumento 

foi de 34% (ABATE et al., 2018). 

Como consequência da alta prevalência da migrânea na faixa etária socioeconômica 

ativa, bem como a alta incapacidade gerada, a doença traz repercussões para a saúde pública 

global. Os impactos pessoais, sociais e econômicos da migrânea têm sido cada vez mais 

reconhecidos (SAYLOR; STEINER, 2018). De acordo com a literatura atual, em todo o 

continente americano, a migrânea apresenta uma maior prevalência em indivíduos com 

menor escolaridade e gera um custo anual estimado em mais de 2.600 dólares por pessoa, em 

indivíduos com migrânea episódica e mais de 8.000 dólares por pessoas em indivíduos 

diagnosticados com migrânea crônica (SCHER et al., 1998; MESSALI et al., 2016). No 

Brasil, os custos do sistema público de saúde para o manejo da migrânea foram estimados 

em 140 milhões de dólares anualmente (BIGAL et al., 2003), já o custo indireto das cefaleias 

primárias totaliza 67,6 bilhões de reais (ARÃO et al., 2020). Além disso, a ocorrência de 

dificuldades financeiras e hospitalização estão diretamente associadas ao diagnóstico de 

migrânea (SANTOS et al., 2014). 

Além de todos os prejuízos já citados, muitas condições médicas são mais comuns 

em indivíduos com migrânea em comparação com a população geral (SCHER et al., 2005; 

BURCH et al., 2019), como por exemplo, epilepsia, acidente vascular encefálico (AVE), 

disfunção temporomandibular (DTM), fibromialgia, ansiedade e depressão (MINEN et al., 

2016). De acordo com os resultados de estudos populacionais, sabe-se que a depressão é de 

duas a duas vezes e meia mais comum em pacientes com migrânea em comparação com a 
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população geral (JETTE et al., 2008; BRESLAU et al., 2003; LIPTON et al., 2000). 

Transtornos de ansiedade também são altamente observados em pacientes com migrânea, 

estando presente em até 50% desses pacientes (MINEN et al., 2016). 

A fisiopatologia da migrânea sempre despertou interesse e atualmente sabe-se que há 

um forte componente genético envolvido com a ativação das vias trigeminovasculares 

(POLDERMAN et al., 2015; ASHINA et al., 2019; GOADSBY et al., 2017; ASHINA, 

2020). Para melhor entender a fisiopatologia da migrânea, é importante saber que as crises 

são divididas em quatro fases: 1. pródromo, 2. aura, 3. cefaleia e 4. pósdromo. E que cada 

fase representa uma oportunidade para caracterizar e distinguir as mudanças fisiológicas que 

estão ocorrendo (CHARLES, 2017). 

1. Pródromo: é a fase que precede a cefaleia em até 72h. Durante esse período os 

pacientes podem apresentar mudanças no humor, irritabilidade, fadiga, desejo por 

certos tipos de alimentos, bocejos repetitivos, rigidez na nuca e fonofobia 

(GIFFIN et al., 2003). De acordo com estudos de imagem, observa-se que há um 

aumento no fluxo sanguíneo hipotalâmico durante a fase premonitória, sugerindo-

se assim um papel proeminente do hipotálamo no início das crises de migrânea 

(MANIYAR et al., 2014; GOADSBY et al., 2017). 

2. Aura: é um conjunto de sintomas neurológicos que, geralmente, ocorrem antes da 

cefaleia. Entretanto, os sintomas podem aparecer após o início da fase de cefaleia 

ou até mesmo manter-se durante a fase de dor de cabeça. Além disso, em mais de 

90% dos pacientes com migrânea com a aura, observa-se a aura visual, que pode 

se apresentar como espectros de fortificação ou escotomas cintilantes (ICHD-3, 

2018). Acredita-se que uma onda transitória de despolarização neuronal do córtex, 

a Depressão Cortical Alastrante de Leão (DCA), seja o mecanismo 

fisiopatológico responsável pela representação clínica da aura (GOADSBY et al., 

2017). De acordo com Cutrer (2010), o funcionamento neuronal anormal nessa 

fase causa uma redução transitória do fluxo sanguíneo cerebral, ocasionando a 

ativação do sistema trigeminovascular, responsável pelo início da cefaleia 

(CUTRER, 2010). Já em pacientes com migrânea sem aura, supõem-se que a 

ativação do sistema trigeminovascular seja provocada pelas células da glia. A 
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partir do momento em que há a ativação do sistema trigeminovascular, há a 

liberação de neuropeptídeos inflamatórios, como por exemplo a substância P e o 

peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), que culminam em uma 

inflamação neurogênica dos vasos meníngeos (PIETROBON; MOSKOWITZ, 

2013). Após a ativação do sistema trigeminovascular e inflamação neurogênica, 

fibras simpáticas e parassimpáticas levam a informação de dor ao tálamo e córtex, 

responsáveis pela sensação de dor de cabeça (DODICK, 2018; CUTRER, 2010; 

SILBERSTEIN, 2004). 

3. Cefaleia: as crises de migrânea são caracterizadas por episódios recorrentes de 

dor de cabeça com duração de 4 a 72 horas, localização unilateral, caráter pulsátil, 

intensidade de moderada a forte, piora com atividade física de rotina e associada 

a náuseas e/ou fotofobia e fonofobia (ICHD-3, 2018). De acordo com a CIC, a 

migrânea pode ser subdividida em dois principais tipos: migrânea sem aura e 

migrânea com aura (ICHD-3, 2018). Além desses dois tipos, jugamos importante 

mencionar a migrânea crônica. 

Migrânea sem aura – os indivíduos devem apresentar: 

A. Ao menos 5 crises atendendo aos critérios de B a D 

B. 
Crises de cefaleia com duração de 4 a 72 horas (quando não tratada ou 

tratada sem sucesso) 

C. 

A cefaleia deve apresentar pelo menos dois das quatro seguintes 

características: 

- Localização unilateral 

- Caráter pulsátil 

- Dor de intensidade de moderada a forte 

- Dor exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas 

rotineira (ex.: caminhar, subir escadas) 
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D. 

Durante a cefaleia, pelo menos um dos seguintes: 

- Náusea e/ou vômito 

- Fotofobia e fonofobia 

E. Cefaleia não melhor explicada por outro diagnóstico de acordo com a CIC. 

Migrânea com aura – além dos critérios descritos para indivíduos com migrânea sem 

aura, os pacientes devem apresentar: 

A. Pelo menos duas crises atendendo aos critérios B e C 

B. 

Uma ou mais das seguintes auras com sintomas totalmente reversíveis: 

- Aura visual 

- Aura sensorial 

- Aura da fala e/ou linguagem 

- Aura motora 

- Aura do tronco cerebral 

- Aura da retina 

C. 

Pelo menos três das seis características seguintes: 

- Pelo menos um sintoma de aura se espalha gradualmente por ≥ 5 minutos 

- Dois ou mais sintomas de aura ocorrem em sucessão 

- Cada sintoma de aura individual dura de 5 a 60 minutos 

- Pelo menos um sintoma de aura é unilateral 
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- Pelo menos um sintoma de aura é positivo 

- A aura é acompanhada ou seguida dentro de 60 minutos pela cefaleia 

D. Não melhor explicada por outro diagnóstico de acordo com a CIC 

Migrânea crônica – ao apresentar uma frequência de cefaleia em 15 ou mais dias/mês, 

por mais de três meses e que, em pelo menos oito dias/mês a cefaleia apresente as 

características da migrânea, o indivíduo é diagnosticado com migrânea crônica. 

4. Pósdromo: há poucos estudos que tenham dado enfoque para a última fase de uma 

crise de migrânea, na qual a cefaleia já cessou. Entretanto, de acordo com esses 

estudos, durante o pósdromo os pacientes podem experenciar sintomas iguais aos 

observados durante o pródromo, como mudanças no humor, irritabilidade, fadiga, 

desejo por certos tipos de alimentos, bocejos repetitivos, rigidez na nuca e 

fonofobia (BLAU, 1991; GIFFIN et al., 2016; KELMAN, 2006). 

1.3 Associação da migrânea com sinais e sintomas cervicais 

Além dessas características amplamente reconhecidas, a literatura demonstra que até 

80% dos pacientes com migrânea apresentam auto relato de dor cervical (ASHINA et al., 

2015; LAMPL et al., 2015), sendo sua prevalência maior do que a prevalência de náusea, a 

qual é considerada um critério diagnóstico da migrânea (ICHD-3, 2018; CALHOUN et al., 

2010; CALHOUN et al., 2011). Em adição à alta prevalência de dor cervical nesses 

pacientes, observa-se que a presença da dor no pescoço está relacionada a um pior 

prognóstico, a uma pior apresentação clínica da doença e a uma reduzida resposta aos 

tratamentos farmacológicos (LIPTON et al., 2018; BRAGATTO et al., 2019; CALHOUN et 

al., 2014). Adicionalmente, a presença de dor cervical em pacientes com migrânea está 

associada a uma alta prevalência de incapacidade cervical. Florencio e colaboradores (2014) 

observaram que a incapacidade relacionada a dor cervical é altamente prevalente em 

indivíduos com migrânea episódica (69%) e crônica (92%). Ainda de acordo com os autores, 

pacientes com migrânea crônica apresentam um risco aumentado de ter incapacidade cervical 
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leve, moderada e severa em relação aqueles com migrânea episódica (FLORENCIO et al., 

2014). 

Uma possível explicação para a relação entre migrânea e dor cervical é a 

sensibilização central do complexo trigeminocervical, local onde ocorre a convergência tanto 

das aferências da coluna cervical superior como do nervo trigêmeo (CHARLES, 2018; 

DODICK et al., 2006; GOADSBY et al., 2017). Dessa forma, indivíduos com migrânea 

podem relatar dor, simultaneamente, em regiões inervadas pelas raízes nervosas da coluna 

cervical alta, como occipital e auricular e em áreas inervadas pelo nervo trigêmeo, tais como 

frontal, parietal e orbicular (BARTSCH et al., 2003; BARTSCH et al., 2005; DODICK et 

al., 2006; BOGDUK et al., 2009; FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS et al., 2012). 

Associadas à dor cervical, estudos recentes demonstraram que pacientes com 

migrânea apresentam alterações sensoriais e musculoesqueléticas nesse segmento da coluna 

vertebral, como redução da amplitude de movimento da coluna cervical, hipomobilidade dos 

segmentos cervicais superiores (C1-C2), maior sensibilidade dos músculos craniocervicais, 

avaliada pelo limiar de dor por pressão, redução na produção de força dos músculos 

extensores cervicais e pior desempenho dos músculos flexores profundos da cervical, 

avaliados pelo craniocervical flexion test (CCFT) (LUEDTKE et al., 2018; SZIKSZAY et 

al., 2019; CARVALHO et al., 2020). 

Dentre as alterações musculoesqueléticas supracitadas, recentemente, observou-se 

que homens e mulheres apresentam prevalências semelhantes e ambos os sexos apresentam 

hipomobilidade da coluna cervical superior, desempenho ruim dos músculos flexores 

profundos da cervical durante o CCFT e incapacidade relacionada à dor cervical e à 

migrânea. Todavia, as mulheres apresentam maior relato de dor cervical e uma maior 

prevalência e severidade de alodinia cutânea do que os homens (XAVIER et al., 2021). 

Bevilaqua-Grossi e colaboradores (2009) verificaram que indivíduos com migrânea 

apresentam uma redução significativa na amplitude de movimento cervical para extensão, 

inclinação e rotação a direita em comparação a indivíduos controles (BEVILAQUA-GROSSI 

et al., 2009). Esses resultados também foram observados por Ferracini e colaboradores 

(2017), os quais verificaram que pacientes com migrânea episódica e crônica apresentam 
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uma redução significativa do movimento de rotação cervical em comparação a controles 

saudáveis e uma hipomobilidade dos segmentos superiores da coluna cervical (C1-C2), 

observada pela positividade no flexion rotation test (FERRACINI et al., 2017). A 

hipomobilidade da coluna cervical superior em pacientes com migrânea em comparação a 

controles saudáveis, bem como a redução da ADM cervical, também foram encontradas por 

Oliveira-Souza e colaboradores (2019). Os autores ainda relatam que a redução na 

mobilidade da coluna cervical foi influenciada pela frequência das crises de dor de cabeça e 

pelo relato de dor cervical associado à migrânea (OLIVEIRA-SOUZA et al., 2019). 

Corroborando com os dados anteriores, Pinheiro e colaboradores (2021) verificaram 

que pacientes com migrânea episódica e crônica apresentam menores valores de ADM 

cervical total em comparação a indivíduos sem dor de cabeça. Além disso, utilizando-se o 

Multi-Cervical Rehabilitation Unit (MCU) (BTE Technologies, Inc.™, Hanover, USA), um 

dispositivo de estrutura fixa com um sistema de montagem da cabeça que apresenta 

reprodutibilidade excelente em pacientes com dor cervical e controle (CHIU et al., 2002), os 

autores puderam verificar que pacientes com migrânea, episódica e crônica, apresentam uma 

velocidade angular média menor durante os movimentos ativos da coluna cervical em 

comparação ao grupo controle (PINHEIRO et al., 2021) 

Um aumento da sensibilidade dos músculos craniocervicais também foi observado 

em pacientes com migrânea, sem diferenciação entre pacientes episódicos e crônicos 

(FLORENCIO et al., 2015b). De acordo com os resultados obtidos por Florencio e 

colaboradores (2015b), pacientes com migrânea apresentam menores limiares de dor por 

pressão (LDP) para os músculos trapézio superior, suboccipitais, esternocleidomastóideo, 

escaleno anterior e elevador da escápula, demonstrando uma hipersensibilidade generalizada 

à dor por pressão na musculatura craniocervical em mulheres com migrânea (FLORENCIO 

et al., 2015b). 

Os resultados de uma recente revisão sistemática com meta-análise corroboram com 

os resultados expostos acima. Castien e colaboradores (2018) analisaram dez estudos que 

compararam os valores do LDP dos músculos craniocervicais em indivíduos com migrânea 

e controles. Dos dez estudos analisados, observou-se valores significativamente menores 

para o LDP do músculo trapézio em quatro estudos e para os músculos suboccipitais, em três. 
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Os autores concluem que indivíduos com migrânea apresentam maior sensibilidade do 

músculo trapézio em comparação a controles saudáveis, mas que essa maior sensibilidade 

não está relacionada, de forma significativa, com as características clínicas da doença, como 

frequência, intensidade e duração das crises de migrânea (CASTIEN et al., 2018). 

Alterações na produção de força dos músculos cervicais também foram observadas 

em pacientes com migrânea (FLORENCIO et al., 2016; SZIKSZAY et al., 2019; BENATTO 

et al., 2019; FLORENCIO et al., 2021a). Entretanto, ainda não foi estabelecido um consenso 

se essas alterações são observadas em ambos os grupos musculares, flexores e extensores 

cervicais, e em pacientes com migrânea episódica e/ou crônica. De acordo com Florencio e 

colaboradores (2016) e Szikszay e colaboradores (2019), pacientes com migrânea 

apresentam uma redução significativa da força dos músculos extensores cervicais. Todavia, 

essa redução, bem como a necessidade de um período de tempo maior para atingir o pico de 

força dos músculos flexores cervicais, foram observadas apenas em pacientes com migrânea 

crônica (FLORENCIO et al., 2016). Por sua vez, Benatto e colaboradores (2019) relatam 

uma redução na força dos músculos flexores cervicais e uma maior razão extensores/flexores 

para os valores de força muscular em indivíduos com migrânea em comparação a controles 

saudáveis (BENATTO et al., 2019). E por fim, Florencio e colaboradores (2021a) 

observaram que apenas as mulheres com migrânea episódica e migrânea associada a dor 

cervical apresentam uma redução da força isométrica normalizada em comparação aos 

controles (FLORENCIO et al., 2021a). 

Benatto e colaboradores (2019) verificaram que pacientes com migrânea apresentam 

um pior desempenho dos músculos flexores profundos da cervical em comparação ao grupo 

controle no último estágio do CCFT (30 mmHg) (BENATTO et al., 2019). Esses resultados 

corroboram com o exposto por Rodrigues e colaboradores (2021) que revelaram que 

pacientes com migrânea e pacientes com migrânea associada à dor cervical apresentam pior 

desempenho no CCFT em comparação ao grupo controle, sendo que os pacientes com 

migrânea, associada ou não a dor cervical, apresentaram uma mediana no teste de 26 mmHg 

(terceiro estágio), enquanto que para o grupo controle a mediana foi de 28 mmHg (quarto 

estágio) (RODRIGUES et al., 2021). 



 

 

15 

A resistência dos músculos cervicais em pacientes com migrânea também já foi 

avaliada e observou-se que esses pacientes apresentaram um menor tempo de sustentação 

durante os testes de resistência dos músculos extensores e flexores cervicais em comparação 

aos controles (FLORENCIO et al., 2019; FLORENCIO et al., 2021b). Entretanto, em testes 

submáximos com carga controlada e individualizada, a diferença entre indivíduos com 

migrânea e controles foi observada apenas para os músculos flexores cervicais, os quais 

apresentam uma resistência significativamente menor (FLORENCIO et al., 2021b). Além 

disso, sabe-se que pacientes com migrânea estão mais propensos a relatar dor cervical e crises 

de migrânea após a execução dos testes de resistência dos músculos cervicais (CARVALHO 

et al., 2021). 

A atividade eletromiográfica dos músculos cervicais também já foi avaliada em 

pacientes com migrânea durante o teste de força dos músculos cervicais, durante o CCFT e 

também durante os testes de resistência desses músculos. Durante o teste de força dos 

músculos flexores cervicais, observou-se que paciente com migrânea apresentaram maior 

razão eletromiográfica dos músculos extensores/flexores e maior coatividade antagonista do 

músculo esplênio da cabeça em comparação a controles saudáveis (BENATTO et al., 2019; 

FLORENCIO et al., 2015a). Em relação ao CCFT, Benatto e colaboradores (2019) 

observaram que durante o teste, pacientes com migrânea apresentaram maior razão 

eletromiográfica dos músculos extensores/flexores cervicais apenas durante o último estágio 

do teste (30 mmHg) (BENATTO et al., 2019). Já Florencio e colaboradores (2016) relataram 

que apenas mulheres com migrânea crônica apresentaram maior atividade eletromiográfica 

dos músculos extensores cervicais, esplênio da cabeça e trapézio superior, durante todos os 

estágios do CCFT (FLORENCIO et al., 2016). Por fim, para os dados eletromiográficos 

durante os testes de resistência dos músculos cervicais não foram observadas diferenças entre 

pacientes com migrânea e controles saudáveis (FLORENCIO et al., 2021b). 

1.4 Tratamentos 

Mesmo diante das novas evidências demonstrando a alta prevalência de dor e 

alterações musculoesqueléticas na região cervical em pacientes com migrânea, tratamentos 

não farmacológicos não são comumente considerados como uma opção adjunta ao 

tratamento medicamentoso (MAY; SCHULTE, 2016; ASHINA et al., 2021). Está bem 



 

 

16 

estabelecido que o tratamento padrão ouro para o manejo da migrânea é o tratamento 

medicamentoso (MAY; SCHULTE, 2016; ASHINA et al., 2021), todavia, a abordagem 

multidisciplinar é recomendada (LEMSTRA et al., 2002; GAUL et al., 2011). Segundo o 

exposto por Bevilaqua-Grossi e colaboradores (2016), a adição da fisioterapia ao tratamento 

padrão com medicamentos resultou em uma melhora clínica mais rápida da frequência e 

intensidade das crises de migrânea ao associá-las com as variáveis de percepção global de 

mudança e satisfação com o tratamento fisioterapêutico (BEVILAQUA-GROSSI et al., 

2016). 

Corroborando com o exposto acima, uma revisão sistemática, concluiu que 

intervenções fisioterapêuticas podem ter um efeito positivo no tratamento de cefaleias, 

resultando em redução significativa da intensidade da dor nas crises de cefaleia do tipo 

tensional e cefaleia cervicogênica, redução da frequência de crises em pacientes com cefaleia 

cervicogênica e redução da duração das crises em pacientes com migrânea e cefaleia 

cervicogênica (LUEDTKE et al., 2016). Os autores sugeriram que a fisioterapia é um 

tratamento a ser considerado pelas equipes médicas, pois a mesma é de baixo custo, apresenta 

efeitos colaterais mínimos e reduz muitos dos sintomas decorrentes das cefaleias (LUEDTKE 

et al., 2016). Além disso, diversas revisões demonstraram que terapia manuais, as chamadas 

hands-on, como massagem, liberação miofascial, tratamento de pontos gatilho, alongamento, 

mobilizações e manipulações, dentre elas a osteopatia, proporcionam melhorias 

significativas na intensidade e frequência das crises de migrânea (TUCHIN et al., 2000; 

HERNANDEZ-REIF et al., 2009; CHAIBI et al., 2011; CHAIBI et al., 2015; CERRITELI 

et al., 2015). 

Ótimos resultados também foram observados em relação as técnicas hands-off, as 

quais englobam técnicas em que não há um contato direto entre o fisioterapeuta e o paciente 

(JULL; MOORE, 2012), como por exemplo terapia de biofeedback, educação em dor, 

terapias cognitivo-comportamentais (ANDERSSON et al., 2003) e exercícios físicos 

(YLINEN et al., 2010). Em uma recente revisão sistemática com meta-análise, os autores 

concluíram com um nível de evidência moderada que exercícios aeróbicos são eficazes na 

redução da intensidade da dor em pacientes com dor de cabeça (MUHKTAR et al., 2021). 

Em relação aos exercícios localizados, como por exemplo exercícios craniocervicais, a 
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literatura demonstra que os mesmos são amplamente recomendados e utilizados no 

tratamento das cefaleias do tipo tensional e cervicogênica (FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS 

et al., 2020). Entretanto, em pacientes com migrânea, ainda não há na literatura estudos que 

tenham demonstrado os efeitos desses exercícios, mesmo diante das evidências de que esses 

indivíduos apresentam alterações musculoesqueléticas cervicais (LUEDTKE et al., 2018; 

SZIKSZAY et al., 2019; CARVALHO et al., 2020). 

Gil-Martínez e colaboradores (2013), realizaram uma revisão sistemática e 

analisaram a eficácia de exercícios terapêuticos localizados, incluindo os exercícios 

craniocervicais, em indivíduos com migrânea e cefaleia do tipo tensional. Os resultados 

demonstraram que os exercícios terapêuticos localizados são eficazes, a longo prazo, na 

redução de sintomas associados a migrânea e a cefaleia do tipo tensional, como frequência e 

intensidade das crises, uso de medicamentos e também promovem uma melhora da qualidade 

de vida (GIL-MARTÍNEZ et al., 2013). Todavia, dentre os dez artigos selecionados, em 

apenas três os exercícios craniocervicais foram utilizados (GIL-MARTÍNEZ et al., 2013), 

sendo que em dois foram avaliados apenas indivíduos com cefaleia do tipo tensional (VAN 

ETTEKOVEN et al., 2006; CASTIEN et al., 2011) e no outro, indivíduos com migrânea, 

cefaleia do tipo tensional e cefaleia cervicogênica, entretanto, as análises não foram 

realizadas separadamente de acordo com o tipo de cefaleia (DE HERTOGH et al., 2009). 

Em um outro estudo sobre exercícios localizados, Rinne e colaboradores (2016), 

aplicaram um protocolo de exercícios progressivos, incluindo exercícios craniocervicais, 

com duração de seis meses em indivíduos com cefaleia cervicogênica e cefaleia do tipo 

tensional, coexistindo ou não a migrânea. Todavia, trata-se de um protocolo e o estudo apesar 

de finalizado, ainda não teve seus resultados divulgados. Os autores acreditam que ao fim do 

período de acompanhamento, observarão uma redução na frequência, intensidade e duração 

das crises de dor de cabeça crônica (RINNE et al., 2016). Nosso objetivo é semelhante ao de 

Rinne et al. (2016), todavia, buscamos obter respostas sobre a eficácia de exercícios 

craniocervicais exclusivamente em indivíduos com migrânea.  
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2. Hipótese e justificativa do estudo 

Conforme descrito no decorrer da introdução, ainda não há evidências da eficácia de 

um protocolo de exercícios craniocervicais em indivíduos com migrânea. O protocolo de 

exercícios proposto neste estudo já foi realizado em indivíduos com dor no pescoço e os 

resultados demonstraram que esses indivíduos se beneficiaram com o tratamento, onde pode-

se observar uma melhora da dor e incapacidade cervical (MARTIN-GOMEZ et al., 2019). 

Além disso, os exercícios craniocervicais promoveram uma melhora na coordenação 

neuromuscular dos músculos cervicais, observada pela execução do CCFT (BLOMGREN et 

al., 2018). Sabendo-se que indivíduos com migrânea apresentam alterações 

musculoesqueléticas na região cervical e reportam mais dor no pescoço em comparação 

aqueles sem a doença, a nossa principal hipótese é de que um protocolo de exercícios 

craniocervicais poderia ser benéfico na redução da frequência e intensidade das crises de 

migrânea. Além disso, hipotetizamos que o protocolo de exercícios poderia proporcionar aos 

indivíduos com migrânea uma melhor performance dos músculos cervicais durante o CCFT, 

um aumento da resistência desses músculos e redução da incapacidade ocasionada pela 

doença. Por fim, acreditávamos que o treinamento poderia favorecer para ganho da ADM 

cervical e para redução da sensibilidade muscular desses indivíduos. 

Outro aspecto que nos impulsionou a realizar esse estudo são os resultados de um 

projeto de pesquisa realizado recentemente por nosso grupo. Os resultados obtidos nesse 

projeto, cujos dados estão submetidos e em processo de revisão, serviram para nos 

certificarmos da viabilidade deste protocolo, uma vez que foram avaliados os mecanismos 

envolvidos no efeito desses exercícios craniocervicais. O estudo incluiu 23 mulheres com 

diagnóstico de migrânea que foram submetidas ao mesmo protocolo proposto neste ensaio 

clínico randomizado. O objetivo foi verificar os parâmetros clínicos, como incapacidade 

devido à migrânea e dor cervical, além da atividade muscular antes e após a realização dos 

exercícios craniocervicais. De acordo com os resultados, pudemos observar que após oito 

semanas de exercícios as voluntárias com migrânea obtiveram uma redução significativa no 

escore do Migraine Disability Assessment (MIDAS), questionário utilizado para avaliar a 

incapacidade ocasionada pela migrânea, e um ganho de força para os músculos extensores 

cervicais (LODOVICHI et al., 2018). 
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Ao nos depararmos com esses resultados ainda inéditos na literatura e viáveis do 

ponto de vista clínico para os indivíduos com migrânea, fomos motivados a propor o mesmo 

protocolo, agora testado em um ensaio clinico randomizado, para avaliarmos a eficácia 

desses exercícios nessa população em comparação a um grupo placebo. Acreditamos que os 

resultados deste ensaio clínico randomizado sejam importantes para que possamos refletir 

sobre o manejo da dor em uma doença tão incapacitante como a migrânea e ainda, poderão 

fornecer uma opção de tratamento simples e de baixo custo para estes pacientes.  
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3. Objetivo 

O objetivo deste estudo foi verificar se um programa de exercícios craniocervicais 

seria eficaz na redução da frequência das crises e da intensidade da dor em indivíduos com 

migrânea em comparação ao grupo placebo. Como desfechos secundários, avaliamos se os 

exercícios cervicais influenciaram na incapacidade ocasionada pela doença e na incapacidade 

devido à dor cervical, na ADM da coluna cervical, no limiar de dor por pressão dos músculos 

craniocervicais e na ativação dos músculos flexores e extensores cervicais durante atividades 

de desempenho, força e resistência muscular.  
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4. Desfechos 

Desfechos primários: frequência e intensidade da dor de cabeça, respectivamente em 

dias e mensuração de 0 a 10, de acordo com a escala numérica de dor (END). 

Desfechos secundários: incapacidade relacionada à doença e a dor cervical, ADM 

cervical, limiar de dor por pressão, desempenho muscular, observado por meio dos testes de 

força e resistência muscular, CCFT e parâmetros eletromiográficos durante os mesmos testes. 

Ainda foi avaliada a percepção global de mudança, por meio de questionário. 

5. Desenho de estudo 

Foi realizado um ensaio clínico randomizado de dois braços e grupos paralelos, com 

duração de 8 semanas e acompanhamento de um, dois e três meses. O estudo foi realizado 

de acordo com as diretrizes do CONSORT para estudos não farmacológicos (BOUTRON et 

al., 2017) (Anexo 1) e também, conforme o protocolo de Benatto e colaboradores (2020) 

(Apêndice 1). 

6. Materiais e Métodos 

6.1 Cálculo amostral 

O cálculo da amostra foi baseado em uma diferença entre os grupos de 3,3 (desvio 

padrão, DP=3,1) dias de cefaleia por mês (BEVILAQUA-GROSSI et al., 2016) e 1,5 

(DP=1,4) pontos na END (YU et al., 2019). Foram registrados dois desfechos primários, 

frequência e intensidade das crises de migrânea, e o nível de significância (α) de 0,05 foi 

ajustado pelo número de desfechos primários. Sendo assim, consideramos um α de 0,025 

(0,05/2), um poder de 80% e uma perda de 20% no acompanhamento uma amostra composta 

por 21 indivíduos em cada grupo, intervenção e placebo, foi recomendada. 

6.2 Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP) 

com número de processo 6862/2016 (Anexo 2) e registrado sob código de acesso RBR-8gfv5j 
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no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC). Todos os voluntários que participaram 

desse estudo receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 2). 

6.3 Participantes 

Foram recrutados, por meio da divulgação do estudo nas redes sociais e assessoria de 

impressa da USP, 42 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 18 e 55 anos, 

diagnóstico de migrânea, de acordo com a 3ª edição da Classificação Internacional de 

Cefaleias (ICHD-3, 2018) e ao menos 3 dias de dor de cabeça no mês. O diagnóstico foi 

realizado por neurologistas experientes do Ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais 

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

São Paulo (ACEF – HCFRMP/USP) em uma consulta individualizada e específica para esse 

estudo. Foram excluídos da amostra aqueles participantes que apresentaram: 1. diagnóstico 

de outras cefaleias, associadas ou não à migrânea, 2. abuso de analgésicos, 3. histórico de 

trauma na região da coluna cervical ou da face, 4. diagnóstico de hérnia ou degeneração 

discal na coluna cervical, 5. doenças sistêmicas, 6. Gravidez, 7. ter realizado bloqueio 

anestésico nos últimos três meses ou 8. ter feito fisioterapia para a região craniocervical no 

último ano. 

Devido a divulgação do estudo nas redes sociais e na assessoria de imprensa da 

universidade, houve uma enorme demanda de interessados. Todavia, alguns dos voluntários 

interessados não preenchiam todos os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Afim de 

verificarmos se os interessados preenchiam os critérios de inclusão e exclusão, os mesmos 

responderam a uma ficha de triagem inicial, de forma on-line, e dessa forma, foram pré 

selecionados. A partir dessa primeira triagem, os voluntários que preenchiam os critérios 

descritos eram encaminhados para uma consulta individualizada e específica com os 

neurologistas do ACEF – HCFMRP/USP para que o diagnóstico de migrânea fosse ou não 

confirmado. E então, a partir desse momento, todos os voluntários que preencheram todos os 

critérios e aceitaram participar do estudo, foram incluídos.  
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6.4 Descrição do estudo 

Inicialmente, os indivíduos com migrânea devidamente diagnosticados que aceitaram 

participar desta pesquisa responderam a um questionário estruturado, contendo perguntas 

sociodemográficas e antropométricas, como peso, altura e profissão, além de dados sobre as 

características clínicas da migrânea, como intensidade da dor e tempo da doença, em anos 

(Apêndice 3) feitas por um fisioterapeuta treinado. Nesse primeiro momento, o participante 

recebia seu primeiro diário de dor, em papel, e as devidas orientações sobre o preenchimento 

do mesmo. (Apêndice 4). O diário de dor foi preenchido diariamente por um mês e continha 

informações sobre a frequência e intensidade das crises de migrânea, respectivamente em 

dias e pontuação de acordo com a END. Decorridos esses 30 dias, o voluntário retornava 

para uma avaliação inicial com o mesmo fisioterapeuta treinado e cego para a randomização 

do voluntário, na qual foram aplicados diversos questionários e realizada a avaliação cinética 

funcional. Sendo essa avaliação realizada no Laboratório de Análise do Movimento Humano. 

Feita a mensuração e registro dos dados, os participantes foram randomizados e 

divididos em dois grupos, grupo intervenção (GI) e grupo placebo (GP). A randomização foi 

realizada mediante a abertura de envelopes pardos previamente enumerados, na frente do 

participante. Cada envelope continha um papel identificando a qual grupo o participante 

participaria, sendo essa distribuição feita por meio do Excel®. Um único fisioterapeuta, o 

qual realizava as randomizações, ficou responsável pelas intervenções, que se iniciava em 

até sete dias, em ambos os grupos, e o mesmo era cego para os resultados obtidos nas 

avaliações. Os 21 participantes do GI realizaram um protocolo de exercícios craniocervicais 

descrito por Falla e colaboradores (2013) e os 21 participantes do GP receberam terapia com 

aplicação de ultrassom terapêutico (US), o qual estava desligado. O protocolo de Falla e 

colaboradores (2013) é composto por duas etapas, as quais serão descritas no subitem 6.4.8.1 

denominado “Grupo intervenção”. Ao concluir-se a primeira etapa, ou seja, seis semanas, 

os participantes de ambos os grupos foram novamente avaliados e foi realizado o CCFT 

juntamente com a coleta de dados eletromiográficos e aplicação do questionário de percepção 

global de mudança. Ao fim das oito semanas de tratamento, em ambos os grupos, os 

participantes passaram pela avaliação final. Na qual realizou-se novamente a aplicação de 

todos os questionários e a avaliação cinética funcional. Por fim, um, dois e três meses após o 
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período de intervenção, o estudo foi finalizado com o período de acompanhamento dos dois 

grupos. Diários de dor foram entregues mensalmente aos participantes de ambos os grupos. 

As fases deste estudo estão resumidas na Figura 1. 
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NDI: Neck Disability Index; MIDAS: Migraine Disability Assessment; TAMPA: Tampa Scale for Kinesiophobia; PSFS: Patient-specific Functional Scale; ASC-

12: 12 item Allodynia Symptom Checklist; ADM: amplitude de movimento; LDP: limiar de dor por pressão; CCFT: craniocervical flexion test; CIVM: contração 

isométrica voluntária máxima; EMG: eletromiografia; US: ultrassom terapêutico. 

Figura 1. Descrição das fases realizadas no estudo (tradução livre de figura retirada do artigo de Benatto et al., 2020). 
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6.4.1 Questionários 

Migraine Disability Assessment (MIDAS): o questionário é autoaplicável e conta com 

cinco questões sobre a limitação na participação em atividades no trabalho, na escola e no 

ambiente domiciliar devido à migrânea (STEWART et al., 2001; FRAGOSO, 2002). Sua 

confiabilidade e validade foram comprovadas por meio de métodos padrões em diversos 

países (STEWART et al., 1999; STEWART et al., 2000). De acordo com o escore total do 

questionário, os indivíduos podem ser classificados em: sem incapacidade ou incapacidade 

leve (0-5 pontos), incapacidade suave (6-10 pontos), incapacidade moderada (11-20 pontos) 

e incapacidade severa (21 ou mais pontos) (STEWART et al., 2001). (Anexo 3). 

Neck Disability Index (NDI): consiste de 10 questões relacionadas a tarefas diárias, 

como por exemplo, cuidados pessoais, sono e leitura. A pontuação varia de 0 a 50 pontos e 

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

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

total (36 ou mais pontos) (VERNON et al., 1991; COOK et al., 2006). É um instrumento 

válido e com boa responsividade (McCARTHY et al., 2007), sendo o instrumento de 

avaliação mais recomendado para avaliar a incapacidade funcional associada à dor cervical 

(CLELAND et al., 2008). (Anexo 4). 

 12 item Allodynia Symptom Checklist (ASC-12): classifica o indivíduo quanto à 

presença e severidade da alodinia cutânea (LIPTON et al., 2008; FLORENCIO et al., 2012). 

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

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

mais pontos) (LIPTON et al., 2008). A versão brasileira foi traduzida e validada por 

Florencio e colaboradores (2012), e demonstra-se um instrumento rápido, prático e confiável 

para a avaliação da alodinia cutânea na prática clínica (FLORENCIO et al., 2012). (Anexo 

5). 

Tampa Scale for Kinesiophobia (TAMPA): é composto por 17 afirmações com quatro 

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

plenamente (MILLER et al., 1991). Assim como no modelo original, a escala foi traduzida 

para o português por Siqueira e colaboradores. (2007), e apresenta pontuação mínima de 17 
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pontos e máxima de 68 (SIQUEIRA et al., 2007), onde as pontuações mais altas indicam 

maior grau de cinesiofobia (POOL et al., 2009) e o ponto de corte para ser classificado com 

cinesiofobia é de > 37 pontos (BRÄNSTRÖM; FAHLSTRÖM, 2008). O questionário foi 

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

o mesmo vem sendo utilizado para mensurar o medo do movimento em diversas partes do 

corpo, incluindo a região cervical, na qual demonstra bons resultados de aplicabilidade 

(HUDES, 2011). (Anexo 6). 

Patient-specific Functional Scale (PSFS): tem o objetivo de quantificar a limitação 

em determinadas atividades e mensurar a funcionalidade do paciente com quaisquer 

condições ortopédicas (STRATFORD et al., 1995) e obteve sua versão em português em 

2008 (COSTA et al., 2008). O questionário é válido, confiável e sensível para mediar as 

mudanças ao longo do tempo em pacientes com alterações musculoesqueléticas e na 

amplitude de movimento para joelho, lombar e pescoço (HORN et al., 2012). (Anexo 7). 

Percepção global de mudança: é uma escala unidimensional na qual os indivíduos 

classificam a sua melhora associada à uma intervenção numa escala de sete itens, sendo 1: 

sem alterações, 2: quase sem nenhuma alteração, 3: um pouco melhor, porém sem uma 

melhora notável, 4: um pouco melhor, mas a mudança não trouxe real diferença, 5: moderada 

melhora e leve mudança, 6: melhora e isso traz uma real mudança, 7: uma grande melhora e 

isso muda tudo. Os indivíduos classificam ainda a sua satisfação com o tratamento com base 

em uma escala de zero a 10, sendo que zero significa muito satisfeito, 5: indiferente e 10: 

totalmente satisfeito com o tratamento recebido (HURST; BOLTON, 2004; DOMINGUES; 

CRUZ, 2011). (Anexo 8). 

6.4.2 Amplitude de movimento 

A mensuração da amplitude de movimento para flexão, extensão, inclinações e 

rotações da coluna cervical foram realizadas por um fisioterapeuta treinado utilizando-se o 

aparelho Cervical Range of Motion (CROM), desenvolvido pela Performance Attainement 

Associates (Roseville, MN). Esta ferramenta apresenta confiabilidade excelente para todos os 

movimentos, sendo eles de extensão (0,91), flexão (0,85), inclinações laterais (0,86) e 

rotações (0,82) (FLORENCIO et al., 2010; INOKUCHI et al., 2015). A mínima mudança 
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detectável (MMD) também já foi verificada utilizando-se o CROM e foram encontrados os 

valores de 6,9° para o movimento de extensão, 10,7° para a flexão, 2,2º para as inclinações 

laterais e por fim, 3,3° para as rotações (INOKUCHI et al., 2015). Foram coletados dois 

valores de cada movimento e os mesmos foram mensurados com o voluntário sentado em 

uma cadeira com apoio para as costas em sua posição habitual, sem estabilização. Antes de 

ser solicitado o movimento ao voluntário, o fisioterapeuta demonstrava como o movimento 

deveria ser realizado e quais compensações deveriam ser evitadas, como por exemplo, elevar 

o ombro contralateral durante o movimento de inclinação cervical. 

6.4.3 Algometria 

O limiar de dor por pressão, o qual é definido como a mínima pressão (força) que 

induz à dor (FISCHER et al., 1987), foi medido por um dinamômetro manual (DDK-10; 

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

de se evitar quaisquer danos aos participantes (FISCHER et al., 1987). O intervalo de 

medição do dispositivo varia de 0,0 a 29,0 kg, com uma precisão de 0,001 kg (BEVILAQUA-

GROSSI et al., 2011). 

A aplicação foi realizada por um fisioterapeuta treinado por 12 meses, o qual manteve 

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

avaliado (BEVILAQUA-GROSSI et al., 2011). Além disso, um metrônomo digital com 

frequência de 1Hz foi utilizado com a pretensão de promover um feedback auditivo e 

padronização da velocidade da aplicação (CHAVES et al., 2007). 

Previamente a realização do teste, todos os voluntários passaram por uma 

familiarização, na qual os mesmos foram instruídos quanto a diferença entre a percepção de 

pressão e percepção de início de dor, utilizando-se o equipamento na região tênar da mão dos 

voluntários. Durante a familiarização, os voluntários foram orientados a apertarem um 

disparador acoplado ao algômetro manual assim que tivessem a percepção de que a pressão 

estava se tornando um estímulo doloroso. 

Foram registrados dois valores (kg/cm²), os quais foram realizados de forma aleatória 

e bilateral: 
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• No ponto médio do músculo trapézio superior, localizado entre o processo 

espinhoso da sétima vértebra cervical (C7) e o acrômio (BEVILAQUA-

GROSSI et al., 2011); 

• Na porção superior do músculo esternocleidomastóideo, especificamente nas 

fibras localizadas abaixo do processo mastoideo (ASHINA et al., 2005); 

• No músculo suboccipital, localizado abaixo do osso occipital, próximo as 

primeiras vértebras cervicais; 

• Nas três porções do músculo temporal, sendo para o músculo temporal 

anterior o ponto mais proeminente e anterior identificado pela palpação 

manual durante o apertamento dentário máximo, para o temporal médio, o 

ponto localizado a 2 cm da borda lateral da sobrancelha e para o temporal 

posterior, o ponto localizado diretamente acima da orelha (DWORKIN et al., 

1992); 

• No músculo frontal, localizado 2 cm acima do ramo supra orbital do nervo 

trigêmeo (ANTONACI et al., 1998) e 

• No músculo elevador da escápula, localizado imediatamente acima ao ângulo 

superior da escápula. 

As medidas foram realizadas com os participantes na posição sentada. Para os 

músculos trapézio superior, esternocleidomastóideo e temporal há uma confiabilidade 

excelente, com valores respectivos de 0,98, 0,98 e 0,99; enquanto que para o músculo frontal 

a confiabilidade é moderada e apresenta o valor de 0,74 (BEVILAQUA-GROSSI et al., 

2011). 

6.4.4 Eletromiografia 

A atividade dos músculos cervicais foi avaliada utilizando-se a eletromiografia de 

superfície, sendo o registro dos sinais eletromiográficos adquiridos durante o CCFT, teste de 

força dos músculos cervicais durante a contração isométrica voluntaria máxima (CIVM) e 

teste resistência dos músculos cervicais. O posicionamento dos voluntários durante os testes 

e os comandos verbais utilizados estão descritos nos subitens referentes aos testes nos tópicos 

seguintes. Para a coleta dos dados foram utilizados sensores de superfície sem fio TrignoTM 
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(20 a 500Hz; taxa de rejeição de modo comum de 80 dB; impedância de entrada superior a 

10 MΩ; Delsys, Inc. Boston, MA, USA), os quais estavam firmemente fixados por fitas 

adesivas dupla-face (FLORENCIO et al., 2015a) sobre: 

• Porção distal do ventre muscular do esternocleidomastóideo (FALLA et al., 

2002); 

• Ventre muscular do esplênio da cabeça, localizado a nível de C2-C3 entre os 

músculos esternocleidomastóideo e trapézio superior (FALLA et al., 2007); 

• Ventre muscular do escaleno anterior, paralelo a porção clavicular do 

músculo esternocleidomastóideo (FALLA et al., 2002); 

• Ponto médio do músculo trapézio superior (SENIAM). 

Previamente a colocação dos eletrodos a pele recebeu limpeza adequada com a 

utilização de álcool e os pelos foram removidos, utilizando-se uma lâmina descartável, para 

a redução da impedância. 

Para captação e visualização do sinal eletromiográfico foi utilizado o programa EMG 

Works® versão 4.1.5 (Delsys Inc.) e os sinais eletromiográficos brutos foram processados por 

uma rotina customizada do MATLAB® responsável por filtrá-los a uma faixa de frequência 

de 20-450Hz, utilizando-se de um filtro Butterworth de 4ª ordem usando-se uma janela móvel 

de 0,375s com sobreposição de 50%. A variável eletromiográfica analisada durante o CCFT 

foi o root mean square (RMS), responsável por informar a amplitude da atividade muscular. 

Os dados do RMS dos músculos flexores cervicais foram normalizados por seus respectivos 

valores médios durante a CIVM de flexão, por sua vez, os dados de RMS dos músculos 

extensores foram normalizados por seus respectivos valores médios durante a CIVM de 

extensão. Para a CIVM, assim como no CCFT, a variável utilizada foi o RMS, o qual foi 

obtido a partir de uma janela de 2 segundos para cada repetição. O RMS de cada músculo foi 

normalizado por seu respectivo valor de pico dentro da tarefa. Em relação ao teste de 

resistência dos músculos cervicais, as variáveis analisadas foram: slope do RMS, que 

representa as mudanças de amplitude do sinal ao longo do teste e pelo slope da frequência 

mediana (FM), que pode indicar sinais de fadiga eletromiográfica (ENOKA et al., 2011). 

Para obtê-los, tanto o slope do RMS quanto da FM, inicialmente, três janelas foram separadas 
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da janela de aquisição total: 10% inicial, 10% intermediária e 10% final. A média de cada 

janela gerou três pontos, e o slope foi determinado pelo coeficiente angular da reta obtida da 

regressão linear que melhor ajustava os três pontos. 

6.4.5 Craniocervical flexion test 

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

CCFT, sendo o mesmo um teste de controle neuromotor que nos permite avaliar a ativação e 

a resistência isométrica desses músculos (JULL et al., 2008). O teste apresenta confiabilidade 

excelente (0,85) e um valor de 4 mmHg para a MMD em pacientes com dor cervical (JUUL 

et al., 2013). Em pacientes com migrânea, o CCFT apresenta boa validade discriminativa, 

sendo capaz de diferenciar indivíduos sem dor de cabeça daqueles com migrânea. Entretanto, 

não há um valor de corte ideal para pacientes com migrânea (RODRIGUES et al., 2021). 

O teste foi realizado com o voluntário em decúbito dorsal, o qual permaneceu com os 

membros inferiores relaxados e o pescoço na posição neutra (JULL et al., 2008). O 

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

ficou posicionado na região posterior do pescoço do participante e inicialmente, inflado a 20 

mmHg. A tarefa do participante era aumentar 2 mmHg a cada estágio, totalizando cinco 

estágios (30 mmHg), e manter a pressão por 10 segundos sem realizar compensações, sendo 

essas: retração ou elevação da cabeça e uso excessivo dos flexores superficiais (JULL et al., 

2008). Foram realizadas duas repetições e o voluntário foi orientado a realizar um movimento 

de flexão de cabeça, semelhante ao movimento de concordância, “assentido com a cabeça”. 

As contrações eram realizadas de forma lenta e suave (JULL et al., 2008) e era permitido um 

período de descanso de 30 segundos entre uma repetição e outra. 

6.4.6 Teste de força muscular durante a CIVM 

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

realizada de acordo com o protocolo de Florencio e colaboradores (2015), o qual apresentou 

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

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

extensores é de 2,38 (CARNEVALLI et al., 2018). Assim como no protocolo original, a 

mensuração da força na CIVM foi realizada por um fisioterapeuta treinado, utilizando-se um 
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dinamômetro isométrico manual (Lafayette Instrument Company®, modelo 2201163, 

Lafayette, IN, USA) que permaneceu fixado a um cinto não elástico, evitando-se possíveis 

interferências de forças externas. 

Antes do início da coleta foi realizada uma familiarização com a tarefa por meio de 

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

coletadas três repetições de três segundos cada para ambos os grupos musculares. Foi 

permitido um intervalo de 20 segundos entre cada repetição e de três minutos entre cada 

movimento. 

O posicionamento adotado pelo participante, de acordo com o protocolo de Florencio 

e colaboradores (2015), foi: 

• Força de flexão: paciente em decúbito dorsal com joelhos e quadris 

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

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

reduzir movimentos e compensações musculares durante a tarefa. Por fim, o 

dinamômetro foi posicionado em uma linha média, sobre o osso frontal 

(Figura 2A). 

• Força de extensão: paciente em decúbito ventral também com cintos de 

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

cruzando-se a pelve e o tronco. Por sua vez, o dinamômetro foi posicionado 

em uma linha média sobre o osso occipital (Figura 2B). 

Os valores de força obtidos pelo dinamômetro manual foram registrados em 

quilogramas-força (kgf) e posteriormente convertidos para newtons (N) por meio da fórmula: 

valor obtido pelo dinamômetro manual (kgf) * 9,81. Além disso, os valores foram 

normalizados pelo peso corporal do voluntário. Para isso, o valor obtido em N foi dividido 

pelo peso corporal do voluntário (kg). Após a conversão e normalização, foi realizada a 

média das três repetições para cada indivíduo, tanto para a força de flexão quanto de extensão 

cervical. 
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Figura 2. (A) Posicionamento durante o teste de CIVM dos músculos flexores cervicais. (B) 

Posição para a realização do teste de CIVM dos músculos extensores cervicais. 

(B) (A) 
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6.4.7 Teste de resistência dos músculos flexores e extensores cervicais 

O teste de resistência dos músculos flexores e extensores do pescoço foi realizado 

com base no proposto por Parazza e colaboradores (2014), entretanto, para o teste de extensão 

cervical um peso de 2kg foi adicionado e o inclinômetro substituído pelo CROM. Tanto para 

os músculos flexores quanto para os extensores há uma boa confiabilidade (0,71 e 0,73, 

respectivamente) (LOURENÇO et al., 2016). 

• Teste de resistência os músculos flexores: o voluntário permaneceu em 

decúbito dorsal com a cabeça apoiada na mão do fisioterapeuta em posição 

neutra. Ao iniciar o teste, o voluntário deveria realizar a flexão cervical 

máxima (posição de “assentir”) associada a flexão de pescoço, desencostando 

a cabeça da mão do fisioterapeuta. A tarefa era manter a postura, sendo o 

tempo cronometrado. Comandos verbais foram dados para que o voluntário 

mantivesse a posição. O teste foi interrompido caso o voluntário perdesse a 

posição por três segundos e/ou assim que o mesmo encostasse a cabeça na 

mão do fisioterapeuta. Além disso, o teste foi interrompido caso voluntário 

relatasse fadiga ou dor (PARAZZA et al., 2014) (Figura 3A). 

• Teste de resistência dos músculos extensores: o voluntário foi posicionado em 

decúbito ventral com a cabeça apoiada em um suporte removível específico 

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

permaneceram ao lado do corpo e um cinto de Velcro® (VELCRO B.V., 

Manchester, NH, USA), a nível da sexta vértebra torácica (T6), manteve o 

voluntário posicionado (PARAZZA et al., 2014). Para mensuração dos graus 

de deslocamento da cabeça do indivíduo foi utilizado o CROM (Performance 

Attainement Associates / Roseville, MN), em vez do inclinômetro, conforme 

utilizado no protocolo original. Além disso, foi acrescentado um peso de 2kg 

(LOURENÇO et al., 2016), o qual ficou fixado a uma faixa não elástica. A 

faixa foi posicionada na cabeça do voluntário. O suporte então era removido 

e o tempo cronometrado. O teste era interrompido se o voluntário não 

conseguisse manter a cabeça na posição horizontal ou se houvesse a perda de 

mais de 5°, registrado pelo CROM, por três segundos. Além disso, o teste 
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também foi interrompido caso o voluntário queixasse de dor ou fadiga 

(PARAZZA et al., 2014) (Figura 3B).  

Figura 3. (A) Posição do voluntário durante a realização do teste de resistência dos músculos 

flexores cervicais. (B) Posição do voluntário durante a realização do teste de resistência dos 

músculos extensores cervicais. 

 

(B) (A) 
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6.4.8 Protocolo de tratamento aplicado aos grupos intervenção e placebo 

6.4.8.1 Grupo intervenção 

O protocolo utilizado neste trabalho foi baseado no proposto por Falla e colaboradores 

(2013) e Jull e colaboradores (2008), o qual consiste de exercícios específicos de 

fortalecimento dos músculos flexores e extensores do pescoço. Os participantes receberam 

instruções e orientações de um fisioterapeuta treinado durante 30 minutos, uma vez na 

semana. Os exercícios foram progressivos, de acordo com a tolerância de cada participante, 

em séries e repetições. 

O protocolo consiste de dois estágios: 

• Estágio 1: teve a duração de seis semanas e foi constituído de exercícios de 

flexão e extensão da cervical, enfatizando os músculos estabilizadores 

profundos. Foi realizado o movimento de flexão craniocervical, com o 

paciente em decúbito dorsal, sem travesseiro, de forma que a cabeça do 

participante permanecesse em posição neutra. Este exercício tem como 

propósito recrutar os flexores profundos do pescoço (como os músculos longo 

da cabeça e longo do pescoço), importantes para a estabilização da cervical e 

controle motor local, sem a ativação concomitante ou exacerbada de flexores 

superficiais, com escaleno e esternocleidomastóideo. Conforme tolerância do 

paciente, as séries, repetições ou tempo de sustentação na postura foram 

aumentadas. O participante realizava as contrações de forma lenta e suave, 

não permitindo retração ou elevação da cabeça, e contração simultânea de 

esternocleidomastóideo e escaleno. O participante passou por um período de 

familiarização com o exercício antes de iniciar efetivamente o protocolo 

(FALLA et al., 2013; JULL et al., 2008). A proposta inicial eram duas séries 

de 10 repetições com sustentação de 10 segundos, porém, caso o participante 

não conseguisse realizar tal programação, o número de séries, repetições e 

sustentação foi redefinido (Figura 4A). 
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Para os extensores profundos da cervical, os participantes foram posicionados 

em decúbito ventral, apoiados nos cotovelos e realizavam a extensão, flexão 

e rotação craniocervical, mantendo o pescoço em posição neutra. Para facilitar 

a compreensão do paciente em relação ao exercício, foi explicado para fazer 

movimentos com a cabeça, como se estivesse dizendo “sim e “não”. 

Inicialmente, foram realizadas duas séries de 10 repetições, as quais 

progrediram até três séries de 10 repetições (FALLA et al., 2013; JULL et al., 

2008). Porém, assim como para os músculos flexores cervicais, se o 

participante não conseguisse iniciar o protocolo com essa programação, o 

número de séries e repetições era redefinido (Figura 4B).  

Figura 4. (A) Exercício para os flexores profundos da cervical durante o estágio 1 do protocolo. (B) 

Exercício para os extensores profundos da cervical durante o estágio 1 do protocolo. 

(A) (B) 
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• Estágio 2: teve duração de duas semanas e foi constituído de exercícios que 

exigiam maior demanda dos músculos cervicais, utilizando-se o peso da 

cabeça como carga. Iniciou-se com flexão de cabeça, precedida por flexão de 

pescoço em decúbito dorsal, sob instrução de elevação do pescoço e cabeça 

da maca, em três séries de 15 repetições as quais se mantiveram durante as 

duas semanas do protocolo (FALLA et al., 2013) (Figura 5A). 

Para o exercício de extensão, o paciente foi instruído a manter a cervical em 

posição média, enquanto realizava a extensão de pescoço estando em posição 

de 4 apoios. As repetições e séries foram idênticas às propostas para os 

músculos flexores, ou seja, três séries de 15 repetições durante as duas 

semanas (FALLA et al., 2013) (Figura 5B).  

Figura 5. (A) Exercício para flexores profundos e superficiais da cervical durante o estágio 2. 

(B) Exercício para extensores profundos e superficiais da cervical durante o estágio 2. 

(A) (B) 
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Os participantes foram orientados a realizar em casa os mesmos exercícios, duas 

vezes ao dia, de 10 a 20 minutos diários, sem provocação de sintomas de dor na cabeça e 

pescoço (FALLA et al., 2013). Uma vez que os pesquisadores não tinham controle sobre a 

postura adotada durante a realização do exercício dos flexores profundos da cervical (estágio 

1) em casa, foi orientado ao participante fazer uso de um rolo de toalha, posicionado na região 

cervical, a fim de proporcionar um feedback sensorial e dessa forma, facilitar o controle dos 

ângulos de movimento da flexão. Ao perceber dor ou outro sintoma, o paciente era instruído 

a suspender a realização da atividade naquele dia (FALLA et al., 2013). Além disso, os 

participantes receberam uma cartilha contendo os exercícios do protocolo e alongamentos 

cervicais (Apêndice 6). Semanalmente os participantes eram questionados sobre a aderência 

dos exercícios domiciliares. 

6.4.8.2 Grupo placebo 

Os participantes do GP, assim como os do GI, compareceram para tratamento uma 

vez por semana, durante oito semanas. Foi realizada a aplicação de US (Quark®, Pro Seven 

977), desligado, na porção média do trapézio superior, bilateral. O tempo de aplicação foi de 

±9 minutos para cada lado, totalizando em aproximadamente 20-25 minutos o tempo da 

sessão. O US estava desligado para caracterizar um tratamento placebo. A utilização do 

mesmo foi feita por questões metodológicas, para que ambos os grupos fossem assistidos da 

mesma maneira, com a mesma quantidade e tempo de sessões. No entanto, também devido 

a questões éticas, reforçamos que os voluntários randomizados para o GP não foram privados 

do tratamento considerado padrão ouro, o tratamento medicamentoso, sendo o mesmo 

prescrito e orientado pelos neurologistas colaboradores desse estudo. Além disso, ao fim do 

período de acompanhamento, os voluntários do GP que desejassem, poderiam realizar o 

tratamento de exercícios craniocervicais oferecido aos voluntários do GI. Por fim, assim 

como no GI, os participantes do GP receberam uma cartilha de orientações, entretanto, a 

mesma continha apenas os alongamentos cervicais (Apêndice 7).  



 

40 

6.4.9 Período de acompanhamento 

 Foi realizado o acompanhamento de ambos os grupos, tanto intervenção quanto 

placebo, após quatro semanas, oito semanas e doze semanas, respectivamente, um, dois e três 

meses após o término do período de intervenção. O contato com os participantes foi realizado 

por meio de ligações telefônicas e foram questionadas e anotadas informações sobre os 

desfechos primários do estudo, intensidade da dor e frequência das crises de migrânea. 

6.5 Análise estatística 

Inicialmente, uma análise descritiva de todas as variáveis foi realizada e a 

normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk e gráficos de 

dispersão. Em seguida, modelos de regressão linear mistos foram realizados para 

comparações entre e intragrupos, tanto para os desfechos primários quanto secundários. 

“Tempo” e “grupo” foram considerados como efeitos fixos e os voluntários como efeito 

aleatório (modelo de interceptação aleatória). Além disso, a presença e intensidade da dor 

cervical foram utilizadas como covariáveis, uma vez que houve diferença significativa entre 

os grupos na avaliação inicial. Um post-hoc usando contrastes ortogonais também foi 

utilizado. Em relação as comparações envolvendo o questionário de percepção global de 

mudança, um modelo de regressão multinominal com efeitos mistos foi utilizado. As análises 

foram realizadas utilizando-se os softwares SAS 9.4 e R 3.5.3. Um poder de 80% e um nível 

de significância (α) de 0,05 foram adotados em todas as comparações. 

A mínima diferença importante (MDI) e o tamanho do efeito (TE) foram calculados 

com base nos métodos de distribuições, a fim de atribuir relevância clínica às diferenças 

encontradas em ambos os grupos. Foram consideradas clinicamente relevante (CR), as 

diferenças maiores que a MDI combinadas a um TE>0,04. Por outro lado, diferenças menores 

que a MDI e com um TE<0,04 foram denominadas clinicamente não relevantes (CNR) 

(ARMIJO-OLIVO et al., 2011).  
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7. Resultados 

Quarenta e dois voluntários foram avaliados e randomizados, sendo 40 mulheres 

(95,23%) e 2 homens (4,77%) entre os meses de junho de 2019 e fevereiro de 2020. Desse 

total, 5 (11,90%) voluntários perderam o seguimento do estudo. Dos 37 voluntários finais, 

todos completaram o período de acompanhamento (Figura 6). 

 

Figura 6. Fluxograma dos voluntários ao decorrer do estudo. 
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Os grupos se mostram semelhantes quanto à idade, índice de massa corporal (IMC), 

anos de doença e uso de medicação profilática e aguda. Porém, o grupo submetido aos 

exercícios do protocolo apresentou maior relato e intensidade de dor cervical em relação ao 

grupo placebo (p=0,046 e p=0,004; respectivamente) (Tabela 1). 

Todos os dados referentes a avaliação inicial, tanto dos desfechos primários quanto 

dos desfechos secundários estão representados no Tabela 2. 

Tabela 1. Comparação entre os grupos intervenção e placebo quanto à dados antropométricos 

e características clínicas da migrânea na avaliação inicial. 

 
Grupo intervenção 

(N=21) 

Grupo 

placebo 

(N=21) 

valor de p 

Variáveis    

Idade (anos) a 32,81 (8,59) 32,52 (8,91) 0,914 

IMC (kg/cm²) a 24,52 (4,01) 24,96 (4,23) 0,645 

Anos de doença a 15,33 (6,81) 15,38 (9,26) 0,747 

Auto relato de dor cervical b 18 (85,71%) 10 (47,62%) 0,046* 

Intensidade da dor cervical (END) a 4,23 (2,64) 1,95 (2,33) 0,004* 

Uso de medicação profilática b 8 (38,10%) 2 (9,52%) 0,144 

Uso de medicação aguda b 10 (47,62%) 12 (57,14%) 0,879 

a=dados representados em média e desvio padrão; b=dados representados em número de indivíduos e 

porcentagem; IMC=índice de massa corporal; END=escala numérica de dor; *=p<0,05.  
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Tabela 2. Dados da avaliação inicial para todas as variáveis em ambos os grupos. 

 

Grupo 

intervenção 

(N=21) 

Grupo 

placebo 

(N=21) 

p valor 

 Média (DP) Média (DP)  

Desfechos primários    

Frequência de crises (dias/mês) 9,81 (8,80) 9,57 (6,88) 0,916 

Intensidade das crises (END) 8,67 (1,11) 8,76 (1,51) 0,866 

Desfechos secundários    

ADM cervical (°) 

Movimento    

Flexão 62,48 (7,99) 60,24 (9,83) 0,394 

Extensão 73,86 (13,36) 72,57 (11,04) 0,727 

Inclinação a D 46,05 (5,51) 48,05 (8,26) 0,403 

Inclinação a E 51,86 (8,24) 48,52 (8,90) 0,214 

Rotação a D 68,19 (7,78) 66,24 (5,36) 0,373 

Rotação a E 69,29 (9,26) 67,62 (6,94) 0,507 

Limiar de dor 

por pressão (kgf) 

Músculos    

Frontal 2,05 (0,72) 2,45 (1,02) 0,094 

Temporal anterior 1,76 (0,62) 2,02 (0,83) 0,267 

Temporal médio 2,20 (0,84) 2,39 (0,97) 0,498 

Temporal posterior 2,30 (0,91) 2,58 (1,07) 0,359 

ECOM 1,85 (0,68) 2,21 (0,80) 0,122 

Elev da escápula 2,45 (1,02) 2,78 (1,17) 0,315 
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Trapézio superior 2,05 (0,72) 2,32 (0,91) 0,328 

Suboccipitais 1,81 (0,64) 2,15 (0,76) 0,106 

CCFT (mmHg) 

Nível de pressão    

 25,14 (1,96) 24,95 (2,58) 0,794 

CIVM 

Grupo muscular    

Flexores    

  Forçan (N/kg) 0,78 (0,29) 0,87 (0,20) 0,227 

  Tempo de pico (s) 2,30 (0,54) 2,31 (0,55) 0,927 

Extensores    

  Forçan (N/kg) 1,12 (0,50) 1,23 (0,49) 0,456 

  Tempo de pico (s) 2,50 (0,46) 2,65 (0,38) 0,257 

Resistência (s) 

Grupo muscular    

Flexores 44,24 (40,28) 39,90 (25,99) 0,651 

Extensores 174,43 (128,25) 
229,19 

(170,87) 
0,238 

Questionários 

Pontuação total    

MIDAS 58,38 (46,25) 45,05 (27,00) 0,199 

NDI 13,00 (7,42) 9,38 (4,29) 0,072 

ASC-12 9,76 (4,11) 7,76 (3,63) 0,118 

TAMPA 37,48 (11,25) 35,1 (6,66) 0,377 

PSFS 4,32 (2,52) 4,94 (2,55) 0,190 

END=escala numérica da dor; ADM=amplitude de movimento; D=direita; E=esquerda; 

ECOM=esternocleidomastóideo; Elev=elevador; mmHg=milímetros de mercúrio; CCFT=craniocervical 

flexion test; CIVM=contração isométrica voluntária máxima; Forçan=força normalizada pela massa do 
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voluntário; s=segundos; MIDAS=Migraine Disability Assessment; NDI=Neck Disability Index; ASC-12=12 

item Allodynia Symptom Checklist; TAMPA=Tampa Scale for Kinesiophobia; PSFS=Patient-specific 

Functional Scale; *p<0.05. 

Desfechos primários 

Frequência de crises: Não foram observadas diferenças estaticamente significativas 

para a interação grupo*tempo para a frequência de crises de cefaleia (F=0,44; df=4; p=0,782). 

Além disso, também não foram observadas diferenças significativas intragrupos (p>0,05) 

(Tabela 3) e clinicamente relevantes (Tabela 4). 

Intensidade da dor: Novamente não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas para a interação grupo*tempo para a intensidade da dor de cabeça (F=1,51; 

df=4; p=0,202). Todavia, para essa variável, em ambos os grupos se observou uma redução 

significativa da dor em todos os períodos avaliados (p<0,05) (Tabela 3). Além disso, em 

todos os momentos, para as análises intragrupo, diferenças clinicamente relevantes foram 

detectadas (Tabela 4). 
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Tabela 3. Comparação intragrupos e interação grupo*tempo para os desfechos primários, frequência e intensidade da cefaleia. 

IC 95%=intervalo de confiança de 95%; ¥=representado em dias de dor por mês; §=representado de acordo com a escala numérica da dor; GI=grupo intervenção; 

GP=grupo placebo; *=p<0,005.  

  
Avaliação inicial 

Avaliação final 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 1 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 2 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 3 

Interação 

grupo*tempo 

  
Mudança média 

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média 

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média 

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média 

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Desfechos 

primários 
Grupos             

Frequência 

de crises¥ 

GI 

 

GP 

1,13  

(-2,29; 4,57) 

1,16  

(-2,06; 4,38) 

0,513 

 

0,477 

1,19  

(-2,23; 4,62) 

1,01  

(-2,21; 4,23) 

0,492 

 

0,536 

2,07  

(-1,35; 5,51) 

0,41  

(-2,81; 3,63) 

0,233 

 

0,801 

2,43 

(-1,00; 5,86) 

0,01 

(-3,21; 3,23) 

0,163 

 

0,994 

0,44; 4; 0,782 

Intensidade 

da dor§ 

GI 

 

GP 

2,96  

(2,03; 3,90) 

3,73 

(2,85; 4,62) 

0,001* 

 

0,001* 

3,31  

(2,38;4,25) 

2,78  

(1,90; 3,67) 

0,001* 

 

0,001* 

3,96  

(3,03; 4,90) 

3,53  

(2,65; 4,42) 

0,001* 

 

0,001* 

4,02  

(3,08;4,96) 

3,38  

(2,50; 4,27) 

0,001* 

 

0,001* 

1,51; 4; 0,202 
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Tabela 4. Relevância clínica para os desfechos primários. 

  
Avaliação inicial 

Avaliação final 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 1 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 2 

Avaliação inicial 

Acompanhamento 3 

  
Mudança 

média 

Tamanho 

do efeito 
MDI Class. 

Mudança 

média 

Tamanho 

do efeito 
MDI Class. 

Mudança 

média 

Tamanho 

do efeito 
MDI Class. 

Mudança 

média 

Tamanho 

do efeito 
MDI Class. 

Desfechos 

primários 
Grupos                 

Frequência 

de crises¥ 

GI 

GP 

0,75 

1,42 

0,09 

0,22 

3,97 

3,26 

CNR 

CNR 

0,81 

1,27 

0,10 

0,18 

4,02 

3,58 

CNR 

CNR 

1,69 

0,67 

0,21 

0,09 

3,99 

3,59 

CNR 

CNR 

2,05 

0,27 

0,31 

0,04 

3,28 

3,60 

CNR 

CNR 

Intensidade 

da dor§ 

GI 

GP 

3,02 

3,76 

2,22 

2,39 

0,68 

0,79 

CR 

CR 

3,38 

2,81 

2,07 

1,52 

0,82 

0,93 

CR 

CR 

4,02 

3,56 

2,48 

2,02 

0,81 

0,88 

CR 

CR 

4,08 

3,41 

2,80 

1,95 

0,73 

0,87 

CR 

CR 

MDI=mínima diferença importante; Class=classificação; ¥=representado em dias de dor por mês; §=representado de acordo com a escala numérica da dor; 

GI=grupo intervenção; GP=grupo placebo; CNR=clinicamente não relevante; CR=clinicamente relevante. 
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Desfechos secundários 

ADM cervical: Não foram observadas diferenças significativas para a interação 

grupo*tempo para nenhum dos movimentos cervicais avaliados (p>0,05) (Tabela 5). A 

análise intragrupo demonstrou um aumento da ADM para inclinação a direita e rotação 

cervical a esquerda no grupo intervenção após 8 semanas de tratamento (p=0,003 e p=0,030; 

respectivamente). Já no grupo placebo, observou-se um aumento da ADM dos movimentos 

de flexão, inclinação lateral a direita e rotação a esquerda (p=0,028; p=0,042; p=0,012; 

respectivamente). Resultados clinicamente relevantes foram observados para alguns 

movimentos em ambos os grupos (Tabela 6). 

Tabela 5. Mudança média, intervalo de confiança de 95% e interação grupo*tempo para o 

desfecho secundário: amplitude de movimento cervical. 

 
AI – AF 

Grupo intervenção (N=17) 

AI – AF 

Grupo placebo (N=20) 

Interação 

grupo*tempo 

 
Mudança média  

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média  

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Movimentos 

(°) 
     

Flexão -2,20 (-8,71; 4,30) 0,496 -7,93 (-14,95; -0,91) 0,028* 2,72; 34; 0,108 

Extensão -5,14 (-13,64; 3,36) 0,227 -6,69 (-15,94; 2,55) 0,151 0,12; 34; 0,728 

Inclinação D -8,12 (-13,31; -2,93) 0,003* -5,84 (-11,48; -0,21) 0,042* 0,70; 34; 0,408 

Inclinação E -5,61 (-12,13; 0,90) 0,089 -5,31 (-12,35; 1,71) 0,134 0,01; 34; 0,932 

Rotação a D -3,10 (-7,66; 1,46) 0,176 -0,36 (-5,33; 4,61) 0,883 1,34; 34; 0,255 

Rotação a E -5,43 (-10,30; -0,57) 0,030* -7,01 (-12,36; -1,67) 0,012* 0,41; 34; 0,524 

AI=avaliação inicial; AF=avaliação final, IC 95%= intervalo de confiança de 95%; D=direita; E=esquerda; 

*=p<0,05. 
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Tabela 6. Relevância clínica para os resultados de amplitude de movimento cervical. 

 Avaliação inicial – Avaliação final 

  
Mudança 

média 

Tamanho do 

efeito 
MDI Classificação 

Movimentos (°) Grupos     

Flexão 
GI 

GP 

0,30 

-4,41 

0,03 

-0,56 

4,85 

3,97 

CNR 

CR 

Extensão 
GI 

GP 

-4,32 

-3,93 

-0,33 

-,033 

6,48 

5,95 

CNR 

CNR 

Inclinação D 
GI 

GP 

-6,42 

-3,40 

-0,85 

-0,46 

3,77 

3,68 

CR 

CR 

Inclinação E 
GI 

GP 

-3,49 

-2,23 

-0,38 

-0,26 

4,55 

4,25 

CNR 

CNR 

Rotação D 
GI 

GP 

-5,57 

-2,86 

-0,71 

-0,51 

3,95 

2,81 

CR 

CR 

Rotação E 
GI 

GP 

-3,71 

-3,93 

-0,42 

-0,50 

4,47 

3,91 

CR 

CR 

MDI=mínima diferença importante; GI=grupo intervenção; GP=grupo placebo; D=direita; E=esquerda; 

CNR=clinicamente não relevante; CR=clinicamente relevante. 

 Limiar de dor por pressão: Foi observado um resultado significativo para a interação 

grupo*tempo, a favor do grupo intervenção, apenas para o músculo frontal (F=4,30; df=112; 

p=0,040) (Tabela 7). Observa-se ainda um aumento significativo do limiar de dor por pressão 

para os músculos temporal anterior e posterior e suboccipitais no grupo intervenção na 

análise intragrupos (p=0,009; p=0,003; p=0,036; respectivamente) e para o músculo trapézio 

superior, em ambos os grupos (p=0,002; p=0,017; respectivamente). Para os dados de 

relevância clínica, nossos resultados demonstraram que, com exceção do músculo 

esternocleidomastóideo, houve uma melhora clinicamente relevante da sensibilidade de 

todos os músculos no grupo intervenção. Já para o grupo placebo, não foram observados 

resultados clinicamente relevantes (Tabela 8). 



 

50 

Tabela 7. Mudança média, intervalo de confiança de 95% e interação grupo*tempo para o 

desfecho secundário: limiar de dor por pressão. 

 
AI – AF 

Grupo intervenção (N=17) 

AI – AF 

Grupo placebo (N=20) 

Interação 

grupo*tempo 

 
Mudança média  

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média  

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Músculos (kgf)      

Frontal -0,37 (-0,77; 0,01) 0,058 0,04 (-0,39; 0,47) 0,860 4,30; 112; 0,040* 

Temporal 

anterior 
-0,46 (-0,80; -0,11) 0,009* -0,23 (-0,61; 0,14) 0,219 1,65; 112; 0,201 

Temporal 

médio 
-0,42 (-0,87; 0,03) 0,067 -0,06 (-0,55; 0,43) 0,808 2,43; 112; 0,122 

Temporal 

posterior 
-0,78 (-1,29; -0,27) 0,003*  -0,29 (-0,84; 0,26) 0,305 3,64; 112; 0,059 

ECOM -0,14 (-0,54; 0,26) 0,488 0,06 (-0,38; 0,50) 0,791 0,94; 112; 0,334 

Elevador da 

escápula 
-0,22 (-0,78; 0,33) 0,422 -0,10 (-0,71; 0,51) 0,749 0,20; 112; 0,657 

Trapézio 

superior 
-0,26 (-0,42; -0,10)  0,002* -0,22 (-0,40; -0,04) 0,017* 0,28; 112; 0,595 

Suboccipitais -0,34 (-0,67; -0,02) 0,036*  -0,18 (-0,54; 0,17) 0,305 0,95; 112; 0,331 

AI=avaliação inicial; AF=avaliação final, IC 95%= intervalo de confiança de 95%; 

ECOM=esternocleidomastóideo; *=p<0,05. 

Tabela 8. Relevância clínica para os resultados da variável limiar de dor por pressão. 

 Avaliação inicial – Avaliação final 

  
Mudança 

média 

Tamanho do 

efeito 
MDI Classificação 
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Músculos (kgf) Grupos     

Frontal 
GI 

GP 

-0,44 

0,00 

-0,60 

0,00 

0,37 

0,50 

CR 

CNR 

Temporal 

anterior 

GI 

GP 

-0,39 

-0,15 

-0,54 

-0,17 

0,36 

0,45 

CR 

CNR 

Temporal 

médio 

GI 

GP 

-0,49 

-0,10 

-0,50 

-0,10 

0,49 

0,50 

CR 

CNR 

Temporal 

posterior 

GI 

GP 

-0,78 

-0,26 

-0,72 

-0,23 

0,54 

0,57 

CR 

CNR 

ECOM 
GI 

GP 

-0,34 

-0,17 

-0,39 

-0,30 

0,44 

0,29 

CNR 

CNR 

Elevador da 

escápula 

GI 

GP 

-0,51 

-0,39 

-0,45 

-0,29 

0,56 

0,67 

CR 

CNR 

Trapézio 

superior 

GI 

GP 

-0,50 

-0,22 

-0,51 

-0,21 

0,49 

0,52 

CR 

CNR 

Suboccipitais 
GI 

GP 

-0,34 

-0,14 

-0,71 

-0,26 

0,24 

0,27 

CR 

CNR 

MDI=mínima diferença importante; GI=grupo intervenção; GP=grupo placebo; 

ECOM=esternocleidomastóideo; CNR=clinicamente não relevante; CR=clinicamente relevante. 

 Craniocervical flexion test: Também não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas na interação grupo*tempo (F=2,60; df=70; p=0,081) para o 

CCFT. Todavia, a análise entre os grupos demonstrou que houve uma melhora significativa 

no desempenho do teste, ao fim das oito semanas de tratamento, no grupo placebo (p=0,001) 

(Figura 7). Por se tratar de uma variável quantitativa discreta, os valores da MDI e TE não 

foram calculados. Os dados eletromiográficos por sua vez, demonstram que houve uma 

redução significativa da atividade elétrica nos músculos trapézio superior, durante o quarto 

estágio do teste (28 mmHg) (p=0,023) e escaleno anterior, durante o quarto (28 mmHg) 

(p=0,030) e quinto estágio do teste (30 mmHg) (p=0,010) no grupo intervenção (Figura 8).  
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Figura 7. Distribuição dos voluntários, de ambos os grupos, no CCFT durante as três 

avaliações. 
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Figura 8. Representação gráfica da amplitude do sinal eletromiográfico verificada pelo Root 

Mean Square (RMS) dos músculos escaleno anterior e trapézio superior durante os dois 

últimos estágios do CCFT em ambos os grupos. 
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 Contração isométrica voluntária máxima: Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas para a interação grupo*tempo para os dados clínicos e 

eletromiográficos de força, tanto dos músculos flexores quanto extensores cervicais (p>0,05). 

Para a análise intragrupos, houve um aumento significativo de 0,15 segundos no tempo de 

aquisição do pico de força dos extensores cervicais no grupo intervenção (p=0,017) (Tabela 

9). Em relação a análise de relevância clínica, observou-se resultados clinicamente relevantes 

para os dados de força normalizada dos músculos extensores no grupo intervenção e em 

ambos os grupos, para o tempo para atingir o pico de força durante o teste dos flexores 

cervicais (Tabela 10). 

Tabela 9. Mudança média, intervalo de confiança de 95% e interação grupo*tempo para o 

desfecho secundário: CIVM 

 
AI – AF 

Grupo intervenção (N=17) 

AI – AF 

Grupo placebo (N=20) 

Interação 

grupo*tempo 

 
Mudança média  

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média  

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Grupo muscular      

Flexores      

  Forçan (N/kg) 0,04 (-0,13; 0,20) 0,639 0,14 (-0,05; 0,31) 0,142 1,23; 34; 0,275 

  Tempo para 

atingir o pico (s) 
2,80 (-0,58; 6,19) 0,102 2,73 (-0,88; 6,35) 0,134 0,00; 34; 0,971 

Extensores      

  Forçan (N/kg) -0,11 (-0,46; 0,24) 0,530 0,18 (-0,19; 0,57) 0,327 2,57; 34; 0,118 

  Tempo para 

atingir o pico (s) 
-4,65 (-8,42; -0,89) 0,017* -3,98 (-8,02; 0,05) 0,053 0,11; 34; 0,745 

AI=avaliação inicial; AF=avaliação final, IC 95%= intervalo de confiança de 95%; Forçan=força normalizada 

pelo peso do sujeito; *=p<0,05. 
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Tabela 10. Relevância clínica para os resultados da CIVM. 

 Avaliação inicial – Avaliação final 

  
Mudança 

média 

Tamanho 

do efeito 
MDI Classificação 

Grupo muscular Grupos     

Flexores      

  Forçan (N/kg) 
GI 

GP 

-0,09 

-0,02 

-0,29 

-0,11 

0,16 

0,09 

CNR 

CNR 

  Tempo para 

atingir o pico (s) 

GI 

GP 

0,25 

0,28 

0,57 

0,59 

0,22 

0,24 

CR 

CR 

Extensores      

  Forçan (N/kg) 
GI 

GP 

-0,24 

0,04 

-0,44 

0,09 

0,28 

0,24 

CR 

CNR 

  Tempo para 

atingir o pico (s) 

GI 

GP 

-0,10 

-0,05 

-0,19 

-0,13 

0,27 

0,20 

CNR 

CNR 

MDI=mínima diferença importante; GI=grupo intervenção; GP=grupo placebo; Forçan=força normalizada pelo 

peso do sujeito; CNR=clinicamente não relevante; CR=clinicamente relevante. 

 Teste de resistência dos músculos flexores e extensores cervicais: Não foram 

observadas diferenças significativas para a interação grupo*tempo e nem para a análise 

intragrupo para o tempo de resistência do teste (p>0,05) (Tabela 11). Em relação aos dados 

eletromiográficos, os resultados demonstram um aumento significativo no slope da 

frequência mediana dos músculos esplênio da cabeça, durante o teste de resistência dos 

músculos flexores cervicais (p=0,014) e escaleno anterior durante ambos os testes, flexores 

e extensores cervicais (p<0,000; p=0,045; respectivamente) (Figura 9). Por fim, em relação 

aos dados de relevância clínica, não foram observados resultados clinicamente relevantes.  
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Tabela 11. Mudança média, intervalo de confiança de 95% e interação grupo*tempo para o 

desfecho secundário do teste de resistência dos músculos cervicais. 

 
AI – AF 

Grupo intervenção (N=17) 

AI – AF 

Grupo placebo (N=20) 

Interação 

grupo*tempo 

 
Mudança média  

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média  

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Grupo muscular      

Flexores      

Tempo de 

resistência (s) 
-9,64 (-29,64; 10,34) 0,334 -9,70 (-31,57; 12,16) 0,373 0,00; 34; 0,995 

Extensores      

Tempo de 

resistência (s) 
65,15 (-33,98; 164,29) 0,190 51,87 (-54,82; 158,58) 0,330 0,07; 33; 0,796 

AI=avaliação inicial; AF=avaliação final, IC 95%= intervalo de confiança de 95%.  



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Representação gráfica do slope da frequência mediana (FM) dos músculos escaleno 

anterior e esplênio da cabeça durante os testes de resistência de flexão e extensão cervical. 
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 Questionários: Não foram observadas diferenças significativas para a interação 

grupo*tempo para todos os questionários aplicado nesse estudo (p>0,05) (Tabela 12). 

Observamos apenas uma diferença significativa intragrupos, em ambos os grupos, 

intervenção e placebo, para o questionário PSFS (p=0,001 e p=0,003; respectivamente), 

representando uma melhora na funcionalidade ao longo do tratamento. Ainda em relação a 

análise intragrupos, observamos uma diminuição significativa na pontuação geral do 

questionário NDI no grupo placebo após as oito semanas de tratamento (p=0,018). 

Em relação ao questionário de percepção global de mudança, como dito previamente, 

diferenças significativas na interação grupo*tempo não foram observadas para as duas 

questões que compõem o questionário, satisfação e percepção global de mudança em 

decorrência do tratamento (p=0,637; 0,360; respectivamente). Após seis semanas de 

tratamento, a média de satisfação com o tratamento para o grupo intervenção foi de 4,47 

(DP=1,28) pontos, enquanto que para o grupo placebo, a média foi de 3,90 (DP=1,33). Já ao 

fim das oito semanas de tratamento, houve uma redução das médias de ambos os grupos, 

sendo de 3,47 (DP=1,17) pontos para o grupo intervenção e 3,50 (DP=2,18) para o grupo 

placebo (Figura 10), demonstrando uma maior satisfação com o tratamento ao longo do 

tempo, uma vez que quanto mais próximo de zero muito melhor e satisfeito o paciente está. 

Nossos resultados demostram ainda que, em ambos os grupos, ao longo das oito semanas de 

tratamento, a melhora da dor foi categorizada como “moderadamente melhor” e “melhor” 

(Figura 11). 

Tabela 12. Mudança média, intervalo de confiança de 95% e interação grupo*tempo para o 

desfecho secundário de questionários. 

 
AI – AF 

Grupo intervenção (N=17) 

AI – AF 

Grupo placebo (N=20) 

Interação 

grupo*tempo 

 
Mudança média  

(IC 95%) 
p valor 

Mudança média  

(IC 95%) 
p valor F; df; p valor 

Questionários      

MIDAS 13,64 (-11,03; 38,33) 0,269 3,16 (-23,40; 29,73) 0,810 0,62; 33; 0,436 
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NDI -2,22 (-6,47; 2,03) 0,292 -6,90 (-12,50; -1,29) 0,018* 3,90; 24; 0,059 

ASC-12 1,20 (-1,64; 4,05) 0,396 -0,12 (-3,21; 2,97) 0,938 0,79; 34; 0,380 

TAMPA -0,10 (-4,67; 4,46) 0,963 -1,83 (-6,87; 3,21) 0,465 0,58; 34; 0,452 

PSFS -1,90 (-2,96; -0,84) 0,001* -1,77 (-2,93; -0,61) 0,003* 0,05; 173; 0,816 

AI=avaliação inicial; AF=avaliação final, IC 95%= intervalo de confiança de 95%; MIDAS=Migraine 

Disability Assessment; NDI=Neck Disability Index; ASC-12=12 item Allodynia Symptom Checklist; 

TAMPA=Tampa Scale for Kinesiophobia; PSFS= Patient-specific Functional Scale; *=p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Média da pontuação de ambos os grupos para a questão sobre satisfação com o 

tratamento do questionário de percepção global de mudança durante as avaliações de 6 

semanas e final. 
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Figura 11. Distribuição dos voluntários (em %) de acordo com suas percepções de melhora 

durante as avaliações de 6 semanas e final, para ambos os grupos. 
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8. Discussão 

Nossa principal hipótese de que o protocolo de exercícios craniocervicais seria 

benéfico para os pacientes com migrânea para a redução da frequência e intensidade das 

crises de cefaleia não foi confirmada. Pudemos observar que a realização dos exercícios 

craniocervicais durante oito semanas não foi suficiente para reduzir a frequência e 

intensidade das crises de migrânea, bem como melhorar a ADM cervical, a sensibilidade dos 

músculos craniocervicais, o desempenho no CCFT, a força e a resistência dos músculos 

cervicais e também a incapacidade ocasionada pela doença. Todavia, os exercícios 

craniocervicais conforme realizados nesse estudo, promoveram uma melhor ativação dos 

músculos cervicais durante a realização do CCFT e teste de resistência, observada pela 

eletromiografia de superfície. 

Sabe-se que o tratamento medicamentoso, profilático e/ou agudo, ainda é considerado 

o padrão ouro para o manejo das crises de migrânea (ASHINA et al., 2021). Todavia, cada 

vez mais, o tratamento não farmacológico está sendo reconhecido e considerado como uma 

opção adjunta ou única para o tratamento desses pacientes (ASHINA et al., 2021). 

Considerando-se esse novo cenário, o número de estudos que avaliam o efeito dos exercícios 

nas cefaleias tem aumentado, sendo aos exercícios aeróbicos os mais indicados para o 

tratamento da migrânea (MACHADO-OLIVEIRA et al., 2020; LEMMENS et al., 2019). 

Além dos exercícios aeróbicos, há na literatura resultados positivos no manejo da frequência 

e intensidade das crises de cefaleia associados à prática dos exercícios localizados. 

Exercícios de resistência localizados para a região cervical, como por exemplo os 

exercícios craniocervicais, são os mais indicados para o tratamento da cefaleia cervicogênica 

e também podem representar uma escolha em potencial para o tratamento de pacientes com 

cefaleia do tipo tensional (MACHADO-OLIVEIRA et al., 2020; FERNÁNDEZ-DE-LAS-

PEÑAS et al., 2020). Entretanto, em pacientes com migrânea, apesar de os mesmos 

apresentarem alterações musculoesqueléticas importantes na região craniocervical 

(LUEDTKE et al., 2018; SZIKSZAY et al., 2019; CARVALHO et al., 2020), a eficácia 

dessa modalidade de exercícios ainda não havia sido verificada. 
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De acordo com os nossos resultados, a realização única e exclusiva de exercícios 

craniocervicais não é superior ao placebo, do ponto de vista estatístico, para reduzir a 

frequência e a intensidade das crises de migrânea, bem como para melhorar a ADM cervical, 

a sensibilidade dos músculos craniocervicais, o desempenho no CCFT, a força e a resistência 

dos músculos cervicais e a incapacidade ocasionada pela doença. Demonstrando que o 

protocolo, conforme proposto nesse estudo, não é eficaz para melhorar as variáveis avaliadas 

em pacientes com migrânea. Todavia, ao considerar em nossa análise a relevância clínica, 

nossos resultados demonstraram que para alguns desfechos, inclusive os primários, houve 

uma maior relevância clínica no grupo que realizou o protocolo de exercícios craniocervicais. 

A análise da relevância clínica tem sido recomendada já que apesar da significância 

estatística ser necessária e predominante para as devidas extrapolações, ela não garante que 

os resultados observados sejam clinicamente relevantes. Devido a isso, verifica-se a 

necessidade de incluir análises de relevância clínicas aos estudos (ARMIJO-OLIVO et al., 

2021). Relevância clínica é definida como “valor prático, aplicável ou importante do efeito 

de uma intervenção” (KAZDIN, 1999) e pode ser calculada pelos métodos de distribuição 

ou de âncoras. Nos métodos de distribuição, os cálculos podem ser facialmente feitos com 

base nos resultados do estudo, ou seja, a relevância clínica é baseada explicitamente na 

variabilidade estatística dos valores obtidos (ARMIJO-OLIVO et al., 2021; KATAJAPUU 

et al., 2020). De acordo com a literatura, os mais comuns métodos de distribuição são o TE, 

o erro da medida, o desvio padrão, a média de resposta padronizada e a mínima mudança 

detectável (MOUELHI et al., 2020). Por outro lado, o método de âncoras incorpora o ponto 

de vista de diversas partes interessadas, como por exemplo o ponto de vista do paciente 

(ARMIJO-OLIVO et al., 2021; KATAJAPUU et al., 2020). 

Ambos os métodos apresentam vantagens e desvantagens e até o momento, não há na 

literatura um consenso sobre qual método é preferível (KATAJAPUU et al., 2020). Dentre 

as vantagens dos métodos de distribuição pode-se destacar sua fácil aplicabilidade e 

entendimento. Todavia, sua maior crítica está em não considerar o paciente, o clínico e/ou 

qualquer opinião externa (ARMIJO-OLIVO et al., 2021). Em nosso estudo, os métodos de 

distribuição foram selecionados pois para algumas variáveis não há um valor de MDI 

calculado utilizando-se o método de âncoras. Conforme a literatura, nesses casos, utilizar os 
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métodos de distribuição pode ajudar a interpretar as mudanças clínicas (ARMIJO-OLIVO et 

al., 2021). 

De acordo com os nossos resultados, para os desfechos primários, observamos 

resultados clinicamente relevantes apenas para a intensidade da dor em ambos os grupos, ao 

fim das oitos semanas de tratamento e também durante o período de acompanhamento de 

um, dois e três meses. Os grupos intervenção e placebo apresentaram uma redução de 

aproximadamente 3,0 pontos na END durante os períodos avaliados. Entretanto, de acordo 

com a literatura, há uma redução clinicamente relevante para a intensidade da cefaleia quando 

se observa uma redução > 50% do valor inicial, com base no tratamento medicamentoso 

(TASSORELLI et al., 2018; TORRES-FERRUS et al., 2020). Em nosso estudo, em nenhum 

dos períodos avaliados, para ambos os grupos, não foi observada uma redução > 50%. Para 

o grupo intervenção, após oito semanas de tratamento, houve uma melhora na intensidade da 

dor de 35%, enquanto que no grupo placebo, a melhora foi de 43%. Durante os períodos de 

acompanhamento de um, dois e três meses, observou-se que para o grupo intervenção a 

melhora na intensidade da dor foi de 39, 46 e 47%, respectivamente. Já para o grupo placebo, 

durante o mesmo período, as percentagens de melhora observadas foram de 32, 40 e 39%. 

Em relação à ADM, resultados clinicamente relevantes foram observados para ambos 

os grupos, após oito semana de tratamento, para os movimentos de inclinação cervical a 

direita e rotação cervical a direita e a esquerda. Em nossos resultados, observamos que para 

o grupo intervenção houve uma melhora de 6,4° para o movimento de inclinação cervical a 

direita e de 5,6° e 3,7° para os movimentos de rotação cervical a direita e a esquerda 

respectivamente. Já no grupo placebo os valores observados foram de 3,4° para a inclinação 

cervical a direita e 2,9° e 3,9° para a rotação cervical a direita e a esquerda, respectivamente. 

Os valores observados para o grupo intervenção, para todos os movimentos, são superiores 

ao valor de mínima mudança detectável (MMD) descrito na literatura, a qual descreve os 

valores de 2,2° para as inclinações laterais e de 3,3° para as rotações cervical (INOKUCHI 

et al., 2015). Em contrapartida, o valor clinicamente relevante observado para o movimento 

de rotação cervical a direita no grupo placebo de 2,9° se encontra abaixo do valor descrito na 

literatura. Uma provável explicação para a melhora clinicamente relevante na ADM cervical 
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observada em ambos os grupos pode ser atribuída aos alongamentos cervicais, orientados e 

prescritos para todos os voluntários do estudo. 

Diferentemente do observado na ADM, para o limiar de dor por pressão, foram 

observados resultados clinicamente relevantes apenas para o grupo intervenção, para os 

músculos frontal, temporal anterior, médio e posterior, elevador da escápula, trapézio 

superior e suboccipitais. Nota-se que para o músculo frontal, além da relevância clínica, 

houve uma interação tempo*grupo significativa a favor do grupo intervenção, reforçando 

que os exercícios craniocervicais foram superiores ao placebo para a melhora estatística e 

clínica da sensibilidade desse músculo. As regiões fronto-temporal e orbicular são 

comumente referenciadas como áreas de dor em pacientes com migrânea. Tal fato pode ser 

explicado pela sensibilização do complexo trigeminocervical, o qual recebe aferências da 

coluna cervical superior e do nervo trigêmeo, sendo esse responsável por inervar as regiões 

frontal, parietal e orbicular (CHARLES, 2018; DODICK et al., 2006; GOADSBY et al., 

2017; BARTSCH et al., 2003; BARTSCH et al., 2005; DODICK et al., 2006; BOGDUK et 

al., 2009; FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS et al., 2012). A realização dos exercícios 

craniocervicais pode ter influenciado na redução do número de aferências nociceptivas 

provenientes da coluna cervical superior enviadas ao complexo trigeminocervical, resultando 

em uma melhora significativa da sensibilização no músculo frontal, observada pelo LDP nos 

pacientes do grupo intervenção. 

Em relação ao CCFT a relevância clínica não foi calculada, uma vez que se trata de 

uma variável discreta. Porém, nossos resultados demonstraram que houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos apenas ao fim das oito semanas de tratamento, 

sendo que o grupo placebo apresentou um melhor desempenho no teste. Pode-se observar 

que durante a avaliação inicial, 52% dos voluntários de ambos os grupos se concentravam 

nos dois primeiros estágios do teste, 22 e 24 mmHg, respectivamente. Entretanto, ao fim das 

oito semanas de tratamento, a maioria dos voluntários do grupo intervenção (41%) atingiram 

o segundo estágio (24 mmHg) enquanto que no grupo placebo, a maior concentração de 

voluntários (45%) estava no último estágio do teste (30 mmHg). De acordo com um recente 

estudo, não há um valor de corte adequado para o CCFT para pacientes com migrânea 

(RODRIGUES et al., 2021), enquanto que para indivíduos saudáveis, o valor definido é de 
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28 mmHg (CHIU et al., 2005). Todavia, vale ressaltar que um valor de 4 mmHg é 

considerado como a MDD do teste (JUUL et al., 2013) e dessa forma, os resultados obtidos 

devem ser analisados com cautela. A diferença entre os grupos, observada desde a sexta 

semana, porém com valores estatisticamente significativos observados na oitava semana, 

pode ser resultante do erro inerente ao teste, o qual é avaliador dependente. Essa é uma 

justificativa plausível uma vez que os dados eletromiográficos demonstram resultados 

contratantes, sendo observado um melhor desempenho dos músculos flexores profundos da 

cervical no grupo intervenção. 

Para o teste de força, durante a CIVM, observamos relevância clínica em ambos os 

grupos no tempo para atingir o pico de força durante o teste de flexão e para a força 

normalizada de extensão, apenas no grupo intervenção. De acordo com os nossos resultados, 

houve uma melhora na força normalizada de extensão de apenas 0,2 e a mesma foi 

considerada clinicamente relevante. Resultado esse abaixo do valor de MMD observado na 

literatura que é de 2,4 para os músculos extensores cervicais (CARNEVALLI et al., 2018). 

Ou seja, não se pode confirmar uma melhora na força normalizada dos extensores cervicais, 

mesmo sendo clinicamente relevante, já que poderia ser um erro sistemático da mensuração 

utilizada. 

E por fim, não foram observados resultados clinicamente relevantes para o teste de 

resistência dos flexores e extensores cervicais. Para os flexores cervicais, houve um aumento 

de 6,0 segundos no teste de resistência para os voluntários do grupo intervenção e de 5,3 

segundos para o grupo placebo. Ambos os grupos obtiveram um aumento menor do que a 

MMD descrita na literatura de 19,1 segundos (LOURENÇO et al., 2016). Em relação aos 

extensores cervicais, em ambos os grupos houve uma redução no tempo de sustentação, 

sendo de 24,0 segundos no grupo intervenção e de 3,9 segundos no grupo placebo. De acordo 

com o descrito na literatura, a MMD para o teste de resistência dos músculos extensores 

cervicais é 2,0 minutos (LOURENÇO et al., 2016). É importante ressaltar que no estudo de 

Lourenço e colaboradores (2016) o teste de resistência, tanto dos flexores quanto dos 

extensores cervicais, foi realizado com duas repetições e um intervalo de três minutos entre 

uma repetição e outra foi permitido. Por isso, a comparação deve ser realizada com cautela. 
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De certa forma, já era esperado que não houvessem melhoras significativas nos 

parâmetros de força e resistência dos músculos cervicais após a realização do protocolo de 

exercícios craniocervicais proposto, uma vez que o objetivo desse protocolo é aprimorar o 

desempenho dos músculos flexores profundos da cervical (JULL et al., 2008), resultado 

atingido de acordo com os resultados eletromiográficos. Todavia, acreditávamos que, por a 

migrânea não ser uma disfunção primária de estruturas da coluna cervical, se houvesse uma 

redução da dor, isso poderia ser suficiente para melhorar a capacidade muscular como um 

todo, hipótese essa não confirmada. 

Em relação aos resultados eletromiográficos, observamos que para os voluntários do 

grupo intervenção houve uma mudança significativa na ativação dos músculos cervicais, 

sendo verificada uma redução nos valores de RMS durante o CCFT e um aumento no slope 

da frequência mediana durante o teste de resistência. Esses resultados corroboram com a 

redução significativa nos valores de RMS dos músculos do pescoço em pacientes com dor 

cervical não especifica após a realização de exercícios craniocervicais (BLOMGREN et al., 

2018). O objetivo do CCFT é verificar o desempenho dos músculos flexores profundos da 

cervical. Dessa forma, quando é observada uma atividade eletromiográfica exacerbada dos 

músculos superficiais, podemos sugerir que os músculos profundos não estão 

desempenhando de forma satisfatória sua função durante o teste. Ao observarmos uma 

redução nos valores de RMS dos músculos cervicais durante o CCFT no grupo intervenção, 

podemos sugerir que os exercícios craniocervicais promoveram uma melhora no desempenho 

dos músculos flexores profundos da cervical, resultando em uma menor ativação dos 

músculos superficiais da cervical. 

O melhor desempenho muscular também foi observado durante o teste de resistência. 

A redução da frequência mediana, associada a outros parâmetros, representa a fadiga 

eletromiográfica, que prediz a fadiga clínica. Nossos resultados demonstraram que durante 

os testes de resistência para o grupo intervenção, houve um aumento significativo nos valores 

do slope da frequência mediana. Esses resultados nos permitem dizer que o protocolo de 

exercícios craniocervicais promoveram uma melhora na resistência muscular, evitando que 

a fadiga eletromiográfica e clínica ocorresse. Ou seja, podemos sugerir que os exercícios 

craniocervicais melhoram a ativação dos músculos cervicais em pacientes migrânea, mas não 
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melhoram o desempenho nos testes em relação aos estágios do CCFT ou ao tempo de 

sustentação durante o teste de resistência. 

Diante de ótimos resultados, técnicas fisioterapêuticas têm ganhando destaque no 

tratamento das cefaleias. Dentre as diversas vertentes da fisioterapia, a terapia manual é a 

mais comumente utilizada para o tratamento desses pacientes (MOORE et al., 2017). 

Entretanto, técnicas hands-off, como por exemplo os exercícios aeróbicos, também têm 

demonstrado resultados promissores no controle da frequência e intensidade das crises de 

migrânea (LEMMENS et al., 2019). Os exercícios aeróbicos estão distribuídos em uma 

variedade de opções, como programas de caminhada, corrida, ciclismo, cross-training e até 

mesmo a combinação de todas essas modalidades (DARABANEANU et al., 2011; 

HANSSEN et al., 2018; SANTIAGO et al., 2014; VARKEY et al., 2011; KRØLL et al., 

2018). 

A literatura é bastante concordante sobre seus benefícios em pacientes com migrânea, 

demonstrando que esse tipo de exercício é capaz de reduzir de forma significativa a 

frequência de crises nesses pacientes (LEMMENS et al., 2019). Sugere-se que os exercícios 

aeróbicos tenham esse efeito benéfico em pacientes com cefaleia uma vez que os mesmos 

são capazes de reduzir os níveis de cortisol, hormônio do estresse, além de promoverem 

adaptações nas estruturas límbicas, as quais têm sido relacionadas à depressão e ansiedade 

(DARABANEANU et al., 2011; WEGNER et al., 2014). Além disso, as atuais evidências 

têm demonstrado que os exercícios são considerados a principal intervenção não 

farmacológica hands-off para o manejo de doenças crônicas (DAENEN et al., 2015) e que a 

combinação de técnicas de terapias hands-on e hands-off são recomendadas para o manejo 

da dor crônica em pacientes com osteoartrite (LLUCH-GIRBÉS et al., 2015). 

Entretanto, ao investigarmos os efeitos dos exercícios localizados em pacientes com 

migrânea, os resultados obtidos não foram iguais aos hipotetizados. Diferentemente do que 

foi observado em nossos pacientes, essa modalidade de exercícios é amplamente utilizada 

em pacientes com cefaleia do tipo tensional, cefaleia cervicogênica e pacientes com dor 

cervical e apresenta ótimos resultados para controle da dor, incapacidade e melhora do 

desempenho muscular (MACHADO-OLIVEIRA et al., 2020; FERNÁNDEZ-DE-LAS-

PEÑAS et al., 2020; CÔTÉ et al., 2019; MARTIN-GOMEZ et al., 2019; BLOMGREN et 
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al., 2018). De acordo com um recente guideline, os exercícios craniocervicais devem fazer 

parte de um compilado de exercícios, o qual inclui exercícios aeróbicos, exercícios de 

fortalecimento da musculatura escapulo-cervical e alongamentos para o tratamento de 

pacientes com cefaleia do tipo tensional e ser a primeira escolha para o tratamento de 

pacientes com cefaleia cervicogênica (CÔTÉ et al., 2019). 

Em pacientes com dor cervical, a indicação e realização dos exercícios 

craniocervicais é tão importante quanto para pacientes com cefaleia cervicogênica e cefaleia 

do tipo tensional. Diversos estudos avaliaram os efeitos desses exercícios em pacientes com 

dor cervical tanto do ponto de vista de dor e função quanto do ponto de vista de resposta 

muscular. Em duas recentes revisões, é possível observar que os exercícios craniocervicais 

reduzem a dor, a incapacidade e melhoram o desempenho dos músculos cervicais (MARTIN-

GOMEZ et al., 2019; BLOMGREN et al., 2018). Resultados esses que esperávamos 

encontrar em nosso estudo. 

Entretanto, diante da análise estatística e clinicamente relevante de todos os nossos 

resultados, primários e secundários, e de toda a discussão apresentada até aqui, podemos 

assumir que a realização exclusiva de um protocolo de exercícios craniocervicais em 

pacientes com migrânea não apresenta efeitos suficientes para justificar sua implementação. 

Ambos os grupos, intervenção e placebo, apresentaram resultados semelhantes ao fim das 

oito semanas de tratamento e não houve superioridade do tratamento proposto em relação ao 

grupo placebo. Acreditamos que a não superioridade do protocolo de exercícios pode ser 

justificada por alguns aspectos. 

O primeiro ponto a ser considerado é a realização de alongamentos cervicais pelo 

grupo placebo. Devido a questões éticas, a opção de oferecer orientações e propor 

alongamentos cervicais ao grupo placebo foi cogitada e acatada. Entretanto, a execução 

desses alongamentos pode ter repercutido em resultados favoráveis, observados no grupo 

placebo, como melhora da intensidade das crises de migrânea, melhora da ADM cervical e 

até mesmo melhor no desempenho no CCFT. De acordo com os resultados observados por 

Tunwattanapong e colaboradores (2016) a realização de alongamentos escapulo-cervicais, 

duas vezes ao dia, cinco vezes na semana por quatro semanas resultou em uma redução 

significativa da dor cervical, além de melhorar a função cervical e a qualidade de vida de 
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trabalhadores com cervicalgia. Segundo os autores, esses benefícios podem ser percebidos a 

partir de quatro semanas de tratamento (TUNWATTANAPONG et al., 2016). 

Em nosso estudo, os alongamentos cervicais foram orientados para ambos os grupos 

e deveriam ser realizados diariamente, duas vezes ao dia, durante o período de oito semanas. 

Para o grupo placebo, uma redução significativa na intensidade da dor foi observada ao fim 

das oito semanas de tratamento e também durante os três meses de acompanhamento. 

Observou-se ainda um aumento significativo para a ADM cervical nos movimentos de 

flexão, inclinação lateral a direita e rotação a esquerda e um melhor desempenho no CCFT a 

partir da sexta semana de tratamento. Dessa forma, nota-se que nossos resultados corroboram 

com os dados apresentados na literatura de que a realização de alongamentos escapulo-

cervicais reduz a dor cervical e melhoraram a flexibilidade e função muscular, inclusive em 

pacientes com migrânea (REZAEIAN et al., 2021; TUNWATTANAPONG et al., 2016; 

PARK; LEE, 2020). 

O segundo aspecto a ser analisado é o próprio efeito placebo. Tratamento placebo é 

um termo utilizado para diferentes condições sob as quais o placebo pode ser administrado. 

Por sua vez, placebo são pílulas compostas por substâncias inativas ou procedimentos 

simulados (sham) sem nenhum efeito direto na fisiopatologia. Ao realizar um tratamento 

placebo, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência do efeito placebo, no qual são 

observados resultados clínicos favoráveis (KAPTCHUK et al., 2020). O potencial efeito 

placebo inerte às intervenções não farmacológicas, particularmente às intervenções hands-

on (BIALOSKY et al., 2018), também pode ter ocorrido ao manter o contato do ultrassom 

terapêutico com a pele do paciente, mesmo com o equipamento desligado. 

Adicionalmente, a “relação terapeuta-paciente” pode exercer grande influência nos 

efeitos placebos (BLASINI et al., 2018). A literatura demonstra que a confiança no terapeuta, 

bem como a presença de um bom relacionamento entre paciente e terapeuta, amenizam os 

sintomas apresentados (COLLOCA; BARSKY, 2020). Em nosso estudo, os voluntários tanto 

do grupo placebo quanto do grupo intervenção foram submetidos a sessões semanais com o 

fisioterapeuta responsável, o qual questionava sobre a frequência e intensidade das crises de 

migrânea durante a semana bem como se os mesmos haviam realizado os alongamentos 

cervicais propostos. 
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Dessa forma, o efeito placebo pode ter influenciado nos dois grupos, ainda que o 

mesmo possa ter sido potencializado pelo toque direto que ocorreu no grupo placebo. Ainda 

assim, a não superioridade do protocolo em comparação ao grupo placebo indica que o 

protocolo de exercícios craniocervicais proposto não é indicado para a redução da frequência 

e intensidade das crises de migrânea e para a otimização do desempenho dos músculos 

cervicais com a duração, intensidade e frequência propostos neste estudo. Sendo assim, o 

terceiro e último aspecto a ser considerado é o protocolo em si. 

O protocolo de exercícios craniocervicais realizado em nosso estudo foi feito 

exatamente como descrito por Falla e colaboradores (2013). Os autores testaram a eficácia 

desse protocolo em pacientes com dor cervical crônica e observaram resultados promissores 

que nos impulsionaram a verificar a eficácia do mesmo protocolo em pacientes com 

migrânea, os quais também apresentam dor cervical. De acordo com Falla e colaboradores 

(2013), o protocolo de exercícios craniocervicais com duração de oito semanas foi eficaz 

para melhorar a especificidade direcional da atividade muscular do pescoço e reduzir a dor 

cervical (FALLA et al., 2013). Diferentemente, de acordo com os nossos resultados, o 

mesmo protocolo de exercícios craniocervicais não foi efetivo para a redução da dor em 

pacientes com migrânea. Porém, vale ressaltar que devido aos resultados clinicamente 

relevantes, poderíamos hipotetizar que adaptações no protocolo proposto, como por exemplo 

um aumento no tempo de tratamento, poderiam gerar mais benefícios que o tratamento 

placebo. 

A literatura é clara e concordante quanto à presença de alterações 

musculoesqueléticas em pacientes com migrânea (LUEDTKE et al., 2018; SZIKSZAY et 

al., 2019; CARVALHO et al., 2020) e que a fisioterapia representa uma importante 

ferramenta no manejo não farmacológico da doença (LUEDTKE et al., 2016; CHAIBI et al., 

2011; CHAIBI et al., 2015; CERRITELI et al., 2015). Entretanto, a realização apenas de 

exercícios craniocervicais não teve sua eficácia confirmada e algumas lacunas em relação ao 

tratamento não farmacológico da migrânea ainda precisam ser preenchidas. Sabe-se que a 

migrânea apresenta um caráter multifacetado e nossos resultados confirmaram essa 

característica, uma vez que um protocolo de exercícios unimodal não foi superior ao placebo. 

Todavia, a eficácia desses exercícios precisava ser verificada. E a partir dos nossos achados, 
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sugerimos que em estudos futuros a eficácia dos exercícios craniocervicais seja novamente 

verificada, considerando-se um tempo maior de exposição ao tratamento, ou ainda, associado 

a demais técnicas fisioterapêuticas. 

Esse estudo apresenta algumas limitações. A primeira limitação foi a impossibilidade 

de ser realizado um estudo duplo-cego, o qual permitiria menores chances de viés. A segunda 

limitação a ser considerada é a perda de seguimento de 11,9% dos voluntários semanas após 

a avaliação inicial e randomização, mesmo essa porcentagem estando dentro do valor aceito, 

de 15% (BOUTRON et al., 2017), o ideal seria que toda a amostra completasse o estudo. E 

por fim, não termos realizado a monitorização dos exercícios domiciliares do grupo 

intervenção. A verificação da execução dos exercícios domiciliares poderia ter sido realizada 

por meio de um diário ou até mesmo por mensagens telefônicas. Por outro lado, nosso estudo 

apresenta pontos fortes, como o pioneirismo em verificar a eficácia de exercícios 

craniocervicais em pacientes com migrânea e amplificação da discussão sobre possibilidades 

de tratamentos não farmacológicos para esses pacientes.  
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9. Conclusão 

Concluímos que a realização exclusiva de um protocolo de exercícios craniocervicais 

não foi suficiente para promover uma redução da frequência e intensidade das crises de 

migrânea, bem como melhorar o desempenho dos músculos cervicais e reduzir a 

incapacidade ocasionada pela migrânea e pela dor cervical. Todavia, o mesmo protocolo de 

exercícios promoveu uma melhora na ativação dos músculos cervicais durante a realização 

do CCFT e teste de resistência em pacientes com migrânea.  
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Apêndices 

Apêndice 1: Artigo publicado com o protocolo do estudo  
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LAPOMH – Laboratório de Análise da Postura e do Movimento Humano 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: “Efeito de um protocolo de exercícios para fortalecimento da 

musculatura cervical em migranosos em comparação ao grupo placebo – Ensaio clínico 

randomizado” 

Pesquisadores Responsáveis: Mariana Tedeschi Benatto 

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

Profa. Dra. Débora Bevilaqua Grossi 

Pesquisadores Colaboradores: Profa. Dra. Fabiola Dach, 

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

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

objetivo verificar se um programa de exercícios para o pescoço é eficaz na redução das crises 

de enxaqueca assim como na diminuição da intensidade da dor em pacientes com dor de 

cabeça em comparação aos indivíduos que não vão fazer os exercícios. 

Você foi selecionado devido ao diagnóstico de enxaqueca dado pelos neurologistas 

do Ambulatório de Cefaleia e Algias Craniofaciais. Sua decisão em participar ou não desse 

projeto não afetará seu acompanhamento médico nesse serviço. Caso o (a) Sr. (a) aceite 

participar deste estudo, entregaremos um diário de dor, no qual você irá marcar os dias que 

teve dor no mês e qual foi a intensidade. A seguir, descrevemos as próximas fases.  

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

6 questionários: 

• O primeiro questiona aspectos como idade, escolaridade, existência de dor de cabeça 

e pescoço e quantidade de dor. 

• O segundo questionário chamado Neck Disability Index, possui 10 questões 

relacionadas à quanto a dor no pescoço, caso tenha, o atrapalha nas tarefas do dia a dia.  
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• O terceiro questionário chamado Migraine Disability Assessment possui 5 questões 

referentes à frequência e intensidade das crises de enxaqueca e como isso limita a 

participação em atividades no trabalho, na escola e no ambiente domiciliar.  

• O quarto questionário, chamado Tampa Scale for Kinesiophobia possui 17 questões 

sobre o medo de movimentos.  

• O quinto questionário, chamado Patient-specific Function Scale, pede para o (a) Sr. 

(a) listar três atividades do dia a dia que mais o incomodam por causa da dor de cabeça. 

• O sexto questionário chamado 12 item Allodynia Symptom Checklist, possui 12 

questões relacionadas a quanto a sua dor de cabeça provoca mais sensibilidade em outras 

áreas do corpo, como o couro cabeludo e a pele do rosto, por exemplo. 

Após responder os questionários, iniciaremos a avaliação do movimento do pescoço 

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

e do Movimento Humano, localizado no Prédio da Fisioterapia, no campus de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. Essa avaliação terá duração máxima de 01 hora e 30 minutos. 

Para a avaliação do movimento, será solicitado que o (a) Sr. (a) deite-se numa maca, 

de costas. Serão feitos registros da atividade elétrica dos seus músculos do pescoço através 

de um aparelho chamado eletromiógrafo. Esse equipamento receberá as informações da 

atividade elétrica dos músculos do pescoço através de pequenas peças em formato de peças 

de dominó que serão coladas com fita adesiva na pele, em 8 locais da parte de trás e do lado 

do pescoço. O examinador também colocará um aparelho semelhante ao de aferir sua pressão, 

embaixo do seu pescoço. Após a colocação, será solicitado ao Sr. (a) que dobre levemente o 

pescoço para frente e mantenha este movimento por dez segundos durante 5 vezes. 

Os locais da pele onde as plaquinhas serão colocadas terão os pelos raspados com 

lamina de barbear descartável, para que não haja interferência. Todo o procedimento será 

feito por um profissional habilitado, e em caso de o (a) Sr. (a) sentir dor ou desconforto 

durante essa avaliação, o teste será interrompido. 

Na etapa seguinte será feita a realização das medidas do movimento do pescoço do 

(a) Sr. (a). Para isso será utilizado um aparelho chamado CROM, o qual é similar a um óculos. 

O (a) Sr. (a) irá realizar quatro movimentos: de levar o queixo ao peito, olhar para o teto, 

tentar encostar a orelha no ombro e olhar sobre o ombro. Finalizadas tais medidas, o (a) Sr. 

(a) realizará o teste de limiar de pressão, o qual consiste no uso de um aparelho com uma 
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ponta de borracha, que não trará danos nenhum. Tal aparelho será posicionado sobre alguns 

músculos específicos do pescoço do (a) Sr. (a) e realizada uma leve pressão. No momento 

que o (a) Sr. (a) sentir um incomodo o teste será interrompido e o valor mensurado. 

Depois dessa etapa, nós iremos avaliar a força dos músculos do pescoço. Para isso, 

será solicitado ao (a) Sr. (a) que se deite primeiramente de costas. O pesquisador irá então 

fixar suavemente com cinto alguns pontos do corpo do (a) Sr. (a) para que não se movam 

durante o teste. Será posicionado sobre a sua cabeça um pequeno aparelho que mede a força, 

chamado dinamômetro, e será pedido ao (a) Sr. (a) que faça uma força para dobrar o pescoço 

durante 3 vezes de 3 segundos cada. Depois disso, será solicitado ao (a) Sr. (a) que se deite 

de barriga para baixo para a realização do mesmo teste, fazendo força para levantar a cabeça, 

mas agora com o aparelho posicionado atrás da cabeça do (a) Sr. (a). 

E por fim, o último teste consistirá em ver o tempo que o (a) Sr. (a) consegue 

permanecer com o queixo encostado no peito e com a cabeça erguida desgrudando da maca; 

para esta primeira posição o (a) Sr. (a) irá deitar de barriga para cima e uma cinta será 

colocada na cabeça do (a) Sr. (a). Nesta cinta terá um fio com um pesinho. A tarefa será não 

deixar tal pesinho encostar no chão. Na segunda posição, o (a) Sr. (a) ficará de barriga para 

baixo e deixará a cabeça longe da maca, também terá uma cinta com um peso de 2Kg. 

Novamente, o (a) Sr. (a) deverá manter a cabeça na posição. 

Pode acontecer do (a) Sr. (a) sentir dor, desconforto ou tontura durante a avaliação da 

força. Portanto, o (a) Sr. (a) pode interromper os testes a qualquer momento caso não se sinta 

à vontade de dar seguimento. 

Finalizado os questionários e testes iremos sortear os participantes em dois grupos, 

grupo de intervenção e grupo placebo. Ou seja, o (a) Sr. (a) poderá cair em qualquer um dos 

grupos. Aqueles que estiverem no grupo de intervenção irão realizar um programa de 

exercícios para fortalecimento da musculatura cervical, o qual será realizado no Centro de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas, localizado no subsolo do hospital, 1x por semana com 

duração de aproximadamente 30 minutos durante 8 semanas. Enquanto isso, aqueles que 

forem sorteados para o grupo placebo receberão terapia inativa com ultrassom terapêutico 

(US) 1x por semana, também no Centro de Reabilitação durante aproximadamente 25 

minutos, também por 8 semanas. Após 6 semanas, ambos os grupos serão reavaliados e 

continuarão com mais duas semanas de terapia. Na reavaliação serão realizados dois testes 
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já feitos inicialmente, com as plaquinhas, para verificar a atividade dos músculos do pescoço 

e realizado um novo questionário, chamado Patient Global Impression of Change Scale 

contém 7 questões referentes a sua percepção de melhora.  

Sendo assim, durante 6 semanas o (a) Sr. (a) estará na Etapa 1 do estudo. Caso esteja 

no grupo de intervenção irá realizar exercícios progressivos para o pescoço, utilizando o 

mesmo aparelho da avaliação, que se parece com um aparelho de aferir a pressão. Se o (a) 

Sr. (a) estiver no grupo placebo receberá a aplicação de ultrassom terapêutico em dois pontos 

do seu pescoço. A Etapa 2 terá duração de 2 semanas, dessa forma a Etapa 1 + Etapa 2 durará 

8 semanas, e nela, os participantes do grupo intervenção continuarão os exercícios; que agora 

serão realizados com peso. Aquele que estiverem no grupo placebo também manterão a 

aplicação de ultrassom terapêutico nos pontos do pescoço. 

Ao fim das oito semanas uma nova reavaliação, completa, será realizada. Ligaremos 

para o (a) Sr. (a) um mês, dois meses e três meses depois que a fisioterapia for finalizada para 

analisarmos como você se encontra em relação à intensidade da dor e a frequência das crises. 

Terminado o período de acompanhamento por telefone os participantes que fizeram parte do 

grupo placebo poderão realizar os exercícios propostos ao outro grupo. 

Somente os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações obtidas; os 

resultados das avaliações serão de uso exclusivo dessa pesquisa, e na divulgação dos mesmos 

sua identidade será mantida em segredo. O (a) Sr. (a) não receberá nenhum benefício direto 

pela participação da pesquisa. No entanto sua participação é importante, pois os resultados 

desta pesquisa nos ajudarão a propor, no futuro, novos métodos de avaliação e outros tipos 

de tratamento para enxaqueca. Sua participação não é obrigatória. Pela sua participação, o 

(a) Sr. (a) não receberá nenhum tipo de seguro de vida ou saúde que possa beneficiá-lo. Caso 

sinta-se prejudicado (a) ou lesado (a) por participar da pesquisa, o (a) Sr. (a) deverá buscar 

indenização nas leis vigentes no Brasil. 

O (a) Sr. (a) pode se informar sobre o andamento do estudo por meio do telefone 

celular (16) 98806-6096, do pesquisador responsável, Mariana Benatto. 

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

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

páginas, uma via será entregue ao (a) Sr. (a) e a outra ficará com o pesquisador responsável. 
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O (a) Sr. (a) tem a liberdade em retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer 

penalização ou perda do acompanhamento médico. 

Eventuais dúvidas sobre os aspectos éticos relacionados à essa pesquisa devem ser 

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

Medicina de Ribeirão Preto, através do número (16) 3602-2228. 

Nome do participante:_______________________________________________________ 

Assinatura do participante:____________________________________________________ 

Data: ___/___/_____ 

Pesquisador responsável:____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável:_________________________________________ 

Data: ___/___/_____  
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Apêndice 3: Ficha de coleta de dados antropométricos e demográficos 

Data: ___/___/___ 

Nome:_________________________________________________Reg.HC____________ 

Idade:________________________________ Estado Civil:_________________________ 

Profissão:_____________________________ Escolaridade:_________________________ 

Peso:________ Altura:__________ IMC:_________ 

Cidade:___________________________________________________________________ 

ANAMNESE 

Diagnóstico:_______________________________________________________________ 

Doenças Associadas:________________________________________________________ 

Medicamentos em uso:_______________________________________________________ 

História de trauma em MMII? (  ) NÃO (  ) SIM. Local:______________________________ 

Tempo:_____________ 

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

Tempo:_____________ 

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

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

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

Sintomas: (  ) vertigem (rotatória) / (  ) Outro:______________________________________ 

CEFALEIA 

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

Data da última crise:______________ 

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

cefaleia:_________________________ 

Intensidade da dor: 

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

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

                                (  ) Occiptal  (  ) Outro: ______________________________ 
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Dor na avaliação (0-10): _______________________  

CERVICALGIA 

(   ) NÃO (   ) SIM   Há quanto tempo: ____________ 

Intensidade de dor: 

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

Dor na avaliação (0-10): ________________________  
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Apêndice 4: Diário de dor 
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Apêndice 5: Cartilha de exercícios e alongamentos para o grupo intervenção 

 

 

Cartilha de Orientações e Exercícios 

Ambulatório de DTM e Cefaleia 

Cartilha da (o): __________________________________________________________  
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Como é a Enxaqueca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.enxaquecacronica.com.br 
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O que pode desencadear minha crise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Alguns alimentos, como o café, bebidas 

alcoólicas, chocolate, queijos, embutidos 

✓ Odores (bons ou ruins), sons e luzes fortes 

✓ Muitas ou poucas horas de sono 

✓ Estresse, ansiedade, sedentarismo 

✓ Período menstrual 

✓ Abuso de remédios 
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Respiração 

  

Para que você alcance os resultados 

desejados da melhor forma possível e em 

menor tempo é muito importante que 

VOCÊ participe ativamente do seu 

tratamento. Para isso criamos essa cartilha 

que contém alongamentos e exercícios 

orientados pelo (a) seu/sua fisioterapeuta 

para que você realize diariamente, em casa. 

 

Inspiração: Puxe o ar pelo nariz lentamente enchendo a 

barriga. 

Expiração: Solte o ar lentamente pela boca esvaziando a 

barriga e descendo o peito. 
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Exercícios 

 

1) Deitado de barriga para cima, coloque uma toalha de rosto 

dobrada em forma de rolo embaixo de seu pescoço e realize o 

movimento de “sim” com a cabeça (como se fosse olhar para o 

seu pé). 

_____ Séries 

_____ Repetições 

_____ X ao dia 

 

2) Deitado de barriga para cima faça o movimento de “sim” com 

a cabeça (como se fosse olhar para o seu pé) e em seguida erga 

sua cabeça, desgrudando da cama. 

 

_____ Séries 

_____ Repetições 

_____ X ao dia  
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3. Deitado de barriga para baixo apoie-se em seus cotovelos. Em seguida, faça o movimento de “sim”, mantendo esta posição, olhe para 

um lado e retorne ao centro, em seguida olhe para o outro lado e retorne ao centro.  
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4. Deitado de barriga para baixo, fique na posição de gato (4 apoios) com os cotovelos retos e olhe para frente

_____Séries 

_____Repetições 

_____ X ao dia  
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Alongamentos  

Coloque as duas mãos atrás da 

cabeça puxe para frente, em 

direção ao peito. 

Mantenha a posição e conte 

até 30. 

____ X ao dia 

Coloque as mãos sobre o peito 

puxando para baixo e leve a 

cabeça para trás. 

Mantenha a posição e conte 

até 30. 

___ X ao dia 
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Incline a cabeça como se 

fosse olhar abaixo do braço 

e com a mão puxe a cabeça 

na mesma direção. 

Mantenha a posição e 

conte até 30. 

Fazer para a 

direita e para a 

esquerda! 

Coloque a mão sobre a 

orelha e puxe a cabeça em 

direção ao ombro, mantenha 

o olhar para frente e relaxe 

o ombro. 

Mantenha a posição e 

conte até 30. 
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Em pé, faça círculos com os seus ombros, levando-os para 

a frente, para cima e para trás. 

Se você quiser, pode fazer na frente de um espelho. 

Faça 10 vezes 

_____ X ao dia 
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Dicas e Observações 
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Apêndice 6: Cartilha de alongamentos para o grupo placebo 

 

 

Cartilha de Orientações e Exercícios 

Ambulatório de DTM e Cefaleia 

Cartilha da (o): __________________________________________________________  
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Como é a Enxaqueca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.enxaquecacronica.com.br 



 

109 

O que pode desencadear minha crise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Alguns alimentos, como o café, bebidas 

alcoólicas, chocolate, queijos, embutidos 

✓ Odores (bons ou ruins), sons e luzes fortes 

✓ Muitas ou poucas horas de sono 

✓ Estresse, ansiedade, sedentarismo 

✓ Período menstrual 

✓ Abuso de remédios 



 

110 

Respiração 

  

Para que você alcance os resultados 

desejados da melhor forma possível e em 

menor tempo é muito importante que 

VOCÊ participe ativamente do seu 

tratamento. Para isso criamos essa cartilha 

que contém alongamentos e exercícios 

orientados pelo (a) seu/sua fisioterapeuta 

para que você realize diariamente, em casa. 

 

Inspiração: Puxe o ar pelo nariz lentamente enchendo a 

barriga. 

Expiração: Solte o ar lentamente pela boca esvaziando a 

barriga e descendo o peito. 
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Alongamentos  

Coloque as duas mãos atrás da 

cabeça puxe para frente, em 

direção ao peito. 

Mantenha a posição e conte 

até 30. 

____ X ao dia 

Coloque as mãos sobre o peito 

puxando para baixo e leve a 

cabeça para trás. 

Mantenha a posição e conte 

até 30. 

___ X ao dia 
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Incline a cabeça como se 

fosse olhar abaixo do braço 

e com a mão puxe a cabeça 

na mesma direção. 

Mantenha a posição e 

conte até 30. 

Fazer para a 

direita e para a 

esquerda! 

Coloque a mão sobre a 

orelha e puxe a cabeça em 

direção ao ombro, mantenha 

o olhar para frente e relaxe 

o ombro. 

Mantenha a posição e 

conte até 30. 
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Em pé, faça círculos com os seus ombros, levando-os para 

a frente, para cima e para trás. 

Se você quiser, pode fazer na frente de um espelho. 

Faça 10 vezes 

_____ X ao dia 
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Dicas e Observações 
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Anexos 

Anexo 1. Diretrizes do CONSORT para estudos não farmacológicos 

2017 CONSORT checklist of information to include when reporting a randomized trial assessing 

nonpharmacologic treatments (NPTs)*. Modifications of the extension appear in italics and blue. 

 

Section/Topic Item Checklist 

item no. 

CONSORT item Extension for NPT trials Page 

Title and abstract     

 
1a Identification as a randomized 

trial in the title 

 
Página de título 

 
1b Structured summary of trial 

design, methods, results, and 

conclusions (for specific 

guidance see CONSORT for 

abstracts) 

Refer to CONSORT 

extension for abstracts for 

NPT trials 21 

Introduction     

Background and 

objectives 

2a Scientific background and 

explanation of rationale 

 
6-19 

 2b Specific objectives or 

hypotheses 

 
20 

Methods     

Trial design 
3a Description of trial design (such 

as parallel, factorial) including 

allocation ratio 

When applicable, how care 

providers were 

allocated to each 

trial group 

21 

 
3b Important changes to methods 

after trial commencement (such 

as eligibility criteria), with 

reasons 

 

NA 

Participants 
4a Eligibility criteria for 

participants 

When applicable, eligibility 

criteria for centers and for 

care providers  

22 

 
4b Settings and locations where the 

data were collected 

 
23 

Interventions† 5 The interventions for each group 

with sufficient details to allow 

replication, including how and 

when they were actually 

administered 

Precise details of both the 

experimental treatment and 

comparator 

 

26-29 
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Section/Topic Item Checklist 

item no. 

CONSORT item Extension for NPT trials Page 

 5a  Description of the different 

components of the 

interventions and, when 

applicable, description of the 

procedure for tailoring the 

interventions to individual 

participants.  

26-29 

 5b  Details of whether and how 

the interventions were 

standardized. 

26 

 5c  Details of whether and how 

adherence of care providers 

to the protocol was assessed 

or enhanced 

29 

 5d  Details of whether and how 

adherence of participants to 

interventions was assessed or 

enhanced 

29 

Outcomes 6a Completely defined pre-

specified primary and secondary 

outcome measures, including 

how and when they were 

assessed 

 

21 

 
6b Any changes to trial outcomes 

after the trial commenced, with 

reasons 

 

NA 

Sample size 
7a How sample size was 

determined 

When applicable, details of 

whether and how the 

clustering by care providers 

or centers was addressed  

21 

 
7b When applicable, explanation of 

any interim analyses and 

stopping guidelines 

 

NA 

Randomization:     

- Sequence 

generation 

8a Method used to generate the 

random allocation sequence 

 
23 

 
8b Type of randomization; details 

of any restriction (such as 

blocking and block size) 

 

23 
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Section/Topic Item Checklist 

item no. 

CONSORT item Extension for NPT trials Page 

- Allocation 

concealment 

mechanism 

9 Mechanism used to implement 

the random allocation sequence 

(such as sequentially numbered 

containers), describing any steps 

taken to conceal the sequence 

until interventions were assigned 

 

23 

- Implementation 
10 Who generated the random 

allocation sequence, who 

enrolled participants, and who 

assigned participants to 

interventions 

 

23 

Blinding 
11a If done, who was blinded after 

assignment to interventions (for 

example, participants, care 

providers, those assessing 

outcomes) and how 

Whether or not those 

administering co-

interventions were blinded to 

group assignment 

If done, who was blinded 

after assignment to 

interventions (e.g., 

participants, care providers, 

those administering co-

interventions, those 

assessing outcomes) and how 

23 

 
11b If relevant, description of the 

similarity of interventions 

If blinded, method of 

blinding and description of 

the similarity of interventions  

23 

 
11c  If blinding was not possible, 

description of any attempts to 

limit bias 

NA 

Statistical 

methods 

12a Statistical methods used to 

compare groups for primary and 

secondary outcomes 

When applicable, details of 

whether and how the 

clustering by care providers 

or centers was addressed 

30 

 
12b Methods for additional analyses, 

such as subgroup analyses and 

adjusted analyses 

 

 
30 

Results     

Participant flow 

(a diagram is 

strongly 

recommended) 

13a For each group, the numbers of 

participants who were randomly 

assigned, received intended 

treatment, and were analyzed for 

the primary outcome 

The number of care providers 

or centers performing the 

intervention in each group 

and the number of patients 

treated by each care provider 

or in each center  

31 

Figura 6 
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Section/Topic Item Checklist 

item no. 

CONSORT item Extension for NPT trials Page 

 
13b For each group, losses and 

exclusions after randomization, 

together with reasons 

 31 

Figura 6 

 
13c  For each group, the delay 

between randomization and 

the initiation of the 

intervention 

23 

 new  
Details of the experimental 

treatment and comparator as 

they were implemented  

26-29 

Recruitment 
14a Dates defining the periods of 

recruitment and follow-up 
 

30 

 
14b Why the trial ended or was 

stopped 
 

NA 

Baseline data 15 A table showing baseline 

demographic and clinical 

characteristics for each group 

When applicable, a 

description of care providers 

(case volume, qualification, 

expertise, etc.) and centers 

(volume) in each group.  

32-35 

Tabelas 1 e 2 

Numbers analyzed 16 For each group, number of 

participants (denominator) 

included in each analysis and 

whether the analysis was by 

original assigned groups 

 

31 

Figura 6 

Outcomes and 

estimation 

17a For each primary and secondary 

outcome, results for each group, 

and the estimated effect size and 

its precision (such as 95% 

confidence interval) 

 

31-50 

 17b For binary outcomes, 

presentation of both absolute and 

relative effect sizes is 

recommended 

 

NA 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses 

performed, including subgroup 

analyses and adjusted analyses, 

distinguishing pre-specified 

from exploratory 

 

NA 

Harms 19 All-important harms or 

unintended effects in each group 

(for specific guidance see 

CONSORT for harms) 

 

NA 
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Section/Topic Item Checklist 

item no. 

CONSORT item Extension for NPT trials Page 

Discussion     

Limitations 20 Trial limitations, addressing 

sources of potential bias, 

imprecision, and, if relevant, 

multiplicity of analyses 

In addition, take into account 

the choice of the comparator, 

lack of or partial blinding, 

and unequal expertise of care 

providers or centers in each 

group 

57-58 

Generalizability 21 Generalizability (external 

validity, applicability) of the trial 

findings 

Generalizability (external 

validity) of the trial findings 

according to the intervention, 

comparators, patients, and 

care providers and centers 

involved in the trial 

57-58 

Interpretation 22 Interpretation consistent with 

results, balancing benefits and 

harms, and considering other 

relevant evidence 

 

51-59 

Other information     

Registration 23 Registration number and name 

of trial registry 

 
22 

Protocol 24 Where the full trial protocol can 

be accessed, if available 

 
21 

Funding 25 Sources of funding and other 

support (such as supply of 

drugs), role of funders 

 

Agradecimentos 

*Additions or modifications to the 2010 CONSORT checklist. CONSORT=Consolidated Standards of Reporting Trials 

†The items 5, 5a, 5b, 5c, 5d are consistent with the Template for Intervention Description and Replication (TIDieR) checklist  
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Anexo 2: Aprovação Comitê de Ética 
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Anexo 3: Migraine Disability Assessment 
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Anexo 4: Neck Disability Index 

Nome:________________________________________ Data avaliação:____/____/_____  

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

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

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

você. 

 
Seção 1 – Intensidade da dor 

 Eu não tenho dor nesse momento. 

 A dor é muito leve nesse momento. 

 A dor é moderada nesse momento. 

 A dor é razoavelmente grande nesse momento. 

 A dor é muito grande nesse momento. 

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

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

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

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

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

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

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

mim mesmo (a). 

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

 
Seção 3 – Levantar coisas 

 Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 

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

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

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

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

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

 Eu posso levantar objetos muito leves. 

 Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 

 
Seção 4 – Leitura 

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

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

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

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

pescoço. 

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

 Eu não posso ler nada. 

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

 Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 

 Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca frequência. 

 Eu tenho dores de cabeça moderadas muito frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça fortes frequentemente. 

 Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 
 

Seção 6 – Prestar atenção 

 Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem dificuldade. 

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

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

 Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

 Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

 Eu não consigo prestar atenção. 

 
Seção 7 – Trabalho 

 Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 

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

disso. 

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

nada além disso. 

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

 Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 

 Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 

 
Seção 8 – Dirigir automóveis 

 Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no pescoço. 

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

pescoço. 

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

pescoço. 

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

moderada no meu pescoço. 

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

 Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 

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

 
Seção 9 – Dormir 

 Eu não tenho problemas para dormir. 

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

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

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

 Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem conseguir dormir). 
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 Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas sem sono). 

 
Seção 10 – Diversão 

 Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão sem nenhuma dor no 

pescoço. 

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

pescoço. 

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

causa da dor no meu pescoço. 

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

pescoço. 

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

pescoço. 

 Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 

  



 

125 

Anexo 5: 12 item Allodynia Symptom Checklist 
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Anexo 6: Tampa Scale for Kinesiophobia 
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Anexo 7: Patient Specific Functional Scale  
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Anexo 8: Patient Global Impression of Change Scale 

 


