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Introdução e objetivos: Migrânea crônica é uma desordem neurológica
frequentemente acompanhada por comorbidades, podendo estar associada a
conflitos emocionais e estresse psicossocial prejudicando a qualidade de
vida dos indivíduos acometidos. Entre tais comorbidades, observa-se a
ansiedade, apesar de não existir esclarecimento quanto à causa-efeito
desses fatores, sendo necessário mais estudos nesta área. Assim, este
estudo tem por objetivo investigar os sintomas de ansiedade e sua relação
com a migrânea crônica.

Métodos: Estudo transversal realizado na Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB). A amostra foi composta por sujeitos com migrânea crônica. Foram
aplicados a Ficha de Avaliação Sociodemográfica e Hábitos de Vida para
caracterização da amostra; a Escala Visual Analógica (EVA) para verificar a
intensidade da dor variando de zero até 10; e a Escala de Ansiedade de
Hamilton (HAM-A) para investigação de sintomas de ansiedade através de
14 itens, cada um podendo variar de 0 (ausência de um determinado
sintoma) até 4 (intensidade máxima/incapacitante). Os dados foram
analisados considerando significantes os valores com p<0,05. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da UEPB (CAAE: 0259.0.133.000-12).

Resultado: A amostra foi constituída por 13 indivíduos, 77% do gênero
feminino, idade média de 41,2 ± 9,9 anos com diagnóstico de migrânea
crônica, sendo a migrânea sem aura o tipo prevalente (61,5%). De acordo
com a EVA, observou-se intensidade de dor forte (7,1 ± 1,5). Em relação aos
sintomas de ansiedade, verificou-se média de 26,5 ± 9,7 (Funções psíquicas:
12,1 ± 4,9; Funções somáticas: 13,7 ± 5,5) caracterizando a amostra com
sintomas de ansiedade moderados. Os sintomas de ansiedade apresentaram
forte correlação com a intensidade da dor dos indivíduos (r=0,78; r²= 0,62;
p<0,005) e os itens mais afetados foram o humor ansioso (2,5 ± 1,0), a
tensão (2,5 ± 0,8) e os sintomas autonômicos (2,5 ± 1,0).



Discussão e conclusão: A ansiedade está relacionada com a dor na
migrânea, provavelmente por estes possuírem fatores etiológicos
semelhantes e/ou aspecto causativo entre os mesmos. Assim, a partir dos
resultados obtidos, conclui-se que os sintomas de ansiedade estão
diretamente relacionados à intensidade da dor em indivíduos com migrânea
crônica, sendo os níveis fortes de intensidade álgica acompanhados por
sintomas moderados de ansiedade, em especial sobre o humor ansioso, a
tensão e os sintomas autonômicos.
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