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Introdução e objetivos: O exercício aeróbico, largamente usado na prática
da Fisioterapia, pode ser utilizado como alternativa para o tratamento da
migrânea. Esta intervenção de baixo custo e fácil implantação pode
colaborar com a redução das despesas do tratamento dos migranosos e
contribuir com o conhecimento científico na área. Objetivo: Analisar a
eficácia do exercício aeróbico na intensidade, duração e frequência das
crises de migrânea quando comparado ao uso de fármacos ou outras
terapias não farmacológicas.

Métodos: Realizada uma busca de artigos nas bases de dados MEDLINE,
Cochrane, CINAHL, Scielo, Scopus, Web of Science e SportDiscus por
ensaios clínicos randomizados e quasi-randomizados, sem restrição
linguística e de ano de publicação. Os descritores utilizados foram:
“Migraine disorders”, “Exercise”, “Aerobic exercise”, “Aerobic trainning”,
“Migraine”, “Migraine headaches” e respectivos termos em português.
Critérios de inclusão: adultos, migranosos e realização de treino aeróbico
em comparação com grupo controle ou outra forma de terapia farmacológica
ou não-farmacológica. Foi utilizado o RevMan, versão 5.3 e a Ferramenta da
colaboração Cochrane para avaliação do risco de viés de ensaios clínicos.

Resultado: Foram selecionados dois artigos dos 146 analisados a partir dos
critérios de elegibilidade. Esses artigos incluíram pacientes com migrânea
crônica ou não, com e sem aura. Os resultados dos estudos foram
divergentes em relação à eficácia do exercício aeróbico na melhora dos
desfechos avaliados. O estudo que mostrou um efeito positivo do exercício
apresentou baixa qualidade de evidência por ausência de sigilo de alocação,
cegamento de pesquisadores e avaliadores do desfecho e análise por
intenção de tratar; enquanto o estudo que não apresentou diferenças entre
os grupos demonstrou randomização inadequada, e ausência de cegamento
dos pacientes e pesquisadores.

Discussão e conclusão: Um estudo foi realizado em bicicleta ergométrica
(supervisionado) durante 40 minutos, comparado com um grupo
relaxamento e outro que fazia uso do topiramato; no outro estudo, tivemos
40 minutos de caminhadas rápidas sem supervisão associado ao uso de



amitriptilina comparado ao controle que só fazia uso da amitriptilina
(mesma dosagem). Conclusão: A análise qualitativa sugere que o treino de
exercícios aeróbicos não apresenta evidências significativas de eficácia para
tratamento da migrânea.
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