
cód. do trabalho: 743

Estimulação cerebral não invasiva na redução do número
de crises de migrânea: uma metanálise

CAEE: prospero: CRD42015029823

Nome Completo: LIVIA SHIRAHIGE GOMES DO NASCIMENTO

Autor Principal: LÍVIA SHIRAHIGE GOMES DO NASCIMENTO

Co-Autores: LORENA FIGUEIREDO DE MELO1, FERNANDA NATACHA
RUFINO NOGUEIRA2, SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA3, KÁTI

E-mail: LIVIA.SGN@GMAIL.COM

Palavra chave: Cefaleia; Estimulação Magnética Transcraniana;
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua; Transtornos de
Enxaqueca.

Introdução e objetivos: estudos recentes têm usado estimulações
cerebrais não invasivas (ECNI), como a estimulação transcraniana por
corrente continua (ETCC) e a estimulação magnética transcraniana (EMT),
para o tratamento profilático de migranosos, contudo a eficácia destas
técnicas necessita ser criticamente analisada. A presente revisão sistemática
objetivou avaliar a eficácia da ETCC e EMT na redução das crises de
migrânea.

Métodos: buscas foram conduzidas na MEDLINE, LILACS, CINAHL,
Scopus, Web of Science e CENTRAL, desenvolvidas com termos indexados
em cada base de dados utilizando o operador booleano “AND”. Os termos
usados foram: migraine disorders/migraine with aura/migraine without aura/
headache disorders/transcranial direct current stimulation/migraine/
transcranial magnetic stimulation/electric stimulation/noninvasive brain
stimulation/chronic migraine. Foram pesquisados ensaios clínicos publicados
até Janeiro/2016. O risco de viés dos estudos foi avaliado utilizando a
ferramenta da Cochrane. Os procedimentos foram realizados por 2 autores
independentes,com consulta do terceiro pesquisador em caso de
discordância

Resultado: quatro estudos foram incluídos na análise quantitativa, com 43
migranosos submetidos à estimulação real e 35 submetidos à estimulação
fictícia. Na metanálise geral, não foi encontrado resultado significante para
a redução do número de crises após o tratamento com as ECNI (diferença de
média padronizada: -0,44; intervalo de confiança 95%: -1,15 a 0,26; p=0,22).
Contudo, a análise por subgrupo realizada, considerando o tipo de
estimulação, demonstrou uma diminuição do número de crises de migrânea
após a aplicação da ETCC (diferença de média padronizada: -0,75; intervalo
de confiança 95%: -1,25 a -0,24; p=0,004).

Discussão e conclusão: a evidência atual não sugere efeitos positivos da
ECNI na redução de crises de migrânea. Porém, a ETCC apresenta



moderado efeito para este desfecho e pode ser uma alternativa não
farmacológica promissora para o tratamento profilático da dor. Contudo,
ainda são necessários mais ensaios clínicos para aumentar o poder da
inferência destes resultados.
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