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Introdução e objetivos: A migrânea é um tipo de cefaleia de intensidade
moderada a forte e duração de 4 a 72 horas. A cronificação das crises (≥ 15
dias/mês) é ocasionada por diversos fatores, incluindo o abuso de
analgésicos. Entretanto, a Fisioterapia dispõe de variados recursos não
medicamentosos que modulam a dor crônica. Este estudo objetiva verificar
possível atividade modulatória da Fisioterapia Neurofuncional sobre a
intensidade da dor e frequência das crises de migrânea crônica.

Métodos: Estudo preliminar, longitudinal, intervencionista, crossover com
portadores de migrânea crônica selecionados por conveniência. Utilizou-se a
Escala Visual Analógica (EVA) para intensidade da dor; e o Diário de
Cefaleia, para investigar o índice de dor e a frequência das crises (30 dias
antes e 30 dias durante a intervenção), sem follow-up. A amostra foi
submetida a 12 sessões, três vezes por semana, com deslizamento
superficial/profundo e fricção na face, cervical e paravertebral alta;
alongamentos passivos e pompage na cervical; relaxamento progressivo de
Jacobson; e música ambiente. Os dados foram analisados através do
GraphPad Prism 6.0, considerando p<0,05; CAAE: 0259.0.133.000-12.

Resultado: A amostra foi composta por seis indivíduos com migrânea
crônica (quatro portadores de migrânea sem aura), gênero feminino (n=4) e
média de 43±10,3 anos. Observou-se redução significante (p<0,05; Teste t-
Student pareado) da intensidade da dor através da EVA no período pós-
intervenção (4,0±2,0) quando comparado ao período pré-intervenção (7,5
±1,5). Através do Diário de Cefaleia, verificou-se diminuição da frequência
de crises no período de 30 dias durante a intervenção (9,7±5,9) quando
comparado aos 30 dias antes da intervenção (11,7±4,8). Da mesma forma,
evidenciou-se redução do índice da dor durante a intervenção (14,3±9,4)
quando comparado aos 30 dias pré-intervenção (22,3±9,7).



Discussão e conclusão: A fisioterapia em indivíduos com migrânea crônica
melhora a circulação sanguínea; diminuição da atividade do fuso muscular
promovendo relaxamento muscular; e ativação das fibras Aβ com
consequente analgesia. Assim, a partir dos resultados observados, pode-se
sugerir que a fisioterapia neurofuncional foi capaz de neuromodular a
intensidade da dor e frequência das crises em indivíduos com migrânea
crônica, possivelmente contribuindo para melhor qualidade de vida dos
mesmos.
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