
Introdução Resultados

A presença de quedas recorrentes está relacionada com pior controle 
postural de pacientes com migrânea durante condições que exigem 
maior integração entre os sistemas que compõem o equilíbrio, bem 
como com uma maior preocupação em cair durante atividades de vida 
diárias.

Conclusão

O recrutamento de pacientes ocorreu no ambulatório de cefaleia 
do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com diagnósticos 
dados por neurologistas especialistas de acordo com a 
Classificação Internacional de Cefaleia. 
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As pacientes com histórico de quedas apresentam uma maior 
oscilação do CoP e uma maior preocupação em cair em comparação 
às migranosas sem quedas recorrentes.
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Comparar a preocupação com quedas e o controle postural de 
indivíduos com migrânea com e sem histórico de quedas

Tabela 1. Média e desvio padrão das características amostrais

Agradecimentos

Objetivo 

Déficits no controle do equilíbrio tem sido observado em 
pacientes com migrânea1, bem como maior prevalência e medo 
de quedas2. No entanto, ainda não são conhecidas as 
alterações do equilíbrio relacionadas com a recorrência de 
quedas nestes pacientes.

 *DP: desvio padrão. 

 
Migrânea sem 

histórico de quedas 
(n=24)

Migrânea com 
histórico de quedas 

(n=27)

Idade (anos) 30,1 (7,4) 34,8 (9,4)
IMC (kg/cm²) 24,9 (3,8) 23,2 (3,4)
Tempo de migrânea (anos) 12,4 (6,6) 16,4 (9,4)
Frequência de migrânea (dias/mês) 11,4 (8,3) 13,2 (8,5)
Intensidade da migrânea (0 a 10) 7,8 (1,3) 7,6 (1,3)
Pontuação FES 22,9 (5,0) 29,1 (6,9)
Número de quedas no ultimo ano 5,9 (5,9) 0,4 (1,1)

 
Migrânea sem 

histórico de quedas 
(n=24)

Migrânea com 
histórico de 

quedas (n=27)

Superficie estável, olhos abertos 0,89 (0,73) 1,43 (1,18)

Superficie instável, olhos abertos 4,55 (2,54) 6,29 (3,31)*

Superficie estável, olhos fechados 1,08 (0,63) 1,91 (1,80)*

Superficie instável, olhos fechados 10,42 (3,70) 15,22 (7,60)*

51 
Mulheres

Migrânea 
com 

histórico de 
quedas 
N=27 

Migrânea 
sem 

histórico de 
quedas 
N=24

✓ Migrânea3

✓ Mulheres de 18 a 55 anos 

×Cefaleias concomitantes

×Dor no momento da avaliação

×Diagnóstico de vestibulopatias

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

✔ Aplicação da Escala 
Internacional de Eficácia de 

Quedas (FES-I) 4

✔ Avaliação do equilíbrio com uso de 
plataforma de força em quatro 

condições:

Superfície 
estável e 

olhos 
abertos

Superfície 
estável e 

olhos 
fechados

Superfície 
estável e 

olhos 
fechados

Superfície 
instável e 

olhos 
fechadosA área de oscilação do centro de 

pressão (CoP) foi mensurada em 
todas as condições

Para a análise dos dados, foi realizado o Teste T de Student para 
comparação de grupos com nível de significância α=0,05. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto em 2015 (CAAE: 50293015.4.0000.5440), e antes 
da avaliação, todos os pacientes receberam o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

Tabela 2. Média e desvio padrão da área de oscilação do CoP (cm²)

Prodrcimento

Amostra

Análise estatística


