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Capitulo I – Introdução
1.1 MOTIVAÇÃO
A enxaqueca é um dos principais tipos de cefaleias. Esta define-se como sendo
uma perturbação complexa, que inclui sintomas neurológicos, gastrointestinais e
autonómicos. Os fenómenos neurológicos que precedem e acompanham estes sintomas
incluem também manifestações visuais, somato-sensoriais, do olfacto e auditivas. Em
alguns casos pode ocorrer o fenómeno de aura. [1]
Tem sido descrito uma relação entre a enxaqueca e a perda auditiva
sensorineural súbita. A enxaqueca pode provocar um espasmo dos micro - vasos no
ouvido interno, provocando uma perda auditiva, e aumentando a susceptibilidade de
desenvolver hidrópsia endolinfática (responsável pela Doença de Menière). [2]
Vários autores têm estudado os aspectos neurotológicos da enxaqueca, e estes
incluem vertigem, desequilíbrios, zumbidos, fonofobia e perda auditiva.

[4]

Já em 1861

Prosper Menière publicou artigo onde descrevia os sintomas do Síndrome de Menière
em doentes com enxaqueca.[5]
Outros autores (Liveing em 1873, Gowers et al em 1907, Symonds e tal em
1926, Graham e tal em 1968 e Kayan et al em 1984) descreveram, uma relação clara
entre a enxaqueca e a vertigem. Os seus artigos mencionavam vertigem, perda auditiva
e zumbidos como sintomas presentes nos doentes com enxaqueca. [5]

Este estudo tem por objectivo verificar com que frequência as cefaleias podem
surgir associadas a alguma perturbação auditiva, o que é diagnosticado através do
audiograma tonal simples. Considera-se perda/perturbação auditiva quando a média dos
limiares das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz for igual ou inferior a 20 dB,
segundo a avaliação BIAP (Burreau Internacional d`Audiophonologie). [29]
É da nossa experiência profissional que umas das principais causas de recurso à
realização de exames audiológicos são as cefaleias, entre outros, como sendo a sensação
de hipoacúsia (diminuição da audição), o zumbido, desequilíbrios e vertigens. Assim
tornar-se evidente a pertinência da realização deste estudo, no sentido de compreender a
relação entre as cefaleias e as várias perturbações neurotológicas.
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1.2 OBJECTIVOS

Este trabalho tem como principal objectivo verificar a frequência da associação
entre cefaleias e perturbações as auditivas, o que vem no seguimento de um projectopiloto efectuado pelos mesmos autores.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para

uma

melhor

compreensão

optamos

por

dividir

este

trabalho,

fundamentalmente, em duas partes: o enquadramento teórico e a metodologia, sendo
cada parte constituída por capítulos.

O enquadramento teórico é constituído por três capítulos, que são abordados da
seguinte forma: Capítulo II: Anatomia e Fisiologia do Sistema Audio-Vestibular;
Capítulo III: Cefaleias; Capítulo IV: Estudos que relacionam a enxaqueca com
sintomas Audio-Vestibulares.

A segunda parte é constituída pela metodologia onde se que faz referência à
caracterização da amostra e os procedimentos realizados para a sua recolha, os
resultados, e por fim as conclusões.
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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CAPÍTULO II - ANATOMO-FISIOLOGIA
AUDITIVO E VESTIBULAR

DO

SISTEMA

O ouvido é um dos órgãos dos sentidos mais importante, permitindo por um
lado, comunicar com outros indivíduos, e desfrutar de outros sons agradáveis e por
outro lado alertar para os perigos que nos rodeiam.
O som define-se, do ponto de vista físico, como uma vibração mecânica de um
meio elástico e, do ponto de vista fisiológico, como um fenómeno acústico que produz
uma sensação auditiva [25]. Este é caracterizado, basicamente em termos de amplitude e
frequência. A amplitude do som é definida por níveis de pressão sonora em decibéis
(dB), enquanto a frequência é definida por número de oscilações por segundo, em Hertz
(Hz). De um modo geral, o ouvido humano percepciona sons entre os 20Hz aos 20000
Hz, com maior sensibilidade para as frequências da fala, que se encontram entre os 250
Hz aos 3000 Hz [28]

A integridade do sistema auditivo é fundamental para a aquisição e
desenvolvimento da comunicação humana, no que se refere à linguagem oral e escrita.
Este sistema divide-se em sistema periférico e sistema central, existindo em cada
sistema a parte auditiva (responsável pela audição) e a parte vestibular (responsável pelo
equilíbrio) Em seguida iremos descrever o sistema auditivo periférico, bem como o
sistema vestibular periférico, por se tratar de uma parte fundamental relacionada com
este trabalho.

Periférico

Central

Figura 2.1: Esquema representativo do ouvido [32].
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2.1. SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO

O sistema auditivo periférico (SAP) é composto pelo ouvido externo, ouvido
médio, ouvido interno e nervo auditivo, localizando-se maioritariamente, no osso
temporal [33].

Figura 2.2 – Sistema Auditivo Periférico [28]

O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo
externo, sendo que a função do ouvido externo é proteger a membrana timpânica contra
danos mecânicos e promover a captação, localização e encaminhamento da onda sonora
para o ouvido médio [27;28].

O ouvido médio é um contínuo de espaços aéreos, ligados entre si e que se
podem dividir em 3 partes: trompa de Eustáquio, cavidade do ouvido médio e cavidade
mastoideia [27]. As principais funções do ouvido médio são: amplificação do som (devese sobretudo a dois factores fundamentais: o mecanismo hidráulico que deriva da
diferença entre a superfície vibratória da membrana do tímpano e a platina do estribo e
de um sistema de alavancas onde a relação entre o comprimento do cabo do martelo e a
apófise da bigorna é de 1,3:1, o permite uma amplificação sonora), compensação das
passagem do som dum meio gasoso para um meio liquido (a propagação do som
5
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depende da densidade e da elasticidade do meio), protecção do ouvido interno (o
sistema tímpano-ossicular protege o ouvido interno contra sons demasiado intensos
através dos seus movimentos articulares e da contracção dos músculos tensores do
tímpano e estribo) e função respiratória crucial para a maximização da função auditiva
[24].

O ouvido interno ou labirinto encontra-se inserido na espessura do rochedo e é
constituído fundamentalmente por duas partes: uma anterior – a cóclea, órgão
responsável pela audição e uma posterior – o vestíbulo que é responsável pelo
equilíbrio. [24;32]
A cóclea é constituída por um tubo ósseo enrolado em espiral, e é no interior
deste esqueleto ósseo que se encontra um sistema de canais em espiral, separados por
membranas que compõem três rampas: a rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa
média ou canal coclear que se encontra separada das duas outras rampas por duas
importantes membranas, a membrana vestibular (também designada por membrana de
Reissner) e a membrana basilar.
É na rampa média ou canal coclear que se encontra uma estrutura altamente
diferenciada – órgão de corti, e é aí que existe a transformação de sinal mecânico (onda
sonora) em impulsos eléctricos nas fibras nervosas, do nervo auditivo (VIII par
craniano) [27;33;24] (e posteriormente aos centros auditivos superiores. [34]

Figura 2.3 – Passagem do Som desde o Ouvido Externo até à Cóclea [32]
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2.2. SISTEMA VESTIBULAR PERIFÉCO

Tal como acima referido, na parte posterior do ouvido interno encontra-se o
vestíbulo, um dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio.[24;32] O ouvido interno situa-se no
interior do rochedo, no osso temporal, e é composto por um invólucro ósseo (também
designado por cápsula ótica) que contém no seu interior o labirinto membranoso. Esta
estrutura é composta por uma porção anterior, a cóclea, na sua porção intermédia por
duas estruturas arredondadas – o sáculo e o utriculo e na sua porção posterior pelos três
canais semi-circulares.[27]

Ao longo de várias décadas de estudo do aparelho vestibular, é importante
salientar duas importantes premissas: na função do equilíbrio, o aparelho vestibular não
é o único a presidir e que este actua no equilíbrio quer sobre a sua componente dinâmica
através dos canais semi-circulares, quer sobre a sua componente estática através do
sáculo e do utriculo. Depende de outros órgãos e sistemas, como sistema
somatosensorial, que transmite as informações periféricas provenientes dos receptores
cutâneos, articulares e musculares e ainda pelo sistema visual (retina e córtex occipital),
dando informações sobre as relações espaciais dos objectos, orientação espacial e
postura que contribuem conjuntamente com a acção coordenadora do cerebelo, para
uma correcta direcção e regularização da estática e da dinâmica corporal.[27;30;31]

Figura 2.4: Representação do ouvido interno (cápsula ótica). [28]
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Os canais semi-circulares (CSC) dispõem-se no crânio humano de modo a
abranger os três planos espaciais (anterior, posterior e horizontal) e trabalham
activamente, dois a dois, isto é, CSC horizontal direito é par do CSC horizontal
esquerdo, CSC posterior direito é par do CSC anterior esquerdo e CSC posterior direito
é par do CSC anterior esquerdo. Enquanto um CSC está excitado o seu par vai inibir na
mesma proporção, de modo que a nível central, exista equilíbrio.[27;28]
O sáculo e o utrículo (também denominado por aparelho otolítico) são
responsáveis pela captação da aceleração linear (vertical e horizontal). Nestes dois
órgãos encontram-se as máculas formadas, também, por células ciliadas mergulhadas
numa camada gelatinosa, onde estão presentes pequenos cristais denominados por
otólitos ou otocónias. [30;31]

Figura 2.5: Descrição das estruturas do ouvido interno.

Das cristas ampulares e das máculas do sáculo e do utrículo saem terminações
nervosas, que compõem o ramo vestibular do nervo auditivo-vestibular, VIII par
craneano. [27;28]
O nervo vestibular, intimamente ligado ao nervo coclear, percorre o canal
auditivo interno, juntamente com o nervo facial, dirigindo-se para o tronco encefálico.
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2.3. A VERTIGEM

Os três sistemas estabilizadores (vestibular, visual e somatossensorial) estão
suficientemente sobrepostos para compensar parcial ou totalmente as deficiências do
outro. A vertigem pode ser causada por estimulação fisiológica ou disfunção patológica
de qualquer um desses três sistemas acima citados. [30;31]

A vertigem fisiológica pode ocorrer em qualquer indivíduo, quando o cérebro é
confrontado com uma discrepância entre os três sistemas sensoriais estabilizadores, por
exemplo quando o sistema vestibular é submetido a movimentos pouco familiares da
cabeça, posições pouco comuns da cabeça/pescoço (extensão excessiva), sensação
visual dos movimentos do ambiente sem acompanhamento dos estímulos vestibulares e
somatossensoriais.
A vertigem patológica é um distúrbio causado pelas lesões do sistema visual,
somatossensorial ou vestibular, sendo que a causa mais comum de vertigem patológica
é a disfunção vestibular, envolvendo o seu órgão alvo (labirinto), o nervo ou conexões
centrais.[30;31]
A disfunção do labirinto provoca no indivíduo a vertigem rotacional ou linear,
ou seja, alucinação do movimento quer de si mesmo quer do próprio ambiente
envolvente. Isto acontece porque em situações normais, quando a cabeça está imóvel e
na posição erecta, os órgãos-alvo vestibulares geram em repouso, uma determinada
frequência de estímulos, igual em ambos os lados. Quando existe uma aceleração
rotacional, existe estimulação dos CSC de um dos lados e deverá existir inibição, na
mesma proporção, do lado oposto, esta alteração é transmitida às vias nervosas que
posteriormente é transmitida ao córtex cerebral. Esta informação é somada às
informações do sistema visual e somatossensorial, produzindo a sensação consciente e
apropriada do movimento de rotação. Qualquer situação que altere a frequência destes
estímulos de um dos órgãos-alvo, originando uma resposta neuronal desigual do tronco
encefálico, e por fim, do córtex cerebral, causa vertigem. [30;31]

A disfunção do labirinto pode ser unilateral aguda, normalmente provocada por
infecção, traumatismo ou isquémia; A disfunção labiríntica unilateral recorrente, está
associada aos sinais e sintomas de doença coclear (perda progressiva de audição e
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zumbido) geralmente causado pela doença de Menière enquanto a disfunção bilateral
aguda é geralmente causada por toxinas como fármacos ou álcool.
A vertigem posicional é desencadeada por uma posição reclinada da cabeça para
a direita ou esquerda. A vertigem posicional (postural) paroxística benigna (VPPB)
resulta da presença de partículas num dos canais semi-circulares. [30, 31;35]

A vertigem com origem no nervo vestibular ocorre quando uma doença ou
patologia atinge o nervo no osso petroso ou no ângulo pontocerebeloso.
A vertigem central deve-se a lesão do tronco encefálico ou cerebelo. Existe,
ainda, um outro tipo de vertigem, a vertigem psicogénica que em geral acompanha os
ataques de pânico, normalmente associada à ansiedade. [30;31;35]
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CAPITULO III – CEFALEIAS
As cefaleias são caracterizadas por episódios recorrentes de dor de cabeça
associada a outros sintomas que podem variar em incidência, prevalência e duração. [14]
As cefaleias podem ser classificadas como primárias ou secundárias. As
classificadas secundárias, normalmente, possuem uma causa identificável, como sendo
uma infecção, um tumor cerebral ou enfarte; já as classificadas primárias não possuem
uma causa identificável. [14]

Segundo a International Headache society (IHS) as cefaleias podem ser
classificadas:
Cefaleias Primárias

Cefaleias Secundárias

1. Enxaqueca
2. Cefaleia tipo tensão
3. Cefaleia em salvas e outras cefaleias
trigémio-anatómicas
4. Outras cefaleias primárias
5. Cefaleia atribuída a traumatismo
cranioencefálico ou cervical
6. Cefaleia atribuída a doença vascular
craniana ou cervical
7. Cefaleia atribuída a doença
intracraniana não vascular
8. Cefaeia atribuída ao uso de uma
substância ou sua privação
9. Cefaleia atribuída a infecção
10. Cefaleia atribuída a perturbação da
homeostase
11. Cefaleia ou dor facial atribuída a
perturbação do crânio, pescoço,
olhos, ouvidos, nariz, dentes, boca ou
outras estruturas faciais ou
cranianas.
12. Cefaleia atribuída a perturbação
psiquiátrica

Tabela 1. – Classificação das Cefaleias.[36]

A enxaqueca é um dos subtipos de cefaleias primárias com maior impacto nos
doentes, no entanto, a cefaleia tipo tensão é mais comum do que a enxaqueca.

11

Frequência de Associação entre Cefaleias e Perturbações na Audição
3.1. A ENXAQUECA

A enxaqueca é uma doença neurológica crónica, com manifestações episódicas.
Apresenta uma elevada prevalência, afectando cerca de 15% da população em geral, e
tem um modo complexo de transmissão. [15]
Esta doença representa um problema de saúde pública, dado ter um grande impacto,
tanto na vida do indivíduo com enxaqueca e seus familiares, assim como na sociedade
em geral.
Os episódios de enxaqueca são recorrentes e incapacitantes, são caracterizados por
uma dor de cabeça com uma intensidade moderada a severa, geralmente unilateral e
pulsátil, que pode estar associada a náuseas, vómitos, hipersensibilidade à luz
(fotofobia), ao som (fonofobia) e aos odores (osmofobia). Estes sintomas são
característicos de um subtipo comum desta doença: a enxaqueca sem aura que ocorre
em cerca de 77% dos indivíduos.

Cerca de 31% dos doentes apresentam enxaqueca com aura. Este subtipo de
enxaqueca para além dos sintomas descritos acima é também caracterizado por sintomas
neurológicos transitórios que precedem a dor de cabeça (a aura). Estes sintomas incluem
distúrbios visuais, alucinações auditivas, vertigem associados a períodos de confusão
mental que podem durar mais de uma hora ou às vezes vários dias e em casos mais raros
hemiparésia ou parestesia. [17;16]
Vários estudos descreveram a existência de um risco aumentado desta doença para
os familiares dos indivíduos com enxaqueca. Diferentes estudos abordam esta temática
da agregação familiar e todos eles sugerem a existência de múltiplos factores genéticos
envolvidos nesta patologia em conjunto com factores ambientais. [15;17;13]
Alguns autores concluíram que os factores genéticos e ambientais são importantes
na enxaqueca sem aura enquanto na enxaqueca com aura os factores genéticos são
determinantes. [17]
Na procura dos genes envolvidos na enxaqueca, o modelo que tem tido mais sucesso
na identificação dos mecanismos celulares associados com a enxaqueca, baseou-se num
subtipo raro de enxaqueca com aura que apresenta um modo de transmissão
autossómico dominante (FHM), em que a aura é caracterizada por uma fraqueza motora
do hemicorpo. [16;17]
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Estudos de associação têm sido efectuados em diversos genes candidatos, de modo a
compreender os mecanismos subjacentes à susceptibilidade da enxaqueca. No entanto,
estes estudos apresentam resultados contraditórios e ainda não se conseguiu estabelecer
uma ligação funcional com a susceptibilidade à enxaqueca. [16]

3.2. NEUROTOLOGIA E ENXAQUECA

A enxaqueca é uma doença caracterizada por cefaleias periódicas, mas alguns
doentes apresentam outros sintomas que incluem desequilíbrio, instabilidade, perda de
audição, zumbidos e distorção sonora. Já foram relatados casos de surdez sensorineural
súbita em indivíduos com enxaqueca. [21;5]
A fisiopatologia da enxaqueca associada a sintomas auditivos e vestibulares
ainda não foi completamente esclarecida, no entanto, as suas manifestações clínicas
ocorrem de diversas formas. [5]

Os sintomas vestibulares, isto é, os episódios de vertigem ocorrem em cerca de
25% dos pacientes com enxaqueca. A vertigem pode ocorrer durante a cefaleia, no
entanto, o mais comum é ocorrer no intervalo entre cefaleias.
A incidência de um desequilíbrio sem especificação é semelhante em doentes
com enxaqueca e em doentes com cefaleia tipo tensão (28% comparado com 22%,
respectivamente), no entanto, a incidência de vertigem é muito superior em doentes com
enxaqueca do que em doentes com cefaleia tipo tensão (27% comparado com 8%,
respectivamente). [21]

Os sintomas auditivos são geralmente considerados menos comuns do que os
sintomas vestibulares em doentes com enxaqueca. A fonofobia é, provavelmente, o
sintoma mais comum. Alguns autores identificaram uma perda auditiva, flutuante, nas
baixas frequências em doentes com enxaqueca, o que é típico em doentes com a Doença
de Menière. [21]

A enxaqueca basilar é outro subtipo de enxaqueca e caracteriza-se por cefaleias
recorrentes, normalmente localizadas na zona occipital, associada a múltiplos sintomas
neurotológicos, localizados na fossa posterior, podendo ocorrer em qualquer idade tanto
13
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no sexo feminino como masculino. A vertigem é o sintoma mais frequente, no entanto,
zumbidos e uma perda de audição flutuante pode ocorrer, o que torna o difícil o
diagnóstico diferencial entre a enxaqueca basilar e a Doença de Menière. [21]

3.3.

FISIOPATOLOGIA

DOS

SINTOMAS

NEUROTOLÓGICOS

E

A

ENXAQUECA

A dor de cabeça resulta da estimulação das fibras dos nervos trigeminais dos
vasos sanguíneos das meninges causando a activação de áreas do cérebro que estão
envolvidas na percepção da dor, podendo também ocorrer um vasoespasmo em alguns
vasos sanguíneos. Os episódios de surdez súbita e/ou vertigem associados com a
enxaqueca podem ser explicados com base na teoria de vasoespasmo do ramo coclear
e/ou vestibular da artéria auditiva interna. [21;4]

Uma alteração no funcionamento dos canais iónicos tem sido descrita como uma
das causas da enxaqueca, levando à acumulação de potássio extracelular e à propagação
de uma onda de depressão cortical alastrante, que é caracterizada por uma onda de
despolarização neuronal que se alastra lentamente pelo córtex cerebral gerando uma
actividade intensa passageira seguida de uma supressão de actividade de longa duração.
No ouvido interno, os canais iónicos são importantes para manter a endolinfa
rica em potássio e a excitabilidade neuronal, pelo que um canal de iões a funcionar
incorrectamente a nível do ouvido interno, leva a uma despolarização das células
ciliadas e consequentemente a sintomas auditivos e vestibulares. [21]

14

Frequência de Associação entre Cefaleias e Perturbações na Audição

CAPÍTULO IV: ESTUDOS QUE RELACIONAM A ENXAQUECA
COM SINTOMAS AUDIO-VESTIBULARES
Num estudo realizado por Battista, foi possível verificar que em doentes com
enxaqueca associada a desequilíbrio (MAD), os exames audiométricos são normais e
que ao contrário da doença de Menière (DM), uma perda auditiva sensorineural é
raramente progressiva nestes doentes com enxaqueca associada a desequilíbrio. Este
estudo refere ainda, que na maior parte dos casos em que existe dúvidas no diagnóstico
entre DM e MAD, o tipo de perda auditiva apresentada pelo exame audiométrico pode
ser uma mais valia na distinção entre estas duas doenças. [6]
Dado a MAD ser um distúrbio comum, os sintomas podem sobrepor-se aos da
DM. Doentes com MAD experienciam todos os sintomas da DM, que incluem,
episódios de vertigem, perda auditiva sensorineural, zumbidos e/ou plenitude auricular.
Os doentes com MAD podem ainda experienciar uma perda auditiva sensorineural
flutuante e a maioria destes doentes tem crises de tonturas independentemente das
enxaquecas. [6]

Num estudo realizado por Baloh et al, pretendeu-se encontrar a relação entre a
associação da perda auditiva sensorineural, flutuante nas baixas frequências, a perda
auditiva unilateral súbita e os ataques de enxaqueca. Neste estudo são descritos dois
casos de doentes com enxaqueca e que apresentavam sintomas auditivos agudos – um
com surdez súbita bilateral e outro com zumbidos, hiperacúsia e perda auditiva
unilateral. Outros autores sugerem que a enxaqueca associada a um vasoespasmo pode
originar surdez súbita e danificar o saco endolinfático, de um ouvido intacto,
predispondo o doente a hidrópsia endolinfática. Identificam, deste modo, o
vasoespasmo como a causa mais comum em doentes com crises de enxaqueca, no
entanto, é importante salientar que não é a única explicação para essas mesmas
crises.[20]

Num outro estudo, Baloh et al, é relatado um caso de uma doente com
enxaqueca diagnosticada desde 15 anos de idade e que, com o avançar da idade,
começou a apresentar sintomas auditivos e vestibulares agudos. Embora os sintomas
auditivos sejam considerados menos frequentes que os sintomas vestibulares nos casos
15
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de enxaqueca, uma perda auditiva flutuante nas frequências graves e surdez súbita
unilateral podem ocorrer. Isto pode ser explicado, embora não só, novamente pelo
vasoespasmo de artérias que irrigam zonas específicas do ouvido interno (incluindo
cóclea e labirinto). [19]

Um outro estudo, agora de caso-controlo, efectuado por Plavec et al, pretendia
determinar a prevalência de duração da vertigem/tonturas em doentes com enxaqueca e
comparar com o grupo controlo (que não sofriam de cefaleias com frequência) para
estabelecer a prevalência de duração da enxaqueca vertiginosa. Concluíram que existe
de facto, uma associação entre a enxaqueca e a vertigem. Estes autores concluíram que a
vertigem era encontrada com uma frequência três vezes superior em doentes com
enxaqueca do que no grupo de controlo e verificaram, também, que os sintomas
vertiginosos se iniciavam mais cedo na vida dos doentes diagnosticados com enxaqueca
do que na vida dos controlos que sofriam de vertigem. [11]
O diagnóstico de uma enxaqueca vertiginosa não é fácil de estabelecer, uma vez
que os seus sintomas se sobrepõem aos sintomas de outras doenças. Uma enxaqueca
vertiginosa pode apresentar episódio de vertigem posicional, e os factores que podem
ajudar a distinguir esta de uma VPPB (vertigem posicional paroxística benigna) incluem
a curta duração dos episódios sintomáticos, a frequente recorrência, a manifestação cedo
na vida do indivíduo, os sintomas dos episódios de enxaqueca durarem com a vertigem
posicional manifestando um atípico nistagmo posicional. [11]

Outro estudo epidemiológico realizado por Baloh et al, demonstrou uma
associação entre a enxaqueca e a Doença de Menière (DM). Tratou-se de um estudo
retrospectivo de caso-controle, onde se comparou 50 indivíduos com DM, (através dos
critérios estabelecidos pela Associação Americana de Otoneurologia) com 18
indivíduos que apresentavam diagnóstico de enxaqueca (diagnóstico estabelecido
segundo os critérios da IHS). Todos apresentavam a típica perda auditiva, sensorineural
nas frequências graves e episódios de vertigem rotacional. As variáveis estudadas
foram: sexo, idade do aparecimento do episódio vertiginoso ou perda auditiva flutuante,
lateralidade da perda auditiva, sintomas aurais, respostas calóricas, severidade da perda
de audição, história familiar de enxaqueca, de episódios de vertigem ou perda de
audição. Os resultados do estudo demonstraram que a idade de início dos episódios de
vertigem ou de perda de audição flutuante era significativamente mais baixa (iniciando
16
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mais cedo) em doentes com enxaqueca do que nos doentes com DM. Simultaneamente
sintomas aurais bilaterais e perda de audição foram encontrados em 56% dos doentes
com enxaqueca e em 4% dos doentes com DM. História familiar de episódios de
vertigem foram encontrados em 39% dos doentes com enxaqueca e 2% em doentes com
DM. [2]

Um estudo realizado por Kelman &Tanis pretendeu relacionar a dor da
enxaqueca com outros sintomas recorrentes da enxaqueca. Tratou-se de um estudo
retrospectivo de correlação e as variáveis que se pretendiam relacionar com a
intensidade da dor sentida durante uma crise de enxaqueca eram: as náuseas, os
vómitos, fotofobia, a fonofobia, osmofobia, alterações do gosto e o desequilíbrio.
Concluíram que existiam diferenças entre os sintomas associados, por exemplo
alterações no gosto e osmofobia estavam mais realcionados com a duração da
enxaqueca do que com a sua intensidade. Este estudo não estabeleceu uma relação de
causa – efeito entre as várias correlações e os mecanismos destas relações ficam ainda
por elucidar. [12]

Um estudo realizado por Piovesan et al

[1],

revela uma forte ligação entre o

aparecimento de uma surdez súbita logo após uma crise de enxaqueca com aura. A
doente iniciou as suas crises de enxaqueca acompanhadas por sensações de flutuação do
som, em intensidade – oscillucusis- durante um período de treze anos. Durante uma
crise de enxaqueca, imediatamente após a oscillucusis, a doente desenvolve um quadro
agudo e permanente de perda de audição, de natureza sensorineural, confirmada pela
avaliação audiométrica.
A fisiopatologia dos sintomas auditivos é, provavelmente, explicado pelo
vasoespasmo de pequenas artérias da cóclea e labirinto.
Neste caso, a presença de oscillucusis mostra que a etiologia deste sintoma pode
ser explicada por uma mudança vascular, transitória, na cóclea durante os ataques de
enxaqueca. [1]
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METODOLOGIA
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CAPITULO V - METODOLOGIA E AMOSTRA
A selecção da amostra foi efectuada em dois períodos distintos: o primeiro
período de selecção foi efectuado entre os meses de Julho e Setembro de 2008 (52
indivíduos que participaram no projecto-piloto) e o segundo período decorreu entre os
meses de Dezembro de 2009 e Março de 2010, nas instalações do serviço de
ORL/Audiologia do Hospital da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, após o parecer
favorável do Director Clínico e Comissão de Ética. (Anexo 1)
Todos os participantes incluídos no estudo tinham idade igual ou superior a 18
anos. O consentimento informado foi verbal, sendo que a participação no estudo é livre,
logo ao participar os indivíduos acabaram por, implicitamente, dar o seu consentimento.

Para a realização deste estudo foi utilizado um questionário (Anexo 2) de modo
a conseguirmos avaliar e classificar correctamente o tipo de cefaleia presente. O
questionário em questão foi utilizado na tese de doutoramento do Prof. Doutor Pereira
Monteiro. Trata-se de uma versão modificada do usado por Waters ( Waters WE. The
epidemiology of migraine. Braknell-Boehringer Ingelheim. 1974) e que foi depois
adaptado aos critérios de diagnóstico da International Headache Society de 1988
(Headache Classification Committee of the International Headache Society.
Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and
facial pain. Cephalalgia 1988, 8 (suppl 7)). O questionário foi previamente testado numa
população estudantil [37] e depois num estudo em Miragaia.
O questionário foi apresentado ao doente logo após a realização dos exames
audiológicos, onde era solicitada a sua participação. O preenchimento dos questionários
foi realizado pelos próprios indivíduos.
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5.1.- AMOSTRA

A amostra deste estudo é constituída por 152 indivíduos, com idade superior a
18 anos (inclusive).

masculino
33%

masculino
feminino

feminino
67%

Gráfico 1: Distribuição da variável género dos participantes.
Idade
152
Média

46,30

Desvio padrão

13,069

Minimo

18

Máximo

80

Tabela 2: Distribuição da amostra por idades.

Idade

Idade
N

112

N

40

Média

46,41

Média

46,00

Desvio Padrão

12,545

Desvio padrão

14,604

Minimo

19

Minimo

18

Máximo

73

Máximo

80

Tabela 3: Sexo feminino

Tabela 4: Sexo masculino

Tabelas 3 e 4: Distribuição da variável idade por género.
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Através das tabelas 2 e 3 é possivel analisar de forma mais detalhada a idade dos
particpantes deste estudo, que é composto por 152 indivíduos, sendo 112 do sexo
feminino e 40 do sexo masculino, onde observamos que o sexo feminino possui idades
compreendidades entre os 19 e os 73 anos e os do sexo masculino idades
compreendidas entre os 18 e os 80 anos.

5.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E PROCEDIMENTOS

Os participantes deste estudo foram seleccionados aleatóriamente, desde que
tivessem idade igual ou superior a 18 anos e aceitassem participar no mesmo.
Os indivíduos foram informados do objectivos do estudo, da ausência de riscos
para a saúde e da confidencialidade dos dados recolhidos através do audiograma e do
questionário. Este esclarecimento foi dado oralmente aos participantes.

Para a avaliação auditiva periférica realizou-se otoscopia do canal auditivo
externo, com o objectivo de verificar possiveis obstruções por presença de cerúmen,
com o otoscópio de marca Riester. De seguida passamos para a avaliação da audição
através da realização do audiograma tonal simples, com o audiómetro de marca
Amplaid, modelo 309 e auscultadores marca TDH-39 em cabine acústica.
No audiograma tonal simples pesquisou-se o limiar auditivo nas frequências de
250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz. Segundo a classificação BIAP, considerou-se
perda auditiva quando a média dos limiares tonais fosse igual ou superior a 20 dB HL.

Após a realização do audiograma foi apresentado aos participantes o
questionário, que foi preenchido pelos mesmos, de modo a obter a informação
necessária para a avaliação e classificação do tipo de cefaleia presente em cada
indivíduo. Para a classificação do tipo de cefaleia foi utilizada a Classificação
Internacional de Cefaleias, traduzida e publicada pela Sociedade Portuguesa de
Neurologia.
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS
6.1.- INTRODUÇÃO

HIPÓTESES EM ESTUDO

É importante mais uma vez salientar, que todos os participantes neste estudo
foram seleccionados aleatoriamente, pois eram indivíduos que se deslocaram ao serviço
para realizarem exames audiológicos tendo sido convidados a participar no nosso
estudo, desde que possuíssem idade igual ou superior a 18 anos.
Num estudo piloto anteriormente realizado pelos mesmos autores, dos 55
indivíduos abordados, três recusaram participar no estudo. Neste estudo, todos os
indivíduos abordados aceitaram participar, tendo sido incluídos na amostra.
Dos participantes neste estudo, apenas 14 em 152 referiram não ter dores de
cabeça, isto é, cerca de 91% dos participantes afirmou já ter sentido cefaleias.

Uma vez que apenas 9% da amostra em estudo referiu não sofrer de cefaleias, irá
apenas ser feita uma análise descritiva destes 14 participantes, sendo 11 deles do sexo
feminino e 3 do sexo masculino.

Aos indivíduos que responderam “sim” à questão «Alguma vez teve dores de
cabeça?», que corresponde a 91% da nossa amostra, iremos fazer uma análise mais
cuidada e de modo a facilitar a análise desses resultados, foram colocadas várias
questões que passamos a apresentar:

Questão 1: Dos participantes que referiram sentir cefaleias, quantos possuem
efectivamente perda auditiva (detectada pelo audiograma)?
Questão 2: Dos indivíduos que referiram sentir cefaleias, qual o tipo de audiograma
mais frequente?
Questão 3: Dos indivíduos com cefaleias, qual o tipo de cefaleia mais frequente e o
audiograma mais frequente?
Questão 4: Dos indivíduos com cefaleias, quantos associam a cefaleia a perturbações de
audição?
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Questão 5: Qual a queixa mais frequente como motivo de realização de exames?
Questão 6: Dos indivíduos com cefaleias, qual a idade de início dos sintomas?
Questão 7: Dos indivíduos com cefaleias, quantos apresentam história familiar de
cefaleias? Qual o parentesco mais frequente?

6.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

INDIVÍDUOS/SUJEITOS SEM CEFALEIAS

O sub-grupo de 14 indivíduos, que representa 9% da amostra em estudo, que
respondeu negativamente à questão de sentirem cefaleias, é constituído por 14
participantes, sendo 11 deles do sexo feminino e apenas 3 do sexo masculino. A média
de idades para o sexo feminino ronda os 50 anos e o sexo masculino os 33 anos com um
desvio padrão de 13,1 para ambos os sexos.

Dos três indivíduos de sexo masculino, dois deles dirigiram-se ao serviço para
realizar os exames uma vez que referiam sentir uma diminuição da acuidade auditiva e o
outro indivíduo apenas para um despiste auditivo. Nenhum dos três participantes
apresentava perda auditiva.
Dos onze participantes do sexo feminino, a queixa mais frequente (8
participantes) como motivo de realização do exame audiométrico foi a sensação de
diminuição da audição, as restantes 3 participantes realizaram exames apenas para
despiste auditivo. Os resultados mostram que 7 das participantes apresenta audição
normal, uma delas apresenta perda sensorineural profunda unilateral, outra apresenta
uma perda de audição de condução/transmissão e as restantes duas participantes
apresentam uma perda auditiva sensorineural ligeira.

SUJEITOS COM CEFALEIAS

Passaremos agora à análise dos participantes que afirmam terem história de
cefaleias e que correspondem ao grande grupo da nossa amostra. As questões colocadas
anteriormente serão abordadas pela mesma ordem por que foram referidas.
Interessa antes de mais, referir que serão agora descritos os restantes 138
participantes, que apresentam uma média de idades de 46 anos (desvio padrão 13,1).
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Questão 1: Dos participantes que referiram sentir cefaleias, quantos possuem perda
auditiva? Pode estabelecer-se alguma relação entre a perda de audição e a presença de
cefaleias?

Audição

Cefaleias

SEM

COM

PERDA

PERDA

Total

SIM

76

62

138

NÃO

10

4

14

86

66

152

Total

Tabela 5: Distribuição da existência de perda auditiva nos indivíduos com e sem
cefaleias.

A tabela acima mostra-nos que dos 152 participantes no estudo, 138 indivíduos
apresentam cefaleias, e que destes, 62 indivíduos apresenta perda de audição. Deste
grupo é importante referir que 23 apresentam uma perda de audição unilateral, enquanto
os restantes 39 indivíduos apresenta perda auditiva bilateral.
O valor do qui-quadrado estimado foi de 1,384, correspondendo a um valor de p
= 0,239, donde se pode concluir que não existe uma associação entre perda de audição e
presença de cefaleias.

Questão 2: Dos indivíduos que referiram sentir cefaleias, qual o tipo de audiograma
mais frequente?
Ouvido Direito
Hipoacúsia

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Sensori-

Sensori-

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Sensori -

Audição

neural

neural

Condução

Mista

Mista

neural

Normal

Ligeira

Moderada

Ligeira

Ligeira

Moderada

Profunda

Total

Cefaleias SIM

89

30

6

3

5

3

2

138

NÃO

10

2

0

1

0

0

1

14

99

32

6

4

5

3

3

152

Total

Tabela 6: Descrição do tipo de perda auditiva apresentada pelos participantes, no ouvido
direito.
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Ouvido Esquerdo
Hipoacúsia

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Sensori-

Sensori -

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Hipoacúsia

Sensori-

Audição

neural

neural

Condução

Mista

Mista

neural

Normal

Ligeira

Moderada

Ligeira

Ligeira

Moderada

Profunda

Total

Cefaleias SIM

86

29

6

5

6

4

2

138

NÃO

12

1

0

1

0

0

0

14

98

30

6

6

6

4

2

152

Total

Tabela 7: Descrição do tipo de perda auditiva apresentada pelos participantes, no ouvido
esquerdo.

Dado o elevado número de categorias da variável resultado do exame auditivo,
optou-se por proceder apenas a uma análise descritiva.
Como podemos observar através das tabelas 6 e 7 em 152 participantes neste
estudo 99 indivíduos apresenta audição normal no ouvido direito e 98 indivíduos
apresenta audição normal no ouvido esquerdo, ou seja, 65% dos participantes apresenta
audição normal. Podemos observar, ainda, que o tipo de perda auditiva mais frequente é
a perda auditiva sensorineural ligeira, com 20% dos indivíduos e que os indivíduos que
apresentam cefaleias são os que também apresentam maior perda auditiva, em ambos os
ouvidos (36% apresentam perda no ouvido direito e 39% apresentam perda no ouvido
esquerdo).
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Questão 3: Dos indivíduos com cefaleias, qual o tipo de cefaleia mais frequente e o
audiograma mais frequente?
Audição

Tipo de Cefaleia

SEM

COM

PERDA

PERDA

Total

Enxaqueca sem aura

19

17

36

Enxaqueca com aura

1

0

1

Enxaqueca provável

8

4

12

Cefaleia tipo tensão

38

28

66

8

7

15

Cefaleia secundária

0

1

1

Sem diagnóstico para

1

3

4

1

1

2

0

1

1

76

62

138

Provável cefaleia tipo
tensão

cefaleia
Provável cefaleia
tensão+provável
enxaqueca sem aura
Cefaleia tensão+cefaleia
idiopática benigna
Total

Tabela 8: Descrição do tipo de cefaleias por indivíduos que têm ou não perda auditiva.

A análise estatística desta tabela, também, não é viável, por isso, passaremos
para uma análise mais descritiva.
Através da tabela acima referida podemos observar que dos 138 indivíduos que
apresentam cefaleias, 62 apresentam também, perda de audição, ou seja, 45% dos
indivíduos.
Nas tabelas seguintes podemos observar o tipo de perda de audição
(estratificado por ouvido direito e ouvido esquerdo) bem como o tipo de cefaleia mais
frequente em cada tipo de perda auditiva.
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Tipo de Perda auditiva - Ouvido Direito
Audição

Sensorineural Sensorineural

Normal

Ligeira

Moderada

Transmissão
Ligeira

Mista Ligeira

Mista

Sensorineural

Moderada

Profunda

Total

Tipo de Cefaleia Enxaqueca sem aura

23

8

1

0

1

2

1

36

Enxaqueca com aura

1

0

0

0

0

0

0

1

Enxaqueca provável

8

4

0

0

0

0

0

12

Cefaleia tipo tensão

43

13

4

3

1

1

1

66

9

3

1

0

2

0

0

15

Cefaleia Secundária

0

1

0

0

0

0

0

1

Sem diagnóstico para

2

1

0

0

1

0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

89

30

6

3

5

3

2

138

Provável cefaleia tipo
tensão

cefaleia
Provável cefaleia
tensão+provável
enxaqueca sem aura
Cefaleia tensão+cefaleia
idiopática benigna
Total

Tabela 9: Descrição tipo de cefaleia e do tipo de perda auditiva no ouvido direito dos participantes com cefaleias.
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Tipo de Perda auditiva - ouvido esquerdo
Audição

Sensorineural

Sensorineural

Transmisão

Normal

Ligeira

Moderada

Ligeira

Mista Ligeira

Mista

Sensorineural

Moderada

Profunda

Total

Tipo de Cefaleia Enxaqueca sem aura

22

10

1

0

2

1

0

36

Enxaqueca com aura

1

0

0

0

0

0

0

1

Enxaqueca provável

9

3

0

0

0

0

0

12

Cefaleia tipo tensão

41

10

4

5

1

3

2

66

Provável cefaleia tipo

10

4

0

0

1

0

0

15

Cefaleia secundária

0

1

0

0

0

0

0

1

Sem diagnóstico para

2

1

0

0

1

0

0

4

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

86

29

6

5

6

4

2

138

tensão

cefaleia
Provável cefaleia
tensão+provável
enxaqueca s/aura
Cefaleia tensão+cefaleia
idiopática benigna
Total

Tabela 10: Descrição tipo de cefaleia e do tipo de perda auditiva no ouvido esquerdo dos participantes com cefaleias.
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Da análise das tabelas 8, 9 e 10 podemos observar que o tipo de cefaleia mais
frequente é a cefaleia tipo tensão (66 indivíduos) e há que ter ainda em conta que mais
15 indivíduos apresentam um diagnóstico de provável cefaleia tipo tensão. A enxaqueca
sem aura é a segunda cefaleia primária mais frequente, com 36 indivíduos, ou seja 26%.
Dos 66 indivíduos que apresentam cefaleia tipo tensão, 28 apresentam perda de
audição, ou seja 42% dos indivíduos com diagnóstico de cefaleia tipo tensão apresenta
também perda auditiva. Dos 36 indivíduos com diagnóstico de enxaqueca sem aura 17
desses indivíduos apresentam também perda auditiva, ou seja 47%.
É importante referir os indivíduos que na tabela aparecem como «sem
diagnóstico para cefaleia», foram os indivíduos que ao preencherem o questionário não
responderam de forma clara a diversas questões ou não responderam a questões
importantes de modo a estabelecer-se um diagnóstico final.
Quanto ao tipo de perda auditiva mais frequente, é importante referir que tanto
no ouvido direito como no ouvido esquerdo as respostas são muito similares, isto é, a
ausência de perda auditiva (audição normal) representa o maior grupo, com 65% dos
participantes que referiram sentir cefaleias, seguido da perda de audição sensorineural
ligeira, reunindo cerca de 22% dos participantes, e da perda auditiva sensorineural
moderada reunindo 4% dos participantes.

Questão 4: Dos indivíduos com cefaleias, quantos associam a cefaleia a perturbações
de audição?

Associa a perda auditiva às
cefaleias?
SIM
Perda Auditiva

Total

NÃO

Total

Sem Perda

6

67

73

Perda Unilateral

3

17

20

Perda Bilateral

12

23

35

21

107

128

Tabela 11: Distribuição dos indivíduos com e sem perda auditiva que associam a perda
de audição às cefaleias.
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Como podemos observar através da tabela 11, apenas temos um total de
respostas referente a 128 indivíduos, o que significa que dos 138 participantes que
referem sentir cefaleias, 10 destes indivíduos não responderam à questão colocada.
Podemos verificar que dos 21 indivíduos que referem associar a sua perda
auditiva às cefaleias, 12 apresentam perda de audição bilateral e 3 apresentam perda
unilateral. Dos 107 indivíduos que referem não associar a perda auditiva às cefaleias 40
destes indivíduos apresentam perda auditiva, sendo que 23 apresenta perda bilateral e 17
perda em apenas um dos ouvidos.
O valor do qui-quadrado estimado foi de 11,755, correspondendo a um valor de
p = 0,003. Embora a maioria dos inquiridos (84%) não refira qualquer associação entre
perda de audição e presença de cefaleias, os indivíduos que tinham perda bilateral
declararam, mais vezes do que seria de esperar, que esta perda estava associada às
cefaleias.

Questão 5: Qual a queixa mais frequente como motivo de realização de exames?

À questão colocada obtivemos uma diversidade de respostas, sendo apenas
descritas as que foram referidas maioritariamente pelos indivíduos. É ainda de referir
que à questão colocada, 5 dos participantes não responderam.
A resposta que obteve um maior número de referências por parte dos
participantes foi a hipoacúsia, com 54 indivíduos, onde destes 10 eram do sexo
masculino e 44 do sexo feminino; seguido da resposta de rotina que acolheu 24
participantes (7 do sexo masculino e 17 do sexo feminino), no entanto e como já foi
referido anteriormente, houve uma multiplicidade de respostas tais como: vertigem,
zumbidos, tonturas, cefaleias entre outros e até mesmo combinações destas
anteriormente referidas (com dois ou mais sintomas), no entanto apenas com poucos
indivíduos em cada resposta.
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Questão 6: Dos indivíduos com cefaleias, como é a distribuição da idade de início dos
sintomas?

Sexo
Idade de Início dos

Masculino

sintomas

Feminino

Média

23,0

Desvio padrão

12,6

Mínimo

3

Máximo

60

Média

23,7

Desvio padrão

12,4

Mínimo

10

Máximo

65

Tabela 12: Descrição estatística da idade de início dos sintomas, por géneros.
Através da análise da tabela 11, conseguimos observar que a média da idade de
início das cefaleias é muito semelhante tanto para o sexo masculino como para o sexo
feminino (23 anos, aproximadamente). No entanto, existem algumas diferenças que são
importantes sublinhar: no sexo masculino a idade mínima para o início dos sintomas (3
anos) é bastante inferior à idade de início dos sintomas no sexo feminino (10 anos), mas
podemos observar ainda que no sexo feminino as cefaleias podem iniciar-se mais tarde
(65 anos) do que no sexo masculino (60 anos).
Questão 7: Dos indivíduos com cefaleias, quantos apresentam história familiar de
cefaleias? Qual dos progenitores apresenta mais frequentemente cefaleias?

História familiar
NÃO TEM

Lado da MÃE Lado do PAI

Ambos

Total

Audição SEM PERDA

42

21

1

8

72

COM PERDA

28

15

8

5

56

70

36

9

13

128

Total

Tabela 13: História familiar de cefaleias dos participantes no estudo.
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Através da análise da tabela podemos observar que apenas temos um total de
128 indivíduos, logo dos 138 participantes no estudo que apresentam cefaleias, dez
destes não responderam à questão colocada.
Destes 128 participantes podemos constatar que 70 refere não ter história
familiar de cefaleias, 36 diz ter história familiar do lado da mãe e 9 do lado do pai. É
importante referir que ainda existe um grupo de 13 indivíduos que refere história
familiar tanto do lado da mãe como do lado do pai, ou seja, 58 indivíduos (45%)
referem história familiar de cefaleia. Para, 36 (62%) destes indivíduos, as cefaleias
foram-lhe transmitidas por via materna.
Deste grupo de 128 indivíduos, 72 não apresentam qualquer tipo de perda
auditiva enquanto 56 apresentam perda de audição. No entanto, a perda auditiva parece
ser mais frequente nos casos em que a transmissão das cefaleias se faz por via paterna.

Após a análise dos resultados obtidos às questões colocadas pareceu-nos
pertinente colocar mais duas questões, que poderiam de algum modo apresentar relação
com a perda auditiva:

Questão 8: Será que os indivíduos que sentem cefaleias apresentam agravamento da dor
com o ruído?
Audição
Sem perda
Agravamento

Com perda

Total

Com ruído

44

36

80

Sem ruído

32

26

58

76

62

138

Total

Tabela 14: Relação entre os indivíduos com cefaleia que apresentam agravamento da
dor com o ruído e a sua relação com a audição.

Após a análise da tabela 14 podemos observar que dos 138 indivíduos que
apresentam cefaleias 80 (58%) apresentam agravamento da dor com a presença de
ruído, e que destes 80 indivíduos que apresentam agravamento com ruído, 36 (45%)
apresentam em simultâneo, diminuição da audição.
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O valor do qui-quadrado estimado foi de 0,984, correspondendo a um valor de p
= 0,561, donde se pode concluir que não existe uma associação entre perda de audição e
o agravamento das cefaleias com o ruído.

Questão 9: Será que os indivíduos que sentem cefaleias e apresentam como queixa
simultânea à dor a fonofobia apresentam mais alterações a nível auditivo?

Audição
Sem perda
Com

Com perda

Total

36

29

65

28

23

51

64

52

116

Fonofobia
Sem
Fonofobia
Total

Tabela 15: Representação dos indivíduos que apresentam fonofobia e a sua relação com
audição.

Como podemos observar apenas 116 indivíduos referem sentir outros sintomas
simultâneos à dor da cefaleia, onde um desses sintomas seria a fonofobia (intolerância o
ruído). Interessou-nos verificar se poderia existir alguma relação entre o facto de os
indivíduos referirem a fonofobia e alterações na audição.
Através da análise da tabela 15 podemos verificar que dos 116 indivíduos que
referem sintomas simultâneos ao aparecimento da dor, 65 (56%) referem sentir
fonofobia. Dos 65 indivíduos que referem fonofobia é de referir que 29 (45%) apresenta
perda auditiva.
Os 51 indivíduos que aparecem na tabela classificados como sem fonofobia
apresentaram outros sintomas simultâneos à dor (náuseas, vómitos, fotofobia,
osmofobia entre outros). Podemos ainda verificar que dos 138 indivíduos que referem
cefaleias apenas obtemos respostas de 116 indivíduos, o qual podemos concluir que 22
indivíduos não responderam à questão colocada.
A análise estatística efectuada dá-nos um valor de 0,959 de valor do teste do quiquadrado, que corresponde a um valor de p=0,554, donde se pode concluir que não
existe relação entre a presença de fonofobia como sintoma simultâneo à dor e a perda
auditiva.
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6.3. DISCUSSÃO

Após a análise estatística torna-se importante discutir os resultados obtidos, e
pode concluir-se através deste estudo que não existe relação entre a perda de audição e a
presença de cefaleias. Esta conclusão é possível uma vez que não se encontrou
diferenças significativas nos resultados audiométricos obtidos pelos indivíduos com e
sem cefaleias. O que vai de encontro a outros estudos realizados, como por exemplo
vários realizados por BALOH, (1997, 2000 e 2003) onde este refere que os sintomas
auditivos são menos comuns do que os sintomas vestibulares em doentes com
enxaqueca, onde a perda auditiva flutuante, sensorineural ligeira nas frequências graves
é tipicamente descrita em doentes com enxaqueca assim como a surdez súbita (que
acaba por justificar através do vasoespasmo de artérias do ouvido interno, que originam
sintomas auditivos e vestibulares). [19;20;21]
No entanto, e embora os sintomas vestibulares sejam mais frequentes existem
estudos onde a perda auditiva é estudada em associação à enxaqueca e ao desequilíbrio,
como sendo o estudo realizado por BATTISTA (2004), onde este tenta estabelecer a
diferença entre a Doença de Menière e a Enxaqueca associada a desequilíbrio (uma vez
que estas duas patologias apresentam quase os mesmos sintomas). Neste estudo
verificou-se que os doentes que apresentavam enxaqueca associada a desequilíbrio, em
76 indivíduos estudados apenas 3 apresentavam limiares auditivos aumentados; Já no
grupo dos indivíduos com Doença de Menière (34 indivíduos) 25 apresentaram perda
auditiva. Este trabalho conclui que os achados audiométricos nos doentes com
enxaqueca associada a desequilíbrio não é frequente, sendo bastante mais em indivíduos
com a Doença de Menière (onde os indivíduos apresentam perda auditiva sensorineural
flutuante ou permanente, em apenas um dos ouvidos).[6]
Levando o nosso estudo de encontro aos resultados obtidos por BATTISTA
(2004) observamos, que o diagnóstico de doença de Menière seria logo colocado de
parte, pois nos resultados que obtivemos 65% da nossa amostra apresentava audição
normal e os indivíduos que apresentam perda auditiva, na sua maioria, era perda
auditiva bilateral. Os nossos resultados assemelham-se mais aos resultados encontrados
nos indivíduos do grupo de Enxaqueca associada a desequilíbrio, no entanto, não temos
dados referentes a queixas de vertigem, tonturas ou desequilíbrio.
Perante os resultados deste estudo e colocando-o em paralelo aos resultados por
nós obtidos, parece-nos pertinente colocar uma questão: Estarão incluídos na nossa
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amostra indivíduos com doença de Menière? Se tivessem sido excluídos (participantes
com Doença de Menière) da nossa amostra, os resultados seriam significativamente
diferentes?
São questões ao qual não temos resposta, pois esse diagnóstico é feito em
consulta pelo médico Otorrinolaringologista, ao qual não tive acesso, no entanto, fica a
questão levantada para estudos futuros.

É importante ter ainda outro factor em conta, a idade dos participantes. Como
podemos observar a média de idade dos participantes neste estudo é de 46 anos (desvio
padrão de 13) onde a idade do nosso participante mais jovem é de 18 anos e a do
participante mais velho de 80. Como sabemos, existe um tipo de perda auditiva que é
associada ao processo de envelhecimento (presbiacúsia). Caracteriza-se como uma
hipoacúsia de início insidioso, de carácter sensorineural, bilateral e simétrico. Instala-se
entre a terceira e a quarta década de vida, sendo que os homens são duas vezes mais
afectados do que as mulheres (que apresenta um início mais tardio). [25]
Os resultados do nosso estudo mostram que o tipo de perda de audição mais
frequente é a perda auditiva sensorineural ligeira e bilateral. Torna-se evidente a
colocação de uma questão: Estarão os nossos resultados enviesados devido à idade dos
nossos participantes? Penso que seria uma variável que poderíamos controlar, num
estudo futuro, limitando a idade dos nossos participantes aos 40 anos, por exemplo.

Num estudo realizado por DASH et al, em 2008, existe referências de indivíduos
que apresentam perda de audição documentada, onde a perda unilateral era
predominante e maioritariamente sensorineural ligeira, o que acaba, em parte, por ir ao
encontro dos resultados obtidos neste nosso estudo, isto é, a audição é normal na
maioria dos casos - 65% (sintomas cocleares menos frequentes que os sintomas
vestibulares) no entanto, quando existe alterações o tipo de perda auditiva mais
frequente é sensorineural ligeira, no entanto, no nosso estudo a perda auditiva em 63%
dos casos, é bilateral enquanto que neste estudo é fundamentalmente unilateral. Quanto
aos sintomas vestibulares nada podemos assumir no nosso estudo, pois não foi
efectuado nenhum protocolo para diagnóstico vestibular.[4]

Num estudo realizado por BATTISTA (2002), para avaliar a Disfunção auditivovestibular em doentes com enxaqueca, realizou análise audiométrica a 76 doentes e
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verificou que a maioria deles apresentava níveis auditivos normais, com a excepção de
34 indivíduos que foram diagnosticados com a doença de Menière. Assim como num
estudo realizado por BRANDT et al em 1999 onde se verifica que os sintomas auditivos
apenas se manifestam em 16% dos indivíduos em estudo. [5;22]

Resultados obtidos por BRANDT (1999), BATTISTA (2002), DASH (2008),
BATTISTA (2004) e BALOH (1997, 2000 e 2003) mostram que os achados
audiométricos apresentam-se nestes estudos, em minoria, isto é, não existem alterações
significativas da audição em indivíduos que apresentem cefaleias. O que acaba por ir ao
encontro dos resultados por nós obtidos. [22;5;4;6;19;20;21]

A fonofobia é provavelmente o sintoma auditivo mais associado às cefaleias,
tendo sido assim descrito em vários estudos como no de LEMPERT et al em 2004, por
DASH et al em 2008, por BALOH em 2003, por BIGAL et al em 2006. [9;14;4;20]
No nosso estudo 56% dos participantes com cefaleias apresentam fonofobia, no
entanto, não se encontra uma diferença significativa entre os indivíduos que apresentam
perda de audição e os que não apresentam, isto é, 45% dos participantes apresenta perda
auditiva e fonofobia enquanto 55% dos participantes não apresenta perda de audição
mas apresenta fonofobia.
Sendo a fonofobia caracterizada como uma intolerância ao ruído, seria de
esperar que indivíduos com perda auditiva tivessem/sentissem com mais frequência a
fonofobia do que indivíduos com audição normal, isto porque, existe um fenómeno
designado por recrutamento que é definido como um crescimento anormal da sensação
da intensidade sonora, para estímulos supra-liminares, ou seja, na presença de sons altos
o ouvido patológico (com perda auditiva) apresenta uma anormal sensação de aumento
da intensidade sonora, logo, é de esperar que estes indivíduos apresentem maior
intolerância ao ruído e daí apresentarem com mais frequência fonofobia. O que não se
verifica no nosso estudo como visto anteriormente. [26]
Deste modo, podemos concluir que embora seja um sintoma auditivo
importante, este não apresenta uma relação directa com a perda auditiva neste estudo.
Assim como não se encontrou nenhuma relação (neste estudo) entre a perda
auditiva e o agravamento da cefaleia devido à exposição ao ruído.
Neste estudo verificou-se que tipo de cefaleia mais frequente é a cefaleia tipo
tensão (57%) seguida da enxaqueca sem aura (26%), estes achados foram também
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encontrados num estudo realizado por BIGAL&LIPTON (2004) num estudo
epidemiológico em grande parte das variadas regiões do mundo, e mais tarde por
RUSSEL (2007) onde o autor refere que as cefaleias de tensão são predominantes
relativamente à enxaqueca e que por essa razão ficam por elucidar os mecanismos
genéticos em estudos epidemiológicos.[13;14]

Assim como a idade de início dos sintomas de cefaleia, que no nosso estudo se
iniciam mais precocemente nos homens do que nas mulheres, o que vai ao encontro aos
resultados obtidos no estudo realizado por BIGAL&LIPTON (2004), bem como no
estudo realizado por BRANDT et al (1999).[14;22]

Neste estudo observamos que 55% dos participantes refere não existir na família
histórias de cefaleias. Observamos ainda, neste estudo, que a transmissão para 62% dos
indivíduos é feita por via materna, e apenas 16% por via paterna, logo podemos concluir
que neste estudo a transmissão do gene para a cefaleia é preferencialmente transmitido
pela mãe.
No estudo realizado por BRANDT et al (1999) em casos (90) de vertigem
associada a enxaqueca verificamos que foram determinadas as histórias familiares em
71 casos, onde destes apresentavam 29 casos de história familiar de parte materna, 4
casos de história familiar da parte paterna e os restantes por outros parentes próximos
(irmãos e avós), o que vai de encontro ao nosso estudo onde a transmissão do gene da
cefaleia é preferencialmente feito por via materna. [22]
Num estudo realizado por ARRUDA et al (2010) com crianças e suas mães
concluiu-se que cefaleias crónicas diárias nas crianças são influenciadas pela frequência
das cefaleias da mãe.[38]
Num outro estudo feito por WESSMAN et al (2007) identificaram-se vários
genes com susceptibilidade para a enxaqueca com e sem aura que podem ser associados
com variantes hormonais (estrogénios e progesterona – hormonas femininas) e mesmo a
insulina.[16]
Em outro estudo de LOW et al (2007) é referida uma maior susceptibilidade
feminina para as cefaleias, e a questão hormonal é novamente abordada, sendo que
normalmente as crises de cefaleias iniciam-se nas mulheres na fase da puberdade,
aumentando a intensidade das crises durante o período menstrual e com o aparecimento
da menopausa as crises tendem a diminuir ou mesmo desaparecer.[39]
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Quanto à perda auditiva no nosso estudo podemos observar que esta parece ser
mais frequente nos casos em que a transmissão das cefaleias se faz por via paterna, o
que segundo alguns estudos efectuados por PAPAELLA e colaboradores, doentes com
hipoacúsias sensorineurais bilaterais e simétricas apresentavam, dentro de um mesmo
grupo familiar, anomalias idênticas que incluem a atrofia do órgão de Corti, a
degenerescência da estria vascular e a perda de células do gânglio de Corti. É de referir
que os homens são duas vezes mais afectados que as mulheres. [25]
Estes resultados levam-nos a concluir que não existe relação entre a herança dos
genes responsáveis pela perda auditiva e os genes responsáveis pela cefaleia. No
entanto, é importante ter em consideração que existem outros factores que podem
condicionar tanto a perda auditiva como as cefaleias, como exemplo os factores
comportamentais, ambientais entre outros.
Quanto à associação da cefaleia a perda de audição embora a maioria dos
inquiridos (84%) não refira qualquer associação entre perda de audição e presença de
cefaleias, os indivíduos que tinham perda bilateral declararam, mais vezes do que seria
de esperar, que esta perda estava associada às cefaleias. É de referir que como já
verificamos anteriormente, não existe relação entre a perda auditiva e as cefaleias, no
entanto, esta é uma questão de cariz pessoal e como tal, apenas podemos observar até
que ponto os participantes relacionam as suas queixas e a sua real patologia.

A mesma observação pode ser feita para o motivo de realização dos exames
audiométricos. Como já observamos anteriormente 65% dos participantes neste estudo
apresenta audição dentro dos valores considerados normais, no entanto, a causa que foi
referida mais vezes (37% dos participantes) como motivo de recurso para a realização
dos mesmos foi a perda auditiva. Saliento mais uma vez, que trata-se da opinião pessoal
dos participantes, sem diagnóstico estabelecido.

De acordo com a literatura e com os resultados obtidos neste estudo,
consideramos que o questionário aplicado aos participantes permite-nos obter a
informação necessária e útil para as análises propostas. Seria importante num próximo
estudo que estes fossem preenchidos com ajuda, sob forma de entrevista, de modo a
evitar respostas ambíguas ou mesmo ausências de resposta.
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO
7.1. RESUMO DO TRABALHO

A cefaleia é um transtorno neurológico que tem implicações não apenas na vida
do indivíduo que sofre desse transtorno mas acaba por ter uma implicação na sociedade
em geral. As cefaleias são uma queixa comum na população em geral e raras são as
pessoas que nenhuma vez na vida a experienciaram, como até se pode verificar com este
estudo, que tendo sido apresentado o questionário a 152 pessoas, destas apenas 14
responderam que nunca tiveram dores de cabeça.

Trata-se de uma doença que não vemos, que não podemos medir, apenas temos
escalas para classificar, o que torna mais difícil o diagnóstico pois trata-se de um
método subjectivo.
Por ser uma queixa cada vez mais frequente na nossa sociedade em geral,
tornou-se um desafio o estudo ao qual nos propusemos, que surgiu da curiosidade, de
uma prática clínica continuada, onde empiricamente se verificava que muitos doentes
referiam cefaleias quando se dirigiam às consultas de Audiologia, para realização de
exames. Raramente se apresentava como um sintoma isolado, mas muito frequente.

Sendo que nem todas as pessoas são iguais, vários são os factores que podem
desencadear e/ou agravar este tipo de dor, este estudo surge no intuito de verificar se
existe alguma relação entre as cefaleias e as perturbações auditivas, de modo a
podermos contribuir no diagnóstico ou mesmo na prevenção do aparecimento e/ou
agravamento das cefaleias.

A primeira fase deste projecto incidiu sobre uma recolha bibliográfica dos vários
estudos realizados que relacionassem sintomas otoneurológicos às cefaleias.
Na segunda fase passamos à recolha da informação necessária para a realização
deste estudo, através do questionário e do audiograma. Não foram encontrados
obstáculos nesta fase pois os indivíduos abordados aceitaram, logo à partida, a
participação no estudo.
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7.2. PRINCIPAIS RESULTADOS

Após a realização deste estudo, temos como principal resultado a constatação da
não existência de relação entre a perda auditiva e as cefaleias. Não se observaram
diferenças significativas nos audiogramas dos indivíduos que apresentavam ou não
cefaleias.
A ausência de perda auditiva foi verificada em 65% dos participantes no estudo,
no entanto, dos indivíduos que apresentavam diminuição na audição, o tipo de perda
auditiva mais frequente é a sensorineural ligeira bilateral.
A cefaleia de tensão é o tipo de cefaleia primária mais frequente neste estudo,
seguida da enxaqueca sem aura, e que a idade de início dos sintomas de cefaleia, é mais
precoce nos homens do que nas mulheres.
Verificamos ainda que neste estudo a transmissão do gene para a cefaleia é
preferencialmente transmitido pela mãe.

7.3. TRABALHO FUTUROS

Após a conclusão deste trabalho que foi, a nosso ver, um passo importante para
incentivar mais estudos no campo da Otoneurologia/Audiologia e na investigação das
disfunções auditivas e vestibulares e a sua associação às cefaleias, de modo que no
futuro se possa complementar o diagnóstico e prognóstico das perturbações e disfunções
auditivas e vestibulares a outros tipos de diagnóstico e com isso obter melhores
resultados no tratamento/reabilitação.
Para trabalhos futuros seria importante:
- Aumentar o tamanho da amostra;
- Melhorar a aplicabilidade do questionário, no sentido de ajudar os participantes no
preenchimento, fazendo em modo de entrevista;
- Excluir doentes com diagnóstico de Doença de Menière;
- Limitar a idade máxima dos participantes;
- Adicionar alguns exames que avaliassem a parte vestibular, e não apenas a parte
auditiva, de modo a tirar conclusões acerca das disfunções auditivas e vestibulares;
- Repetir os exames no espaço de um mês a fim de verificar alterações/flutuações na
audição de modo a excluir doentes com outras patologias;
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-Realizar em pontos diferentes do país o mesmo estudo e compara-los, de modo a
estimar diferenças entre norte e sul, interior e litoral;

Após

a

realização

deste

estudo

concluiu-se

que

o

campo

da

Otoneurologia/Audiologia é muito vasto, e quem muito há para investigar, ainda.
Aguardamos que num futuro próximo outros estudos sejam realizados na área,
pois muito há ainda para explorar, para que cada vez mais exista complementaridade no
diagnóstico e prognóstico dos distúrbios auditivo-vestibulares.
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ANEXOS

Anexo 1 – Pedido de Autorização Dirigido ao Director Clinico (incluindo Comissão
de ética), do Hospital da Arrábida, em Vila Nova de Gaia.

Anexo 2- Questionário de Cefaleias, utilizado para recolha da informação
necessária.
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Anexo 1 – Pedido de Autorização Dirigido ao Director Clinico (incluindo Comissão de
ética), do Hospital da Arrábida, em Vila Nova de Gaia
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Anexo 2- Questionário de Cefaleias, utilizado para recolha da informação
necessária.

Questionário para registo de cefaleias.
O seguinte questionário apresenta-se como um instrumento fundamental para a
realização de uma pesquisa, que tem por objectivo verificar a prevalência de cefaleias
(dor de cabeça) associada a algum distúrbio auditivo que é diagnosticado pelo
audiograma tonal simples.
Para que este estudo seja possível, é fundamental a sua colaboração, através do
preenchimento de um questionário (em anexo) de respostas rápidas e curtas.
É de salientar que para todos os dados recolhidos nesta pesquisa, será respeitada
a confidencialidade/sigilo necessário para não permitir a identificação dos indivíduos
que nela participam, resumindo-se o seu manuseamento apenas para tratamento
estatístico, interpretação e análise.
Ao preencher o questionário, subentende-se que é de sua livre vontade fazer
parte desta pesquisa, colocando-me desde já à disposição para qualquer esclarecimento
adicional.

Grata pela atenção dispensada.
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Questionário para registo de Cefaleias
Nº questionário: ___
Sexo:

F__

M__

Idade: _________
Profissão:____________________________
Naturalidade: _________________________
Escolaridade: _________________________

Qual o motivo para ter vindo realizar os exames?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1. Já alguma vez teve dores de cabeça? (*) Questionário termina aqui
Sim__
Não(*)__

2. Com que idade começou a ter dores de cabeça? (anos)_______

3.
3.1. Como são as dores?
Constantes, isto é, sempre presentes?

___

Periódicas, isto é, surgem por crises, acessos ou ataques?

___

Esporádicas, isto é, surgem só raramente?

___

3.2. Qual a frequência média das crises dolorosas?
nº __
Dias__; Semanas__; Meses__; Anos__;

3.3. As crises são habitualmente do mesmo tipo?

Sim__

Não__
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3.4. Nas crises, as dores de que tipo são?
Descreva cada tipo de dor separadamente começando pela que incomoda mais:

Latejante ou pulsátil

1º__

2º__

Peso ou moedeira

1º__

2º__

Espetada, picada ou guinada

1º__

2º__

Queimor ou ardor

1º__

2º__

Outro

1º__

2º__

3.5. Já teve mais de 5 episódios do mesmo tipo?

Sim__

Não__

4.
4.1. Onde se localiza a dor?
Órbita__;Fronte__; Nuca___;Vértex__;Têmpora__;Outros___;

4.2. De que lado?

Direito__

4.3. A dor muda de lado nas crises?

Esquerdo__

Bilateral __

Sim__

Não__

5. A intensidade da dor é suficiente para:
Incomodar mas sem impedir a actividade? (Leve)

__

Perturbar e/ou interromper temporariamente a actividade? (Moderada)

__

Impedir a actividade e/ou obrigar a acamar? (Severa)

__

Muito variável de crise para crise? (Variável)

__

6. Quanto tempo dura habitualmente a dor? (sem tratamento)
Nº___
Segundos__; Minutos___; Horas__; Dias___;

7.
7.1. Antes da dor, nota algum dos seguintes sintomas?
Mal estar geral

__

Irritabilidade

__

Sede ou apetite exagerado

__
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Bocejo ou sonolência

__

Visão enevoada

__

Cintilações, linhas em paliçada, manchas escuras?

__

Formigueiros (lábios, língua ou mãos)?

__

Fraqueza nos membros?

__

Dificuldade em nomear objectos?

__

Zumbidos, vertigens?

__

Visão dupla?

__

Outros? (quais)_____________________________________

7.2. Com a dor nota algum dos seguintes sintomas?
Náuseas?

__

Vómitos

__

Fotofobia? (intolerância à luz)

__

Fonofobia? (intolerância ao ruído)

__

Osmofobia? (intolerância aos cheiros)

__

Outros? (quais)_____________________________________

8. As dores de cabeça são provocadas por:
Certas posições da cabeça?

__

Actividade física intensa?

__

Variações climáticas?

__

Variações do sono?

__

Menstruação?

__

Fome?

__

Stress?

__

Certos alimentos? (quais)_____________________________
Bebidas alcoólicas? (quais)____________________________
Outros? (quais)______________________________________

9. A dor agrava-se com algum dos seguintes factores?
Exercício físico?

__

Calor intenso?

__

Ruído intenso?

__
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Luz intensa?

__

Outros? (quais)______________________________________

10. As dores de cabeça aparecem mais vezes durante:
O fim de semana?

__

O período menstrual?

__

A primavera e o Outono?

__

O tempo húmido?

__

Outros? (quais)

__

11. Já recorreu a alguns destes médicos por causa da dor de cabeça?
Clínico geral?

__

Otorrinolaringologista

__

Neurologista?

__

Psiquiatra?

__

Outro? (qual)_______________________________________

12. Já fez algum exame por causa da dor de cabeça?

Sim__

Não__

Laboratorial?

__

Radiológico?

__

Outro? (qual)_______________________________________

13. Já sofreu de algum traumatismo na cabeça ou pescoço? Sim__

Não__

13.1. Com perda de conhecimento?

Não__

13.2. Há quanto tempo?

Sim__

nº __

Dias__; Semanas__; Meses__; Anos__;

13.3. E foi motivado por:
Queda__; Acidente de viação__; Agressão__;
Outro? (qual)__________________________
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14. Associa as dores de cabeça a alguma perturbação auditiva?
Sim__

Não__

15. Teve alguma das seguintes doenças?

Sim__

Alergias

__

Tensão arterial elevada

__

Reumatismo

__

Depressão

__

Outras (quais)

__

16. Alguém na sua família sofre de dores semelhantes? Sim__
Do lado da mãe?

__

Do lado do pai?

__

Ambos os lados?

__

Não__

Não__

FIM.
Obrigado pela sua participação.
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