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Introdução. Pacientes com migrânea frequentemente desenvolvem alodinia cutânea e apresentam uma menor taxa 
de sucesso no tratamento medicamentoso. A avaliação do limiar de tolerância a dor nos acupontos pode se tornar uma 
ferramenta útil no acompanhamento da progressão da  migrânea. Objetivos. Comparar os limiares de sensibilidade 
dolorosa à corrente elétrica e à pressão em acupontos utilizados no tratamento da cefaleia. Método. Trata-se de um 
estudo piloto observacional realizado no período entre 08/2014-07/2015. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, CAAE: 23787613.0.0000.5208. A população foi composta por 39 voluntárias (19 migranosas e 20 sem 
migranêa), com idade entre 18 e 30 anos. O diagnóstico clínico de migrânea foi realizado por um neurologista, utili-
zando os critérios da ICHD III, versão beta. Como instrumentos para a coleta dos dados foi aplicado o questionário de 
caracterização da amostra e Checklist de Sintomas da alodinia cutânea. Foram avaliados os limiares de dor à corrente 
elétrica, através do eletroestimulador Bio-System EMC-01, e à pressão, através do algômetro Wagner Force Dial™, nos 
acupontos IG4 (Hegu), VG20 (Baihui) e F3 (Taichong), pontos utilizados no tratamento da cefaleia. Foi utilizado o teste 
Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição normal das variáveis quantitativas, o teste Mann-Whitney foi utilizado 
para comparação de tendência central do limiar doloroso mecânico entre os grupos. Para a correlação entre os limiares 
dolorosos e as características clínicas da cefaleia utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. Em todos os 
testes, o nível de significância foi estabelecido em P>0,05. Resultados. A amostra foi homogênea em relação à 
idade, peso, altura, IMC, uso de anticoncepcional e atividade física; p>0,05. 21,1% (n=4) das migranosas apresenta-
ram alodinia moderada. Em ambos os grupos observou-se predomínio da dor na região bilateral da cabeça, e uso de 
medicação abortiva para a dor. 57,9% (n=11) das migranosas apresentaram dor de caráter pulsátil. Enquanto no grupo 
sem migrânea, 86,7% (n=13) das voluntárias apresentaram dor de características de pressão. Em relação a intensidade 
da dor tanto o grupo sem migrânea quanto o grupo com migrânea apresentaram dor moderada, 86,7% e 57,9%, re-
spectivamente.  26,3% (n=5) das migranosas apresentaram crises de frequência mensal com duração em horas 3,93% 
(n=5,5) e 4,24% (n=9,3) apresentaram tempo da doença em anos. Em relação aos limiares dolorosos à pressão e à 
corrente elétrica não foi encontrado diferença entre os grupos sobre os pontos avaliados (p>0,05). Conclusão. Não 
há diferença nos limiares dolorosos e elétricos nos acupontos entre os grupos estudados.
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