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Introdução: a cefaleia é apontada como uma das queixas mais comuns entre os pacientes na prática médica, 
provocando incapacidade funcional, prejuízos econômicos e sociais. Objetivo: avaliar o perfil clínico e 
antropométrico de pacientes atendidos pelo ambulatório de cefaleias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Materiais e Métodos: estudo transversal com pacientes ambulatoriais consecutivos no qual foram coletadas 
variáveis sociodemográficas, clínicas e antropométricas. A coleta de dados foi realizada durante consulta de rotina. 
Resultados e Conclusões: foram avaliados 120 pacientes, predominantemente do sexo feminino (85,0%), 

escolaridade inferior a 8 anos de estudo (52,6%) com idade  média  de 48,7±13,2 anos. Quanto ao tipo de 
cefaleia, os mais comuns encontrados foram migrânea sem e com aura (33,3 e 21,4%, respectivamente) e 
cefaleia do tipo tensional (14,5%). A duração média da doença foi de 13,2±12,2 anos, com frequência mensal de 

12,4±11,0 crises, duração mediana de 6 horas e intensidade relatada como “muito forte” em 54,2% dos casos, 
impedindo a execução de atividades diárias na maioria das vezes (49,1%). Mais de 60% dos pacientes relatava 

como sintomatologia associada às crises a fotofobia, fonofobia e náuseas. Como fator desencadeante, o estresse 
físico e mental é o mais apontado (60,0%) e como fator de alívio o uso de analgésicos (80,8%).  Comorbidades 

associadas  incluem: hipertensão (45,8%), obesidade (39,1%) e depressão (28,3%). Os dados antropométricos 
mostram índice de massa corporal de 28,9±5,2 kg/m², circunferência da cintura de 88,1±11,2 cm e 71,3% da 
amostra com excesso de peso. Estes resultados apontam para o elevado índice de excesso de peso, indicando a 

importância da profilaxia não medicamentosa, incluindo acompanhamento nutricional. 

 
 

 




