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DEFINIÇÃO

Dores em cabeça ou face são 
tão frequentemente associadas 
entre si que devem ser 
clinicamente tratadas como 
Síndromes de Dor Craniofaciais

Contamos com 14 tipos de 
cefaleias e 81 subtipos mais 
conhecidos



A FUNÇÃO 
DO MFC NO 
TEMA 
CEFALEIA

Diagnóstico etiológico 
da cefaleia

Adequada solicitação 
de exames 

complementares

Tratamento de 
cefaleias primárias e 

secundárias

Saber quando 
encaminhar

Orientação sobre 
profilaxias



EPIDEMIOLOGIA

Cerca de 2-4% das visitas 
ao Pronto Socorro se 
devem a cefaleias

Como queixa clínica, as 
cefaleias perdem apenas 
para as cáries dentárias

São grandes causadoras de 
absenteísmo no trabalho e 
custos altos na saúde



CLASSIFICAÇÃO PELA SOCIEDADE 
INTERNACIONAL DE CEFALEIA ( ICHD-3 2018)

Cefaleias primárias (sem causa anatômica estabelecida)
• Migrânea (antiga enxaqueca)
• Tensional
• Em salvas e autonômicas trigeminais
• Outras cefaleias primárias

Cefaleias secundárias (com causa anatômica estabelecida)
• Cefaleia atribuída a trauma de cabeça ou pescoço
• Por distúrbios vasculares
• Por distúrbios intracranianos não vasculares
• Associada ao uso de substâncias ou abstinência
• Associada a infecção encefálica ou não encefálica
• Associada a transtornos da homeostase
• Associada a distúrbios de crânio, pescoço, olhos, nariz, ouvido, boca, seios da face, dentes
• Associada a transtornos psiquiátricos

Neuralgias cranianas, dores faciais primárias e secundárias
• Lesões dolorosas de nervos cranianos e outras dores faciais
• Outras cefaleias



/

CEFALEIAS PRIMÁRIAS MAIS 
RELEVANTES NA APS

Sem relação com outra doença 
subjacente

Em salvas

Tensional
Migrânea



ORIGENS ANATÔMICAS DAS 
DORES CRANIOFACIAIS

Pele e Tecido subcutâneo Músculos Artérias extracranianas

Periósteo Olhos, ouvidos, nariz, seios 
paranasais e boca

Seios venosos intracranianos e 
seus tributários pericavernosos

Artérias da dura próximas à 
base do crânio

Nervos com sensibilidade geral: 
óptico (NC II), oculomotor (NC 

III), trigêmeo (NC V), 
glossofaríngeo (NC IX), vago (NC 

X) e primeiros três nervos 
cervicais (C1, C2 e C3)  

Estruturas insensíveis:
epêndima, maioria da pia-
mater, aracnoide, encéfalo



INVESTIGAÇÃO 
DAS 
SÍNDROMES DE 
DOR 
CRANIOFACIAIS

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://dustywyndow.blogspot.com/2012/07/birthday-wishes-follow-up.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


INVESTIGAÇÃO INICIAL
A cefaleia é benigna (95%) ou 
maligna (5%)?

A cefaleia é primária ou 
secundária?
• Cefaleias primárias excluem a 

necessidade de exames e investigações 
complementares, exceto na ocorrência 
de sinais de alerta ou apresentações 
atípicas da doença



ANAMNESE

Características da dor (início, localização exata na 
cabeça, duração, intensidade, fatores de melhora ou 
piora, irradiação, medicamentos usados)

Periodicidade das crises

Tempo de duração das crises

Histórico familiar de cefaleia semelhante

Sintomas residuais quando a dor passa

Quais sentimentos e reflexos na vida pessoal e familiar a 
dor causa



AURAS

Fenômeno progressivo não súbito, relacionado a uma região anatômica cortical 
ou de tronco que se espraia gradativamente sem respeitar limites anatômicos. 

Dura de 5-60 minutos.

•Aura visual: mais comum, imagens em zigue-zague que circundam o objeto oservado seguindo 
para os lados, deixando um rastro de escotomas. Pode haver também fosfinas seguidos de 
escotomas

•Aura sensitiva: “agulhadas” e “anestesia” em seguida
•Auras motoras: disfasia
•Aura hemiplégica: fraqueza unilateral, paresia de nervo craniano
•Auras do tronco cerebral: disartria, vertigem, zumbidos, hipoacusia, diplopia, ataxia sem déficit 

sensorial, queda de consciência

Pode ocorrer aura não seguida de cefaleia migranosa (aura típica com cefaleia) e 
até mesmo aura sem cefaleia



DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 
ENTRE AURA E 
SINTOMA 
NEUROLÓGICO

Alterações neurológicas que sugerem aura e não 
doença neurológica secundária

• Episódios de escotoma cintilante ou espectro de 
fortificação isolados

• Escotomas acompanhados de parestesias, afasia, 
disartria ou paresias

• Alteração associada a cefaleia (migrânea ou não)
• Expansão gradual do déficit visual ou da 

parestesia
• Duração entre 15 e 25 minutos
• Progressão sequencial de um fenômeno para o 

outro, e não sua instalação súbita
• Curso benigno sem sequelas permanentes 

(raramente, pode evoluir com sequela)
• Ocorrência de dois ou mais episódios idênticos, 

muitas vezes com vários anos de intervalo entre 
eles

• Falta de correlação anatômica com uma 
distribuição vascular



EXAME FÍSICO NA CEFALEIA
Lesões vesiculares-crostosas em couro cabeludo, face ou orelha externa, 
unilaterais e dolorosas

• Couro cabeludo, face: neuralgia do herpes-zoster simples
• Ponta do nariz: comprometimento do trigêmeo, necessário cuidadoso exame da córnea
• Canal auditivo externo: síndrome de Ramsay-Hunt, necessário cuidadoso exame dos nervos 

facial e vestibulococlear

Hiperemia ocular

• Cefaleia em salvas
• Considerar glaucoma se edema corneal

Proptose ocular ou quemose conjuntival

• Trombose de seio cavernoso



EXAME FÍSICO NA CEFALEIA
Oroscopia alterada

• IVAS, amigdalite, sinusite

Palpação dolorosa em região temporal
• Cefaleia tensional
• Se houver espessamento ou nódulos na região temporal, suspeitar de Arterite 

temporal

Pontos de gatilho na nuca, occipício
• Cefaleia tensional

Febre, rigidez nucal, petéquias
• Meningite



RED FLAGS
Sinais de alerta

• A pior cefaleia da vida
• Dor aguda e super intensa (trovoada)
• Presença de sinais ou sintomas neurológicos
• Início de cefaleia primária após 50 anos de idade
• Cefaleia progressiva em quadro de piora
• Mudança do padrão de uma cefaleia antiga
• Ocorrência nas atividades que aumentam a 

pressão intracraniana (PIC): tosse, espirro, 
exercício, atividade sexual, manobra de Valsalva

• Relacionado à mudança de postura
• Sintomas sistêmicos (febre, emagrecimento, 

tosse)
• Antecedentes de neoplasias, DM ou doença viral 

(AIDS)
• História de trauma cranioencefálico ou cervical



A PIOR 
CEFALEIA DA 
VIDA OU 
CEFALEIA DE 
INÍCIO 
SÚBITO

PERIGO

• Associada a náuseas e vômitos, perda transitória da 
consciência, sinais piramidais, paresia de nervos cranianos, 
crise epiléptica, hemorragia sub-hialoide em fundo de olho

Exames complementares

• Tomografia de crânio, Punção do líquido cefalorraquidiano, 
angiografia cerebral

Diferenciais

• Hemorragia Subaracnoide, Hemorragia Intraparenquimatosa, 
hidrocefalia aguda, meningoencefalite, apoplexia pituitária, 
trombose venosa cerebral, etc

Cefaleia súbita + TC de crânio normal + LCR 
normal = thunderclap headache
• Pode ser secundária a aneurisma se expandindo ou 

dissecando



NOVA CEFALEIA APÓS 50 ANOS DE IDADE
Normalmente 
são cefaleias 
secundárias

Neoplasias intracranianas 
e Hemorragia 
Intracraniana

Cefaleia lentamente progressiva, 
predomínio matinal, melhora 
após vômito

Hematoma subdural 
crônico

Normalmente causado por TCE em idosos 
ou indivíduos com atrofia cerebral

Arterite de células 
gigantes

Idade > 50 anos, cefaleia localizada de início recente, 
artéria temporal dolorida e de pulso reduzido, VHS > 
50mm/h, biópsia positiva, febre baixa, poliartralgia, 
perda ponderal, mialgia

Outras causas Doença cerebrovascular, 
neuralgias



CEFALEIA + CONFUSÃO MENTAL + RIGIDEZ 
NUCAL + SINAIS NEUROLÓGICOS

Manifestação Hipótese Observações

Redução da acuidade visual Arterite temporal
Glaucoma
HIC

Examinar com cuidado as artérias temporais e fazer exame 
Oftalmológico

Alteração em campos visuais Efeito de massa no SNC
Aplopexia hipofisária
AVE

Avaliar qual campo está comprometido, diferenciar alteração de 
SNC de NC

Alteração de NC III HSA
Trombose de seio cavernoso

Eventualmente, pode ser neuropatia diabética. Nesse caso, a 
pupila é normal

Alteração do NC VI HIC
Trombose de seio cavernoso
Meningites de base de crânio
(Lyme, tuberculose, criptococose)

Avaliar se há edema de papila (HIC). Se exame de imagem for 
normal, deve-se indicar PL

Nistagmo vertical AVE de tronco cerebral ou de
cerebelo

Associa-se com tontura e indica
doença do SNC

Síndrome parcial de Horner Dissecção de carótida Presença de miose e ptose, mas sem
anidrose



PADRÃO 
TEMPORAL 
DA 
CEFALEIA

Cefaleia aguda emergente
• Dor nova ou diferente das anteriores
• Pode representar primeiro episódio de cefaleia 

primária ou uma cefaleia secundária

Cefaleia aguda recorrente
• Característico das cefaleias primárias 
• Pode ocorrer em algumas secundárias
• Cefaleia aguda recorrente com novas 

características
• Na maioria das vezes, a mudança dos hábitos 

de uma cefaleia (surgimento de vômitos, 
ausência de auras) significa novo espectro da 
mesma doença

• Pode representar um diagnóstico secundário 
novo



PADRÃO 
TEMPORAL 
DA 
CEFALEIA

Cefaleia crônica progressiva
• Geralmente associado a cefaleias 

secundárias. Sempre deve ser 
investigado

Cefaleia crônica não progressiva
• Dor >15 dias/mês durante pelo menos 

3 meses ou 180 dias num período de 
12 meses

• Cronificação de uma cefaleia primária 
ou cefaleia secundária mal investigada



QUANDO REALIZAR EXAMES 
COMPLEMENTARES

Indivíduo com cefaleia, realizar história clínica e 
exame físico completos

Realizar exames de imagem/laboratório se
• Cefaleia crônica com alteração neurológica
• Sinais de HIC
• Cefaleia aguda de forte intensidade (Thunderclap)
• Mudança do padrão de dor preexistente
• Alterações no exame neurológico ou sinais de alarme



EXAMES 
COMPLEMENTARES

Imagem

• Não existe evidência de RNM sobre TC

Punção liquórica (PL)

• Cefaleia de início súbito com TC normal
• Cefaleia + sinais de infecção meníngea
• Suspeita de hemorragia ou processo inflamatório
• Para monitorização da PIC se TC de crânio normal
• Cefaleia + déficits de nervos cranianos (quando não houver 

contraindicações
• Cefaleia em pacientes com HIV sem lesão intracraniana que 

contraindique punção
• Cefaleia em indivíduos com neoplasias

Outros exames (VHS, coagulograma, glico-
testes...) devem ser associados de acordo com a 
hipótese diagnóstica



OS TRATAMENTOS

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://www.femexer.org/26078/en-europa-se-aprobaron-84-nuevos-medicamentos-en-2018/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


AS BASES DO 
TRATAMENTO

• Pode prevenir complicações e idas 
desnecessárias ao pronto-socorro

Explicar sinais de alarme da cefaleia

• Confortar sobre a benignidade da cefaleia
• Confortar que não há relação da cefaleia com 

outras doenças neurológicas
• Identificar fatores desencadeantes e modifica-

los
• Aplicação adequada do diário da cefaleia
• Fisioterapia e psicoterapia
• Técnicas de relaxamento e controle do estresse

Cefaleias primárias



ANALGÉSICOS NÃO 
ANTIINFLAMATÓRIOS

• Inibição de prostaglandinas

Mecanismo

• Dipirona 1-2g em 2 a 4 tomadas por 
dia

• Paracetamol 750mg 4 a 6 tomadas 
por dia 

Medicamentos

• Agranulocitose, hepatotoxicidade, 
hipotensão, hemólise na deficiência 
de G6PD, agranulocitose

Efeitos colaterais



ANTIINFLAMATÓRIOS 
NÃO ESTEROIDAIS

•Bloqueio das ciclo-oxigenases e do ciclo do ácido 
araquidônico

Mecanismo

•Naproxeno 250-500mg, em 2 ou 3 tomadas ao longo 
do dia

•Ibuprofeno 600-1200mg, em 3 a 4 tomadas ao longo 
do dia

•Diclofenaco 50mg (oral) ou 25mg/mL (intramuscular) 
em 3 tomadas (oral) ou 2 tomadas (intramuscular)

•Cetoprofeno 100mg, em 2 tomadas por dia
•Tenoxican 20-40mg em 1 tomada por dia

Medicamentos

•Alergia prévia, úlcera péptica, lesão renal

Contraindicações

•Evitar em idosos e hipertensos

Contraindicações



BLOQUEADORES 
β-
ADRENÉRGICOS

Mecanismos desconhecidos

• Propranolol 40-240mg/d divididos em 2-3 
tomadas

• Atenolol 25-125mg/d divididos em 1-2 
tomadas

• Metoprolol 100-200mg/d divididos em 1-2 
tomadas

Medicamentos

• Hipotensão arterial, bradicardia, insônia, 
impotência sexual, depressão, broncoespasmo 
e astenia

Efeitos colaterais

• Presença de BAV, asma, DPOC

Contraindicações



ANTIDEPRESSIVOS 
TRICÍCLICOS

• Recaptação de serotonina e noradrenalina
• Úteis na migrânea associada a sintomas depressivos, 

insônia, abuso de analgésicos e ergóticos, alta frequência 
de crises, migrânea associada a cefaleia tensional

Mecanismos

• Amitriptilina 12,5-75mg/d à noite
• Nortriptilina 10-75mg/d à noite

Medicamentos

• Ganho ponderal, sono, taquicardia, constipação intestinal, 
alterações da libido, secura de mucosas

• Em idosos: Hipotensão ortostática, tremores, aumento do 
risco de queda, aumento da probabilidade de doença de 
Alzheimer

Efeitos colaterais

• BRE, IAM recente (últimos 2 meses), intervalo QT 
prolongado, uso de IMAO, prostatismo, retenção urinária

Contraindicações



DROGAS 
ANTIEPILEPTICAS 
(DAE)

Mecanismos

• Ácido valpróico 500-1500mg/d 
dividido em 2-3 tomadas

• Divalproato de sódio 500-1500mg/d 
divididos em 1-2 tomadas

Medicamentos

• Ácido valpróico: sonolência, ganho 
de peso, tremor, alopecia

• Divalproato de sódio: ataxia, náuseas, 
hepatopatia

Efeitos colaterais



ERGOTAMINAS

• Efeito Agonista e antagonista de receptores de 
serotonina

Mecanismos

• Tartarato de ergotamina 1-2mg via retal ou sublingual
• Mesilato de di-hidroergotamina spray nasal 0,5mg
• No brasil não há di-hidroergotamina injetável (0,5-

1mg)
• Indicado sempre associar metoclopramida

Medicamentos

• Ergotismo (acima de 10-12mg/semana), náuseas, 
vômitos

Efeitos colaterais

• Seu uso indiscriminado causa piora das dores e 
transformação em cefaleia crônica ou induzida por 
medicação

Contraindicações



BLOQUEADORES 
DE CANAIS DE 
CÁLCIO

• Flunarizina 5-10mg/d em 1 
tomada, atividade 
antienxaquecosa inferior

Medicamentos

• Sonolencia, ganho de peso, 
depressão, parestesias, astenia, 
síndromes extrapiramidais

Efeitos colaterais

• Idosos

Contraindicações



TRIPTANOS

•Agonistas superseletivos de 5HT1B e 5HT1D do 
sistema trigeminovascular 

Mecanismo

•Sumatriptano: Subcutâneo 6 a 12 mg/dia, Oral 50 
a 200 mg/dia, Nasal: 10 a 40 mg/dia

•Zolmitriptano: 2,5 a 5 mg/dia VO
•Rizatriptano: 5 a 10 mg/dia VO
•Naratriptano: 2,5 a 5 mg/dia VO
•Eletriptano: 40 a 80 mg/dia VO

Medicamentos

•Vertigem, tontura, fogacho, fraqueza, vômito, 
aperto no peito

Efeitos colaterais

•Gestação, doença coronariana, insuficiência 
vascular periférica, HAS grave

Contraindicações



ANTIPSICÓTICOS

• Agonista de dopamina, causa antagonismo nos receptores 
D2

• Pode haver uma relação entre hipersensibilidade à 
dopamina e migrânea

Mecanismo

• Clorpromazina 25-100mg/dose dividido em 3-4 tomadas
• Levomepromazina 25-50 mg/dose dividido em 2 a 5 

tomadas por dia
• Quetiapina 25-100 mg/dose dividido em 2-3 tomadas por 

dia
• Haloperidol
• Olanzapina

Medicamentos

• Síndrome extrapiramidal, efeitos anticolinérgicos e anti-
histamínicos, hiperprolactinemia, prolongamento de 
intervalo QT

Efeitos colaterais

• Indivíduos com cardiopatias, gestantes, idosos

Contraindicações



OPIÓIDES

• Tramadol 50-100mg IM ou IV ou VO 
6/6h

• Nalbufina 2-10 mg IM ou IV 4/4h
• Codeína 30-60mg VO 4/4h
• Oxicodona 10-20mg VO 12/12h

Medicamentos

• Causam dependência
• Alto risco de transformação da 

cefaleia

Recomendável não utilizá-los



CORTICÓIDES

• Dexametasona 4-10mg 
IV 

• Útil para migrânea. 
Quase obrigatório no 
estado migranoso e nas 
neoplasias do encéfalo 
que causem cefaleia

• Deve ser usada 
associada a AINEs ou 
metoclopramida

Medicamento



MANEJO MEDICAMENTOSO DE CEFALEIA 
PRIMÁRIA

Aumento da dose
A cada 2-3 semanas até alcançar dose 
terapêutica adequada e boa resposta, sem 
efeitos colaterais

Tempo de manutenção
Após o ajuste, a dose é mantida por no 
mínimo 6 a 12 meses
Iniciar retirada gradual posteriormente

Objetivo Reduzir o número de crises, intensidade e 
impacto na vida diária

Casos refratários Pode-se manter por 2 anos ou mais as 
medicações, a depender do caso



AS GRANDES 
SÍNDROMES DE 
DOR 
CRANIOFACIAIS

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

http://divagacoessolitarias.blogspot.com/2010/07/sobre-caes-no-cio-boas-novas-provedores.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


MIGRÂNEA

Sexta condição crônica mais 
prevalente
• Prevalência nas mulheres de 3:1
• Início normalmente aos 19 anos

Segunda maior causa de 
incapacidade no mundo



MIGRÂNEA
A crise migranosa ocorre em 5 estágios
• Pródromos: 24h antes da cefaleia. Alterações no humor, 

irritabilidade, anorexia, náuseas, bocejos, compulsão alimentar, 
retenção hídrica, raciocínio lento

• Auras: 1h antes da cefaleia
• Cefaleia propriamente dita: duração de 4-72h, normalmente 

unilateral, pulsátil ou latejante, acompanhada de náuseas, 
vômitos, foto e fonofobia, pior também à movimentação

• Resolução: ocorre após o pico mais intenso de dor, pode haver 
sonolência e vômitos

• Sintomas residuais: podem durar alguns dias, com fraqueza, 
confusão mental e dificuldade de concentração 



CRITÉRIOS 
ICHD-3 PARA 
MIGRÂNEA

A. Ao menos cinco crises preenchendo os 
critérios de B a D

B. Crises de cefaleia durando 4-72 horas (sem 
tratamento ou com tratamento ineficaz)

C. A cefaleia possui ao menos duas das 
seguintes características:
•1. localização unilateral
•2. caráter pulsátil
•3. intensidade da dor moderada ou forte
•4. exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar 

atividades físicas rotineiras (por exemplo: caminhar ou 
subir escadas)

D. Durante a cefaleia, ao menos um dos 
seguintes:
•1. náusea e/ou vômito
•2. fotofobia e fonofobia

E. Não melhor explicada por outro diagnóstico 
da ICHD-3



TIPOS MIGRÂNEA
Cefaleia migranosa

< 72h

Presença de aura

Migrânea com aura

Ausência de aura

Migrânea sem aura

> 72h

Possível cefaleia 
secundária

Estado migranoso: 
cefaleia debilitante

Dores recorrentes 
pelo menos 15 ou 
mais dias do mês

Migrânea crônica



MIGRÂNEA COM AURA
As auras não precisam ocorrer em todos os 
episódios de migrânea
• Toda migrânea com aura precisa ter no mínimo um sintoma 

positivo
• Quando, por exemplo, três sintomas ocorrerem durante a 

aura, a duração máxima é 3×60 minutos. Sintomas motores 
podem durar até 72 horas

Dividido em migrânea com aura típica, com aura 
hemiplégica, aura de tronco cerebral



MANEJO DA MIGRÂNEA COM AURA AGUDA

• HAS, DM, dislipidemia, doença vascular 
periférica ou coronariana, uso de ACO, 
tabagismo, medicações vasoconstritoras

Afastar a possibilidade 
das auras serem 

manifestações de 
complicações 

vasculares

• NÃO UTILIZAR SUMATRIPTANO 
SUBCUTÂNEO

• Tratamento semelhante à migrânea sem 
aura

Medicamentos



MIGRÂNEA SEM AURA
Fenômeno neurológico “estranho”, sem evidências de depressão após hiperemia

Cefaleia com características migranosas, sem presença de aura

• Quando a pessoa dorme  durante a crise de migrânea e acorda sem a mesma, sua duração é até o momento do 
despertar.

A migrânea em crianças e adolescentes <18 anos é mais frequentemente bilateral do que no 
caso de adultos

A cefaleia da migrânea é habitualmente frontotemporal

• Cefaleia occipital em crianças é rara e demanda cautela no diagnóstico

Menos de 10% das mulheres tem crises de migrânea associadas com a maioria dos seus ciclos 
menstruais, e a maior parte destas crises é sem aura

• Essas crises tendem a ser mais prolongadas e intensas



MANEJO DA MIGRÂNEA 
SEM AURA AGUDA

• Quarto escuro, silencioso, preferencialmente conciliar o 
sono

Medidas conservadoras

• Analgésicos comuns, AINEs, medicações para vômitos

Dor leve

• Medidas conservadoras, medicações de dor leve, 
triptanos (uso mais precoce possível), derivados de ergot 
(uso mais precoce possível, ineficazes na dor > 48h)

Dor moderada

• Medidas da dor moderada, indometacina, clorpromazina, 
dexametasona, haloperidol

Dor intensa



INDICAÇÕES DE TRATAMENTO PROFILÁTICO 
MEDICAMENTOSO NA MIGRÂNEA

Três crises ou mais por mês

Crises incapacitantes

Falência das medicações de 
resgate ou do tratamento 

conservador

Subtipos especiais: basilar, 
com aura prolongada, auras 
frequentes, auras atípicas, 

infarto enxaquecoso



TRATAMENTO 
PROFILÁTICO DA 
MIGRÂNEA

Maior sucesso: tricíclicos + 
beta bloqueadores

A associação de 2 
medicamentos é o padrão 
atual de tratamento

Na falta de resposta 
terapêutica, recomenda-se 
trocar a medicação utilizada, 
até alcançar a resposta certa



MIGRÂNEA 
CRÔNICA

Mais frequente em

Obesos

Uso de 
opioides, 
cafeína e 

barbitúricos

Eventos 
estressantes 

da vida

Disturbios 
cutâneos

Alodinia 
cutânea

Migrânea que dura pelo 
menos 15 dias por mês, 

há mais de 3 meses



MIGRÂNEA CRÔNICA

Importante considerar a possibilidade 
de tratamento profilático

Costuma se associar a outras cefaleias 
(especialmente tensional)



ESTADO MIGRANOSO
A. Uma crise de cefaleia preenchendo os critérios B e C

B. Ocorrendo em um paciente com 1.1 Migrânea sem aura e/ou 1.2 Migrânea com 
aura, e típica de crises prévias, exceto por sua duração e intensidade

C. Ambas as seguintes características:

• 1. sem remissão por >72 horas
• 2. a dor e/ou sintomas associados são debilitantes

D. Não melhor explicada por outro diagnóstico da ICHD-3.

Adendo: pode haver remissão de até 12h devido a medicamentos ou ao sono



ESTADO MIGRANOSO
Normalmente demanda internação 
hospitalar

Prudente solicitar avaliação do 
neurologista
• De forma geral, empregam-se antipsicóticos
• Garantir uma boa qualidade de sono, ambiente 

adequado e repouso são medidas cruciais



INFARTO MIGRANOSO
Durante uma crise típica de migrânea com aura, ocorre um AVC, 
que vai manifestar sintomas de aura migranosa em sua evolução

• Deve ser evidenciado por exame de imagem que mostre correlação neuroanatômica
entre a área isquêmica e o tipo de aura

• Pode ou não ter mais sintomas de AVC

Doença principalmente de mulheres jovens, afeta a circulação 
posterior mais frequentemente

• Indivíduos com migrânea com aura tem maior risco de AVC que a população normal

Conduta

• Tratamento de AVC



CEFALEIA TENSIONAL

Mais frequente causa de cefaleia, é a menos estudada

Dividida em cefaleia tensional episódica e crônica

Com frequência, é difícil distinguir a cefaleia tensional 
da migrânea sem aura



CEFALEIA TENSIONAL

Existe hipersensibilidade à dor 
(hiperalgesia e alodinia) nas 
estruturas pericranianas
• Sua cronificação se relaciona à ativação dos 

mecanismos centrais de sensibilização de dor
• Muito relacionada a sintomas ansiosos e 

pontos de gatilho para dor



CEFALEIA 
TENSIONAL

Dor leve a moderada

Duração curta ou muito longa

Dor em peso, aperto, puxão nos cabelos, bitemporal, 
biparietal, em vértice do crânio, occipital

Pode irradiar ao pescoço

Normalmente não se associa a foto/fonofobia, 
náuseas e vômitos

Normalmente não piora aos esforços



CEFALEIA 
TENSIONAL
EXAME FÍSICO
• Contratura muscular 

cervical, occipital, 
bitemporal

• Necessário palpar os 
músculos frontal, temporal, 
masseter, pterigoide, 
esternocleidomastoideo, 
esplênio da cabeça e 
trapézio

• Recomenda-se exame 
neurológico completo em 
pessoas com quadros 
atípicos



CEFALEIA TENSIONAL 
SECUNDÁRIA
Fatores que sugerem cefaleia tensional secundária

•Início da cefaleia tensional concomitante com alguma outra patologia que cause cefaleia
•Fotofobia, fonofobia, vômitos
•Distúrbios visuais
•Dor generalizada
•Febre
•Rigidez nucal
•Trauma recente
•Bruxismo
•Papiledema
•Confusão mental
•Alteração de pares cranianos
•Disfunção cerebelar



CEFALEIA TENSIONAL
Seu tratamento envolve mudanças de vida (retirada de fatores 
estressantes, atividade física, alimentação regular, correção do sono)

O tratamento da dor aguda pode ser feito com analgésicos simples, 
AINEs e relaxantes musculares (ciclobenzaprina 5-30mg, 
preferencialmente à noite, por no máximo 2 semanas)

• Deve-se recomendar a retirada da cafeína da dieta, de forma lenta e gradual
• Não se recomenda uso de medicamentos que contenham cafeína

O tratamento da dor crônica pode ser feito com tricíclicos e inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina



CEFALEIA CRÔNICA
Cefaleia tensional ou migranosa com mais de 15 dias de 
duração

Fatores de risco

• Transtornos do sono, ansiedade e humor
• Sexo feminino
• Baixo nível socioeconômico
• Obesidade
• Dor crônica
• Consumo excessivo de café e cigarros



CEFALEIA CRÔNICA
Conduta

• Suspender cafeína, AINEs e ergotamina
• Medicações de resgate

Medicações de resgate 
• AINEs
• Dexametasona (12-16mg/dia IV ou IM ou VO)
• Sumatriptano (6-12mg/dia SC ou 100-200mg/dia VO)
• Naratriptano (2,5 mg VO 12/12h)
• Di-hidroergotamina (0,5-1mg IV 8/8h)
• Clorpromazina 12,5-25mg IV 6/6h por 2 dias)
• Se houver dependência de opoides: clonidina de 0,1mg por 2-3 dias



CEFALEIA POR USO EXCESSIVO DE 
MEDICAMENTOS (CEM)

Tipo especial de cefaleia crônica em que o 
indivíduo usa medicamentos para a dor >10 dias 
por mês, especialmente nos últimos 3 meses
• É a cefaleia que mais causa impacto socioeconômico
• Frequentemente é fruto de uma migrânea mal tratada

Na vigência da CEM, a cefaleia primária de base 
pode mudar, normalmente se tornando pulsátil e 
bilateral, com dor em aperto



CEFALEIA POR USO EXCESSIVO DE 
MEDICAMENTOS (CEM)

Tratamento da CEM não induzida por ergotaminas e opioides
• Desmamar de forma abrupta ou gradual a medicação em uso excessivo
• Iniciar ergotaminas ou triptanos para crise aguda
• Utilizar a “ponte” de corticoides
• Iniciar tratamento profilático preferencialmente com antidepressivos
• Compreender o contexto psicossocial do indivíduo

Tratamento da CEM por ergotaminas ou opioides representa
• Desafio de difícil manejo

• Sem protocolo para condutas
• Recomenda-se a ponte com corticoides e uso moderado de antipsicóticos, 

considerando sempre seus efeitos adversos



CEFALEIA EM SALVAS
Uma das piores dores experimentadas pelo ser humano

•Felizmente é rara
•Infelizmente muito mal diagnosticada

Manifestação comum
•Durante 15-180min, pior dor da vida, unilateral, curta duração, ataques noturnos, 

alterações neurovegetativas ipsilaterais à dor (lacrimejamento, congestão ocular e nasal, 
coriza, síndrome de Horner parcial)

Condutas cabíveis: 
•O2 a 100% em 5-7L/min com máscara (resolve maioria das cefaleias em salva em 5-10min); 
•Sumatriptano SC 6-12mg (resolve dor em 15min); 
•Di-hidroergotamina IV 0,5-1mg (mesma eficácia que O2);
•Lidocaína intranasal 4% ipsilateral à dor (duvisoso)



NEURALGIAS
Dores paroxísticas de curta duração (segundos), intensas, em 
choque ou fisgada. 

• Há pontos de gatilho no crânio, no território do nervo acometido

Dor neurálgica deve ser investigada pois significa neuropatia

Neuralgia essencial do trigêmeo

• Dor em território do NC V (face, asa do nariz, olhos, gengivas) sem outros 
achados de neuropatia do trigêmeo

• Tratada com antiepiléticos (carbamazepina primeira escolha).



DIAGNÓSTICOS GRAVES ASSOCIADOS A CEFALEIA
Manifestações Hipóteses Observações

Febre e rigidez nucal Meningite, encefalite TC de crânio antes de PL apenas se 
houver déficit localizatório

Cefaleia súbita pior da vida HSA TC de crânio, PL, RNM...

Início súbito, dor cervical, sintomas
neurológicos

Dissecção de carótidas Angio TC, Angio RNM, arteriografia 
digital

HAS grave, papiledema, confusão Encefalopatia hipertensiva Nitroprussiato de sódio, TC se déficit 
localizatório

Cefaleia nova pcte > 50 a, dor em a. 
temporal, polimialgia reumática

Arterite de células gigantes VHS, biópsia de artéria temporal

Olho vermelho e pupilas medianas Glaucoma agudo Tonometria

Cefaleia progressiva com qualquer 
alteração neurológica

Lesão com efeito de massa RNM > TC

Cefaleia súbita de forte intensidade, 
HSA descartada, pcte trombofílico

Trombose de seios cavernosos Fase venosa da angio RNM

Perda de campos visuais laterais, 
cefaleia, tumor hipofisário

Apoplexia hipofisária RNM

Mulher obesa, papiledema, alteração 
NC VI

HIC Idiopática TC normal, manometria de LCR 
aumentada



QUANDO ENCAMINHAR PARA O PRONTO-
SOCORRO
Suspeita de meningite ou encefalite

TCE recente

Suspeita de HSA

Presença de doenças de base graves, gestação, neoplasia, uso de 
anticoagulantes

Confusão mental

Suspeita de glaucoma agudo



QUANDO REFERENCIAR PARA O 
NEUROLOGISTA

Portadores de cefaleias primárias 
refratárias

Portadores de cefaleias secundárias 
que não necessitem de avaliação de 
urgência ou emergência
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