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Resumo
A enxaqueca é uma entidade clínica clássica com características bem definidas, mas também
com alguma variabilidade. Tem um perfil temporal paroxístico, com episódios de frequência
e duração variáveis, intervalados por períodos totalmente assintomáticos. A sua prevalência
é estimada em 12% da população sendo mais comum em mulheres com média de 18 a 20%,
de 6% nos homens e de 4 a 8% nas crianças. O impacto econômico na produtividade e lazer
é significativo, e as crises incapacitam o paciente para as atividades habituais. Com
fisiopatologia complexa e ainda insuficientemente conhecida, a migrânea pode cursar com
ataques de cefaleia intermitente, intensa e com características peculiares. A abordagem mais
eficiente para o tratamento inclui o afastamento dos fatores deflagradores, tratamento
medicamentoso preventivo, uso de medicamentos de resgate para os momentos de dor, e as
terapias acessórias ou não medicamentosas. O tratamento profilático visa evitar as crises,
torná-las menos intensas, menos frequentes, e mais responsivas ao tratamento agudo.
Expectativas realistas para o tratamento são necessárias, redução das crises em 50%
acontecem na maioria dos casos. Para o tratamento profilático, objeto desta avaliação,
utilizam-se várias classes de medicamentos que incluem os beta bloqueadores,
antidepressivos tricíclicos (e mais recentemente inibidores seletivos da recaptação da
serotonina), antagonistas dos canais de cálcio, antagonistas da serotonina,
anticonvulsivantes e outros. Embora os seus mecanismos de ação nas migrâneas ainda sejam
desconhecidos, parece que todos atuam nas funções serotoninérgica, noradrenérgica e
gabaérgica centrais. Novas propostas de mecanismos de ação para algumas destas drogas
incluem a inibição da formação do óxido nítrico e a ação específica de modulação em canais
catiônicos neuronais. Quando individualizados e usados corretamente, estes medicamentos
preventivos têm sido responsáveis por reduções importantes na frequência e intensidade dos
episódios de migrânea, diminuindo assim o sofrimento e condutas duvidosas às quais os
pacientes são usualmente submetidos.
Palavras-chave: Migrânea. Enxaqueca. Tratamento preventivo. Tratamento profilático.
Abstract
Migraine is a classic clinical entity with-defined characteristic, but also with some variability.
Its prevalence is estimated in 12% of the population being more common in women with a
prevalence of 18 to 20%, 6% of the men and 4 to 8% of the children. Its economic impact in
the productivity and leisure is significant, and the headache attacks may incapacitate the
patients for the usual activities. With a complex and still unknown pathophysiology, migraine
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may present with intermittent and peculiar episodes of intense headache. The most efficient
approach for the treatment includes the avoidance of the trigger factors, preventive treatment,
rescue treatment for the moments of pain and the accessory or non drug treatment.
Prophylactic treatment aims to prevent crises, make them less intense, less frequent, and more
responsive to acute treatment. Realistic expectations are needed for the treatment, reduction of
seizures in 50% occur in most cases. For the preventive treatment, scope of this update,
various classes of substances are used and include the beta blockers, triciclic antidepressants
(and recently the selective serotonin reuptake inhibitors), calcium antagonists, serotonin
antagonists, anticonvulsants and others. Even though its mechanisms of action in the
treatment of migraine are unknown, it seems that all of the drugs influence the central
serotonergic, noradrenergic and gabaergic functions. New proposals for the mechanisms of
action of some of these drugs, also include the inhibition of the synthesis of nitric oxide and
the modulation of the neuronal cationic channels. When individualized and correctly used,
these preventive medications have been held responsible for important reductions in the
frequency and intensity of migraine episodes, decreasing this way, the marathon of suffering
and doubtful approaches, that these patients are usually submitted.
Key words: Migraine. Preventive treatment. Prophylactic treatment.
1.Introdução
O termo profilaxia, na medicina é usado para designar um conjunto de medidas que visam à
prevenção de doenças ou mesmo o ramo da medicina que estuda a prevenção das doenças
(ARISTIDES et. al., 2013).
As enxaquecas são cefaleias primárias de alta prevalência que acometem mais mulheres do
que homens (em proporção de cinco mulheres para cada dois homens), e podem se iniciar na
infância ou adolescência, acompanhando o paciente por toda a sua vida. Com prevalência
estimada em 12% da população, sendo 18 a 20% nas mulheres, 4 a 6% nos homens e 4 a 8%
nas crianças, provocam impacto significativo na economia e no bem estar social de inúmeras
pessoas e nações em todo o mundo (SBCE, 2013).
Por ser uma doença neurológica, genética e crônica, a profilaxia não visa evitar o surgimento
da doença, e sim, evitar que, uma vez presente, seu impacto sege maior na vida do individuo
visando a atenuação do sofrimento e incapacidade destes (RABELLO, 2004).
Através de um levantamento bibliográfico, o presente artigo tem como objetivo principal
avaliar os tratamentos medicamentosos profiláticos mais utilizados em pacientes portadores
de enxaqueca, auxiliando-os em uma melhora de qualidade de vida, descrevendo a relevância
dos métodos preventivos para evitar as crises.

2. Histórico
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A primeira descrição de enxaqueca remonta a 1200 A.C. O papiro de Ebers, encontrado na
necrópole de Tebas, é uma receita egípcia para as cefaleias, mencionando a enxaqueca,
nevralgias e outras dores agudas da cabeça. Hipócrates, no ano de 400 A.C., foi o primeiro a
descrever os sintomas visuais da enxaqueca que precedem a fase da cefaleia e o respectivo
alívio através do vómito. Hipócrates descreveu uma luz brilhante, geralmente no olho direito,
seguida de uma dor violenta que começava nas têmporas e eventualmente atingia toda a
cabeça e zona do pescoço. No século XVII Thomas Willis não só descreveu anatomicamente
o círculo de Willis, como fez observações extraordinariamente precisas da enxaqueca, que são
consideradas como o primeiro tratado moderno sobre o assunto. Introduziu pela primeira vez
o termo neurologia e desenvolveu a teoria vascular da enxaqueca, na qual indicava a
vasodilatação como responsável pela génese desta patologia. Os sintomas da enxaqueca
estariam relacionados com espasmos que ascendiam lentamente, tendo o seu início nas
terminações dos nervos periféricos. Thomas Willis tinha consciência que, apesar da sua
gravidade, a enxaqueca era benigna e apontou como causas a hereditariedade, estados
atmosféricos e a alimentação. Em 1778, William Forthergill usou o termo espectros de
fortificação para descrever os problemas visuais observados na enxaqueca clássica. Problemas
visuais, incluindo espectros de fortificação e auras, são os problemas neurológicos focais mais
vulgares nos indivíduos que sofrem de enxaqueca. Estas características visuais invulgares são
de origem cerebral e não ocular. Edward Liveing, em 1873, foi o primeiro a considerar a
origem não vascular da enxaqueca, considerando-a uma disfunção cerebral originada por
descargas do sistema nervoso central, à semelhança da epilepsia. William Gowers, já nos
finais do século XIX, concordando com Lieving, subscreveu a teoria neurogênica da
enxaqueca. Gowers salientou ainda a importância de um estilo de vida saudável e propôs
inclusive uma solução alcoólica de nitroglicerina a 1% para o tratamento das cefaleias. Já no
século XX, em 1938, John Graham e Harold Wolff conduziram os primeiros estudos
laboratoriais sobre cefaleias e estabeleceram as suas bases científicas: demonstraram que a
ergotamina atuava por meio da constrição dos vasos sanguíneos apoiando a teoria vascular da
enxaqueca. No entanto, a teoria neurogênica sofre um novo impulso nos finais no século XX,
com os estudos de Moskowitz. Envolvendo o sistema trigémino-vascular, isto é, as fibras
nervosas sensitivas com origem na divisão oftálmica do nervo trigémio que inervam os vasos
sanguíneos meníngeos. O fenómeno denominado de inflamação neurogênica envolvia, por um
lado, a libertação pelas terminações nervosas de peptídeos vasoativos e, por outro, uma
vasodilatação dos vasos sanguíneos intracranianos que provocaria dor e subsequente ativação
neuronal. Assim, a teoria vascular e a teoria neurogênica, inicialmente oposta, passaram a ser
vistas como complementares numa única teoria, a hipótese neurovascular da enxaqueca, que
explicaria os sintomas de aura e a fase de cefaleia. Atualmente propõe-se que a ativação do
sistema trigémino-vascular ocorre secundariamente a um fator despoletador da crise de
enxaqueca. O “gerador de enxaqueca” envolverá certos núcleos do tronco cerebral, cuja
disfunção, associada a uma canalopatia familiar, determinará o início das crises de enxaqueca
(GHERPELLI, 2009).
Acompanhando as diferentes teorias sobre a fisiopatologia da enxaqueca também o tratamento
da mesma sofreu uma evolução. Desde a trepanação, iniciada no neolítico, passando pelo
método egípcio de compressão do crânio e pela utilização durante o século XIII de soluções
de ópio e vinagre, até aos primeiros relatos na literatura médica do século XIX da utilização
de extratos da cravagem do centeio. A ergotamina foi isolada pela primeira vez por Stoll em
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1918 e usada primeiramente em obstetrícia e ginecologia, até que Rothlin, em 1925, tratou
com sucesso um caso de enxaqueca severa e refrataria com uma injeção subcutânea de
tartarato de ergotamina, reforçando a teoria vascular da enxaqueca. Em 1943 Stoll e Hofmann
sintetizaram a dihidroergotamina (DHE) que foi posteriormente introduzida no tratamento da
enxaqueca por Horton, Peters e Blumenthal (RABELLO, 2004).
3. Classificação
Antes de 1988 as definições dos vários tipos de migrânea, das cefaléias tipo tensional e outras
obedeciam a critérios não universais, dificultando a comparação de resultados entre os vários
centros de pesquisa (ARISTIDES et. al., 2013).
Em 1988 a Sociedade Internacional de Cefaleia publicou a "Classificação e Critérios
Diagnósticos das Cefaleias, Nevralgias Cranianas e Dor Facial". Nos quatro primeiros itens da
classificação são definidas as cefaleias primárias e, nos demais itens, as secundárias.
A classificação de 1988 procurou relacionar as várias etiologias com tipos específicos de dor
de cabeça e estabelecer critérios diagnósticos operacionais restritivos para as cefaleias
primárias. Introduziu também a noção de níveis de diagnóstico e foi aceita pelos principais
centros de estudo e trabalho científico sobre cefaleia. Em 2004 foi publicada uma revisão da
Classificação de 1988 (GHERPELLI, 2009).

3.1. Classificações segundo etiologia
a) Cefaleias primárias: são as que ocorrem sem etiologia demonstrável pelos exames
clínicos ou laboratoriais usuais. O principal exemplo é a migrânea (enxaqueca), a
cefaleia tipo tensão, a cefaleia em salvas e outras. Nestes casos, desordens
neuroquímicas, encefálicas têm sido demonstradas, envolvendo desequilíbrio de
neurotransmissores, principalmente para a migrânea. Tais desordens seriam herdadas e,
sobre tal susceptibilidade endógena, atuariam fatores ambientais (SPECIALI, 2007).
b) Cefaleias secundárias: são as provocadas por doenças demonstráveis pelos exames
clínicos ou laboratoriais. Nestes casos, a dor seria consequência de uma agressão ao
organismo, de ordem geral ou neurológica. Citamos, como exemplo, as cefaleias
associadas às infecções sistêmicas, disfunções endócrinas, intoxicações, ainda à
hemorragia cerebral, às meningites, encefalites ou a lesões expansivas do SNC. Após o
atendimento de um paciente com cefaleia, o médico deve estar seguro para optar entre o
diagnóstico de cefaleia primária ou secundária. Os exames subsidiários deverão ser
solicitados, quando há impossibilidade de certeza diagnóstica de cefaleia primaria
(SPECIALI, 2007).
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4. Característica e sintomas
A Migrânea é um tipo de cefaleia primária habitualmente começando na infância ou
adolescência; predomínio no sexo feminino; evolução por crises com duração (4-7h),
frequência (média de 4-6 por mês) e intensidade (moderada a severa) variáveis de um
paciente para outro e, num mesmo paciente, de um período de vida para outro. A dor é
unilateral e pulsátil, pelo menos no início das crises ou em alguma crise; piora com os
esforços físicos ou com quaisquer manobras ou fatores outros que aumentem o fluxo
sanguíneo cerebral melhorando com as condições que diminuam o afluxo de sangue ao
segmento cefálico. Acompanhando a dor registram-se, com grande frequência, palidez,
suores, anorexia, náuseas e vômitos, foto e fonofobia e, mais raramente, distúrbios
autonômicos (hiperemia conjuntival, lacrimejamento, rinorréia, obstrução nasal) (SILVA,
2007).
Muitos pacientes referem fatores desencadeantes, variados e habitualmente múltiplos, que
englobam: distúrbios emocionais, modificações no padrão de sono (dormir mais ou menos
que o usual, sesta), jejum, chocolate, estímulos sensoriais (olfativos, visuais, auditivos),
ingestão de bebidas alcoólicas, sendo os mais mencionados. Por outro lado, embora com
menor frequência, sintomas prodrômicos (modificações do humor ou do curso do
pensamento, oligúria, anorexia ou desejo de ingerir doces, bocejos) são identificados por
alguns pacientes. Nas mulheres, as crises usualmente têm início na puberdade, só ocorrem ou
são mais intensas nos períodos menstruais, melhoram ou mesmo desaparecem na gravidez
(em geral após o primeiro trimestre) e pioram com o uso dos anticoncepcionais orais. Um
outro dado a assinalar é que em mais de 60% dos casos existe história familial de quadro
clínico similar (RABELLO, 2004).
A cefaleia é um sintoma extremamente frequente na população geral, chegando a ser raro
encontrar um indivíduo que nunca tenha experimentado uma crise sequer de cefaleia em toda
sua vida. A prevalência de cefaleia, ao longo da vida, chega a 93% nos homens e 99% nas
mulheres e cerca de 40% das pessoas têm cefaleia com certa regularidade (RABELLO, 2004).
A cefaleia é de forte intensidade, latejante/pulsátil, piorando com as atividades do dia-a-dia,
atrapalhando ou mesmo impedindo o prosseguimento das atividades, necessitando ir para
cama, em lugar escuro e silencioso, pois surge, ainda, sensibilidade à luz e a sons. A duração
da fase de dor é de 4 a 72 horas. A dor é unilateral em 2/3 das crises, geralmente mudando de
lado, de uma crise para outra. Predomina nas regiões anteriores da cabeça (órbita ou região
frontotemporal) (RABELLO, 2004).
(
A Sociedade Internacional de Cefaleia caracteriza a cefaleia migranosa da seguinte forma:
- Ataques de dor durando de 4 a 72 horas (em crianças menores de 15 anos, de 2 a 48 horas),
quando
não
adequadamente
tratados;
- A dor tenha pelo menos duas das seguintes características: unilateral, pulsátil, moderada ou
intensa, piora com atividade física de rotina (por exemplo, subir escadas);
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- Durante a cefaleia pelo menos um dos seguintes sintomas associados: náusea e/ou vômito,
fotofobia e fonofobia (SBCE, 2013).
5. Fisiopatologia
O encéfalo do migranoso é hiperexcitável. Situações comuns do dia-dia podem desencadear
uma cascata de eventos que culminam com uma crise migranosa. Essa hiperexcitabilidade é
herdada, provavelmente herança poligênica com penetrância incompleta. A hiperexitabilidade
cortical pode ser consequência de diminuição do íon magnésio encefálico, aumento de
aminoácidos excitatórios (aspartato e glutamato) e alterações dos canais de cálcio voltagemdependentes. Fatores precipitantes como os citados (estresse, menstruações, alguns alimentos,
luz forte, odores) encontrariam um terreno propício para a deflagração da crise (vide figura 1).
Para a migrânea hemiplégica, forma rara de migrânea com aura manifestada por hemiparesia,
demonstraram-se alterações no braço curto cromossomo 19, lócus que determina as funções
dos canais de cálcio voltagem-dependentes. Foram ainda verificadas alterações gênicas nos
cromossomos 1 e 2 em outras famílias com migrânea hemiplégica (VINCENT, 2007).

Figura 1 – Mecanismos fisiopatológicos na enxaqueca.
Fonte: (VINCENT, 2007).

5.1. Fisiopatologias de acordo com as fases da crise migranosa
Sintomas premonitórios: seriam provocados por distúrbios límbico-hipotalâmicos, nos quais
predominaria uma hipersensibilidade dopaminérgica. O pródromo é tratado com
metoclopramida ou neurolépticos (antagonistas dopaminérgicos) em pequenas doses, nesse
momento
da
crise
(MACHADO
et.
al.,
2004).
Aura: seria devido à depressão alastrante da atividade cortical que se propagaria como uma
onda a partir do pólo occipital com consequente hipoperfusão sanguínea. Se a duração não for
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longa nem muito prolongada, como ocorre na maioria das vezes, haverá desaparecimento dos
sinais neurológicos em até 60 minutos. Esta fase estaria relacionada à noradrenalina,
distúrbios dos canais de cálcio, deficiência de magnésio ou aumento dos aminoácidos
excitatórios. Quando o grau e/ou o tempo de hipoperfusão forem exagerados, poderemos
assistir a uma migrânea com aura prolongada ou até a um acidente vascular isquêmico com
sequelas
definitivas
(VINCENT,
2007).
A fase de dor: seria devido à ativação do sistema trigêmino-vascular, resultando em reação
inflamatória estéril no espaço perivascular em nível das meninges. Após os sintomas
premonitórios e a aura, que podem faltar numa crise de migrânea, há ativação do núcleo do
trigêmeo, especialmente dos neurônios que darão origem ao primeiro ramo. Essa ativação
resultará em estímulos que caminham para a periferia, especialmente para os vasos das
meninges, local onde são liberados neurotransmissores (substância P, CGRP), que agindo nos
vasos provocam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. A abertura dos poros
vasculares permitirá extravasamento de plasma e de substâncias endovasculares (bradicinina,
peptídeos vasoativos, NO) que promoverão uma inflamação. A estimulação das aferências
trigeminais, nesse nível, provocada pela inflamação, gerará estímulos algógenos que serão
levados ao núcleo trigeminal e, daí, para o tálamo e, finalmente, para o córtex, local em que a
dor
se
tornará
consciente(MACHADO
et.
al.,
2004).
Em todo esse processo, desde a inflamação neurogênica até o carreamento dessas
informações, a serotonina também está envolvida, sendo ela o principal neurotransmissor
envolvido na fase de dor da crise migranosa. No migranoso haveria também, distúrbios nos
sistemas opióde, serotonérgico e noradrenérgico centrais de controle da dor (VINCENT,
2007).
Os mecanismos fisiopatológicos dos sintomas associados (náuseas, vômitos, fono e fotofobia)
não estão suficientemente elucidados, mas a ativação dos núcleos vagais e dos sistemas
sensoriais, com certeza, estará envolvida nessa fase da crise migranosa (SPECIALI, 2007).
O pósdromo também, ainda, não está compreendido e poderá ser explicado por mecanismos
de exaustão ou de inibição ativa do processo migranoso (MACHADO et. al., 2004).
6. Diagnóstico
O diagnóstico de enxaqueca é clínico, obrigando à documentação de cinco (enxaqueca sem
aura) ou duas crises (enxaqueca com aura). Não há testes laboratoriais ou marcadores que
confirmem o diagnóstico (VINCENT, 2007).
Na avaliação inicial de um doente com cefaleias, o médico deve procurar sinais de alerta que
sugiram a possibilidade de uma cefaleia secundária. O trabalho médico em cefaleias assenta
na clínica e, particularmente, na anamnese. O mais importante é o perfil temporal: instalação
abrupta (em minutos), aguda (horas ou dias), subaguda (semanas a alguns meses) ou crónica
(contínua ou paroxística). São dados de alerta os três primeiros tipos, bem como a cefaleia
crónica que apresenta novas características (mudança de carácter, intensidade ou frequência).
Assim, devemos investigar a cefaleia inaugural ou a primeira significativa na vida, á cefaleia
diária persistente de aparecimento recente e a cefaleia progressiva. A cefaleia hemicraniana
não alternante, particularmente se acompanhada de sintomas neurológicos contralaterais,
também é um sintoma de alerta, bem como o seu início após os 45 anos. A presença de crises
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epilépticas, de outras queixas neurológicas como o atingimento de funções superiores (a
memória, linguagem, orientação, raciocínio) ou do equilíbrio, de febre, emagrecimento,
alterações do estado geral, implica a natureza secundária da cefaleia (VINCENT, 2007).
No exame objetivo é fundamental pesquisar sinais de doença sistémica e no exame
neurológico a presença de edema da papila, sinais focais ou meníngeos Na maioria dos casos,
os exames complementares de diagnóstico são desnecessários. Se há sintomas ou sinais
clínicos de alerta, com suspeita de uma situação estrutural, o doente deve ser observado por
um neurologista, que poderá recorrer a exames de neuroimagem (tomografia axial
computorizada ou ressonância magnética) ou outros. O eletroencefalograma não é utilizado
em clínica de cefaleias (SPECIALI, 2007). Pessoas com enxaqueca hemiplégica, basilar,
oftalmoplégica, retininana, aura sem cefaleia ou complicações de enxaqueca devem também
ser encaminhadas para um neurologista (VINCENT, 2007).
7. Tratamento
É fundamental para o sucesso do tratamento o diagnóstico correto. Entendemos que
orientações claras ao paciente, sobre as causas e possíveis mecanismos da dor, assim como o
fato de que ela pode ser deflagrada por fatores variados e comuns na vida de qualquer pessoa,
são imperativas. A simples prescrição de medicamentos sem que o paciente entenda o porquê
de cefaleias tão desconfortáveis e incapacitantes é, a nosso ver, sinônimo de insucesso e mais
peregrinações. É importante também que as razões pelas quais os exames complementares
não estão sendo solicitados sejam esclarecidas, e o paciente seja tranquilizado quanto á
inexistência de um "tumor ou problemas mais sérios" de acordo com os seus padrões. Para o
tratamento preventivo, que deve ser realizado quando há mais de 2 ataques incapacitantes e
duradouros por mês, quando a despeito da frequência, a natureza dos ataques é devastadora e
absolutamente impeditiva de quaisquer atividades, ou quando o paciente não pode ou não
tolera o tratamento das crises, utilizam-se várias classes diferentes de substâncias: os beta
bloqueadores, os alcaloides do ergot, os antagonistas da serotonina, os antidepressivos, os
antagonistas dos canais de cálcio, os anticonvulsivantes, os analgésicos e antinflamatórios não
esteroidais e o grupo denominado de miscelânea, que inclui vários tipos diferentes de
medicamentos. Estas substâncias foram estudadas, são comprovadamente superiores ao
placebo, e têm sido utilizadas na prática clínica. O seu tempo de uso varia de paciente para
paciente e alguns autores preconizam a manutenção do tratamento preventivo por 8 a 12
meses após uma diminuição superior a 50% dos parâmetros da dor. A forma de iniciar e de
retirar a medicação utilizada deve ser lenta e gradual (WARD, 2004).
7.1. Princípios Gerais
Cogitar o tratamento profilático para todos os pacientes com migrânea (diagnosticados de
conformidade com os critérios da Sociedade Internacional de cefaleia de 2004) com o
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objetivo de melhorar sua qualidade de vida, diminuindo o grau de incapacidade relacionado às
crises, reduzindo sua frequência e intensidade, bem como facilitando sua resposta ao
tratamento abortivo (SBCE, 2013).
- Avaliar o impacto sobre os aspectos pessoal, familiar, social e produtivo da migrânea na
vida do paciente;
- Estabelecer expectativas realistas para o tratamento;
- Identificar morbidades associadas;
- Identificar fatores desencadeantes e agravantes;
- Avaliar o tipo do tratamento profilático a ser seguido (nenhum, episódico, periódico ou
contínuo);
- Envolver o paciente no tratamento, incluindo o preenchimento de um diário de cefaleia;
- Estabelecer critérios de eficácia terapêutica, opções e modificações do tratamento;
7.2. Indicações da profilaxia
Devem ser considerados conjuntamente os seguintes critérios:
- Frequência das crises: em geral, indica-se a profilaxia medicamentosa quando ocorrem três
ou mais crises por mês;
- Grau de incapacidade importante (pessoal, familiar, social e produtiva): nesse caso,
considerar a indicação de profilaxia, mesmo quando a frequência for menor do que a referida
no item anterior (uma crise ao mês ou, mesmo, menos);
- Falência da medicação abortiva: ineficácia, uso abusivo ou excessivo, intolerância;
- Subtipos especiais de migrânea: basilar, hemiplégica, com aura prolongada, com auras
frequentes e atípicas e infarto migranoso;
- Ineficácia da profilaxia não farmacológica quando tiver sido esta a preferência inicial do
paciente (SBCE, 2013).
7.3. Tratamento farmacológico – escolha do(s) medicamento(s)
Devem ser considerados conjuntamente os seguintes critérios:
- Eficácia, tolerabilidade e segurança estabelecidas por estudos clínicos apropriados ou
opinião de especialistas;
- Doenças associadas e transtornos nos períodos intercríticos;
- Interações medicamentosas e farmacológicas;
- Relação custo / benefício;
- Preferências do paciente;
- Particularidades como gravidez, intenção de engravidar, amamentação, idade (crianças e
idosos) e alergias (SBCE, 2013).
7.4. Medicamentos
7.4.1. Beta Bloqueadores
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Utilizados há mais de 25 anos, ainda são considerados a primeira escolha de tratamento para
os pacientes não asmáticos. As pesquisas com estas substâncias comprovaram a sua eficácia
clínica na redução dos parâmetros de dor em vários estudos controlados. Os mecanismos de
ação destas drogas nas migrâneas parecem relacionar-se aos sistemas serotoninérgicos e
noradrenérgico inibindo a liberação de noradrenalina através do bloqueio de beta-receptores
pré-juncionais, reduzindo a função de disparos neuronais do locus ceruleus, reduzindo a
síntese de noradrenalina pela redução da tirosina hidroxilase e interagindo com os receptores
serotoninérgicos 5-HT2b e c, e promovendo uma downregulation deles (RANG & DALE,
2004). Os betabloqueadores usados com eficácia comprovada são o propranolol (que também
é o mais antigo utilizado para a prevenção das migrâneas), nas doses de 40 a 180 mg/dia, o
metoprolol nas doses de 50 a 200mg/dia, o atenolol nas doses de 50 a 120mg/dia, o nadolol
nas doses de 80 a 240mg/dia e o timolol nas doses de 20 a 30mg/dia. O nadolol é o único
destes beta bloqueadores com excreção predominantemente renal e sem metabolismo
hepático. Todas estas substâncias devem ser administradas em doses crescentes até a
otimização da relação dose/efeito individual para cada paciente. O insucesso com um deles
não representa o de todos os beta bloqueador, e podem ser feitas novas tentativas com outros
componentes deste grupo de substâncias. Os efeitos colaterais mais observados são a fadiga,
depressão e distúrbios de memória, impotência sexual, tolerância reduzida para atividades
físicas, bradicardia e hipotensão, ganho ponderal, vasoconstricção periférica, broncoespasmo
(principalmente com os nãos cardiosseletivos) e influências negativas no metabolismo
glicídico e do colesterol. As maiores contraindicações destas substâncias são insuficiência
cardíaca congestiva, asma, diabetes descompensado, bradicardia, hipotensão, hiperlipidêmicas
moderadas ou severas, doença vertebro basilar, migrânea basilar ou hemiplégica e doença
cérebro vascular (FREITAG, 2004).
7.4.2. Alcaloides do ergot
Derivada do espigão do centeio (ou centeio espigado), a ergotamina (tartarato de ergotamina)
é utilizada para tratamento agudo das migrâneas desde a década de 20. Embora tenha sido
inicialmente utilizada como tratamento agudo, á ergotamina e um derivado químico com
núcleo básico ergolínico semelhante ao seu, a metisergida, têm uma longa história de
utilização como drogas preventivas para migrâneas. A metisergida é considerada a droga mais
antiga prescrita especificamente para a profilaxia dos ataques de migrânea e sua eficácia situase em torno de 60%. Embora a ação de ambas nas crises seja devida a um mecanismo de
agonismo dos receptores 5-HT1, a ação do tartarato de ergotamina e da metisergida na
prevenção parece estar ligada ao antagonismo dos receptores 5-HT2 (FREITAG, 2004). O
tartarato de ergotamina e a metisergida são indicadas para casos refratários e resistentes e para
profilaxia em curto prazo, como nas migrâneas menstruais. As complicações relacionadas a
fibroses retroperitoneais, pleuro-pulmonares e cardíaco-valvulares realmente existem, mas
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conceitos modernos sugerem que sejam devidas a idiossincrasias e não relacionadas á dose e
tempo de uso. Os efeitos colaterais mais observados são náuseas, dores musculares,
alucinações, ganho ponderal, claudicações e as lesões fibróticas, cuja frequência situa-se em 1
a cada 2000 pacientes que as utilizam. Como contraindicações relembraram: doença vascular
periférica, cerebral, cardíaca, tromboflebites, hipertensão severa, gravidez, doenças hepáticas
ou renais importantes e história pregressa de reações fibróticas (RANG & DALE, 2004).
7.4.3. Antagonistas da serotonina
O pizotifeno e a cipro-heptadina são os componentes deste grupo de substâncias que
revelaram eficácia em estudos controlados. O pizotifeno, embora tenham sido estudadas na
dose de 3 mg/dia, bem superior as doses utilizadas comumente na prática clínica, da ordem de
1 a 1,5 mg/dia, revelou-se eficaz na prevenção das migrâneas quando comparado ao placebo.
Em outro estudo, o pizotifeno foi comparado a metisergida e utilizado na dose 0,5 mg três
vezes ao dia, tendo sido estatisticamente superior em relação a melhora dos parâmetros da
dor. A cipro-heptadina, originariamente usada como anti-histamínico principalmente em
crianças, é utilizada nas doses de 8 a 24mg/dia e também se revelou eficaz na diminuição do
número de ataques de migrânea quando comparada ao placebo. As drogas pertencentes a este
grupo parecem exercer os seus efeitos de prevenção das migrâneas através do antagonismo 5HT2, de influência inibitória nos receptores H-1 e muscarínicos e até por possível efeito
analgésico primário (FILHO, 2005). O pizotifeno também possui ação de agonismo 5-HT1 e
não deve ser utilizado concomitantemente aos inibidores da MAO. Os seus efeitos colaterais
mais comuns são a sedação e sonolência intensas, ganho ponderal acentuado e efeitos
anticolinérgicos, e as contraindicações principais são o glaucoma de angulo agudo e a
hipertrofia prostática (WARD, 2004).
7.4.4. Antidepressivos
Os derivados tricíclicos são os antidepressivos mais utilizados na prevenção das migrâneas.
Os mais comuns são a amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clorimipramina, doxepina,
desipramina e protriptilina. Os mecanismos pelos quais estas drogas parecem exercer sua ação
são downregulation e antagonismo 5-HT2, diminuição da densidade dos receptores beta,
inibição da recaptação sináptica de serotonina e noradrenalina aumentando a disponibilidade
destes neurotransmissores na fenda, e melhora da antinocicepção central através de um
incremento dos mecanismos opióides endógenos. (FILHO, 2005). Apesar da relação entre
depressão e migrânea, os efeitos destas drogas no humor e na própria depressão não são
dependentes de sua eficácia ou ação preventiva, e as doses e tempo necessários para a
obtenção de alívio são menores para as migrâneas do que para os quadros depressivos. Além
de sua indicação para as cefaleias vasculares, os tricíclicos são também utilizados em
cefaleias tensionais crônicas e cefaleias crônicas diárias, e as doses preconizadas são de 10 a
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150 mg/dia de amitriptilina e nortriptilina, 50 a 100mg/dia de imipramina, clorimipramina e
doxepina. Aconselha-se o início destas drogas em doses pequenas, com gradual aumento a
cada 5-7 dias, e os efeitos colaterais mais observados são síndrome vertiginosa, ganho
ponderal, aumento do apetite, sonolência, boca seca, constipação intestinal, bexiga
neurogênica, visão borrada, tremor, diminuição do limiar de convulsões, taquicardia e
acatisia. Como contraindicações destacaram as arritmias cardíacas, glaucoma, retenção
urinária e hipotensão arterial moderada a severa (WARD, 2004).
Outro grupo de antidepressivos também utilizados na prevenção das migrâneas é o dos
inibidores da monoamino oxidase (MAD). Preconizado para as formas mais graves e
refratárias de migrâneas, ou para pacientes com severa depressão associada, estas drogas
podem provocar, além dos efeitos colaterais dos tricíclicos, hipotensão ortostática severa,
redução significativa e incapacitante da libido, agitação psicomotora e grave crise
hipertensiva, quando são ingeridas aminas simpaticomiméticas como a tiramina de queijos e
vinhos, e a feniletilamina dos chocolates. As mais usadas deste grupo são a fenelzina e a
tranilcipromina, nas doses de 15 a 60mg/dia, e os pacientes em uso de inibidores da MAO
(IMAO) não devem usar para tratar as crises, os agonistas seletivos da serotonina como
sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan e outros, os quais também são metabolizados pela
MAOA. Finalmente, ainda entre os antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da
serotonina (ISRS) parecem exercer, embora em estudos questionáveis em função de um
pequeno número de pacientes, alguma função benéfica na prevenção das migrâneas. A
fluoxetina é o representante deste grupo de drogas mais estudado para uso em cefaleias, e os
resultados obtidos em estudos controlados foram conflitantes. Na dose de 20 a 50 mg/dia deve
ser usada com cautela quando associado aos IMAO e a anticonvulsivantes, e iniciado também
em doses pequenas (da ordem de 10 mg/dia) e aumentado gradualmente cada 5-7 dias
(FILHO, 2005). Outros compostos do grupo dos ISRS que possivelmente exercem efeitos
benéficos na prevenção das migrâneas são a paroxetina, venlafaxina, sertralina e nefazodona.
Nas doses de 10 a 40 mg/dia de paroxetina, 37,5 a 112,5 mg/dia de venlafaxina, 50 a 100
mg/dia de sertralina e 10 a 50 mg/dia de nefazodona, a venlafaxina em nossa experiência
parece ser a mais eficaz embora não tenham sido realizados estudos comparativos
controlados. A associação entre compostos deste grupo de antidepressivos e os tricíclicos,
com redução das doses destes últimos, pode ser benéfica por manter a eficácia da ação no
sistema serotoninérgico, reduzindo os efeitos colaterais noradrenérgicos e anticolinérgicos
frequentemente observados com os tricíclicos (RANG & DALE, 2004).
7.4.5. Antagonistas do canal de cálcio
Os componentes deste grupo de drogas apresentam estruturas químicas variadas e diferem em
eficácia clínica, perfil de efeitos colaterais e contraindicações. A flunarizina, derivado
difenilpiperazínico não disponível comercialmente nos Estados Unidos e Reino Unido, foi
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comparada em estudos controlados ao placebo, ao pizotifeno, ao propranolol e ao metoprolol,
e demonstrou clara superioridade em relação ao primeiro, mas foi similar em termos
estatísticos quando comparada as outras drogas estudadas. A flunarizina age basicamente
reduzindo a frequência e a intensidade dos ataques (FILHO, 2005). Embora preconizada na
dose de 10mg/dia, há um estudo recomendando a sua utilização em dose única de 3 mg/dia a
noite, o que revela a mesma eficiência sem os indesejáveis efeitos colaterais de ganho
ponderal acentuado, sonolência, tremor e sintomas extrapiramidais, estes últimos menos
comuns e mais observados com o uso prolongado (superior a 6 a 8 meses). A flunarizina
demanda de 4 a 6 semanas para começar a demonstrar eficácia em relação a melhora dos
parâmetros de dor e também possui efeito residual quando de sua suspensão, por até 4
semanas. O verapamil, substância fenilalquilaminínica eficaz para a prevenção das cefaleias
em salvas, é o antagonista do cálcio mais usado nos Estados Unidos para a prevenção das
migrâneas. Embora pouco eficaz, demonstrou ser superior ao placebo em dois estudos
controlados e tem a sua dose preconizada para as migrâneas da ordem de 80mg três ou quatro
vezes ao dia. Seu efeito colateral mais frequente é uma incômoda constipação intestinal que
acomete 43% dos pacientes (RANG & DALE, 2004). As diidroproperadinas representadas
pela nifedipina, nimodipina e nicardipina também têm o seu papel na profilaxia das
migrâneas. A nifedipina, embora possa deflagrar ataques de migrânea em até 30% dos
pacientes que a utilizam, foi superior ao placebo em um estudo e inferior, embora ainda
eficaz, quando comparada a flunarizina e ao propranolol. A sua dose foi de 10mg duas a três
vezes ao dia e seu maior efeito foi o de reduzir a frequência dos ataques de cefaleia. A
nimodipina, em doses de 40mg três vezes ao dia não foi superior ao placebo tanto na
prevenção dos ataques de migrânea sem aura como em outro estudo de sua utilização nas
migrâneas com aura. Em nossa experiência ,no entanto, a nimodipina na dose de 30mg três ou
quatro vezes ao dia revela-se eficaz na redução da frequência de episódios de dor. Por último,
a nicardipina, estudada nas doses de 20 mg duas vezes ao dia, demonstrou significativa
superioridade ao placebo, levando a reduções na frequência da ordem de 62%. O diltiazem,
derivado benzodiazepínico, não foi eficaz na redução dos parâmetros de dor e na prática
clínica não se revela uma droga comumente utilizada para este fim. Os componentes deste
grupo de substâncias parecem exercer os seus efeitos benéficos nas migrâneas através do
bloqueio da liberação de serotonina plaquetária, da interferência na inflamação neurovascular,
no início e propagação do fenômeno da depressão alastrante, da inibição das enzimas cálciodependentes empregadas na síntese de prostaglandinas e finalmente, da inibição da contração
do músculo liso da parede vascular. Os efeitos colaterais mais frequentes são a constipação,
bloqueio A-V, insuficiência cardíaca congestiva e hipotensão com o verapamil; hipotensão,
taquicardia reflexa, náusea e vômitos e cefaleia com a nifedipina; hipotensão, bloqueio A-V e
cefaleia com o diltiazem, e ganho ponderal, sonolência, tonteira, hipotensão e reações
extrapiramidais com a flunarizina. As suas contraindicações mais importantes são a
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insuficiência cardíaca congestiva, bloqueio cardíaco, bradicardia moderada a severa,
hipotensão, fluter ou fibrilação atrial e constipação severa (FREITAG, 2004).
7.4.6. Neuromoduladores
São também conhecidas como anticonvulsivantes medicações originalmente usadas para
epilepsia, mas que são ótimos preventivos para enxaqueca. O primeiro e mais usado é o ácido
valpróico. Efeitos colaterais mais comuns são tremores e aumento de peso. O topiramato
também vem sendo usado com eficácia para o tratamento da enxaqueca, e é uma das únicas
medicações que podem induzir a perda de peso, porém podem apresentar distúrbios
cognitivos e formigamentos como efeitos colaterais. A gabapentina também pode ser eficaz
na prevenção da enxaqueca. Outros anticonvulsivantes como a lamotrigina, carbamazepina e
hidantoína são eficazes para dores do tipo nevrálgicas (dores faciais, neuralgia do trigêmeo).
Novos anticonvulsiovantes como o levatitacetam e a zonizamida tem o potencial de também
agirem no controle da dor (RANG & DALE, 2004).
7.5.7. Anti-inflamatórios não esteroidais
Os componentes deste grupo de substâncias que revelam eficácia clínica na profilaxia das
crises de migrânea são o ácido acetilsalicílico, a indometacina, o fenoprofeno, o naproxeno
sódico e o ácido tolfenâmico. Apesar de estas drogas terem ação mais notável durante os
ataques de migrânea, ou seja, utilizadas como tratamento agudo, também demonstraram
utilidade quando empregadas no tratamento preventivo, principalmente nos chamados
períodos limitados ou específicos, tais como nas fases pré e "permenstruais". O ácido
acetilsalicílico nas doses de 13,5 mg/kg/dia ou 650 mg duas vezes ao dia, a indometacina nas
doses de 25 mg três vezes ao dia ou 50 mg via retal duas vezes ao dia, o fenoprofeno nas
doses de 200 a 600 mg duas vezes ao dia, o naproxeno sódico nas doses de 275 a 550 mg duas
vezes ao dia e o ácido tolfenâmico, recentemente lançado no Brasil, nas doses de 100 mg três
vezes ao dia, revelaram-se eficazes quando comparados ao placebo em vários estudos para a
sua utilização na prevenção dos ataques migranosos (RANG & DALE, 2004). Os mecanismos
de ação pelos quais estas drogas exercem os seus efeitos nas migrâneas, parecem ser a
inibição da cicloxigenase inibindo a síntese das prostaglandinas, a inibição da lipoxigenase
inibindo a síntese dos leucotrienos, o antagonismo de receptores das prostaglandinas e a sua
habilidade em interferir com vários processos das membranas celulares. Com relação a efeitos
colaterais, destacam-se o sangramento gastrointestinal, úlcerações orais, ativação ou
agravamento de colites, cefaleia, tonteira e sensação de "cabeça vazia", sonolência, zumbidos,
retenção hídrica, agravamento ou ativação de asma e exacerbação de hipertensão. Como
contraindicações relembramos úlcera gástrica ativa, gastrites, doenças renais, disfunções
hemorrágicas, asma sensível ao ácido acetilsalicílico, hipertensão severa e colite
(GHERPELLI, 2009).
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7.5.8. Miscelânea
Neste grupo de drogas, estão várias substâncias de estrutura farmacológica diferente, que
demonstraram eficácia em comparação ao placebo, na prevenção das crises de migrânea. Em
estudos controlados, a clonidina, o baclofen, o feverfew, a riboflavina e o magnésio têm sido
preconizados para este fim (FILHO, 2005). A clonidina é agonista alfa-2-adrenérgico central,
tradicionalmente utilizado como anti-hipertensivo, que é empregado nas doses de 0,05 a 0,2
mg/dia principalmente nos sintomas de abstinência de narcóticos em pacientes com cefaleia
crônica diária. Comparada ao propranolol em estudo que envolveu 23 pacientes, demonstrou
menor eficácia na redução da frequência dos episódios de dor (da ordem de 38% comparado
ao propranolol que reduziu a frequência em mais de 50% em 62% dos pacientes), mas foi
mais tolerada, com índice de efeitos colaterais da ordem de 52%, enquanto com o
propranolol, 62% dos pacientes apresentaram(SPECIALI, 2007). O baclofen é um relaxante
muscular e potente antiespasmódico com mecanismo de ação desconhecido nas migrâneas.
Embora utilizado com eficiência no tratamento das síndromes neurálgicas, com doses a partir
de 10 mg duas a três vezes ao dia até 60 a 80 mg/dia, inibe os reflexos mono e polissinápticos
em nível medular, sendo um análogo do GABA com propriedades depressivas no sistema
nervoso central. Pode provocar sedação , ataxia, sonolência e depressão respiratória e
cardiovascular. O feverfew, nome dado a planta Thanacetum parthenium cultivada em
Kibutizs israelenses, inibe a liberação plaquetária de serotonina e foi eficaz na redução da
frequência e intensidade dos ataques de migrânea em estudo controlado. Nas doses de 100 a
200 mg/dia em cápsulas de folhas secas desta planta, não apresenta efeitos colaterais dignos
de nota. A riboflavina ou vitamina B2 tem sido estudada desde 1994 por Schoenen, que
inicialmente publicou estudo aberto e recentemente estudos multicêntricos controlados,
comprovando a sua eficácia na prevenção da migrânea. O seu mecanismo de ação parece ser
relacionado ao aumento do potencial de fosforilação mitocondrial que se revela reduzido nos
migranosos, e a dose preconizada é de 400 mg/dia. Finalmente o magnésio, com resultados
inconclusivos, nas doses de 180 a 200 mg duas vezes ao dia, também tem sido sugerido em
função da observação de que o seu conteúdo intracelular neuronal, assim como no soro, na
saliva e nos eritrócitos, encontra-se reduzido em pacientes com migrânea(FREITAG, 2004).
8. Conclusão
O grande número de drogas e classes diferentes de substâncias empregadas no tratamento
preventivo das migrâneas atesta que, na realidade, nenhuma delas é inteiramente eficaz. Além
disto, muitas destas substâncias podem levar até 40-50 dias para começarem a demonstrar
alguma eficácia clínica, o que muitas vezes resulta em trocas precoces de medicamentos. O
objetivo principal avaliar os tratamentos medicamentosos profiláticos mais utilizados em
pacientes portadores de enxaqueca foi alcançado ao se estudar as principais classes
medicamentosas utilizadas. Embora atualmente os estudos e os maiores recursos estejam
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sendo empregados no desenvolvimento de drogas que atuem basicamente durante os ataques
agudos, devem-se adotar estratégias e enfatizar o interesse para as substâncias preventivas e
que efetivamente reduzirão a frequência e intensidade dos ataques de dor, permitindo assim
minimizar o profundo impacto econômico e social provocado pelas migrâneas. A utilização
mais eficiente e menos tóxica destas drogas, usadas individual ou associadamente, demanda
conhecimento profundo de sua farmacologia, do paciente a ser tratado e da experiência clínica
do médico. Condutas multidisciplinares combinando terapias comportamentais, eliminação
dos fatores deflagradores, drogas preventivas e o uso criterioso do tratamento agudo pode, de
forma clara e em muitos pacientes, reduzir significativamente o obstáculo de sofrimento que
esta cefaleia primária pode representar.
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